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WYBRANE METODY POSZUKIWANIA ROZWIĄZANIA  

PROBLEMU SYNCHRONIZACJI INTERWAŁOWEJ 

 

W artykule opisane zostały wybrane metody służące do rozwiązania problemu synchronizacji interwałowej rozkładów jazdy 

w miejskim transporcie zbiorowym. Scharakteryzowano jedną metodę dokładną (metodę przeglądu zupełnego) oraz dwie metody 

heurystyczne (metodę przeszukiwania losowego i wiązkowego). Pierwsza z metod (tj. przeglądu zupełnego) pozwala na znale-

zienie najlepszego rozwiązania problemu jednak na ogół przy znacznym czasie trwania obliczeń dla nietrywialnych problemów 

rzeczywistych. Pozostałe metody zwykle są szybsze – w metodzie przeszukiwania losowego generuje się losowo rozwiązania 

dopuszczalne, natomiast metoda przeszukiwania wiązkowego jest pewną odmianą algorytmu zachłannego, w której rozwiązania 

uzyskuje się krokowo. Obie metody heurystyczne nie dają pewności uzyskania rozwiązania optymalnego, a jedynie przybliżone. 

Istnieje szeroka grupa zagadnień optymalizacyjnych, dla  których wybór metody rozwiązania nie jest oczywisty. Problem syn-

chronizacji interwałowej jest jednym z tych, dla których konieczne jest poszukanie kompromisu między czasem trwania obliczeń, 

a ich dokładnością. 

 

WSTĘP 

Dla wielu zadań optymalizacyjnych wciąż aktualny pozostaje 
problem wyboru metody rozwiązania między dokładną a przybliżoną. 
Rozwiązanie przybliżone (suboptymalne) nie jest rozwiązaniem naj-
lepszym przy danym kryterium (optymalnym), a jedynie „dostatecznie 
bliskim” najlepszemu, choć może takim być – algorytmy przybliżone 
nie wykluczają a priori możliwości uzyskania rozwiązania optymal-
nego. Za wyborem metod zwracających rozwiązania suboptymalne 
przemawia najczęściej aspekt czasochłonności; czas konieczny do 
znalezienia rozwiązania suboptymalnego jest nawet do kilkuset razy 
krótszy od czasu potrzebnego do znalezienia rozwiązania optymal-
nego. Istotnym jest jednak właściwe określenie co przy rozpatrywa-
nym problemie optymalizacyjnym rozumiemy przez „dostatecznie bli-
skie”. W transporcie miejskim dylemat wyboru metody rozwiązania 
związany jest na przykład z tzw. problemem synchronizacji interwa-
łowej, polegającym na ustaleniu takich czasów odjazdu linii komuni-
kacyjnych z przystanków początkowych, które gwarantują rytmiczne 
kursowanie pojazdów po wspólnych fragmentach tras. 

1. MODEL PROBLEMU SYNCHRONIZACJI 
INTERWAŁOWEJ W TRANSPORCIE MIEJSKIM 

O rytmiczności kursowania pojazdów komunikacji miejskiej 
mówi się wówczas, gdy kolejne pojazdy, jadące w tym samym kie-
runku, mijają lub opuszczają przystanek komunikacyjny w równych 
odstępach czasu. Zapewnienie rytmicznego (regularnego) kursowa-
nia pojazdów odbywa się poprzez synchronizację ich rozkładów jazdy 
i jest szczególnie ważne w wiązkach komunikacyjnych, czyli na 
wspólnych dla kilku linii fragmentach tras. Kursy w wiązce będą zsyn-
chronizowane tylko wtedy, gdy spełnione będą warunki [5], [6]: 
– odchylenia interwałów między kolejnymi kursami1 od interwału 

idealnego będą najmniejsze, 

                                                 
1 Ważne jest, aby kursy posegregowane były w kolejności wykonywania, tzn. 
od najwcześniejszego do najpóźniejszego. 

– kursy będą „równomiernie rozmieszczone” od początku i końca 
okresu kursowania. 
Matematyczny model problemu synchronizacji interwałowej dla 

linii komunikacji miejskiej w wielu wiązkach i okresach kursowania 
przyjmuje postać: 

𝐹 =

= ∑ ∑ 𝜆𝑜ℎ

𝑤𝑟 ( ∑ ([𝑡 (𝑘𝑖+1;𝑜ℎ

𝑤𝑟 ) − 𝑡 (𝑘𝑖;𝑜ℎ

𝑤𝑟 )] +

𝑛𝑜ℎ

𝑤𝑟−1

𝑖=1

𝑞

𝑟=1

𝑝

ℎ=1

− ℎ̃𝑜ℎ

𝑤𝑟)
2

+ [𝑡(𝑘1;𝑜ℎ

𝑤𝑟 ) − 𝜌𝑜ℎ

𝑝𝑜𝑐𝑧
]

2

+

+ [𝜌𝑜ℎ
𝑘𝑜𝑛𝑐 − 1 − 𝑡(𝑘𝑥;𝑜ℎ

𝑤𝑟 )]
2

) → 𝑚𝑖𝑛 

(1) 

gdzie: 

ℎ̃𝑜ℎ

𝑤𝑟   –  interwał idealny w wiązce wr w okresie kursowania oh; 

ℎ̃𝑜ℎ

𝑤𝑟  = (𝜌𝑜ℎ

𝑝𝑜𝑐𝑧
− 𝜌𝑜ℎ

𝑘𝑜𝑛𝑐 − 1) 𝑛𝑜ℎ

𝑤𝑟⁄ , 

p  –  liczba okresów kursowania, 
q  – liczba wiązek, 

𝑛𝑜ℎ

𝑤𝑟  – liczba kursów w wiązce wr w okresie kursowania oh,  

𝑡 (𝑘𝑖;𝑜ℎ

𝑤𝑟 ) –  czas odjazdu kursu 𝑘𝑖 w wiązce wr w okresie kurso-

wania oh (w liczbach całkowitych), 

𝑡(𝑘𝑥;𝑜ℎ

𝑤𝑟 )  – czas odjazdu ostatniego kursu w wiązce wr w okresie 

kursowania oh (w liczbach całkowitych), 

𝜌𝑜ℎ

𝑝𝑜𝑐𝑧
 – moment rozpoczęcia okresu kursowania oh, 

𝜌𝑜ℎ
𝑘𝑜𝑛𝑐  –  moment zakończenia okresu kursowania oh (ostatni 

możliwy odjazd następuje w chwili 𝜌𝑜ℎ
𝑘𝑜𝑛𝑐 − 1), 

𝜆𝑜ℎ

𝑤𝑟  – waga wiązki wr w okresie kursowania oh – liczba 

oznaczająca istotność danej wiązki, spełniająca wa-

runki: 𝜆𝑜ℎ

𝑤𝑟 = [0,1], ∑ ∑ 𝜆𝑜ℎ

𝑤𝑟𝑞
𝑟=1

𝑝
ℎ=1 = 1. 
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Oczywiście, gdy rozważana jest tylko jedna wiązka w jednym 

okresie kursowania, to powyższy model upraszcza się do postaci: 

𝐹 =

= ∑([𝑡(𝑘𝑖+1) − 𝑡(𝑘𝑖)] − ℎ̃)
2

𝑛−1

𝑖=1

+

+ [𝑡(𝑘1) − 𝜌𝑝𝑜𝑐𝑧]
2

+ 

+[𝜌𝑘𝑜𝑛𝑐 − 1 − 𝑡(𝑘𝑥)]2 → 𝑚𝑖𝑛 

(2) 

 
Poszukiwanie rozwiązania powyższego modelu odbywa się po-

przez „przesuwanie” czasu odjazdów kursów poszczególnych linii 
o minutę (tzw. możliwe momenty odjazdu) i obliczanie wartości funk-
cji celu. Sposób doboru możliwych momentów odjazdu może być 
właściwie dowolny (np. takie wartości, które nie zmienią liczby wyko-
nywanych kursów na ustalonym przystanku lub w ustalonym okresie 
kursowania). Powstaje w ten sposób zbiór rozwiązań dopuszczal-
nych problemu synchronizacji interwałowej. 

2. METODA DOKŁADNA POSZUKIWANIA 
ROZWIĄZANIA PROBLEMU SYNCHRONIZACJI 
INTERWAŁOWEJ – METODA PRZEGLĄDU 
ZUPEŁNEGO 

Pod pojęciem metod dokładnych w optymalizacji rozumie się ta-
kie metody, które zawsze zwracają rozwiązanie (rozwiązania) opty-
malne lub wykazują nieistnienie rozwiązania optymalnego. Najprost-
szą metodą dokładną jest metoda przeglądu zupełnego (ang. brute 
force), której działanie (dla skończonych zbiorów rozwiązań dopusz-
czalnych) można opisać w trzech krokach: 
krok 1:  wygenerowanie wszystkich rozwiązań dopuszczalnych, 
krok 2:  obliczenie wartości funkcji celu dla każdego rozwiązania do-

puszczalnego, 
krok 3:  wybór rozwiązania o najmniejszej (gdy kryterium optymaliza-

cji jest minimalizacja) wartości funkcji celu. 
 

Schemat blokowy algorytmu przeglądu zupełnego przeniesio-
nego na grunt problemu synchronizacji interwałowej zobrazowano na 
rysunku 1. Algorytm ten rozpoczyna się od zainicjalizowania zmien-
nej przechowującej najmniejszą wartość funkcji celu F* poprzez przy-
jęcie bardzo dużej liczby, bliskiej nieskończoności (liczba ta jest 
swego rodzaju punktem odniesienia, z którą porównuje się wartość 
funkcji celu w pierwszej iteracji algorytmu). Następnie generowane 

 
Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy algorytmu przeglądu zupełnego dla problemu synchronizacji interwałowej – opracowanie własne 
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są wszystkie rozwiązanie dopuszczalne. Dla każdego z nich spraw-
dzane jest, czy obliczona wartość funkcji celu F dla danego rozwią-
zania dopuszczalnego jest mniejsza bądź równa F*. Jeśli tak jest, to: 
– F jest nową najmniejszą wartością funkcji celu, a rozwiązanie to 

zostaje zapamiętane jako aktualnie najlepsze rozwiązanie pro-
blemu optymalizacyjnego – gdy F < F*, 

– rozwiązanie zostaje dopisane do zbioru „aktualnie najlepszych 
rozwiązań” – gdy F = F*. 
Ostatecznie algorytm spośród zapamiętanych rozwiązań zwraca 

rozwiązanie (lub zbiór równoważnych rozwiązań) o najmniejszej war-
tości funkcji celu. 

Prostota charakteryzująca przegląd zupełny powoduje, że me-
toda ta jest bardzo łatwa w implementacji. Problematyczne może 
okazać się czasami wygenerowanie wszystkich rozwiązań dopusz-
czalnych, ale sama kolejność generowania rozwiązań jest nieistotna 
[3]. Ważne jest, by żadne nie zostało pominięte oraz by każde roz-
wiązanie było sprawdzone dokładnie jeden raz (ze względu na cza-
sochłonność). 

Największą wadą metody przeglądu zupełnego jest czasochłon-
ność – nawet dla niewielkich problemów optymalizacyjnych wraz ze 
wzrostem liczności przestrzeni rozwiązań dopuszczalnych czas po-
trzebny na znalezienie rozwiązania optymalnego ulega znacznemu 
wydłużeniu (niemniej jednak zawsze jest wartością skończoną). Na 
przykład w przypadku problemu synchronizacji interwałowej zbiór 

rozwiązań dopuszczalnych stanowią wszystkie możliwe kombinacje 
momentów odjazdu wszystkich linii z przystanków początkowych. Je-

śli więc 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑞} jest zbiorem wszystkich linii sieci komu-

nikacji miejskiej, a 𝑐𝑝 wyraża liczbę możliwych momentów odjazdu 

z przystanku początkowego linii 𝑙𝑝 (𝑙𝑝 ∈ 𝐿), to liczba wszystkich 

możliwych kombinacji momentów odjazdu wszystkich linii C (liczność 

zbioru rozwiązań dopuszczalnych) wynosi 𝐶 = 𝑐1 ⋅ 𝑐2 ⋅ … ⋅ 𝑐𝑞 =

∏ 𝑐𝑝
𝑞
𝑝=1 . 

3. PRZYBLIŻONE METODY POSZUKIWANIA 
ROZWIĄZANIA PROBLEMU SYNCHRONIZACJI 
INTERWAŁOWEJ 

3.1. Metoda przeszukiwania losowego 

Metody heurystyczne to takie metody, które w akceptowalnym 
czasie znajdują „dobre”  rozwiązanie problemów optymalizacyjnych, 
lecz nie gwarantują osiągnięcia rozwiązania optymalnego. Zasadni-
czo algorytmy heurystyczne wykorzystuje się wówczas, gdy nie są 
znane algorytmy dokładne umożlwiające znalezienie rozwiązania op-
tymalnego lub czas potrzebny do jego uzyskania jest zbyt długi. 
Jedną z technik heurystycznych wykorzysujących losowość jest al-
gorytm przeszukiwania losowego (ang. random search algorithm). 
W skrócie algorytm ten polega na wielokrotnym losowaniu rozwiązań 

 
Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy algorytmu przeszukiwania losowego dla problemu synchronizacji interwałowej – opracowanie własne 
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z przestrzeni rozwiązań dopuszczalnych i wyborze tego, dla którego 
wartość funkcji celu jest najmniejsza (gdy funkcja ta jest minimalizo-
wana). Tak znalezione rozwiązanie traktowane jest jako rozwiązanie 
problemu optymalizacyjnego [4], [8]. 

Metody przeszukiwania losowego dzieli się na [2]: 
– metody zwracające wynik z pewną dokładnością lub mogące 

zwrócić zły wynik, ale kończące się w ustalonym czasie, zazwy-
czaj po wykonaniu z góry określonej liczby losowań (tzw. metody 
Monte Carlo); w metodach tych zwiększenie liczby losowań po-
woduje zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia rozwiąza-
nia optymalnego, 

– metody zwracające zawsze wynik optymalny, ale czas działania 
algorytmu nie jest znany (tzw. metody Las Vegas). 

Na rysunku 2. przedstawiono schemat blokowy algorytmu prze-
szukiwania losowego dla problemu synchronizacji interwałowej. Spo-
sób postępowania prowadzący do znalezienia rozwiązania jest po-
dobny do przedstawionego w metodzie przeglądu zupełnego z tą róż-
nicą, że zamiast generowania wszystkich rozwiązań, działanie algo-
rytmu zawęża się do ustalonej liczby losowych rozwiązań dopusz-
czalnych. Wykonanie z góry określonej liczby iteracji jest tzw. warun-
kiem stopu (czyli warunkiem zatrzymania algorytmu).   

3.2. Metoda przeszukiwania wiązkowego 

Drugą metodą heurystyczną, dającą łatwo przystosować się do 
problemu synchronizacji interwałowej jest metoda przeszukiwania 
wiązkowego (ang. beam search). Metoda ta należy do grupy algoryt-
mów zachłannych, czyli takich, w których w kolejnych krokach poszu-
kuje się najlepiej rokujących rozwiązań, mając nadzieję uzyskania 

 
Rys. 3. Uproszczony schemat blokowy algorytmu przeszukiwania wiązkowego dla problemu synchronizacji interwałowej – opracowanie 
własne 
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w ostatnim kroku najlepszego rozwiązania problemu optymalizacyj-
nego. W algorytmie przeszukiwania wiązkowego po każdym kroku 
zapamiętuje się określoną liczbę X najlepszych rozwiązań lokalnych 
(ustaloną przed wywołaniem algorytmu), od których zaczyna się po-
szukiwanie rozwiązania najlepszego rozwiązania globalnego w dal-
szych instrukcjach [1], [7]. 

Schemat blokowy algorytmu przeszukiwania wiązkowego za-
adoptowanego na potrzeby problemu synchronizacji interwałowej 
przedstawiono na rysunku 3. Zakłada się ponownie, że dany jest 

zbiór 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑚, … , 𝑙𝑞} wszystkich linii sieci komunikacji 

miejskiej (liczność zbioru linii wynosi �̿�). Dla pierwszej linii komunika-
cyjnej (o indeksie m = 1) algorytm oblicza wartość funkcji celu dla 
każdego możliwego czasu odjazdu tej linii z przystanku początko-
wego. Pozostałe linie komunikacyjne odjeżdżają w chwili 0. Spośród 
uzyskanych rozwiązań zapamiętuje się X rozwiązań o najmniejszej 
wartości funkcji celu. 

Dla każdej kolejnej linii komunikacyjnej lm (m > 1) następuje naj-
pierw przypisanie czasów odjazdu linii ln (dla n < m) z każdego 
uprzednio zapamiętanego rozwiązania (t(l1), …, t(ln)), po czym gene-
ruje się możliwe czasu odjazdu linii lm z przystanku początkowego 
i oblicza wartość funkcji celu (linie ln, dla których n > m odjeżdżają 
w chwili 0). Po wykonaniu powyższego bloku instrukcji – gdy m ≤ q – 
ponownie zapamiętuje się X rozwiązań o najmniejszej wartości funk-
cji celu. W przypadku gdy m > q, to algorytm zwraca rozwiązanie (lub 
zbiór równoważnych rozwiązań) o najmniejszej wartości funkcji celu.  

Liczba iteracji niezbędnych do wyznaczenia rozwiązania pro-
blemu synchronizacji interwałowej z wykorzystaniem metody prze-
szukiwania wiązkowego wynika ze wzoru: 

𝑐1 + 𝑋 ⋅ 𝑐2 + 𝑋 ⋅ 𝑐3 + ⋯ + 𝑋 ⋅ 𝑐𝑞 = 𝑐1 + 𝑋 ⋅ ∑ 𝑐𝑝

𝑞

𝑝=2

 (3) 

gdzie: 

𝑐𝑝  –  liczba możliwych momentów odjazdu z przystanku począt-

kowego linii 𝑙𝑝, 

X –  liczba zapamiętywanych najlepszych rozwiązań. 
 

Na liczbę iteracji wykonanych przez algorytm przeszukiwania 
wiązkowego wpływ ma sposób uszeregowania linii ze względu na 
liczbę możliwych momentów odjazdu. Zakładając, że linie uszerego-
wane są w kolejności rosnącej liczby możliwych momentów odjazdu, 

tzn. 𝑐1 < 𝑐2 < 𝑐3 < ⋯ < 𝑐𝑞−1 < 𝑐𝑞 , to algorytm ten wygeneruje: 

– 𝐼′ = 𝑐1 + 𝑋 ⋅ 𝑐2 + 𝑋 ⋅ 𝑐3 + ⋯ + 𝑋 ⋅ 𝑐𝑞−1 + 𝑋 ⋅ 𝑐𝑞 rozwią-

zań dopuszczalnych w przypadku, gdy działanie algorytmu roz-
poczęto od pierwszej linii komunikacyjnej i kontynuowano w ko-
lejności 𝑙1 → 𝑙2 → 𝑙3 → ⋯ → 𝑙𝑞−1 → 𝑙𝑞, 

– 𝐼′′ = 𝑐𝑞 + 𝑋 ⋅ 𝑐𝑞−1 + ⋯ + 𝑋 ⋅ 𝑐3 + 𝑋 ⋅ 𝑐2 + 𝑋 ⋅ 𝑐1 rozwią-

zań dopuszczalnych w przypadku, gdy działanie algorytmu roz-
poczęto od ostatniej linii komunikacyjnej i kontynuowano w kolej-
ności 𝑙𝑞 → 𝑙𝑞−1 → ⋯ → 𝑙3 → 𝑙2 → 𝑙1. 

Łatwo zauważyć, że przy założeniu 𝑐1 < 𝑐2 < 𝑐3 < ⋯ <
𝑐𝑞−1 < 𝑐𝑞  i dla 𝑋 > 1 prawdziwa jest nierówność 𝐼′ > 𝐼′′. 
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Selected methods of searching of solution  
to bus synchronization problem 

The article describes the selected methods used to solve 

the problem of synchronization of the timetables in urban pub-

lic transport. One exact method (brute force) and two heuristic 

methods (random search and beam search) were character-

ized. The first method (brute force) allows to find the best so-

lution of the problem but generally with a considerable dura-

tion of the calculations for the non-trivial problems. The other 

methods are usually faster - in random search method the fea-

sible solutions are generated randomly while beam search 

method is a kind of greedy algorithm in which the solutions are 

generated step-by-step. Both heuristic methods do not provide 

the optimal solution, but only approximate. There is a wide 

range of the optimization problems for which the choice of the 

solution method is not clear. The problem of synchronization 

of the timetables in urban public transport is one of those for 

which it is necessary to find a compromise between the dura-

tion of the calculation and their accuracy. 
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