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ANALIZA ROZKŁADÓW PRZESTRZENNYCH PODRÓŻY  
„DOM-SZKOŁA” WE WROCŁAWIU�

Streszczenie. Wśród nowych źródeł danych pozwalających na analizę zachowań przestrzen-
nych mieszkańców obszarów zurbanizowanych ważną grupę stanowią bazy powstające w procesie 
informatyzacji administracji oraz możliwość ich odniesienia przestrzennego poprzez dane referencyj-
ne. W przedstawionym badaniu wykorzystano dane referencyjne Systemu Informacji Przestrzennej 
UM Wrocławia oraz raporty z dwóch baz zawierających informacje adresowe: ewidencji ludności 
oraz systemu rekrutacji elektronicznej do szkół. Przeprowadzono analizę rozkładów przestrzennych 
podróży dom-szkoła we Wrocławiu. Celem analizy było zbadanie różnych przestrzennych charak-
terystyk wyboru szkół stopnia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Następnie przeprowadzono 
ocenę zgodności modeli zachowań przestrzennych z danymi empirycznymi. Przebadano zgodność 
z rozkładami rzeczywistymi dwóch podstawowych modeli kontaktów: modelu grawitacji w dwóch 
wersjach funkcji oporu odległości (hiperboliczną funkcją i wykładniczą) i modelu „intervening op-
portunities”. W znacznej liczbie przypadków analizowane warianty modelu grawitacyjnego lepiej 
odtwarzają rozkłady rzeczywiste niż model „intervening opportunities”. Jednak w przypadku szkół 
położonych w obszarach o bardzo zróżnicowanym zagospodarowaniu albo w pobliżu silnych barier 
przestrzennych użycie modelu „intervening opportunities” daje dużo lepsze rezultaty. Zaletą modelu 
„intervening opportunities” jest prostota i powtarzalność wartości parametru oporu odległości (co 
ułatwia proces estymacji). 

Słowa kluczowe: podróże dom-szkoła, model grawitacji, model „intervening opportunities”, 
estymacja parametrów, analiza regresji

�. Cel i zakres badań

Postępująca informatyzacja zarządzania świadczonymi usługami, w tym infor-
matyzacja administracji, a także rozwój systemów informacji przestrzennej i in-
frastruktury informacji przestrzennej stwarzają nowe możliwości w zakresie tzw. 
geolokalizacji (odnoszenia przestrzennego) rejestrowanych zdarzeń czy interakcji. 
W przedstawionym badaniu charakterystyk przestrzennych dojazdów młodzieży 
do szkół wykorzystano dane referencyjne Systemu Informacji Przestrzennej UM 
Wrocławia, oraz raporty z dwóch baz zawierających informacje adresowe: systemu 
rekrutacji elektronicznej do szkół Wrocławia oraz, pomocniczo, bazy meldunko-
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wej. Do odniesienia przestrzennego posłużyły dwa zbiory danych referencyjnych: 
dla obszaru Wrocławia - punkty adresowe oraz – dla okolic Wrocławia - punkty 
reprezentujące lokalizację miejscowości identyfikowane przez kod TERYT. 

W efekcie kilkuletnich prac nad poprawą jakości bazy danych systemu rekru-
tacji, a w szczególności nad lepszą integracją z bazą adresową i bazą meldunkową, 
możliwe było wiarygodne odniesienie przestrzenne ponad 95% źródeł podróży 
do szkół (czyli miejsc zamieszkania uczniów poszczególnych placówek oświaty) 
i 100% celów podróży. Przedstawione poniżej badania dotyczyły roku 2011 i ob-
jęły młodzież dwóch poziomów nauczania: gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. 
Pominięto uczniów szkół specjalnych, jako kierujących się w wyborze szkoły inny-
mi przesłankami niż reszta populacji.

Badaniu poddano uczniów grupując ich wg typów szkół, jak też w odniesieniu 
do poszczególnych placówek. Dla szkół ponadgimnazjalnych osobno badano ucz-
niów 4 grup: liceów ogólnokształcących (grupę najbardziej liczną), liceów profilo-
wanych (razem z liceami artystycznymi i sportowymi), techników i zasadniczych 
szkół zawodowych. Na rys. 1 pokazano przykładowo rozmieszczenie wrocławskich 
liceów ogólnokształcących oraz ilość i proporcję uczniów dojeżdżających z Wrocła-
wia i okolicznych gmin. Dla szkół tego poziomu udział uczniów spoza miasta jest 
znaczący (rzędu 20%). 

Szkoły poziomu ponadgimnazjalnego są zlokalizowane w obszarze śródmiej-
skim lub sąsiadującym pierścieniu osiedli o dużej intensywności zabudowy, w miej-
scach krzyżowania się tras komunikacji zbiorowej. Szkoły z obszaru centrum czę-
sto obsługują uczniów z całego miasta i dojeżdżających ze wszystkich kierunków 
spoza miasta. Szkoły poza centrum służą głównie lokalnie, ew. zbierają młodzież 
dojeżdżającą ze strefy podmiejskiej w ramach danego sektora kierunkowego.

Rys.1. Rozmieszczenie i wielkość wrocławskich liceów ogólnokształcących na tle rozmieszczenia uczniów 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
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2. Wyniki badania długości dojazdów do szkół

Rozkład długości dojazdów uczniów do poszczególnych typów szkół przedsta-
wiono na serii wykresów (rys.2.). Pierwsza seria ilustruje rozkład średniej ilości 
podróży zakończonych w kolejnych strefach odległości od szkoły, druga przed-
stawia te same dane w postaci rozkładu kumulatywnego wartości empirycznych 
(odpowiednika dystrybuanty dla rozkładów prawdopodobieństwa).

Rys. 2. Uśrednione rozkłady długości podróży dom-szkoła uczniów czterech typów szkół ponadgimna-
zjalnych z wyróżnieniem podróży z Wrocławia i spoza Wrocławia
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W dalszej części artykułu, gdzie będą prezentowane rozkłady rzeczywisty 
i modelowe dla poszczególnych szkół, stosowane będą rozkłady kumulatywne. 
Przyjmuje się powszechnie, że rozkład podróży jest funkcją odległości, i choć po-
szczególne przemieszczenia są wynikiem indywidualnych preferencji i decyzji osób 
podejmujących podróż, to jednak odległość pozostała kluczowym czynnikiem sto-
sowanym do modelowego opisu zachowań zbiorowości. 

Dojazdy były zliczane w strefach kilometrowych do 20 km i 5-cio kilometro-
wych przy dojazdach dalszych. Dystans był liczony wzdłuż sieci ulicznej, bez różni-
cowania prędkości przemieszczania na odcinkach. W badaniach podróży do szkoły 
gimnazjalistów rozdzielono uczniów gimnazjów obwodowych i nieobwodowych. 
Jak widać z map i wykresów (rys. 3, 4) gimnazja obwodowe mają znaczący udział 
uczniów spoza obwodu. Szczególnie dotyczy to gimnazjów sytuujących się w cen-
trum miasta. Większy udział uczniów spoza Wrocławia często łączy się z zamiesz-
kiwaniem w internacie.

Rys. 3. Rozmieszczenie i wielkość gimnazjów obwodowych na tle rozmieszczenia uczniów wszystkich 
gimnazjów

Rys. 4. Uśrednione rozkłady długości podróży dom-szkoła uczniów gimnazjów obwodowych
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Rys. 5. Rozmieszczenie i wielkość gimnazjów nie obwodowych na tle rozmieszczenia uczniów wszystkich 
gimnazjów

Przedstawione na rys. 5 gimnazja nie obwodowe mają charakter bardziej spe-
cjalistyczny (artystyczny, dwujęzyczny, wyznaniowy itp.) i, jak potwierdza rozkład 
długości podróży do szkół (rys.9), zbierają swych uczniów nie tylko z sąsiedztwa, 
ale z całego obszaru miasta.

Rys. 6. Uśrednione rozkłady długości podróży dom-szkoła uczniów gimnazjów nie obwodowych

3. Odwzorowania rozkładu przemieszczeń uczniów za pomocą dwóch 
modeli zachowań przestrzennych

Próbę odwzorowania rozkładu przemieszczeń uczniów przedstawiono za po-
mocą dwóch podstawowych modeli zachowań przestrzennych: modelu grawitacji 
i modelu pośrednich możliwości („intervening opportunities” - MIO). W ramach 
przeprowadzonych badań wykonano identyfikację parametrów modeli teoretycz-
nych dla wszystkich wrocławskich szkół stopnia gimnazjalnego i ponadgimna-
zjalnego. Celem badań było sprawdzenie stopnia dopasowania (zgodności) modeli 
z danymi empirycznymi i w konsekwencji porównanie jakości obu typów modeli.
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Podstawę wszystkich odmian modelu grawitacji stanowi prosta formuła J. Stu-
arta (J. Stuart, 1948) i G. Zipfa (Zipf, 1949) wyrażająca podstawowe zależności 
miedzy wielkościami opisującymi przestrzeń osadniczą i siłę oddziaływania (1). 

(1)

gdzie: 
T

ij
 – wielkość strumienia podróży z obszaru i do j,

O
i
 – wielkość źródła w obszarze i,

D
j
 – liczba celów podróży w obszarze j,

d
ij
 – odległość pomiędzy obszarami i, j,

k – współczynnik skalujący.

Jednak wszystkie współczesne postacie modelu grawitacji przyjmują bardziej 
ogólną postać (2):

(2)

gdzie f, g i h to funkcje zmiennych reprezentujących odpowiednio źródła po-
dróży, okazje stanowiące cele podróży i odległości. Model grawitacji w formie kla-
sycznej jest praktycznie nie stosowany z powodu słabej zdolności dopasowania 
do danych empirycznych. Stosowane funkcje f, g i h pozwalają dobrze dopasować 
model do danych pochodzących z pomiaru przepływów (R. Flowedew, 1982, L. 
De Benedictis, 2011). 

W jednej z powszechnie występujących postaci modelu grawitacji funkcje f, g 
i h przyjmują postać hiperboliczną. W takiej formule modelu pojawiają się trzy 
współczynniki a, b, g (3). Ta odmiana wzoru została przyjęta jako jeden z dwóch 
testowanych przez autorów wariantów modelu grawitacji: modelu grawitacji hi-
perbolicznego (MGH). W pracy szczególne zainteresowanie autorzy przywiązywa-
li do parametru a, który pełni rolę regulatora funkcji odległości.

(3)

Drugi testowany wariant modelu grawitacji różni się od pierwszego tylko po-
stacią funkcji odległości (4). W tym przypadku zastosowano odmianę funkcji opo-
ru odległości pochodzącą od A.G. Wilsona to jest funkcję wykładniczą z parame-
trem a regulującym siłę oporu odległości. Dla tej odmiany modelu używana jest 
dalej nazwa: model grawitacyjny wykładniczy (MGW).

(4)

W przypadku modelu „intervening opportunities” (Zipser, 1988) podstawową 
formułę modelu przedstawia wzór (5):
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(5)

gdzie:
O

i
  – wielkość źródła w obszarze i,

D
j
 – liczba celów podróży w obszarze j,

A
ij
 – liczba okazji pośrednich (leżących bliżej źródła podróży i niż okazje w 

obszarze j,
s – selektywność kontaktu,
k – nasilenie kontaktu.

W formule tej jak widać występują tylko dwa parametry s i k. Wyrażenie w na-
wiasie kwadratowym wzoru (5) określa wartość prawdopodobieństwa zakończenia 
podróży w okazjach Dj obszaru j. Wartość tego prawdopodobieństwa obliczona 
jest jako różnica wartości dystrybuanty rozkładu wykładniczego dla obszaru pene-
tracji wokół źródła podróży obejmującego okazje obszaru j (cele Aij + Dj) i obszaru 
penetracji poprzedzającego okazje obszaru j (Aij). 

Za podstawę analiz przyjęto alternatywną formułę modelu „intervening op-
portunities”, w której oblicza się liczbę podróży TiX ze źródła i (w którym rozpo-
czyna się k * Oi podróży), do obszaru ograniczonego izochroną kosztu pokonania 
przestrzeni zawierającego X okazji. Wielkość strumienia podróży jest równa (6) 
iloczynowi dystrybuanty rozkładu wykładniczego i wielkości strumienia podróży 
rozpoczynającego się w obszarze źródłowym k * Oi.

(6)

Dzieląc obie strony równania przez (k * Oi) dostajemy wzór na prawdopodo-
bieństwo zakończenia podróży w obszarze zawierającym X okazji (7). 

(7)

Ta właśnie formuła została przyjęta jako podstawa kalibracji modelu „interve-
ning opportunities”. Warto zauważyć, że ta formuła zawiera tylko jeden parametr 
s zwany selektywnością kontaktu.

Kalibrację obu typów modeli przeprowadzono w oparciu o empiryczne rozkła-
dy podróży powrotnych ze szkół do domu. Źródłem podróży są szkoły, których 
wielkość Oi to liczba uczniów szkół. Liczba celów podróży (okazji) obliczana jest 
na podstawie rozmieszczenia miejsc zamieszkania uczniów na terenie Wrocławia 
(z dokładnością do adresu zamieszkania lub zameldowania każdego z uczniów). 

Kalibrację modeli wykonano przy pomocy metody regresji liniowej. W celu 
przeprowadzenia kalibracji, równania (3), (4) i (7) przekształcono odpowiednio do 
postaci (8), (9), (10), to jest:
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dla modelu „intervening opportunities”:

(8)

dla modelu grawitacji z paraboliczną funkcją odległości:

(9)

dla modelu grawitacji z wykładniczą funkcją odległości:

(10)

W celu wykonania kalibracji, wszystkie trzy wzory sprowadzono, przez zamia-
nę zmiennych, do postaci funkcji liniowej o następującej postaci: 

(11)

Estymację wartości oczekiwanej zmiennej y wykonano metodą najmniejszych 
kwadratów, która prowadzi do estymacji współczynników ci modelu statystyczne-
go (11). 

Analizy przeprowadzono dla 83 spośród wszystkich 97 szkół ponadgimnazjal-
nych (dla których dostępne były dane) oraz dla 65 szkół stopnia gimnazjalnego. 

4. Wyniki analiz 

W artykule przedstawiono tylko wybrane wyniki analiz reprezentujące zaob-
serwowane charakterystyczne prawidłowości. Każdy z zamieszczonych rysunków 
dla wybranych szkół (rysunki od 7 do 9) zawiera 4 sekcje ułożone piętrowo, po dwa 
rysunki w każdej sekcji. W sekcji pierwszej (górnej) każdego z rysunków umiesz-
czono graf rzeczywistego przestrzennego rozkładu kontaktów dla danej szkoły na 
tle mapy rozmieszczenia miejsc zamieszkania młodzieży szkolnej oraz wykres roz-
kładu zakończeń podróży w strefach odległości. W pozostałych trzech sekcjach 
pokazano kumulatywne rozkłady modelowe (dla trzech testowanych modeli) na 
tle kumulatywnych rozkładów rzeczywistych. W każdej z trzech sekcji rozkłady 
podróży pokazano w dwóch różnych przestrzeniach: przestrzeni odległości (strona 
prawa) i przestrzeni okazji (strona lewa). Na każdym wykresie umieszczono le-
gendę zawierającą akronim szkoły, której rozkład kontaktów jest przedstawiony 
(wykres niebieski) oraz wartość parametru oporu odległości dla modelu, którego 
rozkład modelowy jest zamieszczony (kolor czerwony). W dolnej części rysunku 
zamieszczono tablicę wskaźników oceny stopnia dopasowania modeli do rozkła-
dów rzeczywistych. 
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W tablicy umieszczono trzy wybrane wskaźniki oceny jakości dla każdego 
z trzech modeli:

•	 Błąd standardowy (BS) - odchylenie standardowe błędu prognozowanych 
wartości (modelowych) do wartości rzeczywistych zakończeń podróży.

•	 Współczynnik determinacji R2 (R2) – jedna z podstawowych miar jakości 
dopasowania modelu, zwraca kwadrat korelacji iloczynu momentów Pear-
sona dla punktów, których jedna ze współrzędnych pochodzi z danych em-
pirycznych a druga z estymowanych.

•	 Test F (TF) - test sprawdzający czy wariancje danych rzeczywistych i war-
tości estymowanych nie różnią się znacznie od siebie.

Na rys. 7 przedstawiono wyniki estymacji parametrów modeli kontaktów dla 
Liceum Ogólnokształcącego nr XIV (LO14) dla którego uzyskano dobre dopa-
sowanie wszystkich trzech modeli, przy czym najlepszy okazał się hiperboliczny 
model grawitacji. Błąd BS udziału zakończeń podróży wynosi zaledwie 0.016, 
również pozostałe wskaźniki potwierdzają wysoki poziom dopasowania (patrz 
wskaźniki dopasowania w tablicy na rys. 7). Najgorszym z trzech okazał się model 
intervening opportunities, choć i jego wskaźniki dopasowania są przyzwoite. 

Warto zauważyć dość regularną krzywą udziału zakończeń podróży dla LO14 
w przestrzeni odległości, co skutkuje wyraźnie gładkim przebiegiem charaktery-
styki rozkładu kumulatywnego w przestrzeni odległości, jednak zdecydowanie 
wyższą regularność objawia wykres rozkładu kumulatywnego w przestrzeni oka-
zji. Ta charakterystyka o wypukłym kształcie powtarza się bardzo wyraźnie w wie-
lu innych przypadkach. Regularność rozkładu empirycznego w przestrzeni okazji 
pozwala na dobre, a czasem bardzo dobre, dopasowanie modelu „intervening op-
portunities”, mimo że model ten w porównaniu z wielo-parametrowym modelem 
grawitacji dysponuje tylko jednym parametrem s. 

Nieco inaczej przedstawiają się wyniki estymacji dla Liceum Ogólnokształcące-
go nr XI (LO11) przedstawione na rys. 8. Tu najlepszym okazał się model MGW 
(błąd BS równy 0.016 oraz wysokie wartości wskaźników R2 i TF), a nieco gor-
szym, lecz nadal dobrze dopasowanym, model intervening opportunities. Model 
MGH znacznie odbiega od pozostałych, dużą wartością błędu BS (0.07) i słabej 
wartości wskaźnika TF. Przyczyny tego stanu należy szukać w specyficznej loka-
lizacji szkoły w stosunku do miejsc zamieszkania młodzieży w wieku ponadgim-
nazjalnym. Położenie LO11 ma charakter „wyspowy” – w rzeczywistości i w prze-
nośni. Liceum znajduje się na terenie „Wielkiej Wyspy” o dużym udziale terenów 
rekreacyjnych i zielonych, ponadto sama wyspa otoczona jest z trzech stron sze-
rokim pasem terenów zielonych, korytem rzeki Odry, jej kanałami i terenami za-
lewowymi o bardzo niskim lub zerowym nasyceniu mieszkalnictwem. Skutek tej 
sytuacji jest wyraźnie widoczny w nierównomiernym rozkładzie czarnych punk-
tów stanowiących wierzchołki grafu podróży uczniów w kontakcie szkoła – dom 
i bardzo wyraźnie widoczny na wykresie udziału zakończeń podróży w postaci 
bardzo dużej nieregularności liczby zakończeń podróży w strefach, w tym widocz-
nej głębokiej depresji w pierścieniu odległości 2 do 4 km od szkoły. Tymczasem 
obserwując wykres kumulatywny w przestrzeni okazji widać wyraźną regularność 
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polegającą na stopniowym, równomiernym spadku tempa wzrostu udziału zakoń-
czeń podróży wraz ze wzrostem przestrzeni okazji (wypukła linia przypominająca 
kształtem dystrybuantę rozkładu wykładniczego). 

Ostatnią z omawianych tu szkół stopnia ponadgimnazjalnego jest Technikum 
nr X (T10). Na rys. 9, sekcja 1 widać dość regularny rozkład zakończeń podróży 
dla tej szkoły. Szkoła ma dogodne położenie w centralnej części miasta z dobrymi 
połączeniami komunikacją miejską. T10 z profilem elektronicznym i informatycz-
nym ma dobrą renomę, co powoduje, że rekrutuje uczniów nawet z odległych 
części miasta. Z powodu braku wyraźnej konkurencji na rynku ofert nauczania 
w dziedzinie elektroniki i informatyki poziom zainteresowania szkołą jest tylko 
w niewielkim stopniu zależny od odległości. To potwierdza kształt wykresu ku-
mulatywnego w przestrzeni okazji – wypukły, ale zbliżony do liniowego. Z tą 
sytuacją dużo lepiej radzi sobie model grawitacyjny, zarówno MGH jak i MGP. 
Błąd BS ≤	0.014 i wskaźnik R2 ≥ 0.998, to bardzo dobry wynik. Wyraźnie gorzej 
wypada natomiast model MIO z błędem BS = 0.06 i wyraźnie gorszymi wskaź-
nikami R2 i TF.

W podsumowaniu wyników analiz rozkładów podróży dla szkół ponadgimna-
zjalnych nasuwa się kilka wniosków. Żaden z trzech testowanych modeli nie może 
być uznany za lepszy w każdej sytuacji od pozostałych. Modele MGH i MGP 
są lepsze w przypadku szkół, które posiadają unikalną ofertę (profil muzyczny, 
plastyczny, językowy, itp.) i w mniejszym stopniu konkurują o ucznia z innymi 
placówkami szkolnymi, lepiej radzą sobie również w sytuacjach niejednorodnego 
przestrzennie poziomu „pobudzenia okazji”, tj. zróżnicowanego poziomu zaintere-
sowania określonego typu ofertą w różnych obszarach miasta (przykład LO3 po-
łożonego w obszarze zamieszkałym przez ludność o niższym statusie społecznym). 
Tymczasem model MIO daje dużo lepsze rezultaty niż modele grawitacyjne, gdy 
występuje znaczne zróżnicowanie gęstości miejsc zamieszkania uczniów (gęstości 
okazji) w przestrzeni miejskiej lub pojawiają się silne bariery przestrzenne silnie 
deformujące strukturę dostępności. Efekt ten jest szczególnie widoczny, gdy tego 
typu zaburzenia występują w niedalekim sąsiedztwie szkoły. Model MIO bardzo 
dobrze odtwarza rozkład podróży, gdy decyzja o wyborze celu podróży podejmo-
wana jest w warunkach wolności wyboru w obszarze, w którym występują alterna-
tywne, konkurencyjne oferty. Ta cecha modelu wynika zresztą wyraźnie z doktryny 
stojącej u podstaw modelu MIO.
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Rys. 7. Rozkład podróży szkoła – dom i trzy modele rozkładu rzeczywistego dla Liceum Ogólnokształcą-
cego Nr 14 we Wrocławiu
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Rys.8. Rozkład podróży szkoła – dom i trzy modele rozkładu rzeczywistego dla Liceum Ogólnokształcą-
cego Nr 11 we Wrocławiu
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Rys.9. Rozkład podróży szkoła – dom i trzy modele rozkładu rzeczywistego dla Technikum nr 10 
we Wrocławiu
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W analizie wyników zwrócono uwagę na wartości parametrów oporu odległo-
ści. Wyniki porównawcze przedstawiono w tab. 1. W przypadku modelu MIO 
wartość średnia parametru s wynosi -0.000143 z niezłym skupieniem wyników 
wokół wartości średniej (odchylenie standardowe SD). Wartość średnia (M) dla 
modelu MGH wynosi -0.659 a dla modelu MGP -0.000116, przy czym waha-
nia wartości parametru dla różnych szkół są bardzo duże (patrz parametry SD 
w tab. 1). 

Dodatkowo wykonano analizę dwóch podgrup szkół ponadgimnazjalnych: 
grupy szkół położonych nisko w rankingach szkół oraz grupy szkół o unikalnym 
profilu lub wysoko w rankingach. Wartości średnie oraz odchylenia można znaleźć 
w tab. 1. W przypadku modelu MIO można zauważyć bardzo dobre skupienie 
wartości parametru oporu odległości wokół wartości średnich, natomiast estyma-
cja modeli MGH i MGP daje znacznie większy rozrzut parametru oporu odległo-
ści. W przypadku obu grup szkół, podobnie jak dla wszystkich szkół, utrzymuje 
się wysoka wartość odchylenia SD.

Tabl. 1. Statystyki parametru oporu odległości dla modeli MGH, MGP i MIO

Grupa szkół statystyka symbol a (MGH) α (MGP) s (MIO)

po
na

dg
im

na
zj

al
ne wszystkie

wartość	średnia M -0,659 -0,000��6 -0,000�43
odchyl.	standard. SD 	0,488 	0.000�29 	0,000037
wartość	minimum Min -�,7�3 -0.000333 -0,000226
wartość	maksimum Max 	0,�25 	0,000�87 -0,000085

nisko	w	rankingu
wartość	średnia M -�,332 -0,000278 -0,000205
odchyl.	standard. SD 	0,36� 	0,000072 	0,000020

o	unikalnym	profilu
wartość	średnia M -0,325 -0,0000�2 -0,000��0
odchyl.	standard. SD 	0,273 	0,000090 	0,0000��

gi
m

na
zj

a

wszystkie

wartość	średnia M -�,�42 -0,000242 -0,000332
odchyl.	standard. SD 	0,670 	0,000�46 	0,000094
wartość	minimum Min -2,365 -0,000498 -0,000520
wartość	maksimum Max -0,�88 -0,000025 -0,000228

obwodowe
wartość	średnia M -�,637 -0,000356 -0,000392
odchyl.	standard. SD 	0,428 0,00009� 0,000088

nieobwodowe
wartość	średnia M -0,647 -0,000�28 -0,000260
odchyl.	standard. SD 	0,46� 	0,000084 	0,000024

Przeprowadzono również analizy rozkładów podróży dla szkół poziomu gim-
nazjalnego. 

W przypadku Gimnazjum nr 10 (rys. 10) widać wyraźne rozciągnięcie wykresu 
udziału zakończeń podróży. Charakterystyki kumulatywne w początkowej części 
wykresu mają kształt wyraźnie zbliżony do liniowego. Podobnie jak dla Gimna-
zjum nr 1, żaden z modeli nie odtwarza dobrze charakterystyk empirycznych, ale 
znowu najlepiej robi to model MGH, a najgorzej MIO. Tym razem nieskuteczność 
modelu MIO bierze się stąd, że szkoły o unikalnym profilu nie działają w warun-
kach konkurencji o ucznia o bardzo ukierunkowanych oczekiwaniach i czynnik 
oporu odległości w obszarze do około 8 km od szkoły ma nieznaczny wpływ na 
zachowanie uczestników kontaktu.
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Rys. 10. Rozkład podróży szkoła – dom i trzy modele rozkładu rzeczywistego dla Gimnazjum Dwuję-
zycznego nr 10 (nie obwodowe)
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5. Podsumowanie

Z przeprowadzonych analiz wynika, że użyte w opracowaniu modele grawita-
cyjne lepiej odtwarzają rozkłady zakończeń podróży poszczególnych szkół, przy 
czym lepsze rezultaty uzyskano dla szkół ponadgimnazjalnych. Modele te jednak 
mają ograniczoną skuteczność w sytuacji silnego zróżnicowania gęstości celów, 
kontaktów i występowania barier silnie deformujących dostępność przestrzenną. 
Model „intervening opportunities” w licznych przypadkach słabiej odwzorowuje 
rozkłady rzeczywiste, wyraźne problemy tego modelu pojawiają się w sytuacjach, 
gdy z różnych powodów proces wolnego wyboru celu jest zaburzony. Natomiast 
model ten nie jest wrażliwy na niejednorodności pola penetracji (zróżnicowanie 
gęstości okazji, bariery przestrzenne). MIO daje bardzo dobre rezultaty, jeśli źródła 
podróży działają w warunkach swobody wyboru celu i to niezależnie od stopnia 
złożoności struktury przestrzennej. Niewątpliwą zaletą modelu MIO jest również 
prostota (jeden parametr) oraz powtarzalność wartości parametru (małe odchyle-
nia od wartości oczekiwanej) dla wielu przypadków o podobnej charakterystyce 
kontaktów. 
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