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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wielokryterialne metody podejmowania decy-
zji,  do których zaliczamy: Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) oraz Anali-
tyczny Proces Sieciowy (ANP). Szczególną uwagę skupiono na analizie prak-
tycznych zastosowań metody AHP w zagadnieniach transportowych. Popular-
ność tej metody spowodowana jest nie tylko jej skutecznością w rozwiązywaniu 
problemów, ale również przejrzystością i łatwością stosowania. 

Wprowadzenie 

Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) została stworzona przez Thoma-
sa L. Saaty z Uniwersytetu w Pittsburgu w latach 70. [6–8]. Jest on również 
współproducentem oprogramowania Super Decisions. AHP jest ogólnym hie-
rarchicznym podejściem do podejmowania wielokryterialnych decyzji, które 
pozwala łączyć kryteria kwantyfikowane z niekwantyfikowanymi oraz obiek-
tywnie mierzalne z subiektywnymi [3]. Metoda AHP polega na dekompozycji 
problemu na prostsze elementy składowe oraz przetwarzaniu ocen ekspertów 
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w oparciu o porównywanie parami. Liczne zastosowania tej metody we wspo-
maganiu decyzji ekonomicznych, technicznych czy społecznych potwierdza ich 
przydatność szczególnie w tych zastosowaniach. Modelowanie za pomocą hie-
rarchicznej analizy problemu AHP jest przydatne szczególnie wtedy, gdy nie 
jest znana zależność funkcyjna między elementami problemu decyzyjnego, opi-
sanego w postaci hierarchii czynników, natomiast jest możliwy do oszacowania 
efekt występowania danych własności i ich efektu praktycznego [5]. W niniej-
szym artykule przedstawiona została metoda AHP oraz praktyczne przykłady 
wykorzystania tych narzędzi w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów 
transportowych. Autorzy skupili szczególną uwagę na aplikacji tej metody 
w rozwiązywaniu różnorodnych problemów transportowych. 

1. Charakterystyka Analytic  Hierarchy Process (AHP) 

Analytic Hierarchy Process (AHP) jest powszechnie zaakceptowanym i wy-
korzystywanym narzędziem do podejmowania złożonych decyzji w oparciu 
o znaczną liczbę kryteriów. Podstawą AHP jest hierarchiczna dekompozycja 
kryteriów oceny. Hierarchia ważności w metodzie AHP ma z góry określoną 
strukturę. Wpierw obiera się cel procesu decyzyjnego, następnie ustala się kry-
teria oceny oraz warianty rozwiązania, co przedstawia rys. 1. W AHP to decy-
dent ma wpływ na cały proces – AHP jest metodą, która umożliwia dokonanie 
wyboru najlepszego rozwiązania spośród wielu wariantów. Decydent ocenia 
możliwe warianty wyboru pod względem określonych kryteriów na możliwość 
oceny wartości tych kryteriów pod kątem celu wg swojej wiedzy i uznania opar-
tego na doświadczeniu. 

 
 

Rys. 1. Struktura Analytic Hierarchy Process AHP (10) 
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Analytic Hierarchy Process (AHP) składa się z 4 etapów: 
− Hierarchizacja problemu – celem tego etapu jest szczegółowy opis pro-

blemu, identyfikacja  uczestników, określenie głównego celu i oczekiwań 
w stosunku do niego. Następnie przeprowadza się dekompozycję problemu 
w postaci celu nadrzędnego, czynników głównych i czynników cząstkowych 
oraz rozważanych wariantów, które generują pewien stopień spełnienia 
funkcji celów na poszczególnych poziomach modelu hierarchicznego. 

− Ocena kryteriów przez porównania parami – dokonuje tego decydent, 
który porównuje ze sobą parami w stosunku do kryteriów, a kryteria w sto-
sunku do celu nadrzędnego na zasadzie subiektywnego określenia, które 
z kryteriów i w jakim stopniu jest ważniejsze od drugiego. Relacje między 
poszczególnymi elementami określa się na podstawie 9-stopniowej skali [7]: 
1 – jednakowa istotność; 3 – niewielka przewaga; 5 – silna przewaga;  
7 – bardzo silna przewaga; 9 – absolutna przewaga; 2, 4, 6, 8 – wartości po-
średnie. Oceny o relacjach odwrotnych oznacza się odwrotności liczb całko-
witych. Etap ten kończy się utworzeniem macierzy A = [aij] o wymiarach  
n × n, w której dokonuje się n(n-1)/2 tych porównań. Charakterystyczna ce-
chą tej macierzy jest przekątna, która składa się z 1 o własności aji = 1/aij [1]. 
Macierz ta przyjmuje następującą postać: 

 

A =





















1.../1/1

............

...1/1

...1

.

21

212

112

nn

n

n

aa

aa

aa

 

 
Rys. 2. Kwadratowa macierz porównań parami [1] 

 
 



























n

nnn

n

n

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w
w

w

w

w

w

w

.....

...................

.....

.....

21

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1



















nw

w

w

...
2

1

= n 



















nw

w

w

...
2

1

 

 
Rys. 3. Iloczyn macierzy znormalizowanych ocen i wektora priorytetów [1] 
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− Określenie wzajemnych preferencji (wag) w odniesieniu do kryteriów 
i wariantów decyzyjnych – po zbudowaniu macierzy dokonuje się wylicze-
nia wag kryterium. Sumowane są znormalizowane wiersze macierzy i wyli-
czany jest wektor własny macierzy. Oceny pochodzące od ekspertów nie 
zawsze są całkowicie obiektywne, więc należy wprowadzić współczynnik 
niespójności IR.  

 

2,0<=
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IR            (1) 

 

gdzie:  
IR – współczynnik niespójności, 
CI – współczynnik konsekwencji, 
RI – random index. 
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W przypadku gdy n=maxλ  i CI = 0, współczynnik CI oblicza się w odnie-

sieniu do losowego wskaźnika RI; który jest wartością średnią CI dla dużej licz-
by losowo wygenerowanej macierzy porównań. Wartość RI podana jest w for-
mie stabelaryzowanej [7]: 

 
Tabela 1. Wartość współczynnika RI [1] 
 

n 0 3 4 5 6 7 8 
RI 0 0,52 0,89 1,12 1,25 1,40 1,45 

 

− Analiza wybranych wyników – wybór najlepszego wariantu, który odpo-
wiadałby realizacji celu nadrzędnego. Do przeprowadzenia tego etapu służy 
oprogramowanie „Super Decisions” albo „Expert Choice”. 

− Identyfikacja zastosowań metod AHP w obszarze transportu i opis wy-
branego przykładu. 

Metoda AHP już w chwili wprowadzenia przez Saaty’ego zyskała duże 
uznanie w procesach decyzyjnych. Analiza literatury wskazuje na kilkaset arty-
kułów z zastosowaniem metod AHP/ANP w różnych dziedzinach i jest wyko-
rzystywana w wielu krajach np. w Stanach Zjednoczonych, Turcji, Chinach, 
Japonii, Brazylii, Czechach oraz w Polsce, gdzie zdobywa coraz więcej zwolen-
ników. W obszarze transportu metoda ta posłużyła do oceny  systemów trans-
portowych (Kaysi i Abdul-Malak), ocena korytarza kolejowego w Memphis 
(Roza Banai), analizie problemów wielokryterialnych w transporcie drogowym 
(Żak Jacek), technologie telematyczne  w zarządzaniu flotą materiałów niebez-
piecznych (K.G. Zografos, K.N. Andeoutsopoulus), wybór przewoźnika (Mat-
thew J., Miller, Tan). Ocena dużych projektów inwestycyjnych, ocena alterna-
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tywnych paliw, wybór optymalnej polityki transportowej zmniejszającej wpływ 
na zmiany klimatyczne. To tylko kilka z licznych zastosowań tej metody. Auto-
rzy  przytaczają poniższy przykład zastosowania AHP z artykułu M. Berrittella, 
A. Certa, M. Enea and P. Zito „An Analytic Hierarchy process for the evalu-
ation of transport policies to reduce climate change impacts” [2]. 

Transport wywiera istotny wpływ na środowisko naturalne, można zauważyć 
że po przemyśle jest drugim sektorem z największym wzrostem emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Jed-
nym z rozwiązań tego problemu jest wprowadzenie odpowiedniej polityki, która 
ograniczyłaby negatywny wpływ transportu na środowisko. W wyborze najlep-
szego wariantu rozwiązania posłużono się metodą AHP.  W ramach metody De-
cydent dokonuje dekompozycji problemu w postaci drzewa hierarchicznego, 
przedstawia to rys. 4. Celem nadrzędnym jest ograniczanie negatywnego wpływu 
transportu na środowisko. Czynniki główne to: paliwa o mniejszej zawartości 
węgla, nowoczesne technologie zwiększające efektywność ekologiczną pojazdów, 
wzrost znaczenia transportu publicznego i multimodalnego, zarządzanie mobilno-
ścią. Natomiast warianty to postulowane lub realne rozwiązania, które spełniają 
stopień założonych celów w modelu hierarchicznym. 

 

 
Rys. 4.  Przedstawienie problemu ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko 

w sposób hierarchiczny [2] 

e 



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 2-2007 

 

176 

Do wariantów w rozważanym przykładzie zaliczamy: 
− wprowadzenie efektywnych ekologicznie pojazdów – działania skupiające 

się na porozumieniu w zakresie standardów emisji zanieczyszczeń przez po-
jazdy. Takie porozumienie zostało podpisane w 1998 r. w celu zmniejszenia 
emisji CO2 do roku 2008; 

− odnowa floty transportu samochodowego – pozytywną stroną jest wycofanie 
starych pojazdów a zastąpienie ich nowymi czystszymi. Nowe pojazdy są 
trwalsze i utrzymują ten sam poziom emisji zanieczyszczeń na dłuższych od-
ległościach; 

− mechanizmy opłat służące promowaniu transportu przyjaznego środowisku – 
aktualnie podróże są rezultatem obserwacji i indywidualnego wyboru oferty 
spośród dostępnych ofert każdego podróżnego, który sugeruje się kosztami 
swojego wyboru. Wprowadzenie mechanizmu opłat wpływa na koszty trans-
portu i tym samym na zapotrzebowanie na przemieszczanie, wybór miejsca 
przeznaczenia i środka transportu oraz na porę i trasę podróżowania. Jedno-
czesne zastosowanie ograniczeń parkowania i opłat na obszarach miejskich 
stanowi potężne narzędzie wpływające na zmniejszenie ilości pojazdów oso-
bowych i tym samym poprawia transport publiczny i zmniejsza zatłoczenie 
dróg; 

− integracja planowania transportu a zagospodarowania przestrzennego – doty-
czy zarówno zarządzania popytem na transport, jak i kontrolą jego rozwoju. 
Mamy do czynienia z dwoma ważnymi sprawami; po pierwsze: wzorce wy-
korzystania terenu i przestrzeni, które mają wpływ na natężenie ruchu oraz 
wymagania terenu i przestrzeni dla infrastruktury transportowej. Po drugie: 
zwrócenie uwagi na istotne różnice w zapotrzebowaniu na miejsce różnych 
środków transportu na terenach miejskich i podmiejskich; 

− nowoczesna infrastruktura transportowa – wzrost zapotrzebowanie na trans-
port powoduje powstanie kongestii i opóźnień. Gwałtowny wzrost zapotrze-
bowania na transport i następstwo kongestii infrastruktury transportowej 
(porty morskie, porty lotnicze, autostrady, koleje) będą wymagać nowych 
rozwiązań infrastrukturalnych  i zarządzania;  

− rozwój inteligentnych systemów transportowych – stają się kluczowymi na-
rzędziami poprawiającymi zarządzanie siecią transportową. Wzrost popytu 
na usługi przewozowe spowodował zwiększone zapotrzebowanie na dokład-
ne, niezawodne i dynamicznie przekazywane informacje dla podróżujących. 
Informacje przekazywane na bieżąco mogą przyczynić się do zredukowania 
stopnia tej niepewności.  

Eksperci zostali poproszeni, by porównać parami elementy dla każdego po-
ziomu na podstawie skali Saaty’ego. Z porównania parami powstała macierz 
Przez zastosowanie procedury otrzymano informację, że największe znaczenie 
ma kryterium „nowoczesne technologie zwiększające efektywność ekologiczną 
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pojazdów” (35,1%); pozostałe trzy kryteria są sobie równe i wynoszą ok.  20%,  
oszacowanie wagi kryterium przedstawia tabela 2. Wektor własny macierzy 
wnosi maxλ = 4,027,  a współczynnik niespójności IR = 0,0098.  

 
Tabela 2. Macierz porównań kryteriów parami [2] 
 

Kryterium C1 C2 C3 C4 Wagi wektora 

C1 1 0,584 0,921 1,421 0,228 

C2 1,712 1 1,408 1,825 0,351 

C3 1,086 0,710 1 0,956 0,226 

C4 0,704 0,548 1,046 1 0,195 

 
W rezultacie otrzymujemy najlepszy wybór wariantu spośród wszystkich 

proponowanych, przedstawiony w tabeli 3, że wariant A3 „Mechanizmy opłat 
służące promowaniu transportu  przyjaznego środowisku” ma najwyższy priory-
tet dla każdego kryterium. Szczególnie dla kryterium „paliwa o mniejszej zawar-
tości węgla” i „nowoczesne technologie zwiększające efektywność ekologiczną 
pojazdów”, priorytet A3 jest nieznacznie wyższy (ok. 60%) niż pozostałe, które 
są prawie jednakowe dla dwóch pozostałych wariantów A1 i A2. 

 
Tabela 3. Priorytety opcji polityk w porównaniu z ich kryteriami [2] 

 

Warianty rozważanych opcji polityki transportowej 
Kryterium 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
C1 0.199 0.177 0.624 0.00 0.00 0.00 
C2 0.217 0.178 0.605 0.00 0.00 0.00 
C3 0.00 0.00 0.407 0.243 0.209 0.141 
C4 0.00 0.00 0.361 0.302 0.169 0.167 

 
Dla kryterium C3 i C4 priorytet A3 ma następujące wartości 40% i 36%, 

jest niższy niż jego waga dla pozostałych dwóch kryteriów. A4 jest drugą naj-
lepszą opcją polityki. A5 jest nieznacznie ważniejszy niż A6 dla kryterium C3;  
natomiast dla kryterium C4, A5 i A6 są prawie jednakowo ważne. Ranking opcji 
polityki z uwzględnieniem głównego celu i transponowania macierzy porównań 
kryteriów parami przez macierz wag wektora porównań pokazuje, że największe 
znaczenie ma opcja A3 (więcej niż 50%), A1 jest drugą najlepszą opcją (12%), 
ale jest tylko nieznacznie lepsza od opcji A4 i A2. Podsumowując, najlepszym 
z przedstawionych wariantów byłaby opcja polityki dotycząca wprowadzenia 
nowych mechanizmów opłat A3. Drugie możliwe rozwiązanie to opcja A1.  
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Podsumowanie 

Ze względu na dużą popularność metody AHP przewiduje się, że będzie 
miała coraz szersze zastosowanie. Może zostać wykorzystana jako narzędzie do 
wyboru najlepszych ofert przetargowych przy zakupie taboru szynowego, przy 
odnowie i doborze środków transportu. Zaletami tej metody są: elastyczność, 
łatwość wykorzystania, obiektywizm wyboru wariantu, porównanie czynników 
zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Proces decyzyjny doboru taboru speł-
nia założenia metody AHP/ANP. Dla podsystemów: korzyści, kosztów, szans 
i ryzyka formułuje się kryteria organizacyjne, produkcyjne, technologiczne  
i ekonomiczne, dla których można obliczyć wartości priorytetów. Tym samym 
możemy określić optymalny wariant rozwoju przedsięwzięcia wskazując istotne 
korzyści i zagrożenia [9]. Obecnie w Instytucie Pojazdów Szynowych  prowa-
dzone są prace nad wykorzystaniem i  możliwościami aplikacji metody Analytic 
Hierarchy Process (AHP) i Analytic Network Process (ANP) w zakresie prowa-
dzonej działalności. 
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Decision models with the application of Analityc Hierarchy Process (AHP) 
method in the transportation area 
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Summary 

The article presents two multicriteria methods of making decisions, Ana-
lytic Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP). Special 
attention was concentrated on analysis of practical uses of the AHP method in 
transportation questions. The method is very popular because of its effectiveness, 
transparency and ease of application. 
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