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TWORZENIE MODELI PODRÓŻY NA PRZYKŁADZIE 
MIASTA SZCZECIN�

Streszczenie. W artykule opisano wybrane problemy, jakie można napotkać przy budowie 
modelu ruchu dla miasta oraz przykładowe sposoby ich rozwiązania. Autorzy podkreślają, jak 
bardzo istotnym elementem w modelowaniu jest jakość danych wejściowych, optymalizacja procesu 
kodowania i przetwarzania danych oraz indywidualne podejście do każdego opracowania.

Słowa kluczowe: zachowania komunikacyjne mieszkańców, czterostopniowy model ruchu, 
badanie ankietowe, generacja podróży, rozkład przestrzenny, rozkład ruchu na sieć, kalibracja 
modelu

�. Wstęp

Model ruchu jest matematycznym zapisem struktury popytowej transportu, 
opartym na badaniu zachowań komunikacyjnych w wyodrębnionej jednostce te-
rytorialnej, który poprzez model interakcji transportowych przeznaczony jest do 
prognozowania ruchu, badania zmiany potoków ruchu w procesie planowania 
układów transportowych, optymalizacji sieci transportowych, rozwiązywania za-
dań transportowych i wspomagania decyzji w innych problemach transportowych 
związanych z układami transportowymi [1]. Autorzy niniejszego artykułu mieli 
możliwość współuczestniczyć przy przeprowadzeniu kompleksowych badań ruchu 
i budowie modelu ruchu dla miasta Szczecina. Poniżej opisane zostały wybrane 
problemy, z których rozwiązaniem przyszło im się zmierzyć na etapie realizacji 
opracowania.

2. Rzetelność danych wejściowych – badania i pomiary ruchu

2.1. Natężenie ruchu pojazdów i pasażerów transportu zbiorowego
Prawo Zamówień Publicznych pozwala w obecnej formie Zamawiającym na 

posługiwanie się wyłącznie kryterium cenowym przy wyborze oferenta na dowol-
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ną usługę. Prowadzi to do sytuacji, kiedy potencjalni Wykonawcy minimalizują 
zakres badań, jeśli nie jest sprecyzowany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w ce-
lu zwiększenia konkurencyjności składanej oferty. Powoduje to obniżenie jakości 
opracowania już na etapie zbierania danych niezbędnych do budowy i kalibracji 
modelu ruchu.

W przypadku KBR w Szczecinie dokładnie określono typy badań i pomiarów 
ruchu, jak również lokalizację punktów pomiarowych. Obszar badań został po-
dzielony na:

• kordon miasta – 17 punktów badania ankietowego kierowców i pasażerów 
komunikacji zbiorowej oraz 24 godzinny pomiar natężenia ruchu,

• kordon kolei – 7 przekrojów pomiarowych dla natężenia ruchu pasażerskie-
go oraz pojazdów w cyklu 24 godzinnym,

• ekran Odry Zachodniej oraz Odry Wschodniej – 21 przekrojów pomiaro-
wych dla natężenia ruchu pasażerskiego oraz pojazdów w cyklu 24 godzin-
nym,

• obszar Centrum – 15 przekrojów pomiarowych dla natężenia ruchu pasa-
żerskiego oraz pojazdów w cyklu 16 godzinnym,

• przekroje dodatkowe – 17 punktów pomiarowych.
KBR w Szczecinie swoim zakresem objęło również badania generacji i absorpcji 

centrów handlowych oraz tras przejazdów (na potrzeby opracowania krzywych 
oporu odcinka). Niezależnie zostały przeprowadzone badania ankietowe w gospo-
darstwach domowych. Takie podejście pozwoliło oczekiwać danych wejściowych 
o dobrej jakości.

2.2. Badania ankietowe kierowców:  punkty  zlokalizowane na autostradzie 
i drodze ekspresowej

Dwa z punktów wybranych do badań ankietowych kierowców zlokalizowane 
zostały na autostradzie i drodze ekspresowej. Jest to stosunkowo niebezpieczne 
umiejscowienie punktów pomiarowych dla osób ankietujących ze względu na duże 
prędkości pojazdów i właściwie brak możliwości organizacji miejsca zatrzymywa-
nia pojazdów, nie wprowadzającego zakłóceń w ruchu drogowym.

Przeprowadzenie ankietowych badań ruchu wymaga również wprowadzenia 
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu należy 
uzgodnić z zarządcą drogi (w tym przypadku GDDKiA O. Szczecin) i zarządcą 
ruchu (w tym przypadku Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie). W opisywa-
nym przypadku brak zgody GDDKiA uniemożliwił realizację badań w punktach 
wskazanych w OPZ, co wymagało wyznaczenia punktów alternatywnych. Lokali-
zacja punktów ankietowych w miejscach obsługi podróżnych okazała się niemoż-
liwa, ze względu na warunek spełnienia minimalnej wielkości próby pomiarowej. 
Punkty alternatywne zostały wyznaczone na łącznicach węzłów drogowych w celu 
zapewnienia warunków do zbadania ruchu źródłowego i docelowego, co zdecy-
dowanie podniosło bezpieczeństwo osób ankietujących. Przeprowadzenie badań 
ankietowych kierowców w punktach alternatywnych nie miało wpływu na wyniki, 



195TWORZENIE MODELI PODRÓŻY NA PRZYKŁADZIE MIASTA SZCZECIN

lecz wymagało większej ilości obliczeń na potrzeby wydzielenia ruchu tranzytowe-
go na odcinku A6 – S3. 

2.3. Wyniki badań ankietowych kierowców a podział na zewnętrzne rejony 
komunikacyjne

W modelach podróży obszar analizy dzielimy na wewnętrzne rejony komuni-
kacyjne oraz na zewnętrzne. Zwyczajowo definiuje się po jednym rejonie zewnętrz-
nym na jeden wlot do miasta. Wymagania względem modelu ruchu dla Szczecina 
wskazywały, iż poza granicami miasta granice rejonów komunikacyjnych powinny 
odwzorowywać podział terytorialny kraju, w granicach województwa zachodnio-
pomorskiego (podział na rejony komunikacyjne odwzorowujące gminy). Na gra-
nicy województwa zachodniopomorskiego powinny zostać wprowadzone rejony 
kordonowe na drogach krajowych i wojewódzkich oraz na liniach kolejowych.

W praktyce oznaczało to utworzenie 114 rejonów komunikacyjnych na terenie 
województwa zachodniopomorskiego, a poza granicami administracyjnymi Szcze-
cina oraz 16 rejonów na granicy województwa. Taki podział obszaru badań na ze-
wnętrzne rejony komunikacyjne w połączeniu z budową sieci drogowej i kolejowej 
poza granicami miasta może zafałszować rozkład ruchu zewnętrznego, szczególnie 
w kontekście badań ankietowych kierowców, które zostały przeprowadzone na 
kordonie miasta. Ruch tranzytowy rozkładający się na sieci drogowej praktycznie 
całego województwa, może wówczas zostać poprowadzony innymi trasami prze-
jazdu – z pominięciem sieci Szczecina.

Finalnie wszystkie zewnętrzne rejony komunikacyjne zostały podłączone do 
wybranych węzłów znajdujących się na granicy miasta, często do więcej niż jed-
nego, ponieważ różni kierowcy lub pasażerowie wjeżdżali do miasta różnymi wlo-
tami (analogiczna sytuacja miała miejsca dla ruchu wyjazdowego). Dodatkowym 
problemem w identyfikacji ruchu zewnętrznego/tranzytowego były powtarzające 
się nazwy małych miejscowości na terenie województwa, które wymagały odpo-
wiedniego przyporządkowania do rzeczywistej lokalizacji oraz ruch generowany na 
przedmieściach Szczecina. Były to osiedla mieszkaniowe, zakłady pracy lub miej-
sca usług zlokalizowane w niewielkiej odległości od granic miasta, tym samym 
z punktu widzenia geograficznej lokalizacji stanowiące ruch zewnętrzny, jednak 
funkcjonalnie będące częścią ruchu miejskiego – wewnętrznego. Odwzorowanie 
ruchu generowanego przez tereny zlokalizowane na przedmieściach, zostało uzy-
skane poprzez dodanie rejonów komunikacyjnych z centroidami położonymi bez-
pośrednio przy granicach Szczecina. Siatkę zewnętrznych rejonów komunikacyj-
nych i ich podłączeń przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Zewnętrzne rejony komunikacyjne z podłączeniami

2.4. Dane ruchotwórcze: miejsca pracy
Poprawne zgeokodowanie miejsc pracy na terenie miasta jest jedną z podstaw 

wiarygodnego wyliczenia wielkości ruchu generowanego przez poszczególne rejo-
ny komunikacyjne. Dokładne dane demograficzne zostały pozyskane z bazy da-
nych PESEL, natomiast dane nt. liczby osób zatrudnianych przez poszczególne 
zakłady pracy pozyskane przekazane zostały z Głównego Urzędu Statystycznego. 
GUS prowadzi statystykę pracodawców w zależności od liczby zatrudnianych pra-
cowników. Statystyka klasyfikuje każdy zakład pracy do jednej z grup:

- firmy o liczbie pracowników od 1 do 49,
- firmy o liczbie pracowników od 50 do 249,
- firmy o liczbie pracowników od 250 do 999,
- firmy o liczbie pracowników powyżej 1000.
Na podstawie powyższych danych można oszacować średnie zatrudnienie 

w firmie należącej do danego zakresu oraz liczbę miejsc pracy przypadającą na 
poszczególne rejony. Jednakże bezkrytyczne przyjmowanie tego rodzaju danych, 
szczególnie w kontekście szacowania średniego zatrudnienia, może doprowadzić 
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do zafałszowanych wyników nt. rozmieszczenia liczby miejsc pracy na terenie mia-
sta. Jest to spowodowane m.in. następującymi sytuacjami:

- firmy nie posiadają lokalizacji faktycznego miejsca pracy pod wskazanym 
adresem (biuro zarządu, a lokalizacja zakładu pracy, rejestracja firmy, a od-
działy w innych miastach, itd),

- działalność gospodarcza opiera się na pracy w terenie (firmy ochroniarskie, 
sprzątające itd.),

- firma jest oddziałem lub filią większej firmy.
W celu poprawy jakości danych wejściowych wskazana jest weryfikacja liczby pra-

cowników zatrudnianych szczególnie przez największe podmioty, ponieważ generują 
one największy ruch. W związku z powyższym podczas budowy modelu podróży dla 
miasta Szczecin przeprowadzono ankietę telefoniczną z ok. 3000 pracodawców w celu 
korekty faktycznej liczby miejsc pracy w zdefiniowanych rejonach komunikacyjnych.

2.5. Dane ruchotwórcze: uczelnie
Poprawne zgeokodowanie liczby studentów na uczelniach wyższych jest jedną 

z podstaw właściwego wyliczenia wielkości ruchu generowanego przez studentów, 
szczególnie w przypadku miast, w których znajdują się duże jednostki naukowe. 
Dane o liczbie studentów uczęszczających do poszczególnych jednostek w Szczeci-
nie zostały dostarczone bezpośrednio od uczelni. Informacje te jednak nie posiada-
ły wyszczególnienia, czy podana liczba odnosi się do studentów dziennych czy za-
ocznych, nie otrzymano również informacji o liczbie studentów na poszczególnych 
wydziałach. Dane te zostały zweryfikowane w trakcie przeprowadzenia rozmów 
telefonicznych z jednoczesną identyfikacją faktycznej liczby studentów dziennych 
i zaocznych na poszczególnych wydziałach. Dokonano również właściwej lokaliza-
cji wydziałów uczelni na terenie miasta.

3. Budowa modelu sieci transportu zbiorowego i indywidualnego

3.1. Zasięg sieci
Modele podróży swoim zasięgiem terytorialnym obejmują miasta w granicach 

administracyjnych, jeśli weźmiemy pod uwagę podział na rejony komunikacyjne, 
jak również sieć drogowo - uliczną. Na etapie budowy modelu ruchu dla Szczecina 
okazało się, że część mieszkańców wykorzystuje zewnętrzny układ drogowy na po-
trzeby odbywania podróży wewnętrznych. Zachęca do tego szybki i bezkolizyjny 
przejazd Autostradą A6 oraz często zatłoczona sieć uliczna miasta. Mimo wydłu-
żenia trasy przejazdu, kierowcy często decydują się na wybór tej ścieżki przejazdu 
ze względu na korzyści czasowe. Zjawisko to występuje w Szczecinie dla podróży 
odbywających się pomiędzy osiedlem Podjuchy, a zachodnią częścią miasta. W celu 
lepszego odwzorowania odbywania takich podróży przez mieszkańców Szczecina, 
rozbudowano sieć drogową miasta, wydłużając autostradę A6 i drogę krajową nr 
13. Wynik tego zabiegu przedstawia rys. 2. 
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Rys. 2. Układ drogowy poza granicami administracyjnymi miasta

3.2. Budowa sieci transportu zbiorowego
Budowa sieci transportu zbiorowego w programie Visum nie jest procesem bar-

dzo skomplikowanym, jednak pracochłonnym. Na potrzeby dokładnego odwzo-
rowania należy wprowadzić do programu wszystkie przystanki transportu zbioro-
wego, trasy linii oraz rozkłady jazdy w analizowanym przedziale czasu. Zastoso-
wanie narzędzi Visum, mimo ich nieustannemu ulepszaniu, jest dość niewygodne 
i wymaga dużego nakładu pracy. W takiej sytuacji można zadać sobie pytanie, 
jak w późniejszym okresie będzie przebiegać aktualizacja modelu. Sieć transportu 
zbiorowego w danym kształcie jest chwilowa, a zmiany mogą mieć duży wpływ na 
zachowania komunikacyjne mieszkańców. Model który jest budowany na potrze-
by miasta powinien charakteryzować się łatwością aktualizacji, bo w przeciwnym 
przypadku bardzo szybko może zacząć generować wyniki niezgodne z rzeczywi-
stością. 

Ciekawym rozwiązaniem, które znacznie przyspiesza pracę jest obiekt COM 
Visum. Dzięki jego możliwościom uzyskujemy dostęp do wszystkich funkcji pro-
gramu Visum oraz możliwość przeglądania, zmiany oraz zapisywania wszystkich 
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danych zawartych w pliku .ver. Wszystkie operacje, które wykonujemy za pomocą 
interfejsu graficznego Visum możemy również (często o wiele szybciej) wykonać za 
pomocą obiektu COM, używając wiersza poleceń lub wykorzystując obiekt w źród-
łach skryptów (VBA lub Python). Mamy do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu 
możliwe jest szybkie utworzenie wszystkich elementów sieci transportu zbioro-
wego, od przystanków poprzez poszczególne kursy, na typach pojazdów kończąc. 
W czasach wszechobecnych aplikacji internetowych służących do planowania po-
dróży nie powinno być również problemu z pozyskaniem podstawowych danych 
do budowy modelu transportu zbiorowego. Koncern Google uruchomił usługę 
Transit, która korzysta z danych udostępnianych w doskonale udokumentowa-
nym standardzie2. Wszystkie informacje znajdują się w plikach tekstowych bardzo 
prostych do użycia w dowolnym języku programowania. Dane w tym formacie 
przekazuje aktualnie sześć polskich miast, są to: Białystok, Olsztyn, Szczecin, 
Warszawa, Zielona Góra oraz Łódź. Zakodowane są w nim wszystkie niezbędne 
informacje, jak i wiele innych. Dwanaście polskich miast (aglomeracji: (Białystok, 
Bydgoszcz, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, 
Radom, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) znajduje się w popularnej wyszuki-
warce połączeń „Jak Dojade”. 

Niestety podczas prac nad modelem ruchu dla Szczecina nie udało się jeszcze 
zaimplementować powyższego rozwiązania. Wszystkie dane odnośnie przystan-
ków, linii autobusowych, tramwajowych etc. zostały wprowadzone do modelu ma-
nualnie, jednak perspektywa szybszego budowania jak i łatwego aktualizowania 
sieci transportu zbiorowego jest wyjątkowo kusząca i wydaje się być jak najbar-
dziej realna.

3.3. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
Modele podróży dla miast tworzone są na potrzeby: 
- bieżących prac dotyczących funkcjonowania układu drogowego miasta,
- bieżących prac dotyczących organizacji przewozów środkami transportu 

zbiorowego oraz wykonywania prognoz i analiz przewozów pasażerskich 
w ramach opracowywania planów rozwoju komunikacji zbiorowej,

- wykonywania prognoz i analiz ruchu w ramach planistyczno-projektowych 
prac nad rozwojem systemu transportowego miasta.

Sieć transportu indywidualnego w modelu podroży dla miasta Szczecin została 
zdefiniowana mając na uwadze właściwość miejskiej sieci ulicznej, tj. zależność wa-
runków ruchu od przepustowości skrzyżowań. W modelu wprowadzono kary za 
skręty za przejazd przez dane skrzyżowanie. Zdefiniowano 10 typów skrzyżowań 
i na podstawie obliczeń w programach Transport Research Laboratory wprowa-
dzono dodatkowy czas dla każdego użytkownika przejeżdżającego przez dany typ 
skrzyżowania. Typy skrzyżowań zostały wprowadzone poprzez nadanie wartości 
typom węzłów, a następnie przypisanie im odpowiednich wartości ze zdefinio-

2	 	https://developers.google.com/transit/gtfs/reference
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wanych standardów relacji skrętnych. Typy skrzyżowań zastosowane w modelu 
przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Typy skrzyżowań

Lp. Typ węzła Typ skrzyżowania

1 1 Średnie	rondo
2 2 Duże	rondo
3 10 Skrzyżowanie	bez	sygnalizacji	świetlnej
4 11 Skanalizowane	skrzyżowanie	bez	sygnalizacji	świetlnej
5 �2 Wielopasowe	skanalizowane	skrzyżowanie	bez	sygnalizacji	świetlnej

6 13 Skrzyżowanie	bez	sygnalizacji	świetlnej	–	dominująca	relacja	z	
pierwszeństwem	przejazdu

7 90 Skrzyżowanie	sterowane	sygnalizacją	świetlną
8 91 Skanalizowane	skrzyżowanie	z	sygnalizacją	świetlną
9 92 Wielopasowe	skanalizowane	skrzyżowanie	z	sygnalizacją	świetlną

10 93 Skrzyżowanie	z	sygnalizacją	świetlną	–	dominująca	relacja	z	
pierwszeństwem	przejazdu

Innym sposobem na uwzględnienie właściwości sieci miejskiej jest zamodelo-
wanie rozkładu ruchu na sieci z zastosowaniem funkcji programu Visum „blocking 
– back”. Pozwala to na określenie czasu traconego w kolejkach oraz długości ko-
lejek już na etapie modelu makroskopowego. Realizacja tego założenia wymaga 
dokładnego sparametryzowania sieci ulicznej, m.in.: określenia liczby pasów, wy-
liczenia przepustowości odcinków na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i bez. 
Należy przy tym mieć na uwadze, że sieć drogowa zarówno w rzeczywistości jak 
i w modelu napełnia się począwszy od dróg niższej klasy – dojazdowych poprzez 
drogi lokalne aż do dróg o najwyższej przepustowości. Brak sieci dróg dojazdo-
wych i podłączenie rejonów komunikacyjnych niewielką ilością konektorów może 
powodować przekroczenie przepustowości układu już na poziomie dróg lokalnych, 
ponieważ w takiej sytuacji, w modelu, mają one za zadanie przenosić większy ruch 
niż w rzeczywistości. W Szczecinie podjęto próby takiego sposobu zakodowania 
sieci transportu indywidualnego, jednak nie zakończyły się powodzeniem. Zasto-
sowanie funkcji „blocking – back” wymaga znacznego zwiększenia liczby rejonów 
komunikacyjnych, odcinków drogowych oraz konektorów, co nie zawsze daje do-
bry wynik w kontekście stosunku ilości zaangażowanych godzin pracy do efektów 
i celów, jakim ma służyć model podróży. 

4. Budowa modelu ruchu

4.1. Generacja podróży
Model ruchu dla miasta Szczecin opierał się na klasycznym podejściu do ge-

neracji ruchu, to jest ułożeniu równań regresji dla zidentyfikowanych motywacji 
podróży. Na potrzebny opracowania generacji podróży, na podstawie wyników ba-
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dań ankietowych, wyodrębniono następujące motywacje podróży: dom – praca, 
praca – dom, dom – szkoła, szkoła – dom, dom – uczelnia, uczelnia – dom, dom 
– zakupy, zakupy – dom, dom – centrum handlowe, centrum handlowe – dom, 
dom – inne, inne – dom i niezwiązane z domem.

Wskaźniki ruchliwości zostały określone wspólnie dla każdego rejonu w zależ-
ności od motywacji. Metoda ta dała pozytywne wyniki na etapie porównywania 
liczby podróży w mieście. Niestety, dalsza kalibracja przeprowadzana na kolejnych 
etapach budowy modelu nie dawała satysfakcjonujących wyników. Potwierdze-
niem tego było porównanie wyników potoków ruchu pasażerskiego i samocho-
dowego otrzymanych z modelu i pomierzonych. Analizując wyniki otrzymane 
z wywiadów w gospodarstwach domowych udało się zaobserwować różnice po-
między wskaźnikami ruchliwości, jak również innymi charakterystykami podró-
ży pomiędzy mieszkańcami lewo- i prawobrzeża. Na tej podstawie wprowadzono 
rozdział miasta wzdłuż ekranu Odry Wschodniej. W wyniku tego dla każdego 
rejonu wyliczono dla każdej motywacji po dwa wskaźniki ruchliwości dla podróży 
wewnętrznych (odbywających się w granicach administracyjnych miasta). Postę-
powanie takie pozwoliło otrzymać znacznie lepsze wyniki kalibracji modelu ruchu. 
Założenie to skutkowało dalszymi konsekwencjami w kolejnych etapach budowy 
modelu tj.: rozkładzie przestrzennym i podziale zadań przewozowych – de facto 
zbudowane zostały cztery modele ruchu wewnętrznego: lewobrzeże – lewobrzeże, 
lewobrzeże – prawobrzeże, prawobrzeże – lewobrzeże, prawobrzeże – prawobrze-
że. Podział miasta na lewobrzeże i prawobrzeże przedstawia rys. 3.

Rys. 3. Podział miasta na lewobrzeże i prawobrzeże
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4.2. Rozkład przestrzenny podróży
Do odwzorowania rozkładu przestrzennego ruchu, wyznaczającego liczby po-

dróży odbywanych między poszczególnymi rejonami komunikacyjnymi w Szczeci-
nie przyjęto model grawitacyjny o postaci:

(1)

gdzie:
Tij – liczba podróży rozpoczynanych w rejonie „i”, a kończonych w rejonie „j”,
Pi – liczba podróży rozpoczynanych w rejonie „i”,
Aj - liczba podróży kończonych w rejonie „j”,
Fij – współczynnik oporu przestrzeni wyliczany według empirycznie określonej 

funkcji oporu.

Parametrem decydującym o rozkładzie przestrzennym, jest odległość między 
rejonami liczona wg tras odbywanych transportem indywidualnym. Funkcja opo-
ru przestrzeni ma postać:

(2)

gdzie:
disij – odległość pomiędzy parą rejonów „i” oraz „j”,
a, b, c - parametry wyznaczające kształt krzywej,
e – podstawa logarytmu naturalnego.

Przed podziałem modelu ruchu na lewo- i prawobrzeże kalibracja modelu gra-
witacyjnego dla miasta Szczecin nie dawała satysfakcjonujących wyników. Powo-
dem tego były dwa ekstrema w przedziałach długości podróży: dla podróży o śred-
niej długości 4,5 km oraz dla podróży o średniej długości 11,5 km. Takie zależności 
znacznie trudniej jest opisać ciągłymi, liniowymi funkcjami matematycznymi. Na 
rys. 4 przedstawiony został wykres średnich długości podróży dla motywacji dom 
– praca, ilustrujący podróże wewnętrzne na terenie całego miasta [oś odciętych 
– długość podróży w kilometrach, oś rzędnych – liczba podróży].

Finalnie w modelu podróży dla Szczecina, w rozkładzie przestrzennym ruchu 
uwzględniono podział na lewo- i prawobrzeże. Choć oznaczało to cztery razy wię-
cej obliczeń, to otrzymane wyniki były znacznie lepszej jakości. Funkcję oporu 
przestrzeni wyznaczono dla każdej motywacji i dla każdej grupy podróży (lewo-
brzeże, prawobrzeże, lewobrzeże – prawobrzeże i prawobrzeże – lewobrzeże).

Na rys. 5 przedstawiono porównanie wyników rozkładu ruchu obliczonych na 
podstawie ankiet w gospodarstwach domowych i obliczonych w modelu dla moty-
wacji dom – praca dla lewobrzeżnej części miasta [oś odciętych – długość podróży 
w kilometrach, oś rzędnych – liczba podróży].
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Rys. 4. Rozkład długości podróży dla motywacji dom – praca [całe miasto]

Rys. 5. Rozkład długości podróży dla motywacji dom – praca [lewobrzeże]
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Uzyskane parametry funkcji to:
a = 0.1943751
b = -0.34363304
c = -0.10462492

otrzymano dla nich wartość współczynnika R2 równą 0,93.

4.3. Kalibracja modelu
Kalibracja modelu podróży dla Szczecina była wielostopniowa, a poprawność 

przeprowadzanych obliczeń została sprawdzana na każdym etapie budowy mode-
lu: 

* na etapie generacji podróży i rozkładu zastosowano statystyczne metody 
analizy korelacji i regresji:
- porównano wskaźniki ruchliwości obliczone z wykorzystaniem modeli 

generacji ruchu i wyznaczone na podstawie badań zachowań komuni-
kacyjnych oraz dokonano oceny zgodności liczb podróży obliczonych za 
pomocą modelu grawitacyjnego z liczbami rzeczywistych podróży uzy-
skanych z badań ruchu, dla każdej motywacji podróży z osobna,

- na etapie rozkładu przestrzennego (dla każdej motywacji) porównywano 
również rozkłady długości podróży obliczone w modelu oraz otrzymane 
z badań,

* dla podziału zadań przewozowych:
- porównano udziały podróży odbywanych samochodem i transportem 

zbiorowy w każdej y motywacji,
* na etapie rozkładu ruchu:

- porównano wartości natężeń ruchu uzyskane z modelu z wartościami 
natężeń ruchu uzyskane w punktach pomiarowych usytuowanych na 
kordonach i ekranach,

- porównano liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej uzy-
skane z modelu z liczbami pasażerów uzyskanymi w punktach pomiaro-
wych usytuowanych na kordonach i ekranach,

- porównano sumaryczne natężenie ruchu pojazdów na poszczególnych 
ekranach i kordonach uzyskane z modelu z wartościami natężeń ruchu 
uzyskanych z badań,

- porównano sumaryczne liczby przewożonych pasażerów na poszczegól-
nych ekranach i kordonach uzyskane z modelu z wartościami uzyskany-
mi z badań.

Maksymalny dopuszczalny błąd w oszacowaniu wynosił:
* W przypadku natężenia ruchu pojazdów (osobowych i towarowych):

- ± 15 % na poszczególnych punktach kontrolnych, dla których wykona-
no sprawdzenie, w przypadku gdy natężenie pojazdów było na poziomie 
700 - 2700 pojazdów/godzinę dla 85 % liczby punktów,

- ± 100 pojazdów/godzinę na poszczególnych punktach kontrolnych, dla 
których wykonano sprawdzenie, w przypadku gdy natężenie pojazdów 
jest mniejsze od 700 pojazdów/godzinę, dla 85 % liczby punktów,
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- ± 400 pojazdów/godzinę na poszczególnych punktach kontrolnych, 
dla których wykonano sprawdzenie, w przypadku gdy natężenie pojaz-
dów jest większe od 2700 pojazdów/godzinę, dla więcej niż 85 % liczby 
punktów,

- ± 5% dla sumy poszczególnych ekranów i kordonów.
Dodatkowo, uzyskane wyniki poddano sprawdzeniu odnośnie warunku 

spełnienia wartości współczynnika GEH (obliczanego według wzoru):

(3)

gdzie:
E – wartość natężenia uzyskana z modelu,
V – wartość natężenia uzyskana z badań ruchu.

Wymagane wartości:
GEH < 5 - na poszczególnych punktach kontrolnych,
GEH < 4 - dla sumy poszczególnych ekranów i kordonów.

* W przypadku liczby pasażerów komunikacji zbiorowej:
- ± 15%, na poszczególnych punktach kontrolnych, dla których wyko-

nywane jest sprawdzenie;
- ± 5%, na poszczególnych ekranach i kordonach.

Finalnie nie udało się otrzymać do końca zadowalających wyników dla wszyst-
kich wielkości potoków ruchu pasażerskiego w autobusach i tramwajach. Spo-
wodowane to było metodą przeprowadzania pomiarów napełnienia: pomiarowcy 
określali procentowe napełnienie pojazdu, wybierając jedną z opcji: 0% - 25% 
- 50% - 75% - 100%, w podziale na siedzących i stojących. Tymczasem przyjęte 
wymogi kalibracji dopuszczały wielkość błędu w pojazdach transportu zbiorowego 
± 15%. Taka dokładność była trudna do otrzymania przy dysponowaniu powyż-
szymi danymi wejściowymi.

4.4. Złożona budowa modelu a potrzeba dużej liczby iteracji
Proces taki jak budowa czterostopniowego modelu ruchu jest zadaniem złożo-

nym, charakteryzującym się:
- kilkukrotną weryfikacją danych wejściowych na różnych etapach prac,
- niejednokrotnie zmianą danych wejściowych na zaawansowanym etapie prac,
- koniecznością częstego powtarzania obliczeń cząstkowych i usprawnienia 

procesu obliczeń przez zastosowanie różnego rodzaju skryptów.
Jednym z przykładów jest generacja ruchu w mieście. Pierwszym założeniem, 

jakie zostało obrane było przyjęcie, iż zachowania komunikacyjne w całym Szczecinie 
są podobne. Przyjęto takie same wskaźniki ruchliwości dla wszystkich dzielnic Szcze-
cina, jak również takie same parametry rozkładu przestrzennego ruchu. Przy próbie 
kalibracji tak zbudowanego modelu okazało się, że natężenia ruchu na odcinkach łą-
czących lewą część Szczecina z prawą odbiegają od wartości obserwowanych. Miasto 
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Szczecin zostało podzielone na dwie części: na lewobrzeże i prawobrzeże, co zostało 
dokładniej opisane we wcześniejszych rozdziałach. Wszystkie obliczenia od począt-
ku były przeprowadzane „wewnątrz” programu Visum za pomocą skryptów oraz 
wbudowanych procedur. Pozwoliło to na przebudowanie całego modelu od podstaw 
w ciągu zaledwie dwóch dni. Dodatkową korzyścią, wynikającą z takiej konstrukcji 
modelu, jest możliwość wykorzystania stworzonych skryptów do tworzenia prognoz 
ruchu. Zmiana liczby ludności czy charakteru rejonu może zostać uwzględniona 
w modelu bardzo łatwo i szybko. Wystarczy zmienić atrybuty rejonu, a następnie 
wykonać pełny cykl obliczeń (procedury Visum oraz skrypty). 

Innym przykładem jest szacowanie parametrów rozkładu przestrzennego po-
dróży, aby wykonać obliczenia przy użyciu interfejsu graficznego Visum. Dla każ-
dej motywacji należy odnaleźć odpowiednie pliki, po czym ustawić parametry pro-
cedury. Za pomocą obiektu COM Muuli wszystkie obliczenia można wykonać za 
pomocą kilku linii kodu, co więcej, wyniki można szybko (używając tego samego 
skryptu) wyeksportować np. do pliku .xls gdzie na dowolnie skonfigurowanym 
wykresie można zweryfikować wyniki obliczeń i zadecydować, czy potrzebna jest 
zmiana w parametrach procedury Kalibri. Dzięki zastosowaniu prostego skryptu 
oszczędzamy czas oraz dajemy sobie możliwość przetestowania dużej liczby róż-
nych opcji ustawień oraz oceny wyniku cząstkowego.

Podczas budowy każdego modelu ruchu prawdopodobnie nie uda się uniknąć 
pewnego rodzaju komplikacji. W sytuacji, kiedy każda kolejna faza modelowania 
bezpośrednio zależy od wyników uzyskanych w fazie poprzedzającej, każdy błąd, 
niedopatrzenie czy zaniedbanie może doprowadzić do tego, że konieczne będzie 
powtórzenie bardzo wielu czynności i obliczeń od punktu, w którym popełniono 
błąd. Każda taka poprawka może okazać się bardzo czasochłonna. Wyjścia z po-
wyższej sytuacji są dwa: można albo nie popełniać błędów albo być na nie przygo-
towanym. Oczywiście pierwsze rozwiązanie byłoby najlepsze, niestety często nie 
do końca mamy wpływ na to, czy wszystko ułoży się po naszej myśli. Niedokład-
ne, niekompletne dane, których pozyskanie nie zawsze zależy tylko od nas mogą 
pokrzyżować nam plany równie skutecznie, jak pomyłki bądź poważne błędy me-
rytoryczne. Budowa modelu ruchu dla Szczecina pokazała, że zautomatyzowanie 
pewnych powtarzalnych czynności, mimo początkowo zwiększonego nakładu pra-
cy (każdy skrypt czy procedurę należy najpierw napisać bądź skonfigurować) może 
być opłacalna w dłuższej perspektywie. Każda zmiana danych bądź wykryty błąd 
we wcześniejszych obliczeniach mógł być z łatwością poprawiony.

5. Podsumowanie

Każde miasto ma swój odmienny charakter i specyfikę. Ma to wpływ na zacho-
wania transportowe użytkowników systemu transportowego, a w konsekwencji 
na rozkład podróży w obrębie całego miasta. Dlatego trzeba mieć świadomość, że 
każdy modelu ruchu jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. 
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Na każdym etapie budowy modelu ruchu, począwszy od etapu zbierania da-
nych, poprzez szacowanie poszczególnych parametrów modelu, kończąc na etapie 
kalibracji, należy wykorzystywać wiedzę, jaką się zdobyło podczas poznawania za-
chowań komunikacyjnych mieszkańców. Podsumowując, aby dobrze skonfiguro-
wać model ruchu, prawidłowo odzwierciedlający rzeczywistość, należy jak najlepiej 
poznać miasto, jego układ przestrzenny, infrastrukturę oraz zachowania miesz-
kańców. Znajomość „dzieła”, które mamy za zadanie „skopiować” jest podstawą 
sukcesu, przy czym powinna obowiązywać zasada „ograniczonego zaufania” do da-
nych nam przekazywanych. Ponadto praca z modelem ruchu dla miasta Szczecin 
uczy, że powinno się być gotowym na wszystko. Jeśli nawet poszczególne elementy 
przedstawione zostały prawidłowo i zgodnie ze sztuką, na samym końcu może się 
okazać, że nie pasują one do siebie, a całość nie spełnia wymaganych oczekiwań.
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