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ROZWIĄZYWANIE SZCZEGÓLNYCH PROBLEMÓW TRANSPORTOWYCH  

Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA GTALG 

W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia związane z rozwiązaniem kilku szczególnych problemów transporto-

wych. Należą do nich m. in. problem transportu ładunków ponadgabarytowych, niebezpiecznych czy też wymagających zacho-

wania szczególnej ostrożności w transporcie. Omawiana problematyka dotyczy ogólnie ładunków wymagających przemiesz-

czenia w specyficzny sposób w odniesieniu do drogi transportu (wybór środka transportu i inne elementy procesu transporto-

wego pominięto). Z uwagi na szeroki zakres problematyki rozważania zawężono głównie do wskazania danych niezbędnych do 

wyznaczenia specyficznej dla danego problemu trasy przewozu. W celu rozwiązania przedmiotowych problemów z wykorzysta-

niem wskazywanych danych za-proponowano wykorzystanie w przyszłości funkcjonalności planera podróży o nazwie Green 

Travelling (GT Planner) bazującego na algorytmie GTAlg (zmodyfikowany A*). W ramach tego narzędzia zaimplementowano 

mechanizmy wykorzystania otwartych źródeł danych, które pozwalają, w pewnych przypadkach, na wyznaczenie optymalnej 

trasy dla celów realizacji wykonania nietypowych zadań przewozowych. Warunkiem realizacji przedmiotowych zadań trans-

portowych jest zgromadzenie w otwartych źródłach danych wszystkich niezbędnych informacji dla celów realizacji określone-

go procesu przewozowego i rozszerzenie funkcjonalności GT Planner. W artykule położono akcent na sposoby poszukiwania 

tych danych. W artykule wspomniano również na temat możliwości wsparcia realizacji tego typu przemieszczeń z wykorzysta-

niem funkcji heurystycznych zaimplementowanych w algorytmie GTAlg. Funkcje tego typu umożliwiają elastyczne rozwiązy-

wanie nietypowych, a często również złożonych zadań transportowych. W artykule uwagę poświęcono również wykorzystaniu 

planerów podróży dla wsparcia akcji ratunkowych służb medycznych. 

WSTĘP 

W obrębie zainteresowania logistyki miejskiej i dystrybucji 
znajduje się problematyka dostarczania towarów w obszarach 
miejskich [25]. Głównie dotyczy to zadań przewozowych realizowa-
nych przez pojazdy samochodowe operujące na pewnym ograni-
czonym obszarze miejskim (aglomeracja, region). Charakterystyka 
tego obszaru jest silnie uwarunkowana przez składniki sieci osie-
dleńczej, produkcji itp. Z uwagi na charakterystykę sieci transporto-
wej i procesów logistycznych może to być najbardziej kosztowny 
etap łańcucha transportowego. Poza typowymi kosztami transportu 
towarów w obszarach miejskich występuje szereg innych proble-
mów, często generujących dodatkowe koszty jak np. kongestia 
ruchu, zdarzenia drogowe itp.  

Na ogół sieć transportowa w obszarze miejskim charakteryzuje 
się innymi parametrami w porównaniu do sieci na pozostałej długo-
ści łańcucha logistycznego. Sieć transportowa w obszarze miejskim 
jest generalnie znacznie bardziej zróżnicowana, głównie charakte-
ryzuje się większymi wskaźnikami gęstości. Wzrastająca w ostat-
nich dwóch dekadach popularność e-handlu powoduje ponadto, że 
coraz to nowe asortymenty produktów trafiają do tego obszaru 
logistyki, a rozkład gęstości odbiorców końcowych wzrasta w istotny 
sposób. W przypadku e-handlu rozkład ten ponadto charakteryzuje 
się istotną wariancja w krótkich okresach czasu (jest to kwestia 
dynamiki relokacji odbiorców końcowych). W kontekście zaintere-
sowania artykułu dotyczy to głównie transportu towarów nietypo-
wych i wrażliwych do odbiorców końcowych. 

Jeszcze inne problemy występują przy transporcie towarów 
niebezpiecznych w gęstej sieci dróg miejskich. Te wymagają szcze-
gólnie starannego planowania procesu przewozowego. Kolejne 

problemy omówione w tym artykule to problematyka koordynacji 
akcji ratowniczych w gęstych sieciach miejskich. 

W artykule poruszono również zagadnienie transportu towarów 
z przekroczoną skrajnią, towarów wymagających szczególnych 
środków ostrożności podczas transportu, towarów szybko psujących 
się itp. Każda z wymienionych grup towarów wymaga innego, czę-
sto znacznie odbiegającego od siebie sposobu realizacji przemiesz-
czenia w sieci transportowej w obszarze miejskim, dotyczy to nie 
tylko wyznaczenia właściwej lub optymalnej trasy. Fakt ten generuje 
potrzebę powstania i wykorzystania narzędzia informatycznego, 
które dla specyficznych problemów powstających w obszarze miej-
skim pozwoli na ich skuteczne i zasadne rozwiązywanie. Takim 
narzędziem może być specjalizowany planer podróży o nazwie 
Green Travelling (GT Planner). Planer ten oparto na algorytmie 
GTALg wyznaczania ścieżki w sieci transportowej na podstawie 
zadanych kryteriów. Przedmiotowy planer przedstawiono na rysun-
ku 1. Na tym rysunku przedstawiono podstawową funkcjonalność  
GT planner. Na rysunku 1 narysowana została ścieżka przemiesz-
czenia pomiędzy wybranym punktem startu podróży i jej zakończe-
nia. Przebieg wyznaczonej w ten sposób ścieżki determinowany jest 
kryteriami jakie wprowadza użytkownik GT Planner. 

  

 
Rys. 1. GT Planner, obszar aglomeracji górnośląskiej, przykład 
wyznaczenia ścieżki w sieci. Źródło: Projekt Green Travelling 
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Algorytm GTAlg oferuje funkcjonalność wyznaczania ścieżki 
w sieci transportowej na bazie działania zmodyfikowanego algoryt-
mu A star (A*). Zasadniczo wybrane kryterium optymalizacji wyboru 
ścieżki dotyczyć może wyznaczenia trasy: najszybszej, najkrótszej 
lub najtańszej. GT Planner służy jednak przede wszystkim dla celów 
promowania przemieszczeń ekologicznych. Z tego względu, każde 
przemieszczenie indeksowane jest wskaźnikiem emisji substancji 
szkodliwych do środowiska [17]. Tym niemniej funkcjonalność pla-
nera podróży GT Planner tkwi w wykorzystaniu otwartych źródeł 
danych (open source) i tym samych wymienione wyżej kryteria 
można zastąpić lub rozszerzyć niemal o dowolny zbiór innych pa-
rametrów optymalizacyjnych. Warunkiem uzyskania takiej funkcjo-
nalności GT Planner jest to aby te nowe kryteria wyboru ścieżki w 
sieci transportowej znajdowały zasadną podstawę w jakikolwiek 
otwartych i ogólnodostępnych źródłach danych. Po spełnieniu tego 
kryterium pozostaje na ogół implementacja formatu znalezionych 
danych do wymagań GT Planner. W przyszłości jest możliwe roz-
szerzenie GT planner o nowe funkcjonalność, jakkolwiek każde 
rozszerzenie wiąże się z istotnym zwiększeniem nakładu pracy. 

1. OTWARTE ŹRÓDŁA DANYCH  

W przypadku kiedy istnieją fizycznie i są udostępnione publicz-
nie jakiekolwiek źródła danych pozwalające na rozwiązanie jakiegoś 
specyficznego problemu transportowego w obszarze miejskim to 
można to zrealizować z wykorzystaniem GT Planner. Jakkolwiek 
wymaga to znacznego nakładu pracy w przygotowaniu danych 
i dostosowania ich formatu wymiany z GTAlg. W przypadku jeśli 
takich danych nie ma – to można rozważyć ich wygenerowanie -
pokazane to zostanie na przykładzie transportu pojazdów z prze-
kroczoną skrajnią.  

Najczęściej wykorzystywanym w planerach podróży źródłem 
danych jest OSM (Open Street Map) [6]. Ten zbiór danych charakte-
ryzuje się prostym formatem zapisu i bogatym katalogiem dostęp-
nych parametrów opisujących różne aspekty lub właściwości sieci 
transportowej (również jej otoczenia zewnętrznego). Zwraca przy 
tym jednak uwagę znacząca dywersyfikacja jakości tych baz danych 
w zależności od lokalizacji danej sieci transportowej. Z drugiej stro-
ny dane te dostępne są dla niemal dowolnej aglomeracji na globie 
z różnym stopniem dokładności.  

Kolejnym źródłem danych istotnych z punktu widzenia proble-
matyki poruszanej w artykule są dane np. o wysokości rzeźby tere-
nu w miejscu lokalizacji danej sieci transportowej tzw. elevation data 
[8]. Dane tego typu niestety podawane są w sposób wymagający 
dalszej ich obróbki np. w formie grafik bitowych i binarnych baz 
danych. Tym niemniej w zakresie gęsto zamieszkanych równoleżni-
ków na północnej półkuli dane te są otwarte i ogólnodostępne. Inne 
dane, które wykorzystywane mogą być w planerze podróży można 
pozyskiwać z baz danych prowadzonych przez organizacje pań-
stwowe lub samorządowe. Do tej pierwszej grupy należy zaliczyć 
takie bazy jak KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), REGON (Rejestr 
Gospodarki Narodowej), CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców) itp. [1,2,3].  Do baz samorządowych można zaliczyć 
takie bazy jak np. SAS (System Analiz Samorządowych) [4]. Każda 
z wymienionych baz danych pozwala parametryzować nie tylko sieć 
transportową ale również obszary, które można powiązać ze ściśle 
określonymi fragmentami infrastruktury transportowej. W przypadku 
bezpośredniej parametryzacji sieci transportowej parametry wydo-
byte z baz danych przyporządkowywane są odcinkom sieci drogo-
wej. W GT Planner odpowiadać to będzie nadaniu cech krawędziom 
grafu sieciowego odwzorowującego sieć transportową. W drugim 
przypadku cechy nadawane są reżimom przestrzennym na które 
delimitowana jest siec drogowa (pośrednio więc również odcinkom, 

poza odcinkami zajmującymi więcej niż jeden reżim przestrzenny). 
Bezpośrednio do elementów liniowych bądź punktowych infrastruk-
tury można przyporządkowywać miejsca lokalizacji kolizji wypadków 
drogowych. Dane te gromadzone są w bazie CEPIK. Transport 
towarów niebezpiecznych powinien uwzględniać lokalizacje miejsc 
niebezpiecznych w sieci drogowej. Lokalizacje fizyczne miejsca 
dostaw towarów i miejsca produkcji dóbr przez przedsiębiorstwa 
można przyporządkowywać do umownych reżimów przestrzennych, 
które mogą być następnie korelowane z określonymi fragmentami 
infrastruktury transportowej. Taką funkcjonalność udostępnia baza 
REGON. Interesujące dane dla celów transportowych gromadzone 
są w bazie organizowanej przez samorządy lokalne SAS, aczkol-
wiek różna jest kompletność tej bazy dla różnych podmiotów samo-
rządowych.   

W kontekście kliku omówionych wyżej źródeł danych np. dla 
wyznaczenia najlepszej ścieżki w sieci transportowej dla towarów 
niebezpiecznych należy przeszukiwać otwarte bazy danych pod 
kątem: 
– lokalizacji fragmentów infrastruktury o znikomej liczbie wypad-

ków i kolizji drogowych (bazy danych map OSM, CEPIK i inne), 
takie odcinki ulic statystycznie są bardziej bezpieczne od in-
nych, 

– lokalizacji obszarów, w których występuje duża liczba jednostek 
ratownictwa medycznego, straży pożarnej i policji, w przypadku 
katastrofy środka przewożącego towar niebezpieczny będzie 
więc możliwość szybkiej interwencji odpowiednich służb i mini-
malizacji zagrożeń, 

– zidentyfikowano niskie natężenia ruchu w porze dziennej 
i nocnej (dane tego typu dostarczają pomiary wykonane w ra-
mach badań GPR (tzw. Generalny Pomiar Ruchu na drogach 
krajowych i wojewódzkich przeprowadzany cyklicznie co 5 lat 
[5]). 

– elementy infrastruktury spełniają określone kryteria z uwagi na 
nietypowe gabaryty pojazdów transportujących ładunki niebez-
pieczne, szerokość pasów, pochylenia, występowanie chodni-
ków dla pieszych po obu stronach drogi, profile podłużne i po-
przeczne drogi (dane znajdują się bardzo często w danych 
OSM) [6]. 
Dla towarów z przekroczoną skrajnią będą to głównie bazy da-

nych zawierające parametry sieci transportowej (szerokość pasów 
ruchu, profile drogi, wysokości tuneli i wiaduktów), a więc częściowo 
danych umieszczanych w bazach danych dla map OSM. Dane takie 
są również w posiadaniu zarządów dróg miejskich w poszczegól-
nych powiatach, aczkolwiek prace nad ich digitalizacja trwają [7]. 

Towary wymagające szczególnych środków ostrożności pod-
czas transportu (szkło, elektronika z elementami szklanymi, chemia, 
gazy) powinny korzystać z funkcjonalności baz danych wymienio-
nych dla towarów niebezpiecznych (gazy), a w przypadku towarów 
kruchych (szkło) dodatkowo powinny uwzględniać bazy profili wyso-
kościowych (dane z programów badań satelitarnych) [8] jak również 
wskaźniki bezpieczeństwa rejestrowane na drogach (różne bazy 
danych). Są odpowiednie dla tych przemieszczeń również bazy 
uwzględniające stan nawierzchni w sieci drogowej [5]. Te ostatnie 
nie maja jednak funkcjonalności umożliwiającej dokładną parame-
tryzację sieci. Ogólnie rzecz biorąc dla danego rodzaju przemiesz-
czenia określonego towaru, o zdefiniowanych kryteriach przemiesz-
czenia wybiera się dane z dostępnych zasobów w celu racjonalnego 
zaplanowania trasy.  

Jeśli na przykład dany towar z uwagi na jego specyfikę należy 
przewieźć przez teren aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej z 
ominięciem wszystkich dużych węzłów przesiadkowych (drogowych 
i kolejowych) to z danych OSM należy wydobyć lokalizacje GPS 
wszystkich takich węzłów. Dla sieci drogowej złożonej z dróg jedno-
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jezdniowych i przystanków PuT bez zatok postojowych może to być 
ważne zagadnienie. Realizacja takiej procedury prowadzi do wyge-
nerowania mapy przedstawionej na rysunku 2. Dysponując taką 
mapą można poprowadzić trasę podróży z ominięciem obszarów 
charakteryzujących się występowaniem dużej liczby węzłów prze-
siadkowych np. wprowadzając w ścieżce przemieszczenia tzw. POI 
(point of interest, pośrednie punkty przemieszczenia). 

 

 
Rys. 2. Przykład wydobycia danych kryterialnych dla obszaru aglo-
meracji śląskiej- wszystkie większe węzły przesiadkowe na terenie 
aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: opracowanie wła-
sne. 

 
Dla transportu materiałów niebezpiecznych np. niewybuchów 

odnajdowanych w obszarach śródmiejskich miast można wyznaczyć 
trasy w oparciu o dane z sygnalizacji świetlnych (rysunek 3). 

 

 
Rys. 3. Przykład wydobycia danych kryterialnych dla obszaru aglo-
meracji śląskiej- rozkład węzłów z ruchem sterowanym na terenie 
aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej i rybnickiej. Źródło: opraco-
wanie własne. 

 
W ten sposób w przypadku konieczności transportu niewybu-

chów trasę ich można wyznaczyć poprzez takie węzły z których 
maksymalna liczba posiada sterowanie sygnalizacją świetlną. Przy 
sterowaniu ruchem w takim obszarze systemem typu ACTS (Advn-
ced Traffic Control Systems) istnieje możliwość zapewnienia prze-
jazdu kolumnie bezkolizyjnie (abstrahując od skuteczności egze-
kwowania pierwszeństwa w ruchu takiej kolumny przez pojazdy 
policji w pozostałych obszarach sieci drogowej) 

Inne dane z kolei będą istotne dla wyboru ścieżki w sieci trans-
portowej dla towarów szybko psujących się. W tym przypadku nale-
ży skorzystać głównie z danych kongestyjnych uwzględniających 
poziom ruchu w poszczególnych przekrojach sieci transportowej. 
Dane tego typu stanowią jedną z głównych funkcjonalność GT 
Planner [12÷22]. Rysunek 4 prezentuje wyznaczenie trasy podróży 
z uwzględnieniem danych kongestyjnych. 

 

 
Rys. 4. Wyznaczenie trasy podróży na terenie aglomeracji górno-
śląsko-zagłębiowskiej z uwzględnieniem danych kongestyjnych. 
Źródło: Projekt Green Travelling. 

 
  W innych przypadkach w celu uwzględnienia w transporcie 

towarów niebezpiecznych danych kongestyjnych można skorzystać 
z danych popularnych serwisów informacyjnych na zasadach okre-
ślonych przez ich twórców [9,10,11]. W ostateczności takie dane w 
ujęciu statycznym przynoszą generalne pomiary ruchu na drogach 
krajowych i wojewódzkich, choć w przypadku transportu w obsza-
rach miejskich (powiaty) są to dane częściowe gdyż w zagadnie-
niach transportu towarów będących przedmiotem zainteresowania 
artykułu istotna będzie, głównie siec dróg lokalnych i zbiorczych. 
Równanie (1) przedstawia ogólną zasadę doboru trasy dla prze-

mieszczenia określonego ładunku w relacji ES odod  (odpo-

wiednio węzeł startowy i węzeł końcowy przemieszczenia.  
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gdzie: 

T -zbiór parametrów ładunku, 

P -zbiór parametrów środka transportu, 

ik - zbiór kryteriów opisujących przemieszczenie typu: najszybsze, 

najbezpieczniejsze, najtańsze, towary delikatne, towary szybko 
psujące się itd.  
 

Trasa w sieci wyznaczana jest na podstawie określenia zbioru 

węzłów przez, które ona przebiega }{ iod .Parametry przewożone-

go ładunku określane są za pomocą zbioru parametrów T często 
warunkujący zastosowanie odpowiedniego typu pojazdu określone-

go jako P (może to być zbiór różnych pojazdów). Dane kongestyj-
ne określone są poprzez przypisanie znanego lub prognozowanego 
natężenia ruchu dla każdego odcinka z analizowanej sieci drogowej 

)(tCOD
.Przedmiotem zainteresowania tego artykułu jest ostatni 

zbiór opisany w równaniu (1), K - reprezentujący zbiór kryteriów 
związanych z przemieszczeniem określonego ładunku. Każde z 

kryteriów ik odpowiada odpowiednim zbiorom danych źródłowych 
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jakie się powinny znaleźć w zasobach osoby planującej przemiesz-
czenie.  

2. PRZYKŁADY POZYSKANIA DANYCH  

Funkcjonalność metody sprowadza się nie tylko do wykorzy-
stywania zgromadzonych zasobów danych, ale również do dyna-
micznego ich pozyskiwania i wykorzystywania. Dla przykładu jeśli 
firma zajmująca się przesyłkami kurierskimi będzie chciała zdywer-
syfikować swoje usługi w zakresie czasu doręczenia w krótkich 
interwałach czasu, będzie to możliwe przy znajomości danych 
przestrzennych w zakresie sieci osiedleńczych. 
 

 
Rys. 5. Przykład wydobycia danych demograficznych na terenie 
aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: Projekt Green 
Travelling.  
 

Dane pokazane na rysunku 5, przedstawiają rozkład liczby 
mieszkańców na obszarze analizy. Dane te pozyskano z wykorzy-
staniem baz danych GUS (Główny Urząd Statystyczny), zebranych 
na podstawie ostatniego spisu powszechnego. Warto zwrócić uwa-
gę, że dana tego typu (rysunek 5) jest interesująca w kontekście 
planowania przewozu towarów niebezpiecznych w granicach obsza-
rów zamieszkanych. W tym przypadku można trasę wyznaczyć tak 
aby omijała obszary najgęściej zaludnione. Oczywiście jest to moż-
liwe jeśli w tych obszarach o małym zagęszczeniu ludności znajdują 
się drogi o odpowiedniej klasie technicznej dla transportu ładunków 
niebezpiecznych. Problem ten ilustruje przykład pozyskanie danych 
na temat parametrów technicznych klas ulic w zakresie możliwości 
transportu towarów niebezpiecznych lub ponadnormatywnych. 
W bazach danych OSM drogi klasyfikowane są z wykorzystaniem 
tzw. klucza (znacznika w formacie *.xml). Stosowanie tego klucza 
umożliwia wyszukiwanie poszczególnych klas technicznych drogi 
z otwartych źródeł danych. Dzięki czemu ruch w sieci transportowej 
można planować po ścisłe określonych klasach technicznych dróg 
i w nawiązaniu do wcześniej dyskusji - w obszarach o słabym za-
gęszczeniu ludności. 
 

 
Rys. 6. Przykład wydobycia informacji o klasach drogi na terenie 
aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: [23].  

Na rysunkach 6a, b, c, d zaprezentowano drogi na pewnym 
obszarze analizy w różnych klasach technicznych. Drogi te zgodnie 
z [24]  powinny spełniać określone kryteria. Dzięki tym informacjom 
można w sposób zasadny profilować działanie algorytmu przeszu-
kującego ścieżki w danej sieci drogowej. 

Każda z dróg prezentowanych na rysunku 6 ma swój „odpo-
wiednik” cyfrowy w bazach danych. W tym zapisie znajdują się 
przydatne informacje na temat parametrów drogi, liczby pasów, 
dopuszczalnej prędkości itp. Wszelkie tego typu dane mogą być 
wykorzystane w planowaniu podróży specyficznych. Dla pojazdów 
ponadnormatywnych liczba pasów jest szczególnie istotną informa-
cją. 
 

 
Rys. 7. Przykład opisu drogi w formacie *.kml na terenie aglomeracji 
górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: [23].  
 

 
Rys. 8. Przykład opisu drogi w formacie *.kml na terenie Berlina, 
Niemcy. Źródło: [23].  
 

W Polsce niestety zawartość baz danych typu OSM nie jest tak 
nasycona informacjami jak w innych krajach. Rysunek 8 prezentuje 
różnice występujące w tym zakresie na przykładzie odcinka drogi 
opisanej w Berlinie. Widać na podstawie porównania rysunku 7 i 8, 
że w tym drugim przypadku ilość informacji jest nieznacznie więk-
sza. Większa ilość informacji w zapisie danych w bazach danych 
map OSM przekłada się na możliwość wykorzystania zawartej w 
nich wiedzy dla rozwiązywania różnorodnych zagadnień w sieci 
transportowej. Dla przykładu informacja opisana w kluczu „sidewalk” 
na rysunku 8, określa, że ta konkretna droga w Berlinie posiada 
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chodnik po obu stronach drogi. W pewnych przypadkach oznacza 
to, że na danym odcinku drogi po obu jej stronach jest wystarczają-
ca powierzchnia do podjęcia pewnych akcji w stosunku do uszko-
dzonego środka transportu przewożącego towar niebezpieczny. 
 

 
Rys. 9. Przykład opisu sieci dróg gruntowych i leśnych w obszarze 
zabudowy na terenie Katowic. Źródło: [23].  
 

W danych takich jakie prezentowane są na rysunku 9 (drogi 
gruntowe i leśne) też mogą być zawarte informacje istotne w pew-
nych przypadkach dla transportu towarów niebezpiecznych lub z 
przekroczona skrajnią. W przypadkach gdy nie można przewieźć 
materiału niebezpiecznego jakąś drogą wyższej klasy technicznej 
można zastanowić się nad przeznaczeniem w tym celu prowizo-
rycznie dostosowanej drogi gruntowanej. Krytyczny w tym zakresie 
może być klucz „unpaved” informujący o wykonaniu nawierzchni 
takiej drogi. Oczywiście te informacje mogą być sprawdzone rów-
nież „na gruncie” tym niemniej dysponowanie takimi informacjami w 
postaci cyfrowej oraz dla całych obszarów aglomeracji umożliwia 
szybkie wyznaczenie ścieżek przemieszczenia dla specyficznych 
zadań transportowych. W przypadku dróg gruntowych i leśnych 
zbiór znaczników obejmuje: {paved / unpaved / asphalt / concrete / 
paving_stones / cobblestone / metal / wood / grass_paver / gravel / 
pebblestone / grass / ground / earth / dirt / mud / sand} [6]. Szybkie 
określenie rodzaju nawierzchni na danej ścieżce alternatywnej dla 
transportu towarów niebezpiecznych jest niezmiernie przydatne. 
Uwagi przedstawione wyżej w zakresie poszukiwania danych doty-
czą również sieci kolejowej. Jeśli istnieje potrzeba przemieszczenia 
ładunku niebezpiecznego w kontenerze z wykorzystaniem transpor-
tu intermodalnego, można łączyć analizy sieci drogowej i kolejowej 
pod kątem wybranych kryteriów. 
 

 
Rys. 10. Przykład opisu linii kolejowych i tramwajowych w obszarze 
zabudowy na terenie Katowic. Źródło: [23].  
 

Jakość opisu sieci kolejowej i tramwajowej jest podobna w tym 
obszarze jak sieci drogowej. Prezentuje ten fakt rysunek 11. 
 
 

 
Rys. 11. Przykład opisu linii kolejowej w obszarze zabudowy na 
terenie Katowic. Źródło: [23].  
 

Korzystając z kombinacji takich danych jak przedstawiono na 
rysunku 11, występujących dla linii normalnotorowych i wąskotoro-
wych można dla przykładu opracować plan transportu substancji 
niebezpiecznych na terenie aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej 
(w oparciu o sieć tych linii). Ewentualnie w ogóle, można pomyśleć 
o rewitalizacji tych linii na tym obszarze dla transportu towarowego. 
Z całą pewnością będzie to działanie w duchu zrównoważonego 
rozwoju transportu. 

W ostatnim czasie coraz więcej firm kurierskich decyduje się na 
przekierowywania paczek na inny dzień, dobrą praktyka w tym 
zakresie jest również wykonywanie przez operatywnych kurierów 
rano telefonu do odbiorcy z pytaniem czy odbierze on paczkę 
w miejscu deklarowanego doręczenia lub też w innym miejscu. W 
ten sposób można dynamicznie przekierować paczkę – na ogół jeśli 
ma to miejsce w godzinach porannych na adres zakładu pracy 
odbiorcy. W tym zakresie pomocne może zostać wydobycie infor-
macji na temat rozkładu przestrzennego osób pracujących na da-
nym obszarze. W tym przypadku takie przekierowywane przesyłki 
może obsługiwać specjalizowana komórka w firmie kurierskiej. 
 

 
 
Rys. 12. Przykład wydobycia danych o rozkładzie miejsc pracy na 
terenie aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: Projekt 
Green Travelling.  

 
Na rysunku 12 zaprezentowano taki rozkład liczby miejsc pracy 

w aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Rozkład taki może wyko-
rzystać specjalna komórka w firmie kurierskiej odpowiedzialna za 
przekierowane paczek do miejsca pracy odbiorcy przesyłki. Rozkład 
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prezentowany na rysunku 12 opracowano w oparciu o dane RE-
GON (Rejestru Gospodarki Narodowej). 

Ten ostatni przykład jest również podstawą do opisania pew-
nych problemów pojawiających się w przypadku korzystania z 
otwartych źródeł danych. Mianowicie dane często rejestrowane są 
w statystykach, w kategoriach, których zakresy niejednokrotnie 
przekraczają szerokość klasy innych danych (strukturalizowanych). 
Jest to problem ujednolicenia kryteriów zbierania danych do różnych 
baz w skali całego kraju. Ewentualnie należy zastanowić się nad 
udostępnianiem surowych danych źródłowych wybranym grupom 
instytucji. Podobnie bazy danych GUS prezentowane są w katego-
ryzacji, która nie zawsze jest odpowiednia dla celów transporto-
wych- zwłaszcza modelowania procesów ruchu. 

3. KOMBINACJE KRYTERIÓW  

 W nawiązaniu do dyskusji na temat otwartych źródeł danych 
przydatnych dla specyficznych problemów transportowych, warto 
zauważyć, że dane te parametryzują odcinki pomiędzy kolejnymi 
węzłami wyznaczanej trasy: 

 

.....}},{,,,{}{),( 1 swqlCKodod iii   (2) 

gdzie: 

C - przepustowość danego odcinka drogi [poj./h] 

l - długość odcinka drogi [m], 

q - natężenie ruchu na danym odcinku [poj./h], 

}{ iw - zbiór szerokości pasów ruchu [m], 

s - obecność chodnika przy drodze itd. 

 
Zbiór parametrów opisujących dany odcinek drogi w sieci 

transportowej }{K może zawierać różnorodne dane. W polskiej 

sieci drogowej i kolejowej jest on nieznacznie uboższy niż w krajach 
Europy zachodniej tym niemniej może zawierać różnorodne dane 
potrzebne w wyznaczaniu szczególnych zadań transportowych. 

Każde zadanie wymaga określenia zbioru parametrów }{K , naj-

bardziej odpowiedniego dla zasadnego wyznaczenia w planerze 
podróży takim jak np. GT Planner, ścieżki przemieszczenia. Jeśli 
tylko taka ścieżka istnieje w sieci transportowej (są odpowiednie 

dane w mapach OSM spełniające kryteria ze zbioru }{K )  to 

można realizować przemieszczenie. 
Każde z przemieszczeń wymaga zatem innej kombinacji wybo-

ru parametrów ze zbioru }{K , które są pozyskiwane z kolei z 

otwartych źródeł danych. 
Kwestią otwartą, do dyskusji, pozostaje wybór odpowiednich 

kryteriów z baz danych (3) w celu realizacji konkretnego przemiesz-
czenia. Omówienie tego tematu przekracza ramy niniejszego arty-
kułu. 

,..,}{),( 1 CEPIKOSMKodod ii   (3) 

4. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI 

W transporcie towarów niebezpiecznych poza typowymi para-
metrami sieci transportowej szczególna uwaga powinna być zwró-
cona na te elementy konstrukcyjne infrastruktury drogowej, które w 
przypadku zaistnienia zdarzenia w ruchu drogowym mogą prowa-
dzić do katastrofy w ruchu lądowym. Takie elementy prezentowane 
są na rysunku 13. Na tym rysunku przedstawiono rozkład wszyst-
kich mostów w wybranym obszarze analizy. Kolizja na tego typu 
obiekcie charakteryzuje się większym prawdopodobieństwem roz-
szczelnienia pojemnika w którym składowana jest substancja nie-

bezpieczna , umieszczonego na środku transportu. W takich przy-
padkach dochodzi najczęściej do uderzenia w filary mostu lub wia-
duktu, ewentualnie najgroźniejszego w skutkach osunięcia się 
pojazdu z wiaduktu. Z uwagi na powyższe rozkład tego typu obiek-
tów infrastruktury musi być brany pod uwagę w transporcie towarów 
niebezpiecznych. Jak widać z gęstości rozkładu tego typu obiektów 
w przestrzeni, przedstawionej na rysunku 13, planowanie trasy dla 
tego typu transportu nie jest proste ani banalne. 

 

 
Rys. 13. Przykład wydobycia danych o rozkładzie przestrzennym 
mostów obszaru aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: 
[23].  

 
Podobnie jak ma to miejsce dla danych o rozkładzie mostów, 

również obiekty typu: parki krajobrazowe, parki narodowe i inne 
obszary prawnie chronione są tymi elementami towarzyszącymi 
sieci drogowej transportowej, które bezwzględnie powinny być 
brane pod uwagę przy planowaniu tras pojazdów przewożących 
substancje niebezpieczne. Bardzo często z uwagi na gęstość oraz 
wzajemną konfigurację takich punktów (pokazano to na rysunku 13 i 
14) nie będzie możliwe w ogóle wyznaczenie trasy bezpiecznej wg 
takiego kryterium (omijanie tych miejsc w bezpiecznej odległości). 
W tych przypadkach planowana trasa powinna maksymalizować 
odległości ścieżki transportu w sieci od tego typu punktów: 
 

....))(max(max
1




W

i

R

i

B

i
i

n

i
j

lll  (4) 

 gdzie: 
B

il - odległość pomiędzy i-tym węzłem (punktem) na drodze prze-

mieszczenia pojazdu, a: B- mostem, R- rezerwatem, W- zbiornikiem 
wodnym, 

j - ścieżka przemieszczenia [-]. 

n - liczba analizowanych węzłów [-]. 

 
Dla n kontrolowany jest w tym zakresie cały przebieg 

trasy, a nie poszczególne węzły. Można wartości dla równania (4) 
określić z wykorzystaniem np. systemu GPS. 
 

 
Rys. 14. Przykład wydobycia danych o rozkładzie miejsc ochrony 
przyrody w aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: [23] 

 
Na rysunku 15 przedstawiono rozkład innych punktów istotnych 

dla transportu towarów niebezpiecznych- rozkład rezerwuarów 
wody. 
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Rys. 15. Przykład wydobycia danych o rozkładzie miejsc, w których 
zlokalizowano rezerwuary wody w obszarze aglomeracji górnoślą-
sko-zagłębiowskiej. Źródło: [23].  

 
Rezerwuary wody, zwłaszcza te otwarte, również w miarę moż-

liwości powinny być omijane w planowaniu ścieżek przemieszczenia 
dla substancji niebezpiecznych. 

5. INNE SZCZEGÓLNE PROBLEMY  

Innym przykładem bardzo specyficznego problemu będzie 
transport osób chorych lub rannych. Jeśli charakter ran lub specyfi-
ka choroby wymaga dowiezienia chorego do końcowego punktu 
przeznaczenia to planer podroży taki jak GT Planner może służyć 
wyłącznie do wyznaczenia ścieżki w sieci w jeden z podstawowych 
sposobów. Może się jednak zdarzyć, że punkt przeznaczenia dla 
rannego lub chorego wynika z innych względów niż medyczne i nie 
jest najbliższym obiektem medycznym, który może zrealizować 
hospitalizacje tego typu. W tym zakresie można wyznaczyć trasę 
podróży tak aby zmaksymalizować możliwość hospitalizacji pacjen-
ta po drodze. 
 

 
Rys. 16. Przykład wydobycia danych o rozkładzie stacji pogotowia 
ratunkowego na fragmencie obszaru aglomeracji górnośląsko-
zagłębiowskiej. Źródło: [23].  

 
Na rysunku 16,17,18 i 19 przedstawiono sposoby wydobycia 

danych dla celów przydatnych w ratownictwie medycznym. Każdo-
razowo, również w przypadku ratownictwa medycznego w pierw-
szym rzędzie należy określić zadanie przewozowe. Rozwiązanie 
tego zadania jest limitowane miejscem wystąpienia wypadku i roz-
kładem przestrzennym takich danych jakie zaprezentowano na 
rysunkach 16÷19. Rozwiązanie doboru trasy ratowniczej to kwestia 
znalezienia i wydobycia odpowiednich danych i zastosowania ich w 
planerze podróży (abstrahując od problematyki rozpoznania me-
dycznego i kwestii specjalizacji ośrodków zdrowia).  
 

 
Rys. 17. Przykład wydobycia danych o rozkładzie szpitali i jedno-
stek pogotowania ratunkowego na wycinku obszaru aglomeracji 
górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło:[23].  
 

Rysunek 17 przedstawia rozkład potencjalnych miejsc udziele-
nia pomocy lub hospitalizacji na wybranym obszarze. 
 

 
Rys. 18. Przykład wydobycia danych o rozkładzie pasów startowych 
i lądowisk obszaru aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: 
[23].  

 
Na rysunku 18 zaprezentowano rozkład lądowisk i pasów star-

towych na trochę większym obszarze niż na rysunkach poprzed-
nich. Integracja tego typu danej z plenerem podróży pozwala na 
optymalizację i koordynacje akcji ratowniczych z udziałem ratownic-
twa lotniczego. Gdyby taka funkcjonalność została wdrożona, w 
przypadku zaistnienia wypadku służby ratownicze podają wyłącznie 
miejsce zdarzenia. Planer, po ewentualnej jego modyfikacji, sam 
wyznacza trasę dojazdu karetki do rannego, oraz odpowiednio 
dostosowany punkt podjęcia rannego przez śmigłowiec służb ra-
towniczych. W tym sensie mapa z rys. 18 może być aktualizowana 
o dowolne inne punkty, na których mogą lądować śmigłowce służb 
ratowniczych. 
 

 
Rys. 19. Przykład wydobycia danych o rozkładzie barier stałych 
obszaru aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: [23].  
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Na rysunku 19 zaprezentowano rozkład przestrzenny barier 
stałych (metalowe lub betonowe słupki umieszczone w osi podłuż-
nej drogi). Taki rozkład jak zaprezentowano na rysunku 19 umożli-
wia planowanie akcji ratowniczych pogotowania – analiza jego 
umożliwia uniknięcia ewentualnych nadkładów drogi w czasie akcji 
ratowniczej, gdy liczy się każda minuta.  

Kolejną kwestią jest zastosowanie funkcji heurystycznych 
w planowaniu przemieszczeń z zastosowaniem GT Planner. W tym 
przypadku droga przemieszczenia planowana jest w sposób sprzy-
jający szybszemu znajdowaniu rozwiązania suboptymalnego. Każdy 
węzeł sieci cechowany jest nie tylko z wykorzystaniem kryterium 
podstawowego, ale również z wykorzystaniem heurystyki. Przykład 
funkcji heurystycznej w postaci grafiki pokazano na rysunku 2. W tle 
węzłów przesiadkowych znajdują się czerwone kwadraty o różnym 
stopniu nasycenia czerwieni. Stopień ten związany jest z wartością 
funkcji heurystyki, która zbudowana jest jako średnia ważona dla 
liczby przystanków transportu zbiorowego w danym reżimie prze-
strzennym (każdy mały kwadrat na tym rysunku to jeden reżim 
przestrzenny). Algorytm A star wyznaczając kolejne węzły na ścież-
ce przemieszczenia szacuje w każdym z nich wartość funkcji heury-
styki do węzła końcowego (wartość ta może być zsumowana po 
odległościach Manhattan lub euklidesowych). Wykorzystując dane 
przedstawione na rysunku 2 można zaplanować transport substancji 
niebezpiecznych na terenie prezentowanego obszaru aglomeracji 
górnośląsko-zagłębiowskiej. W tym celu należy wykorzystać odwró-
cone wartości funkcji heurystycznej, której rozkład prezentowany 
jest w tle rysunku 2. 

W związku ze wzrastającą rolą ruchu rowerowego w polskich 
miastach istotne będzie w najbliższej przyszłości uwzględnienie 
parametrów tego typu ruchu w zagadnieniach transportu towarów 
niebezpiecznych i podejmowaniu akcji ratowniczych. Pewne intere-
sujące aspekty w ramach przedmiotowych zagadnień opisano w 
opracowaniach [26,27,28]. 

PODSUMOWANIE 

W artykule skupino się głównie na wydobywaniu danych 
z otwartych źródeł pod kątem możliwości ich zastosowania w pew-
nych szczególnych problemach transportowych. Problemy te można 
łączyć z innymi występującymi w sieci transportowej. Dla przykładu 
użytkownik poszukujący stacji benzynowej w nieznanym dla siebie 
obszarze może dynamicznie zmienić trasę podróży korzystając 
z baz danych takich jak OSM. Na rysunku 20 przedstawiono przy-
kład wydobycia takiej danej dla aglomeracji górnośląsko-
zagłębiowskiej. 

 

 
Rys. 20. Przykład wydobycia danych o rozkładzie stacji benzyno-
wych aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej. Źródło: [23].  

 

 
Rys. 21. Przykład wydobycia danych o rozkładzie sklepów z czę-
ściami zamiennymi dla samochodów w aglomeracji górnośląsko-
zagłębiowskiej. Źródło: [23].  

 
Podobnie kierowca przewożący towar niebezpieczny, jeśli mo-

że, to w przypadku konieczności naprawy części w pojeździe powi-
nien sam go naprawić i zostać skierowanym do właściwego punktu 
z częściami zamiennymi na którego obszarze aktualnie przebywa 
(rysunek 21). Wszystkie przypadki tego typu powinny zostać zinte-
growane w jednym uniwersalnym narzędziu o funkcjonalności zbu-
dowanej na podstawie np.GT Planner. 

W opisanych tu przypadkach wiele proponowanych funkcjonal-
ności posiadają inne narzędzia powszechnie dostępne dla użytkow-
ników sieci drogowej. Narzędzia te posiadają dane i metody, które 
można wykorzystać w celu rozwiązania poruszanych w artkule 
problemów. Takie rozwiązania oferują dostępne mapy kartograficz-
ne (papierowe i elektroniczne), część z tych danych udostępniają 
nawigacje samochodowe, inne mapy interaktywne w Internecie, 
planery podróży. Zwłaszcza na rynku planerów podróży obserwo-
wana jest duża liczba różnorodnych rozwiązań. Zauważalny jest 
jednak brak systemu, który problematykę omawianą w artykule 
łączyłby w wymiarze holistycznym oraz z uwzględnieniem dynamiki 
relokacji obiektów przedstawionych na wszystkich mapach rozkła-
dów prezentowanych w tym artykule.  

Istnieją co prawda odpowiednie systemy ITS (ścisłej usługi w 
ramach architektury ITS), które również zapewniają znaczną funk-
cjonalność w zakresie poruszanych problemów, ale te nadal znajdu-
ją się często w fazie rozwoju lub są zbyt ogólne. Poruszana proble-
matyka w zakresie systemów ITS odnosi się w szczególności do 
kilku usług: Archive Data, Pre-trip information, En-Route driver 
Information, Route Guidance, Hazardous Materials Security And 
Incydent Response itd.).  

Szczególnie widoczny jest brak w danych OSM wielu informacji 
dodatkowych, które mogłyby przyczynić się do realizacji poruszo-
nych w tym artykule zamysłów. Jest to zrozumiałe z uwagi na szyb-
kość działania serwerów na których zlokalizowano usługi typu OSM 
i sposób zbierania danych (inicjatywa społeczna). Tym niemniej jest 
to problematyczne z punktu widzenia omawianych w artykule funk-
cjonalności danych OSM. W celu realizacji idei przedstawionych w 
artykule autorzy postulują powołanie w Polsce publicznej służby na 
szczeblu samorządowym, której zadaniem byłoby wspieranie roz-
woju systemu OSM w aspekcie danych poruszanych w przedmioto-
wym artykule. Tego typu pracownicy samorządów mieliby za zada-
nie wspierać społeczność OSM w zakresie baz danych OSM. Tylko 
uzupełnianie i pielęgnowanie takich planowanych, rozbudowanych 
baz danych OSM, mogłoby się przyczynić do optymalnego prowa-
dzenia ruchu pojazdów przewożących substancje niebezpieczne i 
szkodliwe oraz pomagać w rozwiązywaniu innych nietypowych 
zadań transportowych. 

Kolejnym problemem jest przeniesienie dobrych praktyk z 
transportu pasażerskiego do transportu towarowego. Takim przy-
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kładem jest wykorzystanie w obszarze transportu materiałów nie-
bezpiecznych systemów transportu multimodalnego w celu minima-
lizacji ryzyka katastrofy w ruchu lądowym. Zagadnienie multimodal-
ności ma bogate źródła literaturowe w przypadku transportu pasa-
żerskiego [12,13,14,16,18]. Podobnie znajdowanie bezpiecznych 
połączeń w sieci transportowej dla przemieszczeń pasażerskich 
było już poruszane wielokrotnie w literaturze [15]. Zatem problema-
tyka multimodalności powinna również zostać podjęta w zakresie 
opracowywania otwartych baz danych dla transportu towarów. 

Transport towarów niebezpiecznych ma jeszcze jeden istotny 
wymiar. W przypadku zajścia katastrowy w sieci drogowej poten-
cjalna liczba osób poszkodowanych zależy od chwilowego rozkładu 
pojazdów transportu zbiorowego w miejscu zdarzenia. W celu mini-
malizacji ewentualnych skutków tego typu zdarzeń oddziaływają-
cych na uczestników transportu publicznego ścieżki przejazdu 
pojazdów z substancjami niebezpiecznymi powinny być koordyno-
wane w czasie z kursami pojazdów komunikacji zbiorowej. GT 
Planner, który posłużył do demonstracji omawianych problemów ma 
potencjalnie taką funkcjonalność- dysponuje rozkładami jazdy środ-
ków transportu zbiorowego w formacie GTFS [20]. W tym zakresie 
organizatorzy przemieszczeń pojazdów przewożących ładunki 
niebezpieczne mogą skorzystać również z danych istniejących w 
sieciach GSM [19, 29÷33]. 

W przypadku braku danych w poszukiwanym zakresie w sieci 
transportowej lub w przypadku danych wątpliwych można podjąć 
działania zmierzające do ich ustalenia. Jako przykład niech posłuży 
problem skrajni w sieci drogowej. Teoretycznie ta charakterystyka 
sieci drogowej powinna wynikać z klasy technicznej drogi. W prak-
tyce jest ona dynamiczna, abstrahując od prawnych konsekwencji 
takich działań (umieszczania niedozwolonych przedmiotów 
i obiektów w pasie ruchu). Współcześnie istnieją systemy pozwala-
jące dynamicznie archiwizować skrajnię sieci drogowej, a dzięki 
temu określać możliwości transportu materiałów niebezpiecznych w 
pojazdach ponadnormatywnych w sieci drogowej. Każdorazowo 
więc, każdy problem poruszany w artykule sprowadzany jest do 
problematyki pozyskiwania odpowiednich danych. Narzędzie do ich 
wykorzystania już jest np. w postaci GT Planner. 

 
Niniejszy artykuł powstał w ramach finansowania ze środków 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu międzynarodowe-
go w programie ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A plat-
form to analyze and foster the use of Green Travelling options 
(GREEN_TRAVELLING). 
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Solving specific transport problems using GTALG tools  

The article discusses selected issues related to the termi-

nation of several special transport problems. These include 

the problem of transportation of oversized cargo, hazardous 

or require special care goods during transport. Discussed the 

issue relates generally to loads requiring movement in a 

specific way in relation to road transport (choice of means of 

transport and other elements of the transport process omit-

ted). Due to the wide range of issues article consider nar-

rowed mainly to indicate the data necessary to determine the 

specific problem of the transport route. In order to solve 

these problems with the use of that result's Authors proposed 

use of the functionality travel planner called Green Travel-

ling based on algorhythm GTAlg (modified A *). As part of 

this tool is implemented mechanisms use of open data 

sources that allow, in certain cases, to determine the optimal 

route for the purposes of the exercise of this type of transport 

tasks. The article also mentioned about the possibility to 

support the implementation of this type of movements using 

heuristics implemented in the algorithm GTAlg. These func-

tions allow you to flexibly solve unusual and often complex 

tasks in transport. In the article attention is given to the use 

of travel planners to support rescue action by medical ser-

vices 
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