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MODELOWANIE NATĘŻENIA RUCHU 
NA DROGACH LOKALNYCH W STANIE INDIANA�

Streszczenie. Artykuł przedstawia problematykę modelowania pracy przewozowej dotyczą-
cej ruchu drogowego dla dużych obszarów. Jako przykład posłuży tutaj stan Indiana, dla którego 
opracowano podejście pozwalające oszacować pracę przewozową wyrażoną w pojazdo-milach. Bu-
dowa modelu symulacyjnego, w klasycznym ujęciu, powinna bazować na właściwie oszacowanych 
zmiennych objaśniających wielkość ruchu generowanego przez rejony komunikacyjne oraz powią-
zania tych zmiennych poprzez zastosowanie odpowiednich zależności matematycznych (uzyskanych 
w ramach wywiadów w gospodarstwach domowych). Niniejszy artykuł podejmuje temat budowy 
modelu bez dostępnych wyników badań ankietowych, bazując jedynie na precyzyjnie dobranych 
zmiennych objaśniających. Proces budowy modelu popytu poprzedziło przyjęcie szeregu założeń do-
tyczących modelu sieciowego – został on podzielony na mniejsze części (klastry) a całość obliczeń 
popytu dotyczyła pojedynczego klastra. Parametry modelu popytu dla pojedynczego elementu zostały 
dopasowane poprzez zastosowane metody przeszukiwania heurystycznego (algorytmy genetyczne), 
a zmienne objaśniające (liczba mieszkańców, miejsc pracy itp.) wyznaczone w oparciu o precyzyjne 
dane GIS. Jakość modelu oceniono poprzez porównanie uzyskanych wyników pracy przewozowej 
z dostępnymi wynikami pomiarów przekrojowych. Referat przedstawia założenia przyjętej metody-
ki oraz wyniki analiz prowadzonych dla części sieci drogowej.

Słowa kluczowe: modelowanie podróży, praca przewozowa, algorytmy genetyczne, drogi 
lokalne

�. Wprowadzenie 

Jedną z ważniejszych informacji wspomagających proces zarządzania siecią dro-
gową jest znajomość natężenia ruchu drogowego. Dotyczy to zwłaszcza poziomu 
utrzymania i zarządzania infrastrukturą. Znajomość średniodobowego natężenia 
ruchu SDR na drogach lokalnych jest niezbędna do wydajnego zarządzania lo-
kalną infrastrukturą drogową, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
przewidywania i planowania remontów dróg [1], [2]. W Stanach Zjednoczonych 
federalne i stanowe wydziały transportu (Department of Transportation - DOT) pro-
wadzą tego typu pomiary w sposób ciągły lub jako pomiar chwilowy, lecz dotyczy 
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to głównie dróg o znaczeniu krajowym lub stanowym. Dostępne są odpowiednie 
instrukcje, które precyzują procedury konieczne do wykonania pomiarów oraz wy-
znaczają sposób zarządzania bazami danych [3], [4], [5]. Na drogach lokalnych 
pomiarów natężenia ruchu praktycznie się nie prowadzi, co wynika ogromnych 
kosztów jakie pomiary musiałyby pochłonąć w związku z rozbudowaną siecią 
takich dróg. W stanie Indiana (dla którego podjęto próbę szacowania wartości 
SDR na drogach lokalnych) całkowita długość sieci dróg to ponad 95 tys. mil (dla 
porównania w Polsce jest to ok. 230 tys. mil), co przy powierzchni trzykrotnie 
mniejszej od Polski wskazuje na ogrom prac związanych z pomiarem ruchu na 
drogach lokalnych. Pomimo tych trudności. część lokalnych zarządów dróg stara 
się zapełnić tę lukę w mniej lub bardziej systematyczny sposób. W większości 
przypadków pomiary natężenia ruchu są krótkotrwałe i najczęściej wyrywkowe, 
o przypadkowych lokalizacjach punktów pomiarowych. Wobec braku jednolite-
go programu pomiarów na drogach lokalnych, dostępna baza danych, pomimo, 
że dość obszerna, jest niewystarczająca do szczegółowych analiz natężenia ruchu, 
wpływu zmian zagospodarowania przestrzennego na warunki ruchu czy parame-
trów pracy sieci drogowej. 

W ramach niniejszego artykułu zostanie przedstawiona metoda modelowania 
ruchu na drogach lokalnych w oparciu o szczegółowe dane dotyczące zagospoda-
rowania przestrzennego. W pracy wykorzystano oprogramowanie ArcView oraz 
Visum 11.

2. Modelowanie ruchu na drogach lokalnych – dotychczasowe ujęcie

Prowadzenie pomiarów na drogach lokalnych jest procesem kosztownym i 
czasochłonnym, zwłaszcza, że drogi takie mają zwykle znacznie niższe znaczenie 
w porównaniu do dróg krajowych przy jednoczesnym zdecydowanie większym 
udziale ich długości w całej sieci drogowej. Wobec braku dostępnej bazy danych 
pomiarowych przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na takie informacje, wielu au-
torów próbowało opracować modele analityczne wyznaczające wartość SDR na 
drogach lokalnych. W tym celu posługiwano się modelami wyznaczającymi war-
tości jako modele regresyjne (liniowe i nieliniowe) uwzględniające pomiar SDR na 
sąsiednich drogach krajowych [6], [7], bardziej zaawansowane badania polega-
jące na grupowaniu modeli regresyjnych czy zastosowanie przekrojowych okien 
czasowych [8], [9]. Podejścia takie pozwalały na oszacowanie z zadowalającą do-
kładnością wartości SDR na drogach lokalnych położonych w bezpośrednim są-
siedztwie dróg krajowych ze znaną wartością natężenia ruchu. Nie sprawdzały 
się natomiast w przypadkach układu dróg o wysokiej gęstości, czy w obszarach 
zurbanizowanych. Błędy te próbowano eliminować stosując coraz bardziej wyra-
finowane podejścia – stosowano sieci neuronowe [10] czy algorytmy genetyczne 
[11], lecz wciąż wyniki pozostawiały wiele do życzenia. 
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Duże nadzieję wiązano z uwzględnianiem w procesie modelowania szczegóło-
wych danych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, łącząc te informacje 
ze spodziewanym ruchem drogowym w układach lokalnych. Dane te są przecho-
wywane w formacie GIS (Geographic Information System) i stanowią podstawowe 
dane wejściowe do modeli wyznaczających natężenie ruchu na drogach lokalnych. 
Przydatność danych w formacie GIS do działań związanych z modelowaniem po-
droży w obszarach zurbanizowanych została już wielokrotnie potwierdzona (np. 
[12], [13], [14]), zwłaszcza w świetle powiązania wielkości podróży generowa-
nych przez dany obszar ze spodziewaną wartością SDR. Podejścia te bazowały na 
odnalezionych związkach pomiędzy gęstością zaludnienia, a wielkością SDR. Do-
strzeżono również, że nie daje się opracować modelu niezawodnie działającego we 
wszystkich obszarach i koniecznym było każdorazowe wykonanie pomiarów kon-
trolnych na części odcinków. Autorzy sami wskazywali na słabość swojej metody, 
zwłaszcza w obszarach o zróżnicowanej (nierównomiernie rozmieszczonej) gęstości 
zaludnienia. 

W publikacji [15] skupiono się na opracowaniu modelu regresyjnego, opisują-
cego relacje pomiędzy SDR a zbiorem zmiennych objaśniających, takich jak: liczba 
mieszkańców, przygód gospodarstwa domowego, poziom zatrudnienia i szacowane 
indywidualnie zmienne uwzględniające poziom dostępności do dróg stanowych. 
Autor wskazuje, że jego metoda pozwalała osiągnąć poziom zgodności nieprzekra-
czający R2=0,74. W [7] zastosowano podejście grupujące dane GIS w jednorodne 
obszary (odpowiednik rejonu komunikacyjnego), a ich wpływ na natężenie ruchu 
był szacowany w odniesieniu do odległości danego odcinka od pojedynczego ob-
szaru. W tym przypadku jakość modelu była znacznie słabsza R2=0,63 niż w po-
przednim przypadku, lecz do ogólnych zastosowań wydawała się wystarczająca. 

Najbardziej rozbudowana metoda została opracowana w [10], gdzie zastosowa-
no pełny model czterostadiowy (w oparciu o metody QRM [16]) do modelowa-
nia wielkości SDR. Stosując narzędzia GIS dokonano podziału klasycznych rejonów 
komunikacyjnych na znacznie mniejsze obszary i dla nich budowano szczegółowy 
model symulacyjny. Zasadniczą wadą podejścia była zbyt wysoka złożoność i poziom 
skomplikowania, a co za tym idzie wymagany ogromny nakład pracy. Pomimo tego, 
sama jakość modelu nie była wystarczająca – autorzy podają R2=0,48 (na tak niską 
wartość największy wpływ miały różnice w SDR właśnie na drogach lokalnych!). 

Dotychczasowe badania skupiały się na klasycznym podejściu polegającym 
bądź na zastosowaniu modelowania czterostadiowego lub prostszych modeli re-
gresyjnych uwzględniających często dane w formacie GIS.

3. Założenia do modelu

W ramach prowadzonych badań, zaproponowano nieco odmienne podejście do 
modelowania wartości SDR na drogach lokalnych [17]. Bazuje się tutaj na trzech 
grupach danych wejściowych, które są dostępne:



212 Tarko P. A., Szarata A.

- wartości SDR na drogach stanowych i krajowych,
- dane w formacie GIS dotyczące zagospodarowania przestrzennego w odnie-

sieniu do mieszkańców i przemysłu oraz usług,
- powiązań sieci dróg lokalnych z drogami nadrzędnymi (dotyczy to zwłasz-

cza dróg krajowych ze znaną wartością SDR).
Powyższe dane są powszechnie dostępne lub wymagają ich pozyskania od wy-

specjalizowanych firm. Nie są to jednak wysokie koszty, zwłaszcza w porównaniu 
do tradycyjnych pomiarów. Istotą podejścia jest podział całego obszaru stanu In-
diana na małe jednostki przestrzenne zwane klastrami. Jest to działanie relatywnie 
proste, ponieważ sieć drogowa w stanie Indiana ma charakter ramy z równoległy-
mi odcinkami dróg (rys. 1).

Rys. 1. Fragment sieci drogowej stanu Indiana – okolice West Lafayette

Zasadą podziału jest to, aby na granicy każdego klastra były odcinki drogowe 
o znanej wartości SDR, a wewnątrz znajdował się układ dróg lokalnych. Znajomość 
wielkości SDR na drogach okalających każdy klaster umożliwia wprowadzenie po-
działu na rejony komunikacyjne, stanowiące o wielkości ruchu generowanego z/do 
obszaru klastra. Wyodrębnia się dwa typy takich rejonów: rejony wewnętrzne, 
stanowiące generatory ruchu i rejony zewnętrzne, agregujące ruch spoza danego 
klastra (znajomość SDR na zewnętrznym układzie drogowym umożliwia przyję-
cie tej wartości jako potencjału ruchotwórczego rejonu zewnętrznego). Na rys. 2 
przedstawiono przykładowy klaster wraz z zaznaczonymi rejonami zewnętrznymi 
(trójkąty) i wewnętrznymi (koła) oraz dodatkowo, grubą linią zaznaczono odcinki 
o znanym SDR (w tym przypadku również we wnętrzu klastra są takie odcinki 
w celu weryfikacji modelu). 
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Rys. 2. Przykład klastra z zaznaczonymi rejonami zewnętrznymi (trójkąty), wewnętrznymi (koła) i 
odcinkami o znanym SDR (grubsza linia)

W procesie modelowania bazowano głównie na danych w formacie GIS, dys-
ponując danymi na dwóch poziomach:

* model sieciowy układu drogowego stanu Indiana, składający się z 400 000 
odcinków z przypisanymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi,

* dane popytu – baza danych o wysokiej rozdzielczości, zawierająca informa-
cje:
- dotyczące mieszkańców, w odniesieniu do poszczególnych gospodarstw 

domowych. Dane zawierały liczbę mieszkańców w gospodarstwie z 
uwzględnieniem wieku, płci, szacunkowego dochodu rocznego, typu 
oraz wartości nieruchomości itp.

- dotyczące firm, w odniesieniu do nazwy, adresu, kodu SIC (Standard In-
dustrial Classification) przypisującego firmę do konkretnej branży, liczby 
zatrudnionych, dochodu rocznego itp.

Aby pominąć konieczność podziału każdego klastra na wewnętrzne rejony ko-
munikacyjne, zdecydowano się dokonać agregacji danych GIS w taki sposób, że 
każdy rekord z bazy danych został przypisany automatycznie do najbliższego wę-
zła położonego wewnątrz klastra. Następnie węzeł ten został potraktowany jako 
centroida rejonu komunikacyjnego podłączona automatycznie konektorem do sie-
ci. W ten sposób możliwym było przygotowanie sieci w sposób zautomatyzowany, 
pomijając konieczność podziału obszaru na rejony komunikacyjne. 

Po opracowaniu modelu sieciowego i przygotowaniu danych wejściowych do 
modelu popytu, podjęto dalsze działania mające na celu określenie wartości SDR 
na drogach lokalnych. Aby uczytelnić procedurę, postanowiono odnieść poszcze-
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gólne etapy pracy do klasycznego modelu czterostadiowego i poczyniono nastę-
pujące założenia:

- każdy z klastrów powinien być na tyle niewielki, aby wielkość ruchu we-
wnętrznego w obrębie klastra była pomijanie mała. Praktyczna wielkość 
klastra nie przekraczała 5-10 mil,

- rozkład przestrzenny podróży generowanych w obrębie klastra będzie roz-
dzielany w proporcji do potencjału zewnętrznego. Założenie takie oczywi-
ście upraszcza problematykę, lecz w przypadku małych klastrów wydaje się 
uzasadnione a ewentualne błędy pomijalne,

- podział zadań przewozowych – w warunkach amerykańskich pominięcie 
transportu zbiorowego z pewnością nie wpłynie na wyniki końcowe,

- rozkład ruchu w sieci – prosta procedura wielościeżkowa z programu symu-
lacyjnego. 

4. Modelowanie popytu

Zasadniczym elementem proponowanej metodyki jest wyznaczenie wielkości 
ruchu generowanego przez rejony wewnętrzne. W tym celu zaproponowano mo-
del addytywny określający dobową liczbę podróży generowanych przez pojedynczy 
węzeł (stanowiący formę rejonu wewnętrznego). Model ten składa się z 10 zmien-
nych (5 dotyczących mieszkańców i 5 dotyczących firm działających wewnątrz 
klastra). Strukturę modelu przedstawia równanie 1:

(1)

gdzie: 
P

i
 – liczba podróży samochodem osobowym generowana przez rejon i w ciągu 

przeciętnego dnia roboczego, 
inh

<24
 – liczba mieszkańców w rejonie i w wieku poniżej 24 lat,

inhI
25-64

 – liczba mieszkańców w rejonie i w wieku 25-64 lata, ze średnim do-
chodem poniżej 34 000 $,

inhII
25-64

 – liczba mieszkańców w rejonie i w wieku 25-64 lata, ze średnim do-
chodem w przedziale 35 000 – 99 000 $,

inhIII
25-64

 – liczba mieszkańców w rejonie i w wieku 25-64 lata, ze średnim do-
chodem powyżej 100 000 $,

inh
>65

 – liczba mieszkańców w rejonie i w wieku powyżej 65 lat,
empl

d1
 – liczba zatrudnionych w rejonie i w grupie 1: rolnictwo, kopalnie, 

przedsiębiorstwa budowlane, transportowe, telekomunikacyjne, admini-
stracja publiczna,

empl
d2

 – liczba zatrudnionych w rejonie i w grupie 2: przemysł,
empl

d3
 – liczba zatrudnionych w rejonie i w grupie 3: handel,

empl
d4

 – liczba zatrudnionych w rejonie i w grupie 4: usługi,
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empl
d5

 – liczba zatrudnionych w rejonie i w grupie 5: szkolnictwo,
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j – parametry modelu.

W tradycyjnym ujęciu parametry modelu można wyznaczyć na podstawie 
badań ruchliwości prowadzonych np. w ramach Kompleksowych Badań Ruchu. 
W analizowanym przypadku nie było to oczywiście możliwe, stąd konieczność 
nieco innego podejścia. Zaproponowano więc zastosowanie metod heurystycz-
nych pozwalających na dobór parametrów tak, aby spodziewane wyniki jakości 
modelu były zadowalające. Do poszukiwania możliwych rozwiązań zdecydowano 
się na wykorzystanie algorytmów genetycznych, jako narzędzi do przeszukiwania 
przestrzeni zbioru alternatywnych rozwiązań (np. [17], [18], [19]). Algorytmy 
genetyczne charakteryzują się prowadzeniem poszukiwań wychodząc nie z poje-
dynczego punktu, a z przyjętej przestrzeni rozwiązań oraz stosują probabilistyczne 
reguły wyboru rozwiązania. Już w połowie lat 70-tych Holland [20] zaproponował 
algorytm, którego zadaniem było modelowanie procesu ewolucji i od tego czasu 
algorytmy genetyczne są rozwijane i udoskonalane znajdując coraz szersze zasto-
sowania.

Istota algorytmów genetycznych polega na wytworzeniu populacji rozwiązań 
w sposób losowy, składającej się z osobników reprezentowanych przez chromoso-
my. W kroku tym, z całej przestrzeni rozwiązań losuje się zestaw danych, a na-
stępnie rozwiązania populacji początkowej poddaje ocenie zgodnie z przyjętymi 
kryteriami, co pozwala uporządkować osobniki w populacji. Zbyt mała populacja 
może przyczynić się do utknięcia algorytmu w płytkim minimum, a zbyt duża nie-
potrzebnie wydłuża proces obliczeniowy, nie gwarantując jednocześnie znalezienia 
minimum globalnego [21]. Losowy wybór chromosomów zapewnia warunek o ich 
statystycznej niezależności oraz stanowi wstępną penetrację przestrzeni parame-
trów. Następny etap to operacja reprodukcji (preselekcji), podczas której chromo-
somy są porządkowane od najlepiej do najgorzej przystosowanego, a następnie wy-
bierane do tworzenia kolejnej generacji. Po wyborze osobników, następuje proces 
ewolucji, który polega na zastosowaniu operatorów genetycznych dokonujących 
rekombinacji genów w chromosomach. Ostatnią operacją genetyczną jest muta-
cja, polegająca na losowej zamianie stanu pojedynczych bitów chromosomu na 
przeciwny (dotyczy to zapisu binarnego).

W ramach niniejszych badań problemem jest znalezienie odpowiedniego zbio-
ru parametrów w taki sposób, aby rozwiązanie jak najdokładniej opisywało spo-
dziewany potencjał ruchotwórczy rejonu wewnętrznego. Poszukuje się zatem roz-
wiązania optymalnego (najlepszego) spełniającego wybrane kryterium: najwyższa 
możliwa zgodność wyników rozkładu ruchu w modelu symulacyjnym pojedyncze-
go klastra, wyrażona współczynnikiem zgodności R2. Poszukiwanie parametrów 
modelu polega więc na przyjęciu losowo ich wartości, wyznaczeniu potencjałów 
ruchotwórczych, sporządzeniu proporcjonalnej więźby ruchu, dokonania rozkładu 
tej więźby w sieci i porównaniu wyników modelu z dostępną bazą danych pomia-
rowych. Etap ten polegał na zautomatyzowanym procesie tworzenia więźby ruchu 
bazującej na losowo wybranych parametrach modelu i przeprowadzeniu rozkładu 
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ruchu. Wykorzystano tutaj program Visum i opracowano skrypt w języku Python 
pozwalający na wykonanie szybkich obliczeń dla każdego zestawu parametrów. 
Badania były prowadzone na 7 modelach symulacyjnych opracowanych zgod-
nie z założeniami dla klastrów. Wyniki rozkładu ruchu dla przykładowego klastra 
przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Przykład sieci drogowej dla jednego z modelowanych klastrów, dla obszaru Tippecanoue

Następnie, dla każdego zestawu parametrów wyznaczono wartość R2 poprzez 
porównanie modelowanych wartości natężenia ruchu z dostępnymi wartościami 
pomiarowymi. Po zastosowaniu algorytmów genetycznych, uzyskano zbiór para-
metrów dla którego wyniki zgodności modelu z dostępną baza pomiarową były 
zadowalające. Na rys. 4 przedstawiono wartości współczynnika zgodności dla każ-
dego z 7 analizowanych klastrów.

Rys. 4. Wyniki analiz zgodności modelu z dostępną bazą danych pomiarowych dla poszczególnych klastrów
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Można dostrzec zróżnicowane wartości współczynnika zgodności. Najniższe do-
tyczą dość rozległych sieci, co może być powodowane zbyt dużymi uproszczeniami 
dotyczącymi zwłaszcza ruchu wewnętrznego – pominięcie tych podróży w rozległych 
sieciach prowadzi do osłabienia modelu. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż celem 
badań było określenie wartości SDR na drogach lokalnych. Iloczyn SDR i długoś-
ci odcinka pozwala oszacować pracę przewozową w pojazdomilach (VMT – Vehicle 
Miles Traveled) a w tym przypadku, nawet w słabszych klastrach, uzyskane wartości 
pracy przewozowej są bardzo zbliżone do wartości pomierzonych (rys. 5).

Rys. 5. Zestawienie pracy przewozowej wyrażonej w pojazdo – milach (VMT) dla każdej sieci (klastra)

Jest to najważniejsza cecha badanego podejścia, ponieważ znajomość pracy 
przewozowej stanowi podstawową informację wymaganą do właściwego zarządza-
nia siecią drogową. 

Kolejnym krokiem jest zastosowanie metodyki dla całej sieci stanu Indiana. 
W tym przypadku problem stanowi rozmiar sieci: łącznie zdefiniowano ponad 3,3 
tys. klastrów pokrywających sieć składającą się z 200 tys. węzłów i ponad 400 tys. 
odcinków. Jest to zagadnienie złożone i jednym z planowanych sposobów jest auto-
matyzacja procesu polegająca na generowaniu klastra, wysyłaniu go do programu 
Visum, gdzie automatycznie zostanie wygenerowana więźba ruchu dla zadanego 
zagospodarowania przestrzennego cechującego dany klaster, dokonaniu rozkładu 
ruchu oraz eksportowi odpowiednich danych SDR do programu Map Info. 

5. Podsumowanie 

Pozyskanie danych na rozległych sieciach drogowych w stanie Indiana jest 
zagadnieniem bardzo czasochłonnym i kosztownym. W praktyce oznacza to, że 
wiele hrabstw nie prowadzi tego typu pomiarów, co przyczynia się do niewłaści-
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wej polityki zarządzania siecią drogową. Podejmowane próby opracowania modeli 
wyznaczających wartości SDR lub pracę przewozową były zbyt pracochłonne, jak 
na zastosowanie w skali całego stanu, a uzyskane tą drogą wyniki nie zawsze były 
wiarygodne. Stąd próba podejścia do tematu z nieco innej strony, wykorzystując 
dane w formacie GIS o wysokiej rozdzielczości, narzędzia przeszukiwania heury-
stycznego, oprogramowanie symulacyjne Visum i program Map Info. Połączenie 
tych narzędzi, wspomagane językiem programowania VBA lub Python, pozwala 
stworzyć procedurę wyznaczania pracy przewozowej i SDR w sposób wiarygodny 
i w pełni zautomatyzowany. Największą zaletą prezentowanej metody jest jednak 
możliwość opracowania modelu popytu, którego parametry nie wymagają prze-
prowadzenia wcześniejszych badan ankietowych, jak to ma miejsce w tradycyjnym 
ujęciu modelowania. 
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