
Nr 1(97) ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIA  W KRAKOWIE 2012

WIELOPOZIOMOWE STRUKTURY SYNTETYCZNE
A STRUKTURY DEDYKOWANE

W MODELOWANIU I PROGNOZOWANIU 
POTOKÓW RUCHU1

Streszczenie. Omawia si  podstawowe problemy zwi zane z krajow  praktyk  bada

i modelowania ruchu. Wskazano istotne ró nice mi dzy wynikami bada  reprezentacyjnych 

a wynikami pomiarów, wp yw ruchu zewn trznego ze stref podmiejskich i ruchu tranzytowego 

w sieci dróg krajowych. Problemem s  równie  ró nice pomi dzy aplikacjami modeli na poziomie 

krajowym i aglomeracyjnym w prognozowaniu ruchu na przebiegu projektowanych dróg krajowych 

na obrze ach obszaru aglomeracji. Problem wielopoziomowo ci zasadza si  g ównie na uproszczo-

nej formule ruchu wewn trznego na poziomie wy szym w stosunku do zewn trznego na poziomie 

ni szym oraz niespójno ci struktur macierzowych. Zarysowano tendencje w rozwoju teorii oraz 

instrumentów pozyskiwania i przetwarzania danych w procesie modelowania ruchu, zwracaj c

uwag  na ich ukierunkowanie na modelowanie dedykowane dla obszaru. W analizie rozwoju teo-

rii modelowania wskazano na mo liwo  wykorzystania analiz kategorii, modeli aktywno ciowych

i u ytkowania terenów (land-use) w prze amaniu problemów bada  reprezentacyjnych gospodarstw 

domowych. Podano przyk ady i opisano próby uj cia syntetycznego modelu ruchu w przesz o ci dla 

ma ych i rednich miast. 

Diagnoza problematyki bada  podró y ka e zweryfikowa  konwencjonalne podej cie o struk-

turach dedykowanych oraz silnych ograniczeniach poziomych i poszukiwa  rozwi za  w formo-

waniu uogólnionych, niekonwencjonalnych metod modelowania podró y, tak e ruchu adunków, 

opartych na prawach mobilno ci zale nych od cech fizycznego, ekonomicznego, transportowego 

1  Wk ad autorów w publikacj : Krych A. 40%, Cejrowski M. 8%, Fierek S. 10%, Karczmarek M. 8%, Ma -
kowiak A. 8%, McFarland K. 8%, Thiem J. 8%, ak J. 10%
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i kulturowego otoczenia obszaru. Modelowanie syntetyczne jest procesem, który w drodze bada

i eksperymentów prowadzi oby od zestandaryzowanych modeli dedykowanych przez modele synte-

tyczne cz ciowo dedykowane do wielopoziomowego, uniwersalnego modelu syntetycznego, opartego 

na ogólnej teorii mobilno ci. Uwa a si  je za istotny element rozwoju praktyki i teorii w drodze 

wzajemnej weryfikacji. 

S owa kluczowe: modelowanie podró y, badania ruchu, modele ruchu, ITS 

1. Tezy wst pne

Rozwój metod modelowania podró y i prognozowania ruchu w Polsce opiera 
si  w g ównym nurcie na bazie aplikacji tych metod w studiach transportowych 
miast. Mo emy mówi  o modelowaniu o strukturze dedykowanej do zdefiniowa-
nego obszaru. W nieco odmiennym nurcie - w badaniach regionalnych oraz lo-
gistycznych, na gruncie ekonomii i geografii transportu, formowane s  modele 
funkcjonuj ce w obr bie za o e  i ogranicze  dedykowane obszarowo i podmio-
towo – dla wyodr bnionych sieci, uk adów komunikacyjnych, grup towarowych, 
okre lonych rodków transportu. 

W modelowaniu dedykowanym dla miast natrafia si  na coraz wi ksze prob-
lemy bada  reprezentacyjnych, ograniczenia kosztowe i administracyjne (granice 
gmin). Jednym z istotnych ogranicze  modeli dedykowanych pozostaje problem 
kompatybilno ci struktur wielopoziomowych, wynikaj cych g ównie z metodycz-
nej odmienno ci podej cia do tworzenia wi by ruchu zewn trznego i wewn trz-
nego. Szczególnie dotyczy  to mo e relacji pomi dzy modelami krajowym, regio-
nalnymi i miast (gmin). 

Przy solidno ci ogólnej teorii modelowania podró y modelowanie dedykowa-
ne ma szereg wad praktycznych, których przezwyci enie jest mo liwe poprzez 
wystarczaj co szerok  baz  eksperymentowania, prowadz c  do uogólnie , które 
okre li  mo emy jako proces syntetyzowania modelu. Istotnym doprecyzowaniem 
rozró nienia pomi dzy modelowaniem syntetycznym a dedykowanym jest oko-
liczno , e model syntetyczny weryfikuje si  w sposób wystarczaj co wiarygodny 
wraz ze zmian  dedykowanego obszaru lub dedykowanego podmiotu. Odmien-
no  przyj tych definicji, miar i innych standardów nie tylko ogranicza porówny-
walno  modeli dedykowanych dla ró nych obszarów, ale ogranicza mo liwo ci
bada  rozwojowych. Pomijaj c ró norodno  zastosowa , do wiadcze  i definicji 
cech ruchu w tych aplikacjach warto podkre li , e alternatywne ich wykorzysta-
nie (na sposób „syntetyczny”) mia y na gruncie krajowym charakter przyczynko-
wy [25, 52, 54, 55, 63, 79, 80].

 Wymogi ustawowe buduj  nowy rynek krajowy potrzeb modelowania po-
dró y w formie obligatoryjnych planów transportowych na kilku poziomach. Roz-
wój krajowej sieci dróg i modernizacji sieci kolejowej rodz  potrzeb  budowy mo-
deli ruchu o zasi gu krajowym, co le y w zainteresowaniach GDDKiA, a ostatnio 
tak e kolejnictwa. Te wymogi, a zarazem wymogi normatywne zwi zane z pozy-
skiwaniem rodków europejskich, tworzy y w ubieg ych latach i pewnie formowa
b d  w przysz o ci nowe wyzwania. W powy szych okoliczno ciach proces budowy 
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modeli dedykowanych mo na wykorzysta  w budowaniu ich struktur wielopozio-
mowych, zapewniaj c kompatybilno  podmiotu, obszarów i struktur modelu na 
ró nych jego poziomach organizacji, zarz dzania i administracji. W szczególno ci
dotyczy to poziomów administracyjnych: miasta (aglomeracji, gminy), regionu 
(województwa) i kraju. 

Modele krajowe o potencjalnej strukturze wielopoziomowej maj  precedensy 
w modelowaniu ruchu w Niemczech (ruch drogowy, 2002 [34]) i Wielkiej Bryta-
nii (ruch drogowy [23], poczynaj c zreszt  ju  od lat sze dziesi tych ub. wieku). 
Budowane s  tak e, mi dzy innymi w ramach wymogów i standardów unijnych, 
nowoczesne systemy mapowe o stosunkowo g bokich warstwach, formach i struk-
turach informacji przydatnych w modelowaniu podró y i przemieszcze adunków
(GIS, SIP, EMAPI itp.). Tworzy si  tak e coraz wi ksza baza pozyskiwania danych 
o ruchu w toku rozwijanych komponentów inteligentnych systemów transporto-
wych (ITS, ang. Inteligent Transport Systems).

Diagnoza problematyki bada  podró y ka e zweryfikowa  konwencjonalne 
podej cie o strukturach dedykowanych a zarazem poszukiwa  rozwi za  w formo-
waniu uogólnionych, niekonwencjonalnych metod modelowania podró y a tak e
ruchu adunków, opartych na prawach mobilno ci zale nych od cech fizycznego, 
ekonomicznego, transportowego i kulturowego otoczenia obszaru. Proces syntety-
zowania modeli móg by by  prowadzony w drodze bada  i eksperymentów dedy-
kowanych od modeli syntetycznych cz ciowo dedykowanych (podmiotowo i/lub 
obszarowo) do wielopoziomowego, uniwersalnego modelu syntetycznego. Ide
takiego projektu zarysowano w osobnej prezentacji [53].

2.  Modelowanie ruchu

2.1. Uwagi ogólne

Na model transportowy sk adaj  si  komponenty systemowego uj cia trans-
portu obejmuj cego dychotomiczne struktury popytu i poda y. Struktur  popytu 
odwzorowuje popytowy model ruchu, w szczególno ci za  w ruchu osób – model 
podró y. Poda owy model uk adów transportowych obejmuje model numerycz-
ny sieci transportowej z atrybutami interakcji2 mi dzy modelowanym popytem 
i poda . W szczególno ci model ruchu jako komponent modelu transportowe-
go, jest specyficzn  kategori  modelowania matematycznego3, przeznaczon  dla 

2 Interakcje, to sprz enia mi dzy komponentami struktury popytu i poda y, okre laj cymi zasady dost pu do 
sieci transportowych. Sieci wraz tymi atrybutami formuj  model uk adu transportowego [58]. 

3 Model matematyczny jest zbiorem regu  i zale no ci zapisanych w formie zwi zków analitycznych (funkcji, 
wyra e  matematycznych), które wi  ze sob  ró ne elementy modelu - wielko ci, maj ce sens pomiarowy 
i precyzyjnie zdefi niowane za pomoc  miar ilo ciowych, jednostek i zakresów zmienno ci [24, 28, 62, 99]. 
Model matematyczny, ze swej istoty powinien mie  sens obliczeniowy, gdy  jest konstruowany po to, by 
móg  zast pi  obiekt rzeczywisty w zaplanowanych badaniach - eksperymentach obliczeniowych. Struktura 
modelu matematycznego ma najcz ciej posta  zadania do rozwi zania, którego spodziewany wynik (re-
zultat obliczeniowy, rozwi zanie zadania), osi gany w cyklu odpowiednio zaplanowanych eksperymentów 
obliczeniowych, jest ci le powi zany z celem bada .
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rozwi zywania zada  transportowych. Stosuj c w tym kontek cie poj cie modelu 
ruchu mamy intencj  jego respektowania nie ograniczaj c si  do podró y osób 
(jak w modelu podró y), ale obejmuj c nim tak e ruch pojazdów i przewóz a-
dunków. Efektem finalnym modelu ruchu jest rozk ad potoków ruchu w sieciach 
transportowych - obraz potoków ruchu, odwzorowuj cy reakcj  modelowanego 
popytu na interwencj  operatora w elementach sieciowych modelowanego uk adu
transportowego, uj tych w sposób adekwatny do rozwi zywanego zadania (Krych, 
Kaczkowski [58]). 

Nale y mie  na uwadze, e jako modelowanie ruchu okre lana jest te  praktyka 
oparta na teorii strumienia ruchu (np. [27]. Ma ona szczególne znaczenie w tych 
aspektach, które dotyczy  mog  modeli okre lanych dalej jako modele mikrosko-
powe, najcz ciej odnoszone do procesu mikrosymulacji ruchu ujmowanego w ka-
tegoriach podstawowego równania strumienia ruchu. 

Ten sam potok ruchu, opisany miar  nat enia ruchu pojazdów na odcinku 
grafu modelowanej sieci drogowej jako strumie  równania podstawowego w skali 
mikro, jest zarazem finalnym obrazem procesu modelowania ruchu w skali „ma-
kro” i jest podmiotem praktyki i teorii modelowania strumieni ruchu z wykorzy-
staniem teorii przepustowo ci i teorii sterowania. W przeciwie stwie do tej sfery, 
która w praktyce wi e si  z zarz dzaniem ruchem (drogowym, a na bazie odr b-
nych zasad teoretycznych tak e z zarz dzaniem transportem publicznym) domen
interesuj cej nas praktyki modelowania transportu jest planowanie sieci transpor-
towych. Uwzgl dniaj c atrybuty dost pu do sieci transportowych w sposób opty-
malny, opisowy albo normatywny – staje si  domen  bada  i praktyki okre lanej
coraz cz ciej jako zarz dzanie popytem transportowym.

Warto podkre li , e powy sza struktura poj ciowa ró ni si  zasadniczo od 
konwencjonalnej, stosowanej w in ynierii ruchu drogowego, co szerzej omówiono 
i uzasadniono proponuj c uj cie odr bne w toku poprzedniej Konferencji (2010, 
[58]). Tak jak sferom zarz dzania ruchem przypisali my teori  strumieni ruchu 
i teorii pokrewnych – jak np. sterowania i przepustowo ci, tak sferze zarz dzania
popytem i planowania mo emy przypisa  teori  mobilno ci z teori  pokrewn ,
zawi zuj c  si  w obr bie teorii sieci i planowania uk adów transportowych. 

2.2. Modelowanie czterostadiowe a modelowanie aktywno ciowe

W modelowaniu podró y dominuj  dwa zasadnicze podej cia powszechnie opi-
sywane w literaturze przedmiotu [35, 73], to jest szeroko stosowany: model czte-
rostadiowy (ang. Four Stage Model – FSM) oraz model aktywno ciowy (ang. Ac-
tivity-Based Model - ABM). Oba podej cia s  systematycznie doskonalone przez 
ró nych autorów [3, 36, 74, 78] i stosowane w ró nych krajach [43]. Wiele z tych 
modeli powstaje dla opisu konkretnych systemów transportowych, st d maj  one 
raczej charakter dedykowany, a nie syntetyczny (uniwersalny) 

W konkretnych przypadkach powstaj ce modele ruchu s  cz sto integrowane 
z ekonometrycznymi modelami zagospodarowania przestrzennego (ang. land use 
models), dzi ki czemu powstaj  zintegrowane podej cia do modelowania ruchu 
i wykorzystania terenu [20, 77]. Wspó czesn  tendencj  jest równie  kojarzenie 
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modeli ruchu z mo liwo ciami technicznymi ITS, co pozwala na bie c  aktualiza-
cj  niektórych danych i parametrów popytowych modeli ruchu oraz uwzgl dnie-
nie dynamicznych zmian w warunkach ruchu, czyli zast pienie modeli statycznych 
przez ich dynamiczne odpowiedniki (por. rozdz. 6.2.). 

Konwencjonalna posta  modelu czterostadiowego bazuje na sekwencji czte-
rech niezale nych kroków, obejmuj cych: generacj  podró y, rozk ad przestrzenny 
podró y, podzia  zada  przewozowych oraz rozk ad ruchu na sie . We wszystkich 
tych fazach rozwa a si  pojedyncze podró e oraz agregacj  ró nych zachowa
transportowych4. Na przestrzeni wielu lat wprowadzono w modelu wiele udosko-
nale  obejmuj cych przede wszystkim powi zanie poszczególnych kroków mode-
lu oraz uwzgl dnienie ró nych motywacji.

W ka dym ze stadiów FSM podró e pochodz ce z i prowadz ce do okre lone-
go miejsca s  zagregowane do rejonów komunikacyjnych. Uniemo liwia to szcze-
gó ow  analiz  przestrzenn  w ramach pojedynczego rejonu, a model jest silnie 
uzale niony od lokalizacji centroidy oraz charakterystyki konektora (po czenia
centroidy z modelem sieci transportowych). Ponadto agregacja do rejonów komu-
nikacyjnych prowadzi do uproszczenia sieci transportowej, w której drogi lokalne 
s  pomijane i zast powane przez konektory powi zane z w z ami dróg wy szej
kategorii. W zwi zku z tym zauwa alna jest korzystna tendencja do zwi ksza-
nia liczby rejonów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich powierzchni. Barier  dla 
rozwijania takiego podej cia coraz cz ciej przestaje by  moc obliczeniowa kom-
puterów (wymagania wzgl dem mocy obliczeniowej wzrastaj  wraz z kwadratem 
liczby rejonów). D eniem modeluj cego pozostaje zrównowa ony zwi zek po-
dzia u na rejony z modelowym uproszczeniem grafu sieci. Po dana g sto  sieci 
wi e si  z zapewnieniem w modelu wszystkich dróg alternatywnych wyst puj -
cych w podró ach mi dzyrejonowych, a liczba i kszta t rejonów - z minimalizacj
wewn trzrejonowych podró y niepieszych. Spe nienie obu tych kryteriów okre li
mo na jako zwi zek zrównowa ony. 

W modelu aktywno ciowym kluczowe jest za o enie, e decyzje o wykonywa-
nych podró ach s  podyktowane zbiorem ró nych dzia a  kszta tuj cych porz dek
dnia oraz organizacj ycia domowego i w zwi zku z tym nie mog  by  analizowa-
ne indywidualnie. Zatem proces podejmowania decyzji transportowych osób jest 
modelowany z uwzgl dnieniem kooperacji i planu dnia zbioru osób stanowi cych
gospodarstwo domowe. 

Zwykle struktura ca ego modelu ABM opiera si  na zagnie d onych mode-
lach logitowych (ang. Nested Logit Models5) u o onych w sposób hierarchiczny. 

4 Za P.A. Steenbrinkiem [87] jest to dekompozycja funkcji celu modelu mikroekonomicznego maksymali-
zacji ró nicy korzy ci i kosztów (z podró y) w decyzji osoby sprowadzaj c  si  do odpowiedzi na cztery 
fundamentalne pytania: czy podj  podró , dok d, czym i któr dy ja zrealizowa  (model FSM). W modelu 
ABM – podmiotem mikroekonomicznym jest gospodarstwo domowe. Podejmowane wybory w wyniku 
decyzji okre lonych zbiorowo ci podmiotów mikroekonomicznych okre lane bywaj  jako zachowania ko-
munikacyjne a ich zdekomponowane rezultaty w ca ej zbiorowo ci (produkcja, wi ba, podzia  modalny 
ruchu i jego rozk ad w sieci) opisuj  struktur  popytu. 

5 Model logitowy – model prawdopodobie stwa opisany funkcj  logistyczn  w postaci p
i
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Na samej górze znajduje si  model okre laj cy prawdopodobie stwo dost pu do sa-
mochodu i posiadania okre lonej liczby samochodów w gospodarstwie domowym 
(ang. Auto Availability Model). Na kolejnym poziomie znajduje si  model g ównej 
aktywno ci (ang. Primary Activity Model), który okre la jedn  z alternatywnych 
g ównych aktywno ci tj. praca, nauka, zakupy, dzia alno  inna inne poza domem 
oraz inna w domu. Dla aktywno ci poza domem okre lane s  miejsca docelowe oraz 
g ówny sposób podró owania. Miejsca docelowe s  wyznaczane w oparciu o wybór 
spo ród dost pnych alternatyw (rejonów komunikacyjnych). Wybór g ównego spo-
sobu podró owania dla a cucha podró y jest kombinacj  wyra onych przez podró-
uj cych preferencji i wzajemnych uzgodnie  pomi dzy osobami gospodarstwa do-

mowego. W kolejnych podmodelach (fazach) wprowadza si  informacj  na temat 
wyst powania punktów po rednich w drodze z domu do pierwotnej lokalizacji (dot. 
g ównej aktywno ci) i/lub z powrotem do domu. Dla ka dego takiego miejsca przy-
stankowego dodatkowy model okre la funkcj  oporu, poprzez dodanie tego przy-
stanku do ca ego a cucha podró y. Funkcja ta jest funkcj  addytywn , na któr
sk adaj  si  elementy sk adowe stanowi ce ogniwa a cucha podró y (pojedyncze 
podró e), co prowadzi do wybrania sposobu dotarcia do punktu po redniego. Gdy 
wszystkie ogniwa a cucha podró y obejmuj ce g ówne aktywno ci dnia s  okre lo-
ne, nast puje ocena prawdopodobie stwa wyst pienia dodatkowych podró y. Je li 
zak ada si  wyst pienie podró y, to dla ka dej dodatkowej z nich wykonywana jest 
procedura analogiczna do wy ej opisanej. 

Wielu badaczy na ca ym wiecie, pracuje nad doskonaleniem obu podej  do 
modelowania ruchu. W zwi zku z szeroko zakrojonymi w tej dziedzinie pracami, 
w rozdz. 5 opisano najbardziej istotne tendencje rozwojowe w obu nurtach. Wielu 
badaczy pracowa o na przestrzeni lat nad rozwojem modelu czterostadiowego. 

3. Problemy czterostadiowego modelowania dedykowanego 

3.1. Kompleksowe badania ruchu (KBR)

3.1.1. Uwaga ogólna
Klasyczn  podstaw  do budowy dedykowanych modeli ruchu s  kompleksowe 

badania ruchu, na podstawie których kalibruje si  odwzorowania matematyczne 
modelu czterostadiowego. Znacz cym atrybutem takiego modelowania jest jego 
struktura motywacyjna, która identyfikowana jest w badaniach reprezentacyjnych 
podró y prowadzonych w KBR, zapewniaj c przez zró nicowany dla kategorii 
motywacyjnych opór przestrzeni modelu grawitacyjnego dualn  formu  kosztu 
[56] a przez zwi zek zmiennych obja niaj cych produkcj  ruchu mo liwo  pro-
gnozowania potoków ruchu w d ugich horyzontach czasu. Zarazem problemy 
z wiarygodno ci  kompleksowych bada  ruchu s  powszechnie znane i cz sto po-
ruszane [26, 67, 83, 90], dlatego poni ej zaprezentowano tylko wybrane zagad-
nienia istotne dla budowania modelu ruchu.
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3.1.2. Zani ona ruchliwo ci w badaniach zachowa  komunikacyjnych 
W ostatnim dziesi cioleciu jest wiele przyk adów bada  ankietowych gospo-

darstw domowych wykonywanych w ramach KBR w wyniku których wska niki
ruchliwo ci okaza y si  zbyt niskie (Pozna , P ock, Sosnowiec, Warszawa, Wroc-
aw). Syndromy i struktura zani enia widoczna jest w estymacji nast puj cych

cech aplikacji modelu:
- wypi trzenia okresów mi dzyszczytowych w zmienno ciach dobowych ru-

chu,
- zbyt niskich nape nieniach samochodów osobowych pojazdów,
- niedoszacowanych liczbach podró y w ruchu ród owym poza obszar ba-

da ,
- zani onym udzia em taksówek w ruchu,

w stosunku do pomiarów i wywiadów prowadzonych w ramach KBR na ekranach 
i kordonach. 

Jedn  z g ównych tego przyczyn jest zani ona reprezentacja grupy osób i go-
spodarstw domowych bardziej mobilnych w wywiadach domowych. Udzia  w ba-
daniach ankietowych jest dobrowolny a osoby mobilne i bardziej zamo ne s  mniej 
dost pne, wykazuj  mniej gotowo ci uczestnictwa i woli pe nego zaanga owania
w przeprowadzenie wywiadu - wykonuj c wi cej podró y atwo pomijaj  opis nie-
których z nich. 

Znaczenie problemu obrazuje tab.1, w której zebrano dane o grupie najbardziej 
mobilnej na podstawie bada  [5, 6, 7], przyjmuj c jako kryterium grupy wykona-
nia pi ciu lub wi cej podró y w dobie.

Tabela 1. Wp yw grupy osób najbardziej mobilnych na wielko  ruchu6

Wroc aw Sosnowiec P ock6

Udzia  grupy ludno ci najbardziej mobilnej
w podró uj cych mieszka cach ogó em

2,8 % 4,6 % 13,9 %

Udzia  podró y wykonywanych przez grup  bardziej 
mobiln  w podró ach mieszka ców

6,7 % 11,1 % 25,2 %

Chocia  grupa ta nie jest bardzo liczna (zarazem do  zró nicowana) to jednak 
ma du y udzia  si gaj cy nawet do 25% w ogólnej produkcji ruchu. Na podstawie 
tabl. 1 mo na by przyj , e ka dy 1% b du w udziale grupy osób bardziej mo-
bilnych to oko o 2% b du w ogólnej liczbie podró y mieszka ców.

Warto zwróci  uwag  na wa ny aspekt tego problemu. Zbyt niska ruchliwo
wynikaj ca z bada  wi e si  na ogó  z niedoszacowaniem podró y fakultatyw-
nych. Z natury rzeczy podró e fakultatywne wykonywane s  w znacznym stop-
niu przez osoby bardziej aktywne, wi c badania obarczone s  znacznie silniej bra-
kiem informacji o tych podró ach ni  ma to miejsce w podró ach obligatoryjnych. 
Oznacza to, i  dane do modelowania zawieraj  nie tylko b d w ilo ci podró y, ale 
równie  w ich strukturze.

6 W badaniu dla P ocka [7] jako podró  piesza zaliczano ju  przej cie powy ej 100m w przypadku dwóch 
pozosta ych bada  odleg o  ta wynosi a 500m. Odzwierciedla to udzia  podró y pieszych który w P ocku
przekracza 40% a we Wroc awiu i Sosnowcu wynosi oko o 20%.
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3.1.3. Problem niezgodno ci wyników bada  z danymi statystycznymi
W znanych przyk adach kompleksowych bada  ruchu, dobór próby badawczej 

wykonany by  starannie. Odzwierciedla o si  to zgodn  z danymi GUS struktur
p ci czy struktur  wieku w próbie reprezentacyjnej. Problemy pojawiaj  si , gdy 
porównujemy bardziej szczegó owe dane, nie mniej istotne dla budowy modelu 
ruchu.

Jednym z celów bada  jest okre lenie zachowa  komunikacyjnych w grupach 
spo ecznych o jednorodnych zachowaniach komunikacyjnych. Trudno ci  jest usta-
lenie struktury spo ecznej przy podziale na te grupy. Jedn  z takich kwestii jest ró ni-
ca pomi dzy dost pn  liczb  miejsc nauki a liczb  studentów w statystycznej liczeb-
no ci mieszka ców miasta oraz pozostaj cych poza t  statystyk  (studenci nale  do 
najbardziej mobilnych grup spo ecznych). Jeszcze wi kszym problemem jest brak 
zgodno ci statystyk z lokalizacj  miejsc pracy w rejonach komunikacyjnych. 

Kolejn  znacz c  niezgodno ci  wyników bada  z danymi statystycznymi jest 
wielko  wska nika motoryzacji. Z regu y wska nik motoryzacji uzyskany w ba-
daniach jest mniejszy ni  wska nik ustalany na podstawie danych urz dowych.
W badaniach w Sosnowcu [6] ró nica ta wynosi a 62%, natomiast w P ocku [7] 
przekroczy a 100%. Jako przyczyn  tych b dów czasami podaje si  nie ujawnion
liczb  posiadanych samochodów w badaniach reprezentacyjnych. Jest to mo liwe
w pewnym tylko stopniu z przyczyn opisanych w. rozdziale wy ej (3.1.2.) Jednak 
z do wiadcze  pozna skich narastanie ró nicy mi dzy badaniami reprezentacyj-
nymi a statystykami urz dowymi ma swój pocz tek z okresem zamiany podatku 
drogowego na akcyz  paliwow 7.

Struktury o opisanym deficycie powinny by  definiowane na podstawie stosunko-
wo wysokiej reprezentacji i przez odpowiednio ukierunkowane badania ankietowe. 

3.2. Model ruchu

3.2.1. Uwaga ogólna
B dy bada  reprezentacyjnych, o ile nie zostan  skorygowane, obci aj  mo-

del ruchu. Nie mniej w procesie modelowania spotykamy si  z wieloma proble-
mami i nara eni jeste my na szereg b dów w samym tym procesie. Podobnie jak 
w przypadku KBR problemy te s  znane i zosta y wielokrotnie opisane [26, 67, 
90]. Poni ej prezentuje si  najwa niejsze.

7 W badaniach KBR Pozna  2000 ró nica taka nie wyst powa a w stopniu istotnym (konsekwentnie egze-
kwowana przez Urz d Miasta op ata podatku drogowego powodowa a szybkie wyrejestrowanie nieu yt-
kowanego pojazdu). Dynamika krzywej wska nika w uj ciu wieloletnim zbli a a si  zdecydowanie do po-
ziomu nasycenia (przy 210 do oko o 250 poj./tys. mk.). Prawdopodobnie wyst puj ce w nast pnych latach 
ró nice powodowane s  przez: 
- znacznie mniejsz  dynamik  wyrejestrowywania od dynamiki rejestrowania pojazdów nabytych przy rela-

tywnie wysokim udziale i obrocie rynkowym pojazdów u ywanych,
- nasycenie rynku znacz  liczba pojazdów wieloletnich zwi kszaj ce wymian  pojazdów,
- zaleganie samochodów nieu ywanych w komisach samochodowych,
- ekspedycja pojazdów na rynki trzecie, ch onne na pojazdy u ywane w wi kszym stopniu ni  rynek lokal-

ny.
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3.2.2. Problem granic obszaru modelowania
W praktyce modelowania stosujemy ró ne podej cie do modelu ruchu we-

wn trznego oraz modelu ruchu zewn trznego. O ile model ruchu wewn trzne-
go budowany jest w czterostadiowym procesie w silnym zwi zku z zagospoda-
rowaniem przestrzeni w otoczeniu ród a i celu podró y, o tyle model dla ruchu 
zewn trznego budowany jest w ograniczonym jednostronnie zwi zku (wywiady 
na kordonie zewn trznym). Tak e w ruchu zewn trznym okre lenie podobnych 
zwi zków jak w przypadku ruchu wewn trznego (np. funkcja oporu przestrzeni) 
ograniczone jest mo liwo ciami pozyskiwania i/lub agregacji danych. 

Cz sto, ze wzgl dów finansowych lub administracyjnych, miasta decyduj  si
na ograniczenie modelu do w asnego obszaru administrowania (w ostatnich latach 
we Wroc awiu, Szczecinie, Gda sku czy Sosnowcu) chocia  znajdziemy przyk ady
w pe ni aglomeracyjnych (Pozna ) lub strukturalnie rozszerzonych w tym wzgl -
dzie modeli dla Warszawy czy Krakowa.

W du ych miastach problemy komunikacyjne przenios y si  z centrum na tra-
sy wlotowe. Ruch zewn trzny charakteryzuje si  o 20 do 40% wi ksz  d ugo ci
przeci tnego przejazdu w obszarze miasta od redniej d ugo ci przejazdu w ruchu 
wewn trznym, zdecydowan  przewag  samochodów w cznej liczbie zrealizo-
wanych podró y oraz wi ksz  dynamik  wzrostu 8. Rozwi zywanie problemów 
transportowych miast wobec zwi zku rozk adu ruchu w systemie transportowym 
z sieciami tego systemu i zagospodarowaniem przestrzennym wymaga modelu 
o zasi gu wykraczaj cym zdecydowanie poza granice administracyjne miasta. 

Model ruchu opisuje struktur  popytu zastan  w kompleksowych badaniach 
ruchu. Dynamika procesu urbanizacji oraz rozpi to  i potencjalnie odr bne funk-
cje zmienno ci rozpatrywanych czynników ruchotwórczych wp ywaj  na s abo
kontrolowan  modelem dewiacj  tej struktury. To wi e si  z ograniczeniem jego 
przydatno ci prognostycznej i mniej wiarygodn  predykcj  wp ywu zmian w kosz-
tach i warunkach ruchu na jego rozk ad.

3.2.3. Problem struktur wielopoziomowych
O potrzebie integracji struktur o ró nych poziomach, mo e wiadczy  przyk ad

aglomeracyjnego modelu Poznania (obejmuj cego aglomeracj  w granicach oka-
laj cego miasto powiatu ziemskiego) z modelem krajowym dla ruchu drogowego. 
W wyniku zintegrowania obu poziomów modelu okaza o si , e model krajowy 
zawy a  ruch na ekspresowej obwodnicy zachodniej aglomeracji o niemal 50% 
a model aglomeracyjny zani a  ruch na ekspresowej obwodnicy wschodniej o pra-
wie 70%. Zatem oba modele z osobna nie by y wiarygodne dla istotnych, podob-
nych i wzajemnie pokrywanych komponentów sieciowych. 

Problem kompatybilno ci modeli o ró nych poziomach wzrasta wraz ze zna-
czeniem integracji sieci i uk adów transportowych w procesie optymalizacji trans-

8 Wg KBR – Pozna  2000 (realizowanych w obszarze aglomeracji) wykazano, e uwzgl dniaj c prac  trans-
portow  ruchu samochodowego co czwarty pojazd na ulicach miasta realizowa  podró  z przekroczeniem 
jego granicy. Tak e ujawni a si  w tych badaniach zdecydowanie wy sza dynamika wzrostu ruchu na grani-
cach miasta od wzrostu wielko ci ruchu wewn trznego
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portu w sieciach wy szego rz du. Koncepcj  zarz dzania modelami formowanymi 
w strukturze wielopoziomowej prezentowa  zespó  Politechniki Gda skiej w pracy 
[32], jednak problem kompatybilno ci nie jest wy cznie funkcj  zarz dzania mo-
delami, ale tak e funkcj  zintegrowania baz danych, architektury modeli i standa-
ryzacji ich komponentów. 

W ostatnich latach pojawi y si  próby integracji modelu krajowego (b d cego
w dyspozycji Biura Studiów GDDKiA) oraz modeli miejskich. Po czenie takie, 
co prawda rozwi zuje problem zwi zany ze zbyt skromnie, z punktu widzenia 
niektórych zada  transportowych, wyznaczonym zasi giem modelu miejskiego, 
ale jednocze nie wi e si  z konieczno ci  rozwi zania kompleksu zagadnie  [8]. 
S  to:
- Niespójno  podzia u na rejony komunikacyjne. Model krajowy oparty jest 

na rejonach - powiatach (z wyodr bnieniem wi kszych miast). W s siedz-
twie miast (w obszarach aglomeracji) jest to podzia  zbyt ogólny. 

- Niezgodno  struktur motywacyjnych i rodzajowych ruchu powoduj ca
trudno ci w wykonaniu wspólnych wi b.

- Ró nice funkcji oporów odcinków w modelach kalibrowanych niezale nie
(prowadz ce na przyk ad do zjawiska nadmiernego wypierania lub zasysa-
nia ruchu tranzytowego przez obszar miasta).

- Niespójno  zakresu i horyzontów czasowych prognoz.
- Ró nice uk adu wspó rz dnych, w którym zosta y wykonane numeryczne 

modele sieci. 
- Niemo no  dokonania podzia u modalnego. Model krajowy to model 

i prognoza transportu indywidualnego (ruchu pojazdów) - nie uwzgl dnimy
wi c prze o e  modalnych i ich skutków w obrazie potoków ruchu.

3.2.4. Problem szczegó owo ci odwzorowa  modelowych ruchu
Pytanie jakie cz sto stawiaj  sobie projektanci ITS: jakich narz dzi u y  do 

sprawdzenia efektywno ci projektowanych rozwi za ? Makromodele s u ce do 
rozk adu potoków samochodowych w wi kszo ci nie pozwalaj  dok adnie odwzo-
rowa  warunków ruchu samochodowego w stanach kongestii komunikacyjnej. 
Prawid owe okre lenie czasu traconego, d ugo ci kolejek, blokowania odcinków 
i relacji wymaga stosowania mikromodeli, ale te z kolei nie uwzgl dniaj  zmian 
w potokach samochodowych kszta tuj cych si  w procesie rozk adu ruchu wi k-
szej skali np. w skali miasta, poprzez proces optymalizacji prowadzony z wykorzy-
staniem mikromodelu. 

Mo na przyj , e makromodel nie musi idealnie odwzorowywa  warunków, 
w jakich ten ruch si  odbywa. G ównym zadaniem tego modelu jest symulacja 
procesu decyzyjnego kieruj cych pojazdami w czterech stadiach modelu. Warunki 
ruchu s  brane pod uwag  przez kierowców subiektywnie i w sposób niejednorod-
ny. W efekcie nat enia potoków samochodowych generowanych w programach 
do rozk adu ruchu takich jak Visum czy Emme s  relatywnie wiarygodne, nieza-
le nie od stopnia ich odwzorowania. 
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W projektach ITS zmiany w nat eniach potoków ruchu nie s  jednak je-
dyn  miar  efektywno ci rozwi za . Okre lenie z du  doz  prawdopodobie -
stwa takich informacji, jak wielko  kolejek na skrzy owaniach z sygnalizacj
wietln  lub pierwsze stwem ruchu, straty czasu pojazdów, rednie pr dko ci 

czyli szczegó owych informacji o warunkach ruchu jest domen  mikromodeli do 
symulacji ruchu takich jak modele w programie Vissim. Mikromodele potrafi
odwzorowa  zachowania pojazdów w ruchu drogowym, daj  wi c dok adniejsze 
dane do analizy warunków ruchu, wymagaj  jednak znacznie wi cej informacji 
o sieci drogowej. Niezb dny znaczny nak ad pracy, w szczególno ci ten zwi zany 
z identyfikacj  planów sterowania, powoduje, e sieci, dla których wykonuje si
mikrosymulacje, s  z regu y segmentami du o rozleglejszych sieci, dla których 
modelowany jest rozk ad potoków ruchu. Dodatkowo – zmiany warunków ru-
chu w obszarze mikrosymulacji zwi zane s  ze zmian  warunków ruchu poza 
obszarem mikrosymulacji, powodowan  zmian  rozk adu potoków ruchu9. Re-
spektowanie wzajemnych sprz e  jest tym wa niejsze, im mniejszy jest obszar 
symulacji, wi c nie da si  unikn  prawid owej estymacji i aplikacji przepusto-
wo ci skrzy owa  w ca ej sieci. 

Zarówno wybór modelu jak i mo liwo  integracji modeli mikro i makro, stano-
wi  problem, który musi by  rozwi zywany indywidualnie w powi zaniu z przed-
miotem badania do którego model chcemy wykorzysta  i w zwi zku z dost pnym
ku temu oprogramowaniem. Wysoka pracoch onno  bada  mog aby by  znacz-
nie zmniejszona w przypadku inwentaryzowania szczegó owych danych o sieci, 
skrzy owaniach i planach sterowania w strukturach kompatybilnych z dyspozy-
cyjnym modelem mikrosymulacyjnym, a wynikaj ce z mikrosymulacji obliczenia 
przepustowo ci automatycznie wprowadzane by y by do numerycznego modelu 
sieci. Jest to zarówno problem zarz dzania modelami jak budowy i dost pu do 
odpowiednich interfejsów jak stosownej architektury ITS w tym komponencie.

4. Do wiadczania krajowe w aplikacjach modelowania syntetycznego 

4.1. Uwagi ogólne

Idee modelowania syntetycznego wraz z procesem bada  i aplikacji prowadzo-
ne w T.U. Drezno [15] znane by y w Polsce i cytowane w latach siedemdziesi tych
ubieg ego wieku i rozwijane do po owy lat osiemdziesi tych. W tym samym czasie 
pracowano nad modelami syntetycznymi dla mniejszych miast w USA (dok adnie
„simplified” - tj uproszczonymi, [39]). Ze wzgl dów praktycznych szczególne za-

9 W mikromodelach nawet najmniejsze zmiany nat enia potoku ruchu potrafi  spowodowa  zmian  wyni-
ków. Je eli w modelu aplikowana jest funkcja rozk adu ruchu z wlotów do obszaru symulacji (np. VISSIM) 
dzieje si  na odwrót - niewielkie zmiany warunków ruchu potrafi  spowodowa  znaczn  zmian  w roz-
k adzie potoków. Znacznie utrudnia to proces kalibracji i weryfi kacji modelu i nie oddaje rzeczywisto ci,
w której zysk kilku do kilkudziesi ciu nawet sekund nie b dzie kalkulowany wobec relatywnie losowego 
rozk adu czasów przejazdu w wielokrotnie realizowanych kilkunastominutowych przejazdach na znacznie 
wi kszym obszarze w stosunku do obszaru symulacji.
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interesowanie tym kierunkiem bada  dotyczy o miast ma ych i rednich10, reali-
zowane w krakowskim oddziale ówczesnego Instytutu Kszta towania rodowiska
(IK , Friedberg, Gadomski, Goras E. i K. [25, 79, 80) oraz w Instytucie In ynie-
rii L dowej Politechniki Pozna skiej (Cejrowski, Krych, Piotrowski [52, 54, 55, 
63]).

W podsumowaniu opisanych ni ej prób modelowania syntetycznego wymieni
nale y zastosowanie ró nych poziomów agregacji danych – miasta i jego odpo-
wiednio podzielonej strefy zewn trznej (quasi rejony) w badaniach pozna skich
oraz miasta w badaniach krakowskich. Ró ny jest podmiot podej cia syntetycz-
nego (w krakowskich – ruch ogó em, z dylematem ruchu zewn trznego i podró-
y fakultatywnych, w pozna skich – wy cznie ruch samochodowy z dylematem 

struktury modalnej i motywacyjnej). Jednak opis obu przypadków ilustruje mo -
liwo  syntezy dedykowanych bada  empirycznych oparty na uogólnionych pra-
wach mobilno ci.

4.2. Badania krakowskie

Badacze krakowscy wprowadzili poj cie modelowania syntetycznego. Na 
podstawie modeli dedykowanych w badanych miastach (do 200 tys. mieszka -
ców) mi dzy innymi przetestowali idee „ankiety 500”11 oraz potwierdzili mo -
liwo  stosowania w nich rozk adu proporcjonalnego w ruchu wewn trznym 
[25, 79, 80]12. Opracowano w IK  „syntetyczny system modelowania ruchu” 
uwzgl dniaj cy cechy stabilne i zmienne miast. Syntetyczne modele generacji 
ruchu dotyczy y ruchu wewn trznego, podkre laj c potrzeb  dedykowanego 
podej cia do ruchu zewn trznego a po cz ci podró y fakultatywnych. Opra-
cowano te  model udzia u ruchu niepieszego w podró ach wewn trznych i za-
sady wyznaczania podzia u ruchu niepieszego, silnie uzale nione od wówczas 
niskich i silnie zró nicowanych wska ników motoryzacji. Nale y podkre li , ze 
zarówno ruch zewn trzny jak w znacznym stopniu podró e fakultatywne 
uznano za cechy niestabilne wobec zastosowanych zmiennych obja niaj -
cych. Okre lono, e ruchliwo  ogólna mieszka ców, jako „cecha sta a” wynosi 
od 1,4 do 1,7 podró y na mieszka ca w dobie i jego zmienno  w zasadniczym 
stopni zale y od udzia u m odzie y ucz cej si  oraz powi za  z innymi miasta-
mi w dojazdach do pracy i miejsc nauki, czyli od znacz cych w tej kwestii cech 
endo- i egzogennych miasta.

10 Miasta te rzadko by o sta  na sfi nansowanie kompleksowych bada  ruchu.
11  Uznano za wystarczaj c  podstaw  dla budowania modelu podró y na podstawie wywiadów domowych 

w 500 gospodarstwach domowych, przyjmuj c, e w wyniku badania szacowany b dzie potok ruchu równy 
0,1 cz ci potoku ogólnego, co odpowiada oby podzia owi obszaru na 10 rejonów o równym potencjale 
produkcji ruchu [80]. 

12  W uogólnionej formule funkcji oporu przestrzeni modelu grawitacyjnego rozk ad proporcjonalny zwi zany
jest z pomini ciem wp ywu kosztu podró y na wybór jej rejonu docelowego (zerowa warto  wyk adnika
funkcji oporu). Jak wielko  miasta wp ywa na wielko  zewn trznego ruchu samochodowego ilustruje 
rys. 1.
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4.3. Badania pozna skie

4.3.1. Uwagi ogólne 
Badania ruchu samochodowego prowadzone w Politechnice Pozna skiej w kil-

kunastu miastach rednich, pozwoli y na opublikowanie w 1985 roku modeli 
syntetycznych predykcji zewn trznego docelowo – ród owego ruchu samocho-
dowego na ich granicach administracyjnych (Krych, [52]). Niezale nie opraco-
wany zosta  syntetyczny model u ytkowania samochodów indywidualnych [63] 
oraz model predykcji udzia u ruchu tranzytowego w ruchu zewn trznym [54]. 
W 1999 roku ([55], rys. 1) zaprezentowano tezy dotycz ce generalnej struktu-
ry rychliwo ci pojazdów indywidualnych oparte na wynikach cytowanych bada
rednich miast, monitorowanych zmian w badaniach Poznania (1968, 1987, 1992, 

1997) oraz przeprowadzonych w tym okresie bada  kompleksowych w Krakowie, 
odzi i Warszawie.

4.3.2. U ytkowanie samochodu 
Mimo, i  cytowane wy ej badania ograniczaj  si  do mobilno ci u ytkowników

samochodów, warte s  szczególnej uwagi jako ilustracja idei modelowania synte-
tycznego opartego na prostych zmiennych obja niaj cych. Wg [55] liczba i red-
nia d ugo  jazd (kosztu osi gni cia celu) przeci tnego pojazdu utrzymywanego 
w obszarach administracyjnych jest funkcj  wska nika D - promienia rozleg o-
ci terytorialnej obszaru intensywnie zurbanizowanego w jego granicach, którego 

warto  odpowiada redniej geometrycznej wybranych osi rozpi tych pomi dzy
granicami jego zasi gu. W zale no ci od rosn cego promienia D liczba jazd na po-
jazd w dobie podlega tendencji progresywnej do rosn cej warto ci D do poziomu 
4 – 5 km (pola tendencji optymalnej) oraz tendencji regresywnej dla D przekra-
czaj cego 5 km. 

Obja nienie powy szych uwarunkowa  mobilno ci osadzone jest w ilo ciowych
i jako ciowych strukturalnie nast puj cych fundamentalnych czynnikach rucho-
twórczych:

- endogeniczna si a obszaru (praca transportowa w obszarze miasta) i egzoge-
niczna si a rynku (praca transportowa poza miastem – por. wykresy B i C na 
rys. 1),

- wp ywu dost pno ci pieszej celów ruchu (regresywnie do wielko ci miasta) 
i jako ci transportu publicznego (rosn cego z wielko ci  miasta).

- kosztach ruchu, wyra onych w pracy transportowej wynikaj cej z relacji do 
funkcji endogennych miasta ( rednia odleg o  jazdy zbli ona jest w mia-
stach najmniejszych do redniej d ugo ci jazdy w miastach najwi kszych,
wchodz c w obszar minimum w polu tendencji optymalne – wykres C na 
rys. 1). 

W polu tendencji optymalnej wyst puj  najni sze koszty u ycia samochodu 
w podró y (najmniejsza rednia d ugo  jazdy) przy malej cym z wzrostem warto-
ci D wp ywie i zapotrzebowaniu na funkcje egzogenne. W ród badanych miast 

w granicach tych mie ci si  wyj tkowo rozleg y Konin - rozdzielony szeroka dolin
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Warty (D = 4,25 km - w klasie tej mog  si  mie ci  nawet niektóre, stosunkowo 
zwarte miasta do 300 tys. mieszka ców13.

Rys. 1. Wp yw rozleg o ci obszaru intensywnego zurbanizowania na u ytkowanie samochodu

W polu tendencji regresywnej (miasta o zaludnieniu powy ej 0,5 mln miesz-
ka ców) wyst puje pocz tkowo silny spadek dziennej liczby jazd (dla D w gra-
nicach 5 do 7 km od niemal 4 do 2,5 jazd dziennie),14 po czym dla D>8 km 
obserwuje si  liniowy i agodny regres 2,5 do asymptoty na poziomie 1,5 jazdy na 
pojazd w dobie. Pole tendencji regresywnej charakteryzuje rosn cy koszt przejazdu 
samochodem wewn trz obszaru w osi gni ciu korzy ci z przejazdu ( rednia d u-
go  podró y – por. wykres B, ponadto pewnie i wp yw zat oczenie sieci na ruch 
wewn trzny). Zarazem z wzrostem D, czyli obszaru intensywnej urbanizacji ro nie
atrakcyjno  i konkurencyjno  transportu publicznego.

 Dla miast rednich, le cych w polu tendencji progresywnej, liniowa za-
le no  wska nika redniej liczby jazd na pojazd w dobie (X) od promienia D (km), 
w korzystnych warunkach pogodowych przedstawia si  jak ni ej (wg [63]):

(1)

13 W 1968 r. zbli on  ruchliwo  samochodu wykaza y pozna skie badania ruchu przy promieniu D w grani-
cach 5 km. W badaniach [63] wska nik motoryzacji oddzia ywa  w postaci funkcji nieliniowej jako trzeci, 
obok pogody, z istotnych czynników mobilno ci pojazdów. Wp yw motoryzacji wg tych funkcji asympto-
tycznie zanika  z chwil  osi gni cia wska nika 100 do 130 poj./tys. mieszka ców. 

14 Tendencja w tym zakresie poza miastami rednimi by a monitorowana wy cznie w Poznaniu, za to w roz-
leg ym okresie czasu z dynamiczn  ekspansj  urbanistyczn  w granicach miasta w latach od 1968 do 1997 
(zabudowa prawobrze nej cz ci miasta i budowa pó nocnego pasma osiedli mieszkaniowych). 

D0,3472,386X
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Równanie (1) opisuje 97,8% wyst puj cej w eksperymencie zmienno ci (R2)15.

4.3.3. Ruch zewn trzny
Zaproponowany w latach osiemdziesi tych matematyczny model ruchu ze-

wn trznego [52] ma struktur  warstwow , obejmuj c dziewi  modeli cz stko-
wych produkcji ruchu (tabl.2). Ruch docelowy kwantyfikowany jest do wlotów 
na podstawie ich obszarów wlotowych, natomiast model ruchu ród owego pro-
wadzony musi by  dwuetapowo (produkcja i podzia  na obszary wlotowe). Ich 
uzupe nieniem jest model udzia u ruchu tranzytowego dla poszczególnych wlotów 
[54] dope niony nat eniem SDR lub pomiarem nat e  potoków ruchu na wlo-
tach.

Tab. 2. Struktura warstwowego modelu syntetycznego docelowo - ród owego ruchu zewn trznego

w miastach do 100 tys. mieszka ców [52]

Obszar miasta – inne miasta
Obszar miasta – obszar niezurbanizowany

Rekreacja Pozosta e cele

Ruch ród owy
Pojazdy
osobowe

Pojazdy
ci arowe

Pojazdy
osobowe

Pojazdy
osobowe

Pojazdy
ci arowy

Ruch docelowy
Pojazdy
osobowe

Pojazdy
ci arowe

-
Pojazdy
osobowe

Pojazdy
ci arowy

W aplikacji modelu podstawow  rol  odgrywa struktura zaludnienia w ekwi-
dystantach jego rodka komunikacyjnego16, zdefiniowanie zasi gu strefy aktywnej 
wokó  miasta (obszaru niezurbanizowanego w zasi gu 30 do 80 km w zale no ci
od wielko ci miasta), podzia  na obszary wlotowe (obszaru ci enia do miasta przez 
poszczególne wloty). 

G ówna idea modeli cz stkowych sprowadza si  do dwóch zmiennych obja nia-
j cych – mocy ci e  i ogranicze  funkcji centralnych miasta. Moc ci e  zasadza 
si  na strukturze modelu grawitacji miejskich o rodków dominuj cych w otocze-
niu obszaru analizy (wp ywaj c na koncentracj  potoków ruchu mi dzy miastami) 
a stopie  funkcji centralnych okre la ich konkurencyjny wp yw na ruch powsta-
j cy w otoczeniu tych miast (funkcja potencja u). Obie te cechy dychotomicznie 
oddzia ywuj  na ruch zewn trzny miasta a kompilacja obu cech stanowi ograni-
czenie reprezentatywno ci opisywanych modeli do zbioru oko o stu miast polskich 
o wyra nych funkcjach centralnych. 

Zakres danych potrzebnych dla zastosowaniu modeli obejmowa :
- szczegó owe rozmieszczenie ludno ci w zasi gu 30 km od miasta,
- liczb  ludno ci miast w zasi gu 80 km,
- wska niki motoryzacji dla w/w miast i obszarów wiejskich (prawdopodobnie 

czynnik o silnie zanikaj cym znaczeniu - przynajmniej jego dok adno ci),

15 Pe ne równanie obejmuje o tej charakterystyce obejmuje tak e nie cytowane we wzorze (1) zmienne obja -
niaj ce: wska nik motoryzacji (którego wp yw w aktualnych warunkach spada do zera - por. przypis 20) 
oraz uwzgl dniono rednie warunki pogodowe, okre laj ce stabilno  wska nika ruchliwo ci X w grani-
cach +/- 0,087 jazd na pojazd w dobie. 

16 Tu: izolinie cz ce na mapie punkty o jednakowej odleg o ci od rodka danego obszaru o g sto ci 5 km.
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- kilka szczegó owych danych o o rodkach rekreacyjnych w zasi gu do 30 km 
od miasta.

Podkre laj c konieczno  zaktualizowania wspó czynników równa  w mode-
lach cz stkowych struktura proponowanego modelu w wspó czesnych warunkach 
technologicznych mo e si  sprowadzi  do odpowiedniego pos ugiwania si  syste-
mami mapowymi wspomaganymi odpowiednim interfejsem u ytkownika.

Model okre laj cy udzia  ruchu tranzytowego na wlocie [54] jest bardziej uni-
wersalny – dla dowolnej wielsko ci miasta, ograniczony jedynie do o rodków miej-
skich o funkcjach centralnych (poza aglomeracjami). Zawiera on macierz prosto-
k tn  (4x5) przynale no ci czterech funkcji, zbudowan  na czterech kategoriach 
wielko ci miasta analizy i pi ciu kategoriach wielko ci miast, z których najwi ksze
na analizowanym po czeniu drogowym wyznacza funkcj  wlotu uzale nion  rów-
nocze nie od wy ej okre lonej kategorii wielko ci miasta analizy17.

5. Kierunki rozwoju modelowania ruchu w badaniach teoretycznych 

5.1.  Rozwój modelu czterostadiowego

5.1.1. Uwagi ogólne
W ci gu kilkudziesi ciu lat nast pi  istotny rozwój modelowania czterosta-

diowego. Pryncypia pozosta y takie same, natomiast mo na zauwa y , e rozwój 
dotyczy  dwóch g ównych nurtów – doskonalenia podmodeli w ramach poszcze-
gólnych faz oraz podejmowania próby integracji faz. Poni ej przedstawiono trendy 
rozwojowe w obu nurtach. 

5.1.2. Generacja podró y
W fazie generacji podró y wyró ni  mo na nast puj ce tendencje rozwojowe:
- Prób  zwi kszenia dok adno ci modelu generacji ruchu dzi ki gromadzeniu 

coraz wi kszej bazy danych wej ciowych o zagospodarowaniu przestrzen-
nym [31, 84, 93]. W miar  wzrostu dost pno ci danych mo liwe jest po-
szerzanie modeli regresji liniowej o kolejne sk adniki i dopasowanie jej do 
wyników ankiet.

- Przej cie do modeli niezagregowanych dzi ki podzia owi popytu na klasy 
ju  na poziomie generacji podró y. Zamiast skalarnego opisu potencja u ru-
chotwórczego otrzymuje si  wówczas osobny potencja  dla ka dej z klas, co 
pozwala lepiej opisa  generacj  ruchu dla ró nych grup podró nych [12, 37, 
76]. Szczególn  form  takiego podej cia jest klasyfikacja krzy owa (model 
kategorii [65]).

- Wykorzystanie wska nika dost pno ci transportowej do wyznaczania poten-
cja u ruchotwórczego - liczba podró y jest zale na od mo liwo ci ich wykony-

17 Aglomeracja, miasta pow. 100 tys., miasta 20 do 100 tys., 5 do 20 tys. mieszka ców a dodatkowo – gdy na 
po czeniu z wlotem brak jest miast powy ej 5 tys. mieszka ców.
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wania (wyra onej w atrakcji okolicznych rejonów). Wówczas potencja  rucho-
twórczy de facto zale y od rozk adu przestrzennego ruchu [24, 40, 70]. 

5.1.3. Wi by ruchu
W rozk adzie przestrzennym podró y wyró ni  mo na nast puj ce tendencje 

rozwojowe:
- Wykorzystanie deterministycznych modeli optymalizacyjnych jako metod 

transformacji tradycyjnego modelu grawitacyjnego18 i powi zanie ich z me-
todami stochastycznymi, np. modelem logitowym [13, 18, 70, 72, 88, 93]. 
Zaznacza si  tu jednak, e model logitowy jest znacznie trudniejszy do ska-
librowania [2, 28].

- Uwzgl dnienie wielokryterialnego charakteru wyboru celu podró y. Udo-
wadnia si , e wybór celów podró y – zw aszcza fakultatywnych nie zale y
wy cznie od kosztów podró y, ale od szeregu innych czynników takich jak 
np. czas podró y, komfort podró y, dost pno  transportowa w systemie 
transportu, itp. [2, 18, 73]. 

- Wykorzystanie alternatywnego, w stosunku do modelu grawitacyjnego, 
modelu alokacji po rednich mo liwo ci, zak adaj cego, e liczba osób po-
dró uj cych do okre lonego rejonu komunikacyjnego jest wprost proporcjo-
nalna do liczby okazji w tym rejonie a odwrotnie proporcjonalna do liczby 
okazji mo liwych do osi gni cia w rejonach po rednich (bli szych, kosztowo 
ta szych, itp.) [89, 97].

5.1.4. Podzia  zada  przewozowych
Zasadnicze kierunki rozwoju modelu podzia u zada  przewozowych, obejmuj :
- Dok adniejsze kalibrowanie modeli logitowych oparte o coraz precyzyjniejsze 

sposoby weryfikowania deklarowanych wzgl dem faktycznie podejmowa-
nych wyborów (ang. Stated Preference i Reveled Preference) oraz wykorzysta-
nie pomiaru rzeczywistych liczb podró y w sieci (np. karty miejskie takie jak 
Oyster, pomiary nat e  z systemów ITS) [2, 3, 29, 38, 68, 70, 71, 74, 96].

- Wykorzystanie modeli wielokryterialnych wykraczaj cych poza zagregowane 
parametry sk adaj ce si  na uogólniony koszt podró y (czasy przejazdu, czasy 
poszukiwania miejsca parkingowego, prawdopodobie stwo miejsca siedz ce-
go, niezawodno , komfort, czas stania w korku, itp.) dzi ki czemu uzyskuje 
si  lepsze odwzorowanie realnie dokonywanych wyborów [30, 60, 61, 94]. 

- Agregacj  wed ug kategorii osób podró uj cych ze wzgl du na ich ró ne
cechy (wiek, status materialny, przynale no  spo eczn , zawodow  itp.). 
Taka dezagregacja pozwala na uwzgl dnieniu w modelowaniu celów podró-

18  Model grawitacyjny to najbardziej powszechnie stosowany model rozk adu przestrzennego podró y, który 
oparty jest na II zasadzie Newtona (mi dzy dowoln  par  cia  posiadaj cych masy pojawia si  si a przy-
ci gaj ca, która dzia a na linii cz cej ich rodki mas, a jej warto  ro nie z iloczynem ich mas i maleje 
z kwadratem odleg o ci). Przez analogi  - model grawitacyjny okre la proporcjonaln  zale no  nat enia
ruchu mi dzy dwoma rejonami od ich potencja u (produkcji i atrakcji ruchu – odpowiadaj ce masom) oraz 
odwrotnie proporcjonaln  do kosztu transportu wyra onego funkcj  oporu przestrzeni.
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y, zale no ci pomi dzy kategori  podró nych a podejmowanych przez nich 
decyzjami.

5.1.5. Dodatkowy pi ty krok – wybór momentu rozpocz cia podró y
W klasycznym czterostadiowym uj ciu modelowania ruchu pojawia si  cz sto

postulat stworzenia dodatkowego kroku, w którym czas rozpoczynania podró-
y nie jest ustalony w sposób deterministyczny, ale jest wynikiem modelowania 

o charakterze stochastycznym. Pozwala to uchwyci  zjawisko rozlewania si  szczy-
tów komunikacyjnych w nast pstwie których u ytkownicy sieci zmieniaj  godziny 
podró owania. W klasycznym modelu czterostadiowym zachowania takie s  po-
mijane w formule udzia u godziny szczytu wynikaj cej z bada  opisowego stanu 
ruchu.

W modelach uwzgl dniaj cych ten krok okre lana jest wielokryterialna funkcja 
celu, w której kryteriami mog  by  punktualno , komfort podró y itp. W zale -
no ci od przyj tej wagi poszczególnych parametrów i charakteru podró y (fakulta-
tywna, obligatoryjna) uzyskuje si  wybór kryteriów bardziej i mniej preferowanych 
przez podró nego, np. lepszy poziom wska nika punktualno ci przy zwi kszeniu
kosztów albo minimalizacje kosztów kosztem punktualno ci. Na podstawie analiz 
strat i zysków (ang. Trade-off) pomiedzy tymi kryteriami tworzone s  modele wy-
boru czasu rozpocz cia podró y, np. model logitowy [73, 82, 93].

5.1.6. Powi zanie etapów modelu czterostadiowego
Podstawowym zarzutem do modelu czterostadiowego jest brak powi zania po-

mi dzy jego poszczególnymi krokami. St d podejmowane badania zmierzaj  do 
powi zania mi dzy sob  czterech kroków modelu. Mo na zaobserwowa  nast pu-
j ce sposoby integracji:

- Powi zanie generacji ruchu i rozk adu przestrzennego podró y dzi ki do-
datkowemu uwzgl dnieniu (oprócz tradycyjnych zmiennych obja niaj -
cych) dost pno ci transportowej rejonów (funkcja oporu przestrzeni u ywa-
na zazwyczaj w kroku drugim). Dzi ki temu wielko  potoku zale y tak e
od mo liwo ci wykonywania podró y [2, 86, 96]. 
- Powi zanie podzia u zada  przewozowych z rozk adem przestrzennym 

ruchu dzi ki wykorzystaniu idei pierwotnego i wtórnego podzia u zada
przewozowych. Dzi ki temu rozk ad przestrzenny podró y uwzgl dnia
stron  poda ow  (np. rozk ad dla rejonów o bogatej ofercie transportu 
publicznego jest inny ni  dla podobnych rejonów, ale ze s abo rozwini t
ofert  komunikacji zbiorowej) [4].

- Powi zanie rozk adu ruchu na sie  z podzia em zada  przewozowych. 
– osi gni te dzi ki iteracyjnemu zastosowaniu p tli, w której podzia
modalny jest uzale niony m.in. od czasów przejazdu, które wynikaj
z kolejnych rozk adów ruchu zale nych od nat e , które z kolei zale
od podzia u modalnego. Po kilkukrotnym wykonaniu takiej p tli osi ga
si  stabilizacj  podzia u zada  przewozowych [18, 64, 85].
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- Powi zanie generacji ruchu, rozk adu przestrzennego i podzia u zada
przewozowych – oparte na modelu logitowym, wykorzystuj cym for-
mu  Bayesa (ang. Bayesian approach - BIC19) z kryterium informacji 
o korzy ciach w ogólnym algorytmie po danego rozwi zania uk adu
równa  nieliniowych (podej cie o nazwie EVA, opracowane przez Lhose 
z zesp., 1997 [66]).

5.2. Rozwój modelu aktywno ciowego

Rozwój modelu aktywno ciowego koncentruje si  na lepszym zrozumieniu 
procesu dokonywania wyborów i podejmowania decyzji w gospodarstwach domo-
wych oraz ich wp ywu na zachowania transportowe. Rozwój modeli aktywno cio-
wych w ostatnich latach skupia  si  na [1, 9, 10, 11, 14, 17, 22, 33, 41, 42, 46, 
47, 49. 50, 51, 75, 81, 91, 95, 98]: 
- Znalezieniu sposobów na modelowanie interakcji pomi dzy zachowaniami 

osób indywidualnych w ramach gospodarstwa domowego, co pozwala na 
uwzgl dnienie:

- wspólnego udzia u kilku osób w danej aktywno ci np. w zakupach, w rekre-
acji,

- podró y wspólnych, np. podwo enia domowników do celu podró y (dzieci 
do szko y, na zaj cia sportowe itp.),

- dzielenia si  samochodem osobowym w gospodarstwie domowym, co doty-
czy szczególnie rodzin z przynajmniej dwoma osobami posiadaj cymi prawo 
jazdy i jeden samochód w rodzinie,

- Analizie substytucyjno ci aktywno ci podejmowanych w domu i poza do-
mem. Aktywno ci podejmowane w domu i poza domem maj  diametral-
nie ró ne implikacje – pierwsze nie skutkuj  podró  (dla osoby, która jest 
ju  w domu), podczas gdy te drugie wymagaj  jej wykonania. W zwi zku
z tym decyzje o aktywno ciach podejmowanych w domu i poza domem 
wp ywaj  na generowanie podró y [41]. Zrozumienie tej substytucyjno ci
jest wa ne, szczególnie z uwagi na sytuacj , gdy nast pi  wyra ny wzrost 
aktywno ci zwi zanych z rozrywk  wykonywanych w domu (praktycznie 
nieograniczony dost p do filmów, rozwój multimediów, powszechny dost p
do internetu, gier video itp.). Tematyk  t  podejmuj  prace R. Kitamury 
i innych [49], M. Kraana [51] oraz C. Bhatya [9],

- Wyborze czasowej jednostki analizy podejmowanych aktywno ci z uwzgl d-
nieniem odr bno ci zaleznych od dni tygodnia. Badania skoncentrowane si
na prostej agregacji miar zachowa  zwi zanych z aktywno ciami (cz stotli-
wo  podró y, liczba, rodzaj i czas trwania przerw w podró ach) wskazuj  na 
istotne ró nice pod tym wzgl dem w ci gu ca ego tygodnia [42, 75].

19  Kryterium wyboru modelu w ród sko czonego zbioru modeli. Opiera si , w cz ci, na funkcji prawdopodo-
bie stwa i jest ci le zwi zana z kryterium informacji Akaike (AIC) - miar  wzgl dnej dobroci dopasowania 
danego modelu statystycznego.
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6. Kierunki rozwoju w zastosowaniach praktycznych

6.1. Uwagi ogólne

Czy yjemy nadal w czasach tradycyjnych planów zagospodarowania przestr-
zennego aktualizowanych co 5 lub co 10 lat? Czy nadal zadowalamy si  kon-
trolowaniem sygnalizacji w sposób sta y, w dni robocze i weekendy, w podziale na 
godziny normalne i godziny szczytu? 

Transformacja spo ecze stwa przemys owego w spo ecze stwo us ugowe pow-
oduje znacz ce zmiany w strukturach mobilno ci. Zamiast regularnych codzien-
nych tras do zak adu pracy, gospodarka oparta na us ugach wymaga du o wi cej 
elastyczno ci w zachowaniach zwi zanych z mobilno ci . Tym dynamicznym przem-
ianom towarzysz  ograniczenia w rozwoju infrastruktury w czasie i w przestrzeni. 
Struktury zabudowy w Europie nie pozwalaj  ju  na swobodn  rozbudow  sieci trans-
portowych. W wielu miejscach doszli my do granic rozwoju infrastruktury. Cz sto 
brakuje miejsca nawet na dodatkowy pas ruchu. Tempo wzrostu ruchu drogowego 
coraz cz ciej wyprzedza tempo rozwoju infrastruktury. 

Nie sprawdzaj  si  ju  stare dogmaty, wed ug których problemy komunika-
cyjne rozwi zywano prost  rozbudow  infrastruktury. Pod anie drog  trady-
cyjnych rozwi za  przypomina wy cig, w którym biegniemy bez przerwy, ka dego
dnia, i nagle zdajemy sobie spraw , e zamiast przybli a  sie do mety ca y czas si
od niej oddalamy.

Gdzie szuka  zatem nowego podej cia do rozwi zywania w skuteczny i efek-
tywny sposób naszych wyzwa  komunikacyjnych? Aktualna sytuacja w ruchu 
drogowym wymaga inteligentnych systemów sterowania ruchem oraz nowych 
sposobów zarz dzania. Pierwsze kroki prowadz  we w a ciwym kierunku. Kla-
syczne struktury z wyodr bnionymi jednostkami np. wydzia y ruchu drogowego 
w zarz dach dróg czy dzia y planowania transportu musz  si  otworzy  na wszyst-
kie aspekty zagadnienia i zintegrowa  swoje dzia ania wnosz c wk ad w opracow-
ywanie inteligentnych, multimodalnych rozwi za  komunikacyjnych. Zamiast 
tradycyjnych ram czasowych dzia ania w projektach infrastrukturalnych, nierza-
dko wynosz cych ponad 10 lat (np. od zatwierdzenia pierwszego planu do otwar-
cia nowej drogi), potrzebujemy ci gle lepszych rozwi za  bie cych - w czasie 
rzeczywistym.

Co zmiany te oznaczaj  dla stosowanych narz dzi informatycznych? W jakim 
stopniu oprogramowanie do planowania transportu zapewni nam odpowied  na 
te wyzwania (patrz 6.2.)? Czy narz dzia do planowania s  w stanie wygenerowa
odpowiednie rozwi zania dla wyzwa  zwi zanych z ITS (patrz 6.3.)?

6.2. Oprogramowanie modelowania ruchu 

Za najbardziej istotne ze wzgl dów praktycznych oczekiwania adresowane wo-
bec rozwoju oprogramowania uzna  nale y:

A. Wsparcie i integracja z instrumentami ITS i innym instrumentami monito-
rowania i zarz dzania ruchem (w tym z baz  planów sterowania, systemami 
operacyjnymi zarz dzania ruchem drogowym i transportem publicznym). 
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B. Integracja makro, mezo i mikromodelowania w poziomach symulacji oraz 
w mikromodelowania na poziomach zarz dzania sieciami.

C. Operowanie dost pem i wspomaganie analizy baz danych, z danymi ma-
powymi w cznie.

D. Zaawansowane symulacje i mo liwo ci optymalizacji transportu publicz-
nego, modalnego podzia u ruchu oraz uwzgl dnienie transportu adunków
(logistyka miejska).

E. Rynkowe i interaktywne20 upowszechnienie produktu i rozwój zinte-
growanych z nim nowych aplikacji. 

Dla potrzeb Departamentu Transportu Abu Dhabi w 2010 r. konsorcjum Steer 
Davies and Glave i Mott MacDonald wykona o analiz  czterech spo ród pi ciu
opisanych ni ej wyselekcjonowanych pakietów oprogramowania procesu mode-
lowania i prognozowania ruchu. Bior c pod uwag  15 kryteriów funkcjonalno ci
wa onych w skali 1 do 5 ocen  0 do 10 punktów uzyskane poziomy funkcjonalno ci
waha y si  od 88% (TransCad) przez 94% (EMMA) i 97% (VISUM) do 100% 
(licz c maksymaln  liczb  punktów pozyskanych przez CUBE). Bior c pod uwag
koszt trzech licencji TransCad osi ga  22% ceny najdro szego w ród nich pakietu 
VISUM (100%) (za [100]). Dodaj c do powy szych czterech hiszpa ski program 
AIMSUN w jego najnowszej mutacji, mo na powiedzie , e wyznaczaj  one obec-
nie najwy szy poziom i trendy w rozwoju oprogramowania.

Produkt firmy Citilabs - CUBE – jest obecnie najbardziej rozpowszechniony na 
wiecie. Zapewnia, jako jedyny, mo liwo  pracy w chmurze21 i pe n  integracj

z danymi GIS. Jako komponent pe nego pakietu daje mo liwo  integracji mod-
eli zagospodarowania przestrzennego z modelem transportowym. Uwzgl dnienia
wzrost ekonomiczny, dynamik  zagospodarowania i zmiany zachowa  komunika-
cyjnych. Zapewnia kompleksowe rodowisko do modelowania ruchu i przewozu 
adunków. Jest zintegrowany z dostawc  danych o pozycji telefonów komórkow-

ych22.
EMME - produkt kanadyjskiej firmy INRO. W najnowszej wersji (EMME/3) 

posiada bardzo dobre atrybuty w modelowaniu sieci i rozk adu potoków 
w transporcie publicznym (np. wybór wi zki cie ek). Zawiera te  modu y dla 
rozk adu dynamicznego oraz wsparcie multimodalno ci. Mo liwo  dedykowanie 
ró nych opcji modelowania (w tym w asnych, w cznie z ich badaniem) ci gle po-
zostaje najsilniejszym atutem tego pakietu wobec pozosta ych.

20 Produkty musz  by  wzbogacane w oparciu o zachodz ce zmiany i pojawiaj ce si  nowe wyzwania. Je li
producent oprogramowania nie otrzymuje informacji zwrotnej z rynku np. od swoich klientów a ich u yt-
kownicy, operatorzy b d  pracowa  zamkni ci w swoich informatycznych wie ach, rozwój oka e si lep
ulic  prowadz c  nieuchronnie do wycofania obu partnerów z rynku. 

21  Ogólnie - w rozumieniu korzystania, pozyskiwania danych, raportów, ca ych aplikacji z sieci serwerów, 
ogólnie dost pnych lub indywidualnie op acanych stosownie do u ycia. Zapewnia to niemal niesko czona
moc obliczeniow , zb dno  instalacji aplikacji na w asnym dysku i serwerze, zdalny dost p dla ka dego
z ka dego miejsca w sieci info, pozyskiwanie i op acanie aplikacji dora nie potrzebnych, mo liwo  siecio-
wego zarz dzania du ymi zbiorami danych i zdalnej ich wymiany. Jest to nie bez znaczenia dla organizacji 
i wydajno ci zespo ów wspó pracuj cych w sieci (por. Cluster Cube, technologia Citilabs). 

22 Specyfi k  ameryka sk  jest mo liwo  przechowywania danych u ytkownika przez pi  minut (za [59]). 
Umo liwia to, dzi ki atrybutom u ytkownika g bsze wykorzystanie danych z pozycjonowania telefonów. 
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TransCad ameryka skiej firmy Caliper posiada pe n  integracj  ze rodowiskiem
GIS i bazami danych NAVTEQ, narz dzia dedykowane do logistyki miejskiej 
z modu em przewozu adunków i modelem komiwoja era, wspomaganie m.in. 
modelowania w z ów i przetwarzania danych ankietowych. Chyba najlepiej w ród
wymienionych wykorzystuje SIP.

AIMSUN (firma TSS z Barcelony, aktualnie ponad 2,5 tys. u ytkowników w 65 
krajach). Wyró nia si  pe n  integracj  podej cia mikro, mezo i makro w jednym 
modelu, w jednej bazie danych i w jednym pliku. Jako jedyny ma równoczesn
mo liwo  modelowania hybrydowego (np. miasto – makro, ródmie cie – mezo, 
wybrany obszar – mikro) opieraj c si  na zaawansowanym, mikrosymulacyjnym 
modelu traffic flow. Uwzgl dnia model zachowania kierowcy i modeluje ruch 
pieszy w ruchu drogowym oraz zwi zany z pojazdami transportu publicznego. De-
dykowany do wspó pracy z komponentami ITS wykonuje m.in. prognozy krótko-
terminowe, uwzgl dnia ich dzia anie w sieciach, oferuje interfejsy wspó pracuj ce
ze sterownikami sygnalizacji wietlnej.

VISUM – produkt PTV Group, wyró nia szeroko  oferty pakietu. Najlepiej 
w ród opisywanych ujmuje transport publiczny, uwzgl dniaj c dodatkowo opro-
gramowanie dla zarz dzania i organizacji ruchu w transporcie publicznym. Pak-
iet PTV Vision obejmuje tak e logistyk , mikrosymulacj  i prognozowanie ru-
chu on-line. W procesie mikrosymulacji (VISSIM) uwzgl dnia si  czasy obs ugi
przystanków i/lub liczb  pasa erów w poje dzie i wymianie. VISUM ma du
potencj  modelowania wielkich sieci i ruchu w du ych obszarach - stosowany jest 
w modelach krajowych a nawet kontynentalnych. Jego rozwój, jako najbardziej 
rozpowszechnionego i znanego nam produktu na krajowym rynku (tak e obec-
nego w oko o setce krajów na wiecie), wart jest bli szego opisania. Jednym z pod-
stawowych jest uzupe nianie oprogramowania pakietu do poziomów formuj cych
rodowisko zarz dzania ruchem drogowym, zarz dzania transportem publicznym 

i planowania systemów transportu na ró nych szczeblach (kraj, region, miasto). 
Umo liwia to coraz lepsz  integracj  tych warstw i poziomów na bazie wymiany 
i przetwarzania danych. PTV Group atwo wchodzi w wspó prac  z firmami inno-
wacyjnymi tworz c nowe, integralne aplikacje (por. rozdz. 6.2.2. lub inkorporowa-
ny program ameryka skiej firmy PTV-VISTRO). PTV VISTRO - wype nia luk
pomi dzy modelowaniem ruchu (VISUM) a symulacj  wyprowadzaj c z geometrii 
ulic i planów sterowania warto ci przepustowo ci do poziomu makrosymulacji.

Niektóre produkty koncentruj  sie na planowaniu w skali makro (np. EMME, 
TransCad), a inne w skali mikro (AIMSUN, pomini ty wy ej PARAMICS). Ty-
lko kilka produktów rozwija si  w kierunku zintegrowanych pakietów opro-
gramowania. PTV rozpocz  od PTV Vision, z którym nast pnie zintegrowano PTV 
Visum i PTV Vissim oparte na standardowym modelu danych o ruchu drogowym. 
CUBE poszed  w jego lady integruj c ró ne istniej ce linie produktów. AIMSUN 
w zasadzie nie uwzgl dnia transportu publicznego, poza dedykowaniem marsz-
rut i tabeli rozk adu jazd w ruchu miejskim. Do  ograniczone w tym wzgl dzie
pozostaj  tak e mo liwo ci obu programów ameryka skich, chocia  pracuj cy
w chmurze. CUBE zawiera spory potencja  aplikacji w asnych programów.  
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W mo liwo ciach mikrosymulacji mo na mie  równie  zastrze enia dla stosowa-
nych algorytmów, bior c pod uwag  ró ne uwarunkowania prawne jak i to, e
ameryka skie sterowanie ruchem jest mniej dynamiczne od metod europejskich. 
Dodatkowo w warunkach polskich przej cie automatyczne od zinwentaryzowanych 
lub optymalizowanych planów sterowania do poziomu przepustowo ci w poziomie 
makrosymulacji wymaga o by wprowadzenia coraz bardziej wymaganej w kra-
ju rodzimej instrukcji w miejsce ameryka skiej metody HCM. Nieco bli sze do 
osi gni cia wydaje si  to w formule PTV VISTRO. 

6.3. Wykorzystanie komponentów ITS

6.3.1. Pomiary potoków i warunków ruchu 
W obecnym stanie systemów detekcji automatycznie pozyskiwane dane maja 

ograniczon  przydatno  w modelowaniu czterostadiowym, je eli nie zarzuci
wsparcia tych modeli ich g ównym atutem - strukturami motywacyjnymi i mo-
dalnymi. Systemy te s  nie le zaawansowane w detekcji ruchu samochodowego 
i wykorzystaniu dla celów adaptacji ruchu i obiektów sterowania. Przy powszech-
nej ju  roli takich automatów w zarz dzaniu ruchem ulicznym, stosunkowo s abo
zaawansowane s  systemy monitorowania nape nie  w rodkach transportu pub-
licznego23. Nawet w okoliczno ciach przewidywanego rozwoju ró nych sposobów 
identyfikacji niektórych elementów podró y (np. pozycjonowanie telefonów ko-
mórkowych) mo emy mówi  o cz ciowej substytucji r cznych pomiarów i bada
reprezentacyjnych, stanowi cych baz  weryfikacji i aktualizacji modelu czterosta-
diowego. W przypadku tego ostatniego znacznie wi kszych korzy ci nale a oby
natomiast upatrywa  w integracji baz danych o ruchu pozyskiwanych w sposób 
ci g y do walidacji i ewaluacji procesów a danych o warunkach ruchu do modelo-
wania atrybutów obiektów w sieciach numerycznych. Jednym z niezb dnych dzia-
a  w tym kierunku jest konieczno  sprz enia procesu planowania rozwoju sieci 

i procesu zarz dzania ruchem w ramach ITS, za  w zwi zku z tym odpowiednich 
interfejsów dla odpowiedniej archiwizacji i stosownej mo liwo ci analizy danych 
(por. [34]). Zacytowa  warto jednak fundamentalne pytanie: „czy klasyczne po-
j cie modelu transportowego b dzie dalej adekwatne dla narz dzia operu-
j cego na rzeczywistych danych ruchowych o podró ach?” (cyt. Kucharski, 
[59]).

Ten dylemat ma kluczowe znaczenie zarówno dla idei rozwoju modelowania 
podró y jak i otwarcia na ten „planistyczny” aspekt wykorzystania architektury 
systemów ITS. Zwracaj c uwag  na mo liwo  pozycjonowania do  powszech-
nie posiadanych telefonów mobilnych (por. koncepcja FCD24 [59]) w aplikacjach 
ITS dominowa  winny rozwi zania oparte na mesh’owych sieciach komunikacji 
z komplementarn  g sto ci  stacji telefonii komórkowej i otwartych platformach 
informatycznych. Odwrotnie – wraz z konieczno ci  ochrony danych osobowych 

23  Por. analiz  mo liwo ci (Dybicz, 2011, [19])
24 Celluar Floating Date 
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optymalizacja (planowanie) zarówno struktur u ytkowania terenów jak sieci 
i uk adów transportowych czy np prowadzenie polityki transportowej i zarz dza-
nia popytem, wymaga  b d  zastosowania odpowiednich i spójnych (jak np. dla 
czasoprzestrzeni typu STC25) modeli matematycznych silnie zwi zanych z ogóln
teori  mobilno ci.

ITS to nie tylko optymalizacja kontroli sygnalizacji. ITS oznacza przede wszyst-
kim integracj  danych z ró nych dziedzin, które musz  zosta  skompilowane 
i poddane wspólnej ocenie. ITS mo na z jednej strony opisa  jako podej cie do 
zarz dzania ruchem drogowym w mie cie, w regionie, nawet w kraju, jednak e ITS 
nale y postrzega  tak e jako instrument podejmowania decyzji urbanistycznych, 
narz dzie do stosowania nie tylko w perspektywie krótkoterminowej (kwestie op-
eracyjne), ale tak e wspieraj ce podejmowanie decyzji w perspektywie rednio-
i d ugoterminowej (zagadnienia konceptualne i strategiczne). ITS to tak e rewolu-
cyjne wspomaganie transportu publicznego. Jak pokazuj  to wcze niejsze projekty 
ITS, Inteligentne Systemy Transportowe obejmuj  znacznie wi cej zagadnie  do 
praktycznego rozwi zania ni  tylko same kwestie transportowe. To znacznie wi cej
ni  tylko rozwi zanie problemów infrastrukturalnych (jak np. okablowanie ko-
munikacyjne) – to tak e interakcja pomi dzy ró nymi jednostkami, wymiana in-
formacji na bazie wspó pracy mi dzy wieloma partnerami (np. detekcja na bazie 
FCD) i odmienne od konwencjonalnych sposoby zarz dzania transportem, mia-
stem i jego przestrzeni .

6.3.2. Modele ruchu on-line
Dychotomia, jaka panowa a od po owy 20-go wieku w zakresie modeli ruchu 

dziel c je na modele mikro i makro, musia a zosta  przezwyci ona wraz z rozwo-
jem dynamicznego zarz dzania ruchem w ramach systemów ITS. Podstawowym 
zadaniem, jakie ma do spe nienia model ruchu w tych systemach, jest predykacja 
krótkookresowa on-line, której nie mog  zapewni  modele mikro, gdy  ze wzgl -
du na du  szczegó owo  w odwzorowywaniu procesu ruchu s  zbyt powolne, 
ani modele makro, gdy  z powodu du ej agregacji procesu ruchu s  zbyt ma o
dok adne. Horyzont czasowy predykcji krótkookresowej (ok.15 min.26) narzuca 
wymagania modeli „szybkich” obliczeniowo (poni ej 1 min.) oraz, ze wzgl du na 
inne funkcjonalno ci ITS, z dostateczn  dok adno ci  wyznaczaj cych stany ruchu 
i warto ci takich wska ników jako ci, jak przewidywane czasy podró y, d ugo ci
kolejek oraz pr dko ci odcinkowe ruchu. W oparciu o nie w systemach ITS doko-
nuje si  optymalizacji sterowania i zarz dzania ruchem, uwzgl dniaj c jego konse-
kwencje w za o onym horyzoncie czasowym. 

Obserwuje si  dwa kierunki rozwoju modeli ruchu (zwane modelami meso albo 
semi), które maj  wype ni  luk  pomi dzy modelami mikro i makro:

25 W trójwymiarowym cylindrze czasoprzestrzeni (STC) dobowy opis podró y buduj  wst gi przemieszcze
poszczególnych telefonów (podró nych) identyfi kowanych wg cytowanej koncepcji CFD [59]. 

26 Bior c pod uwag  zjawisko zat oczenia oraz potrzeb  udzielania priorytetu systemowego pojazdom trans-
portu publicznego, nie wystarcza „spogl danie” na jeden cykl sygnalizacji wietnej do przodu, ale nale y
antycypowa  sytuacje po kilku do kilkunastu cyklach (rolling horizon).
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- uszczegó owienie modeli makro,
- agregacja modeli mikro.
Reprezentantem pierwszego kierunku jest CTM – model wg [16]: dziel cy

drog  na odcinki, zwane komórkami, w których obowi zuj  makro zale no ci,
a przep yw pomi dzy komórkami odbywa si  w oparciu o zasad  ci g o ci ruchu. 
Graniczn  wersj  tego modelu s  modele w postaci automatów komórkowych 
[69], w których komórka mo e pomie ci  pojedynczy pojazd umowny. Ze wzgl -
du na binarny charakter modelu ruchu (komórka zaj ta albo pusta), automaty 
komórkowe umo liwiaj  szybk  predykcj  krótkoterminow  ruchu w sieci.

Modele grupowe [44, 45] reprezentuj  drugi kierunek rozwoju modeli ruchu 
dla systemów ITS. Odwzorowanie ruchu na poszczególnych odcinkach sieci ulic 
odbywa si  w nich za pomoc  uk adu grup pojazdów, pozostaj cych w podobnych 
stanach. Uk ady grup pojazdów zmieniaj  si  w efekcie transformacji grup, a tak e
oddzia ywania sygna ów steruj cych i wp ywu odcinków dróg. Jedn  z podstawo-
wych jego wersji, to model MG

3
 [45] o trzech stanach stabilnych ruchu: ruchu 

wzgl dnie swobodnego, stanu nasycenia i stanu stacjonarnej kolejki. W modelach 
grupowych wyst puje o rz d mniej obiektów ni  w modelach mikro i st d s  one 
dostatecznie „szybkie”, przy dok adno ci porównywalnej z modelem TRANSYT 
[92] w zakresie ruchu nie nasyconego, umo liwiaj c predykcj  on-line. 

Model TRANSYT, uzupe niono w ostatniej wersji o model CTM dla stanów 
przesyconych, co jednak nie stwarza mo liwo ci do zastosowa  on-line. Obserwuje 
si  tak e, w ostatniej dekadzie, szybki rozwój modeli fazowych ruchu autostrado-
wego [48], które staj  si  konkurencyjne dla makro modeli ruchu, umo liwiaj c
predykcj  tego ruchu, przy znacznym ograniczeniu systemu detekcji ruchu.

Z uwagi na interesuj ce na zwi zki z popytowym modelowaniem ruchu opisane 
wy ej modele on-line wymagaj  osadzenia w otoczeniu systemowym stworzonym 
dla modelowania makro. Dla potrzeb adaptacji funkcji oporów przestrzeni w bu-
dowie wi by ruchu i odcinków sieci wymagaj  interfejsów wyprowadzaj cych od-
powiednie parametry strumienia i warunków ruchu w ukach i w z ach grafu sieci 
z archiwizowanych zbiorów. W istocie dopiero w oparciu o nie oprogramowany 
model czterostadiowy stanowi by narz dzie zarówno redniookresowego planowa-
nia jak i bie cej polityki transportowej. Nie jest to by  mo e bariera nieprzekra-
czalna, chocia  wystarczaj c  wydaje zalet  jest mo liwo  walidacji dobowego 
modelu podró y w stosunku do zmiennych okresowo struktur popytu i interwa-
ów czasowych (ruch roczny, godziny szczytu, ruch sezonowy). Wystarczy wspo-

mnie , e w systemie zarz dzania ruchem w Berlinie zidentyfikowano 65 spo ród
wszystkich dni w roku, wystarczaj cych dla pe nego opisu stanów ca orocznych.
Obecnie analizy rocznych przep ywów ekonomicznych i finansowych wykonujemy 
przewa nie w oparciu o jeden model standardowy podró y dobowych27. Pytaniem 
podstawowym jest, jaka jest skuteczno  zastosowania takiego modelu dla badania 
scenariuszy krótkoterminowych. 

27 Takiej standaryzacji dokonano w KBR – Pozna  2000, prowadz c g ówn  operacj  Bada  w okresie dwóch 
tygodni a w ramach pomiarów rocznych okre lono relacje podró y dobowych modelu popytowego i poda-
owego do warto ci rocznych. 
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Przyk adem pewnej przyjaznej dla powy szych oczekiwa  technologii jest ofer-
ta PTV Group rodowiska OPTIMA&VISUM – Real Time [29]. Software PTV 
Optima dokonuje identyfikacji i krótkoterminowych predykcji stanów ruchu on-
line wspomagaj c software PTV Balance przeznaczony do wyboru i optymalizacji 
planów oraz ich edycji do systemu sterowania. Identyfikacja stanów ruchu oraz 
ich prognozy dokonuj  si  na bazie sprz enia systemu off-line opartego na ma-
cierzach wygenerowanych z modelu transportowego (poda y i popytu), który bu-
dowany jest ze wsparciem róde  danych systemu on-line. Jest rzecz  oczywist ,
e podej cie macierzowe do prognoz on-line pozwala lepiej zintegrowa  funkcjo-

nalno ci planowania z funkcjonalno ci  zarz dzania ruchem w sytuacji, gdy model 
transportowy (tu - VISUM) mo e korzysta  z tych samych danych. Istotne jest, 
e opisany produkt jest inkorporowany indywidualnie do dedykowanej struktury 

ITS. W referencjach PTV Optima odnotujemy jej zastosowania w najwi kszych
stolicach Europy (m.in. Londyn, Rzym, Bruksela).

6.4. Badania i modelowanie ruchu 

Wykorzystanie zwi zków pomi dzy parametrami strumienia ruchu (w rozu-
mieniu podstawowego jego równania) w modelowaniu wyboru drogi, podobnie 
jak iteracyjna procedura typu TFlowFuzzy, zatraca walory motywacyjnej struk-
tury modelu podró y w prognozach d ugoterminowych i w zachowaniu dualnego 
odwzorowaniu kosztów ruchu. Jednak e i w tym przypadku rozwi zania nale y
szuka  w podej ciu aktywno ciowym, które winno prowadzi  do lepszego odwzo-
rowania podró y fakultatywnych i estymacji odpowiedniej formu y kosztu. Dla 
zachowania w strukturze modelu grawitacyjnego i w funkcji oporu odcinka dual-
nej struktury kosztu mo liwe jest tak e zachowanie bilansu kosztu na zasadzie ite-
rowania obu funkcji w oparciu o równowag  pracy transportowej monitorowanej 
sieci transportowej i sumarycznej pracy transportowej w estymowanej macierzy 
[57]28.

Analiza sytuacji i mo liwo ci [100] wskazuje, e kompleksowe badania ru-
chu (w rozumieniu definicji [58]), pozostaj  niezb dn  podstaw  budowy mod-
elu podró y w ci gu nast pnej dekady lat. Podobny wniosek dotyczy modelu cz-
terostadiowego [100]. Bior c pod uwag  wymienione krytyczne elementy sprz e
mi dzy badaniami i modelem oraz kierunki rozwoju ITS wydaje si , e dla op-
tymalnej cie ki rozwoju mo e by  podej cie wykorzystuj ce podstawy modelu 
aktywno ciowego z wyodr bnieniem na poziomie klasycznych bada  komplek-
sowych modelu kategorii agregowanego na poziomie gospodarstw domowych (na 
wzór [65]). Klasyfikacja gospodarstw domowych w modelu kategorii pozwala a
by na zaw enie próby wywiadów domowych w oparciu o ich struktur  wtedy, 
gdy zmienne obja niaj ce sprowadzi  do dost pnych baz danych dla rejonów ko-

28 Teoretycznie optymalne rozwi zanie opisowego modelu grawitacyjnego oparte jest na funkcji celu - mak-
simum rozproszenia (entropii) w granicach redniego kosztu [21], a wi c zasadza si  na odpowiednim esty-
mowaniu tego kosztu. Teoria tego modelu nie odnosi si  do jego dualnej struktury zawartej w dychotomii 
kosztu czasu i kosztu energii (dystansu). Koszt czasu zale y od motywacji, zatem struktura motywacyjna 
zachowuje formu  dualn  w sposób quasi dualny [56].
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munikacyjnych a struktury gospodarstw domowych identyfikowane na bazie pe-
sel i spisów powszechnych. Zbiór rejonów komunikacyjnych, jako podmiot bada
o stosunkowo du ej rozpi to ci cech ruchotwórczych i analiza zachowa  komu-
nikacyjnych w tych rejonach na bazie analizy kategorii gospodarstw domowych 
mog  tworzy  spójn  podstaw  modelowania syntetycznego z zachowaniem walo-
rów zarówno modelowania FSM jak ASM. 

W latach osiemdziesi tych sugerowano obj cie modelami kategorii29 108 grup 
wyró niaj c sze  grup strukturalnych (wed ug liczby osób powy ej 6 lat i lic-
zby osób zawodowo czynnych) o trzech kategoriach zmotoryzowania i sze ciu
klasach dochodu.[65]. Sytuacja komunikacyjna gospodarstw domowych zale na
jest jednak tak e (prócz liczby pojazdów) od dost pno ci do transportu public-
znego. Wyró niaj c np. cztery stopnie dost pno ci kosztem czterech zamiast 
sze ciu klas dochodu osi gn  mo na przy mniej jak 0,2% reprezentacji bada
systematycznych (oko o 300 grup) poziom wiarygodno ci równorz dny kilkukrot-
nie wi kszej reprezentacji badania klasycznego, pod warunkiem jednak najpierw 
zidentyfikowania a nast pnie kontrolowania zmienno ci tej struktury w popu-
lacji.  Podej cie powy sze przybli a naszej uwadze procedury modelowania 
aktywno ciowego zwa ywszy, e analiza kategorii winna atwiej identyfikowa
ró nice mobilno ci wynikaj ce z aktywno ci fakultatywnych przy odpowiednio 
silnie zdeterminowanej aktywno ci obligatoryjnej. Ten zreszt  czynnik jest niez-
wykle istotny, je eli zwa y , e analiza i model kategorii w substytucji do struk-
tury motywacyjnej modelu czterostadiowego pozwala na uwzgl dnienie, by  mo e
nawet w du o wi kszym stopniu, dualnej struktury kosztu w zadaniu transpor-
towym.

Klasyfikacja krzy owa, oparta na odpowiednio du ej reprezentacji wywiadów 
w jednym badaniu dedykowanym dla miasta, umo liwi a by prowadzenie analiz 
kategorii i wylosowanie niezbyt du ej liczby sta ych respondentów poddanych 
badaniom systematycznym, co z kolei umo liwi o by ewaluacj  zmian w sposób 
kontrolowany z punktu widzenia struktury ca ej populacji30. Sta e badanie go-
spodarstw domowych ma wreszcie kluczowe znaczenie dla aktualizacji popytowej 
struktury w modelu ruchu – dostarczaj c dodatkowych parametrów w modelowa-
niu wspartym rodkami ITS. 

Postuluj c rejon komunikacyjny jako podstaw  agregacji modelu ma si  na 
my li dowolnie wybrany obszar na mapie kraju z elastycznymi ograniczeniami, 
zale nymi (docelowo) jedynie od postawionego problemu i zadania transportowe-
go. Relacja rejonu w stosunku do przestrzeni s siedzkiej (sytuacja komunikacyjna) 
wi e si  w ka dym przypadku z relacj  pomi dzy funkcjami endo i egzogen-
nymi w rejonie i jego otoczeniu na bazie uniwersalnego (w rozumieniu [21]) mod-

29 Dla podj cia takiej procedury stosowano tak e takie okre lenia jak analiza krzy owa lub analiza kategorii 
[65]. Okre lenia te wynika y z t umaczenia instrukcji ameryka skiego oprogramowania pozyskanego przez 
IK  w ramach oenzetowskiego wsparcia (UNDP). 

30 Dla wylosowanych gospodarstw stosowane mog  by  bod ce o charakterze promocyjnym w dost pie do 
oferowanych dóbr komunalnych nie wy czaj c bezpo redniej p atno ci. Bod cem niew tpliwie by o by 
tak e konsultowanie w tych gospodarstwach domowych istotnych decyzji z punktu widzenia ró nych kom-
ponentów polityki transportowej, czy polityki komunalnej w ogóle.
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elu grawitacyjnego (por. opis pkt. 4.3.3 i zmienno  pracy transportowej - rys. 
1). Identyfikacja zasi gu wp ywu bilansuj cego rynek nauki i pracy oraz uk adu
komunikacyjnego wyzwalaj cego aktywno ci fakultatywne winny prowadzi  do 
dedykacji modelu syntetycznego w dowolnie agregowanych rejonach.. Powy sze
rozumienie rynku kieruje nasz  uwag  w kierunku modelowania opartego na 
u ytkowania i potencjalnej u yteczno ci terenów („land use”). Istniej ce b d  op-
tymalizowane uk ady przestrzenno - transportowe zawi zuj  wówczas struktur
kosztow  zadania transportowego przez przekwalifikowanie sytuacji komunika-
cyjnej gospodarstw domowych (zmiana aktywno ci), przekszta cenia urbanistyc-
zne (zmiany u ytkowania terenów) i ekonomiczne (w grupach dochodowych). 

Badania aktywno ci i wp ywu u ytkowania terenów prowadzone w szerszej 
skali winny w prostej drodze prowadzi  do znacznego zaawansowania rozwoju 
modelowania syntetycznego. Stanowi  zatem mog  tak e syntez  trzech ró nych,
scharakteryzowanych w rozdziale 5 g ównych kierunków rozwoju modelowania 
podró y. W nawi zaniu do dylematu Kucharskiego (pkt 6.2.1.) – stanowi y by 
przejrzyst  alternatyw  lub dope nienie dla rozwoju dedykowanego modelowania 
czterostadiowego. Model syntetyczny u atwia  by zarazem integracj  modeli de-
dykowanych zarówno poprzez wspólnie definiowane standardy: np. warstwy wi b
ruchu i bazodanowe, funkcje oporu odcinków i przestrzeni oparte na standardach 
kosztów uogólnionych o adekwatnej strukturze dualnej i modalnej.

Funkcje syntetycznego modelowania ruchu mo na przyrówna  do roli teorii we-
ryfikowanej empirycznie. Wynik eksperymentu o formule dedykowanej osadzony 
w opozycji do mo liwej teoretycznie weryfikacji, analizowany mo e by  zarówno 
z punktu widzenia formalnych przyczyn odst pstwa od teorii, jak prowadzi  do 
weryfikowania teorii wynikami kolejnych eksperymentów. Takie sprz enie teorii 
i praktyki jest w istocie zasadniczym wyznacznikiem post pu w nauce.

6. Wnioski

Rozwój metod modelowania dedykowanego niew tpliwie jest niezb dny i b -
dzie post powa , a dedykowane modelowanie czterostadiowe niew tpliwie jest 
i b dzie jeszcze wiele lat optymaln cie k  post powania. Przemawia za tym tak-
e rozwój metod, instrumentów i oprogramowania wspomagaj cego warsztat pro-

jektowy. Podstawowe problemy kompleksowych bada  ruchu s  silnym ograni-
czeniem dla uzyskania zadawalaj cej satysfakcji w obszarze dot d stosowanej me-
todyki i skuteczno ci prognoz. Dotyczy to g ównie kwestii w a ciwej reprezentacji 
(losowego charakteru próby badawczej), tak e implikacji zwi zanych z relacjami 
pomi dzy ruchem zewn trzny i wewn trznym a tak e do  marginalnie traktowa-
nej, a niedocenianej kwestii ruchu pojazdów nieprzeznaczonych do indywidualne-
go przewozu osób – logistyki miejskiej.

Postrzega  nale y pi  dziedzin, w obr bie których b d  dokonuje si , b d
mo liwe jest dokonanie znacznego post pu:
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1. Rozwój baz danych, systemów mapowych (SIP i GIS) i przede wszystkim 
inteligentnych instrumentów zarz dzania ruchem (ITS) – w ramach za  tych 
ostatnich zintegrowanie funkcji modelowania popytu z funkcj  zarz dzania
ruchem.

2. Wykorzystanie dost pnego na rynku oprogramowania o ci gle poszerzaj -
cych si  mo liwo ciach w zakresie pozyskiwania danych i zintegrowanych 
polach zastosowa .

3. Rozwój teorii modelowania, w tym modeli syntetycznych, wsparty na syn-
tezie bada  oraz modelowania dedykowanego. Wydaje si , e w obu przy-
padkach integracja rozwijanego modelu czterostadiowego i modelowania 
aktywno ciowego winna zagwarantowa  najlepsze odwzorowanie podró y. 

4. Rozwoju teorii i jej praktycznych zastosowa  upatrywa  mo na w obserwa-
cji takich tendencji jak podej cie stochastyczne do modelowania zachowa
transportowych, podej cie wielokryterialne w ró nych fazach modelowania, 
wreszcie - w integrowaniu poszczególnych faz modelu czterostadiowego. 

5. Zintegrowania wielopoziomowych przestrzeni modeli poczynaj c od mode-
lu krajowego do modelu gminy poprzez odpowiednie procedury i standardy 
w badaniach i interfejsy oprogramowania a docelowo – przez struktur  wie-
lopoziomow  modelu syntetycznego. 

Te dziedziny winny zapewni  wszechstronn  mo liwo  weryfikacji danych 
uzyskiwanych z kompleksowych bada  ruchu, atwo  aktualizacji, weryfikacji 
i przetwarzania danych zbudowanych na podstawie bada  kompleksowych w pro-
cesie budowy modeli ruchu oraz odpowiedniego dop ywu danych z ITS. Szczegól-
nym wyzwaniem jest integracja mikro i mikromodelowania popytu w ramach ar-
chitektury ITS, obejmuj ca zarówno ruch w transporcie publicznym jak pojazdów 
indywidualnych i obrót adunków. Niew tpliwie decyduj c  form  usprawnienia 
i przyspieszenia rozwoju metod i warsztatu winna by  standaryzacja tych bada ,
budowa s ownika terminologicznego oraz integracja potencja u jednostek badaw-
czych, administracyjnych i eksperckich wokó  to samych w istocie celów i zada .
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