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Artykuł prezentuje koncepcję nowego podejścia do 
modelowania ruchu w miastach i w ograniczonym 
zakresie poza nimi. Najpopularniejszy dotychczas 
model czterostopniowy ma liczne ograniczenia. 
Głównymi ograniczeniami dotychczas stosowanych 
algorytmów modelowania ruchu było kosztowne 
pozyskiwanie danych statystycznych oraz statyczny 
charakter wykonywanych obliczeń. Z jednej strony 
kosztowne i pracochłonne dane okazywały się czę
sto niewystarczające, z drugiej – statyczny charakter 
modelowania był nieodpowiedni dla dynamicznych 
procesów, które odwzorowywał. Powodowało to 
liczne trudności na etapie kalibracji modelu. Artykuł 
jest próbą przedstawienia możliwości wykonywania 
modeli ruchu na bazie danych pozyskiwanych z sie
ci telefonii komórkowych GSM. Obliczenia wykony
wane przy wykorzystaniu takich danych wydają się 
być realną alternatywą dla dotychczasowej praktyki 
modelowania ruchu.

Wprowadzenie  
Jedna z definicji modelu ruchu brzmi: „Model ruchu moż
na nazwać matematycznym odzwierciedleniem zachowań 
występujących w transporcie. Model ruchu standaryzuje, 
obiektywizuje, przypisuje wymierną matematyczną war
tość naszym indywidualnym zachowaniom związanym 
z codziennymi podróżami”[1]. Sformułowanie to stanowi 
kwintesencję problemu modelowania ruchu. Modelowanie 
ruchu jest działaniem w kierunku pozyskania narzędzia 
(modelu ruchu), którego zadaniem jest wiernie odtwarzać 
zachowania komunikacyjne osób przemieszczających się po 
wybranym terenie (głównie mieszkańców). Droga i sposób 
pozyskania modelu ruchu oraz danych przygotowanych, 
opracowanych dla celów jego budowy może być dowolna. 
Procedura konstrukcji modelu ruchu może być różnorodna. 
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Kryterium poprawności modelu ruchu powinno być tylko 
i wyłącznie jedno – jego zgodność z danymi empirycznymi.

Modelowanie ruchu realizowane jest co najmniej od 
wczesnych lat pięćdziesiątych XX wieku. Wtedy zapropo
nowano pierwsze koncepcje studiów analiz zachowań ko
munikacyjnych mieszkańców [1][5]. W konsekwencji pod
jętego problemu wykrystalizowało się narzędzie, które 
obecnie w literaturze przedmiotu nazywane jest czterostop
niowym modelem ruchu. Model ten jest w chwili obecnej 
najczęściej i najchętniej stosowanym narzędziem do wyko
nywania analiz i prognozowania potrzeb społecznych w za
kresie transportu [3][4]. W związku z ograniczeniami czte
rostopniowego modelu ruchu, a głównie jego statyczną 
charakterystyką, prowadzone są prace nad ujęciem dyna
micznym zagadnień modelowania ruchu [4].

Niezależnie od sposobu ujęcia zagadnień modelowania 
ruchu można sprowadzić przedmiotowy problem do kilku 
sztywnych procedur wykonywanych sekwencyjnie bądź 
nie. W ramach modelowania wykonuje się w pierwszym 
rzędzie model generacji ruchu. Model ten przedstawia ma
tematyczny obraz miejsc w sieci transportowej, w których 
ruch jest generowany i absorbowany. W drugiej procedurze 
określana jest struktura przestrzenna ruchu. Efektem wizu
alnym określonej struktury przestrzennej ruchu jest jej 
więźba lub macierz ruchu dla wielkości potoku, zwana cza
sami macierzą OD (źródło–cel). Następnie wykonuje się 
podział potoków ruchu na środki transportu tzw. mody. 
Model matematyczny ruchu odnoszony jest do fizycznego 
modelu sieci, który jest reprezentacją rzeczywistego lub 
projektowanego układu dróg, ulic oraz linii komunikacji 
zbiorowej. Model sieci transportowej jest zwykle dostępny 
i gotowy do użycia w zapisie zgodnym ze standardem GIS. 
Model rozkładu ruchu jest rozłożeniem struktury prze
strzennej ruchu opisanej jej więźbą (w podziale na środki 
transportu) na elementy układu drogowego (szerzej rozło
żeniem na elementach sieci transportowej) opisanego mo
delem sieci. Wszystkie wymienione wyżej procedury pro
wadzi się w pewnym umownym obszarze analizy (fragment 
bądź cały obszar miasta lub metropolii), dla którego wyko
nuje się podział na rejony komunikacyjne. Są one podstawą 
odniesienia dla działania procedur wymienionych wyżej 
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modeli. Dobrą praktyką modelowania ruchu jest stosowa
nie podziału ruchu na tzw. motywacje podróży. Podstawowy 
podział motywacji podróży wykonywanych na określonym 
obszarze obejmuje zwykle siedem grup:

• dom–praca (D–P),
• praca–dom (P–D), 
• dom–nauka (D–N),
• nauka–dom (N–D), 
• dom–inne (D–I),
• inne–dom (I–D),
• podróże nie związane z domem (NZD). 

Pierwsze cztery grupy stanowią podróże podstawowe 
związane z opuszczeniem miejsca zamieszkania (rozpoczy
nające łańcuch podróży) lub z dotarciem do miejsca za
mieszkania (kończące łańcuch podróży). Ostatnia grupa 
(NZD) to podróże, które stanowią łącznik między pozosta
łymi i domknięcie łańcucha podróży. 

Modelowanie ruchu ma na celu stworzenie narzędzia 
umożliwiającego sprawne zarządzanie siecią transportową. 
Narzędzie takie ma pomóc w odpowiedzi na następujące 
grupy zagadnień (pytań):

•	 jaki jest obraz ruchu w istniejącej sieci transportowej 
(wariant bazowy analizy),

•	 jaki będzie ruch w sieci w przypadku realizacji na jej 
obszarze nowych inwestycji w sferze infrastruktury 
i organizacji (wariant(y) rozwojowy).

Wariant rozwojowy analizuje się z uwzględnieniem pro
gnozy ruchu w okresach kilkuletnich, z reguły pięciu lat. 
Pozycja [6] zaleca stosowanie wariantów prognozy w hory
zoncie co najmniej dwudziestopięcioletnim.

Proponowana koncepcja nowego rozwiązania  
– model uproszczony
Koncepcja nowego sposobu budowy modelu ruchu opie
ra się na całkowitym odejściu od dotychczasowej praktyki 
opartej najczęściej na konstrukcji modelu czterostopniowe
go. W dotychczas stosowanej praktyce modelowania ruchu 
opierano się na budowie modelu ruchu na bazie danych 
empirycznych. Dane te zbierano na podstawie informacji 
o przemieszczeniach analizowanej próby reprezentatywnej. 
Celem zebranych danych było modelowanie rozkładu ru
chu z pomocą np. modelu grawitacyjnego. Na podstawie 
znajomości danych empirycznych budowano funkcje opo
ru przestrzeni, następnie wykonywano podziały: modalny 
i motywacyjny. W prezentowanej koncepcji w miejsce zbie
rania danych empirycznych nt. podróży proponuje się po
zyskiwać takie informacje z danych zestawianych w ramach 
codziennego funkcjonowania sieci telefonii komórkowych. 
Dla celów pozyskiwania danych na temat podróży propo
nuje się wykorzystać najpopularniejszy standard w Polsce 
i Europie – GSM oraz jego następcę UMTS. 

Mało tego, wykorzystanie danych pozyskiwanych z sy
stemu GSM proponuje się również w przypadku zastąpie
nia danych statystycznych wykorzystywanych do budowy 
modeli generacji i absorpcji ruchu. Dotychczas dla wielu 

modeli ruchu w żmudny i kosztowny sposób przygotowy
wano dane statystyczne – między innymi na bazie istnieją
cych zasobów urzędów statystycznych w tym zakresie. 
Problem zebrania danych dla celów wykonania modeli ge
neracji i absorpcji ruchu nie sprowadza się jednak wyłącznie 
do samego zestawienia danych. Zebranie i opracowanie da
nych statystycznych było dotychczas jednym z istotniej
szych finansowo i czasochłonnie aspektów modelowania 
ruchu. Podobnie jak dla danych empirycznych nt. podróży 
i w tym zakresie proponuje się wyeliminowanie tego etapu 
z modelowania ruchu. Nie wyklucza to całkowicie pozyski
wania danych statystycznych w obszarze „łatwo” osiągal
nych danych.

W dalszej części artykułu pokazane zostanie, w jaki spo
sób zebranie danych w zakresie generacji ruchu i parame
trów podróży jest możliwe w rzeczywistym systemie GSM 
dla celów wykonania modelu ruchu. Demonstracja możli
wości w tym zakresie sieci GSM zostanie oparta na kilku 
prostych procedurach i strukturach danych implemento
wanych w protokołach przesyłu danych. Proponowana 
koncepcja nie jest możliwa do zastosowania ad hoc. Nowe 
podejście do modelowania ruchu wymagać będzie pewnego 
przygotowania procesu zbierania danych w systemie GSM. 
Jest to jednak jak najbardziej racjonalne i wykonalne tech
niczne na chwilę obecną.

O wartości proponowanej koncepcji decyduje głównie 
fakt, że dane będą pozyskiwane nie dla próby z populacji, 
tak jak dzieje się to w obecnie wykonywanych modelach, 
ale właściwie dla całej populacji. W bieżącej praktyce mo
delowania ruchu dane pozyskuje się dla nie więcej niż �–3% 
populacji. Pozyskiwanie większych zbiorów danych jest 
bardzo czasochłonne i kosztowne. Nie jest to uzasadnione 
w obecnie panujących na rynku warunkach ekonomicznych 
w przedmiocie ofert publicznych na wykonywane modele. 
Podmioty wykonujące badania ruchu winny poszukiwać 
nowych sposobów konstrukcji modeli ruchu w celu łama
nia kolejnych barier i ograniczeń. Modelowanie powinno 
stać się procesem szybszym i bardziej precyzyjnym. Czy 
tańszym? Czas pokaże. Często osoby wykazujące się naj
większą mobilnością nie są poddawane badaniu, ponieważ 
w okresach ankietowania (badania w domach responden
tów) pozostają poza zasięgiem organu ankietującego. Zas
tosowanie nowoczesnych technologii umożliwia dynamicz
ne uzyskiwanie danych o podróżach. Proponowana kon
cepcja eliminuje takie problemy tradycyjnej akwizycji da
nych jak:

•	 ankietowanie głównie osób mniej mobilnych,
•	 błędne dane powodowane trudnościami w odtworze

niu rzeczywistego przebiegu podróży przez osobę an
kietowaną,

•	 mała dokładność danych (np. brak dokładnego prze
biegu trasy).

Ponadto proponowany sposób pozyskania danych 
umożliwia ich akwizycję przez kilka dni (w sposób ciągły), 
co stwarza dodatkowe możliwości w rozpoznaniu przebie
gu rozkładu przestrzennego ruchu oraz zmian powodowa
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nych nie tylko porą dnia, ale także rozkładem w kolejnych 
dniach tygodnia na analizowanym obszarze. 

W przypadku proponowanej koncepcji korzystania dla 
celów budowy modelu ruchu z danych uzyskiwanych 
w ramach normalnego funkcjonowania systemu GSM, 
jak wspomniano wcześniej, pozyskiwana próba będzie 
praktycznie równa populacji (w zależności od możliwości 
współpracy z operatorami systemów telefonii komórko
wej). Taką precyzję pomiaru danych umożliwia specyfika 
działania sieci GSM, a w szczególności pewne protokoły 
transmisji, które zostaną omówione poniżej. Pozyskiwanie 
danych o parametrach ruchu dla znacznego procentu po
pulacji powoduje, że wyeliminowana zostaje większość 
błędów, jakimi obciążony jest model statyczny, a w szcze
gólności – czterostopniowy. W proponowanej koncepcji 
można budować stosunkowo precyzyjne funkcje oporu 
przestrzeni, z grubsza dzielić ruch na mody i motywacje 
– choć w proponowanym podejściu nie jest to zupełnie 
potrzebne. Poza tym, można w ogóle wyeliminować z mo
delu funkcję oporu przestrzeni, podział modalny np. 
zgodny z modelem logitowym etc. Prawdopodobnie jest 
możliwe również wyeliminowanie konstruowania podzia
łu motywacyjnego na podstawie danych z próby. W celu 
wyjaśnienia szczegółowego nowego podejścia do mode
lownia ruchu wyjaśniony zostanie w pierwszym kroku 
sposób zestawiania danych dla modelu na podstawie da
nych z sieci GSM

Procedura zbierania danych
W klasycznym czterostopniowym modelu ruchu dane 
zbiera się i opracowuje z podziałem na rejony komunika
cyjne. Zebranie i opracowanie danych stanowi istotną część 
kosztów i czasu realizacji modelu ruchu. Etap ten można 
nazwać umownie przygotowawczym. Błędy etapu przygo
towawczego mogą być natury statystycznej i merytorycz
nej. Błędy statystyczne polegają na niedokładnym zebraniu 
danych, wadliwym wykonaniu i opracowaniu ankiet lub 
niewłaściwym doborze próby. Merytorycznym błędem jest 
opisywanie zjawisk ruchowych, z natury dynamicznych, 
parametrami statycznymi. Rejony komunikacyjne, jeśli na
wet opisane są zgodnie z przyjętymi w literaturze zasada
mi, budzą wątpliwości, chociażby przez sam fakt skupienia 
całego ruchu w centroidzie [6]. Należy dodać, że błędy te 
dotyczą próby do 3%, która z natury rzeczy sama jest na 
granicy błędu statystycznego.

W miejsce klasycznego podejścia do budowy rejonów 
komunikacyjnych i konstruowania na ich bazie danych sta
tystycznych dla celów modelowych proponuje się wykorzy
stać istniejące systemy telefonii komórkowej GSM.

Dla potrzeb prezentowanej nowej koncepcji modelu 
ruchu w odniesieniu do sieci GSM zwraca uwagę jej cha
rakterystyczna struktura wewnętrzna. Morfologia sieci 
telefonii komórkowej, podobnie jak każdej innej sieci 
transportowej, opisuje pewną strukturę ruchu (w tym wy
padku przepływ połączeń głosowych i danych). Wyko
rzystując analogię do struktury sieci transportowej, moż
na zbudować w oparciu o dane z sieci komórkowej model 

ruchu. Sieć GSM zbudowana jest według struktury hie
rarchicznej. Dla operatorów sieci krajowej podstawowym 
elementem podziału jest tzw. obszar lokalizacji (umownie: 
adresowy, ang. location area – LA). Obszar ten wskazuje 
pewien większy fragment w sieci komórkowej, w którym 
może być zlokalizowany abonent. Obszary typu LA dzielą 
się na mniejsze struktury oparte na tzw. stacjach bazo
wych (ang. Base Station System – BSS, BTS, BSC� – w za
leżności od przekroju obserwacji). Obszary stacji bazo
wych typu BSS dzielą się z kolei na mniejsze jednostki 
zwane komórkami (ang. CELL). Struktura sieci komórko
wej nie jest jednorodna. Podział sieci GSM na obszary LA, 
BSS i CELL zależy od wielu parametrów: ukształtowania 
terenu, gęstości zaludnienia, barier geograficznych, cha
rakterystyki technicznej stosowanego oprzyrządowania 
itp. W rzeczywistości najmniejszą rozpoznawalną częścią 
sieci jest sektor. Zagadnienie to poruszone zostanie w dal
szej części opracowania. Podobny układ strukturalny cha
rakteryzuje następcę sieci GSM – UMTS. Przy czym, jak 
wspomniano już wcześniej, struktura ta nie jest jednorod
na. W UMTS dodatkowo zmniejszeniu z przyczyn tech
nologicznych ulegają komórki sieci.

Na rysunku 1 komórki oznaczono heksagonami w róż
nych odcieniach szarości (jednorodnym dla określonego ob
szaru lokalizacyjnego), stacje bazowe prezentują ciemno
szare walce, zbiór komórek tego samego koloru stanowi 
kolejno system bazowy BSS, następnie obszar lokalizacji 
LA. Na tak określonym obszarze porusza się abonent ozna
czony akronimem MS (ang. mobile station – w terminologii 
GSM: terminal). W rzeczywistości MS oznacza aparat tele
foniczny abonenta, który jest formalnie również złożoną 
strukturą. Dla przykładu zwykła karta SIM sama w sobie 
jest bazą danych sieci komórkowej. Teoretycznie lokalizacje 

3 Użyto wiele akronimów, ponieważ w zależności od warstwy infrastruktury, którą 
się opisuje, stacje bazowe można różnie określić. BTC dotyczy infrastruktury tele
transmisyjnej, BSC sterownika (hardware, programowy etc.).

Rys.1. Struktura sieci komórkowej w systemie GSM/UMTS
Źródło: opracowanie własne
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abonenta MS można identyfikować z dokładnością do sek
tora komórki bazowej. W zagadnieniach modelowania ru
chu przedmiotem zainteresowania będzie lokalizacja z do
kładnością do stacji bazowej BSS. Lokalizacja z dokładnoś
cią do sektora nie jest tu wymagana – choć nie stanowi 
większego problemu technicznego.

Wielkość komórki w rejonach aglomeracyjnych wyno
si od kilkudziesięciu metrów do kilkuset. Z reguły od 50 
metrów do kilometra. Z uwagi na ten fakt analiza prowa
dzona będzie w odniesieniu do obszaru stacji bazowej zło
żonej z reguły z kilku komórek. Dla potrzeb modelowania 
ruchu jest to wartość wystarczająca. Obszar stacji bazowej 
BSS w proponowanej koncepcji jest rozpatrywany jako 
ekwiwalent rejonu komunikacyjnego w klasycznym czte
rostopniowym modelu ruchu. Interesujący jest fakt, że 
w odróżnieniu od podejścia klasycznego rejon taki, oparty 
na BSS, nie posiada wyznaczonych ściśle fizycznych gra
nic. Taki obszar posiada jednak jedną charakterystyczną 
cechę – ma ściśle określony środek, którym jest emiter 
stacji bazowej. W danej chwili stacja ta swoim zasięgiem 
obejmuje określoną liczbę abonentów – którzy przypo
rządkowani są wyłącznie do niej. W takim przypadku od
pada więc w zagadnieniach modelowania ruchu koniecz
ność wyznaczania centroidy – jest to po prostu środek 
BSS, który, co istotne, posiada ustalone współrzędne geo
graficzne (GPS – Global Positioning System). W ten spo
sób można szybko zdefiniować rejony komunikacyjne dla 
celów modelowania ruchu – one w zasadzie już istnieją 
w definicji struktury sieci komórkowej. Właściwie należy 
tylko ustalić poziom szczegółowości analizy: stacja bazo
wa, komórka czy sektor. Z punktu widzenia procedury 
wyznaczania centroidy rejonu komunikacyjnego najko
rzystniejszym jest wybór stacji bazowej jako obszaru od
niesienia dla rejonu komunikacyjnego. Problem zmienno
ści ruchu dla pojedynczej stacji bazowej jest skompliko
wanym zagadnieniem z zakresu fizyki falowej. Przekracza 
to ramy niniejszego artykułu, choć nie jest przeszkodą dla 
logiki proponowanej metody. Niedogodność tę znosi dy
namiczny charakter proponowanego modelu.

Dla celów dalszej analizy należy wyjaśnić procedurę lo
gowania abonenta do sieci i jego lokalizacji w sieci GSM. 
Pomocny w tym celu będzie rysunek �.

Proces logowania abonenta MS do sieci GSM (ang. lo-
cation update) polega na zgłoszeniu aparatu w BSS, która 
aktualnie ma najsilniejszy sygnał w jego lokalizacji. Zgło
szenie następuje w określonym obszarze lokalizacji LA. 
Cała sieć podzielona jest na obszary lokalizacyjne złożone 
z reguły z kilku do kilkudziesięciu BSS. Ruchem teleko
munikacyjnym w obszarze lokalizacyjnym LA zarządza 
centrala telefoniczna typu cyfrowego MSC (ang. Mobile 
Switching Centre). W kraju wielkości Niemiec jest kilkaset 
MSC. Centrala MSC pracuje z reguły w parze ze specjali
zowanym rejestrem, który przechowuje dane abonentów 
– VLR (ang. VISITOR Location Registry). Jest to chwilowa 
baza danych (rejestr ulotny), która rejestruje parametry 
abonenta MS – kto i gdzie się zgłosił do sieci. Z uwagi na 
rozmiary zagadnienia (kilkaset zgłoszeń do jednego MSC 
na sekundę), VLR nie zapisuje danych. Korzysta w tym 
celu ze stałego rejestru dla całej sieci HLR (ang. Home 
Location Registry), który zawiera szczegółowe dane wszyst
kich abonentów. HLR ma bliźniaczy rejestr zapasowy, 
w celach bezpieczeństwa sieci (czego nie zaznaczono na ry
sunku �). Korzystając z danych VLR, można uzyskać in
formacje, z jakiego aparatu dzwoniono, kiedy i w jakim 
BSS. Kwestią do rozwiązania pozostaje magazynowanie 
i filtrowanie danych z VLR. Problemem jest również mi
gracja danych z poziomu BSC via MSC na VLR – choć 
możliwa do rozwiązania z wykorzystaniem określonych 
środków technicznych. Nie jest to zagadnienie trywialne 
przy średnim obciążeniu MSC na poziomie kilkuset roz
mów na sekundę. Jest to więc problem złożony z niebaga
telną złożonością obliczeniową w zakresie przetworzenia 
tej liczby informacji w czasie rzeczywistym (10–�0 mln 
zgłoszeń MS w ciągu doby). Przepustowość transmisji da
nych stacji bazowych GSM jest ograniczona. Priorytetem 
są transmisje związane z realizacją podstawowych usług 
przez operatorów. W chwili obecnej wynika to z faktu 
ograniczonego wykorzystania przetwarzanych danych w za
kresie inżynierii ruchu. Dane te mają znikomą wartość ko
mercyjną dla operatorów sieci komórkowych. Dane prze
twarzane w zakresie modelowania ruchu niosą ze sobą 
istotne treści o charakterze komercyjnym. Może to być 
asumptem dla operatorów w kierunku zwiększenia prze
pustowości stacji bazowych pod tym kątem.

Informacja, jaką dysponuje MSC i VLR w przedmiocie 
lokalizacji abonenta MS, jest tzw. numer LAI (ang. Location 
Area Identity). Numer składający się z 15 cyfr. Trzy pierwsze 
cyfry tego numeru to oznaczenie kraju (MCC ang. Mobile 
Country Code), w którym zarejestrowano sieć, kolejne 1–� 
oznaczenie operatora telefonii komórkowej (MNC ang. 
Mobile Network Code) i kolejne liczby, do 10, to oznaczenie 
obszaru lokalizacyjnego LA – LAC (ang. Localization Area 
Code). Ważny jest też numer CGI oznaczający jednoznaczną 
lokalizację (numer) danej komórki w całej sieci operatora 
(ang. Cell Global Identity). Numer CGI jest złożeniem nume
ru LAI i CI (ang. CELL ID). Numer CI jest numerem z za
kresu od 0 do 65k. Ostatecznie format numeru lokalizujące
go komórkę przybiera postać: MCC+MNC+LAC+CI. 
Kolejne ważne numery przedstawiono w tabeli 1.

Rys. 2. Schemat funkcjonalny sieci GSM
Źródło: opracowanie własne
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Numer komórki CGI kodowany jest na poziomie stacji 
nadawczej (ang. Base Transceiver Station – BTS), numer LAI 
przetwarzany jest na poziomie kontrolera stacji bazowej (ang. 
Base Station Controller – BSC), centrali telefonicznej, rejestrze 
VLR. CGI nie jest tam przetwarzany z powodu przepusto
wości łączy, zwielokrotniłoby to kilkukrotnie ruch na pozio
mie MSC (i tak już duży). Poza tymi przypadkami numer 
LAI przetwarzany jest na poziomie abonenta w MS. 

Kwestią techniczną pozostaje przetwarzanie zapisów 
migracji abonentów sieci komórkowej w VLR, MSC lub 
BSC. Analizując dane tych elementów typu „hardware” 
sieci komórkowej, można ustalać lokalizacje abonenta z do
kładnością do stacji bazowej lub, przy odpowiedniej orga
nizacji infrastruktury, do komórki, a nawet jej sektora, 
jeśli taki posiada. Oznacza to ustalenie abonenta MS z do
kładnością do kilkuset – kilku tysięcy metrów kwadrato
wych powierzchni obszaru analizy. Jak wspomniano 
wcześniej, interesujące z punktu widzenia tematyki arty
kułu jest analizowanie ruchu w sieci transportowej w ukła
dzie odniesienia stacji bazowych, których koordynaty 
geograficzne są z reguły znane. W takim ujęciu każda sta
cja bazowa BSS traktowana jest jako rejon komunikacyj
ny. W tym wypadku obszar analizy ruchu w sieci trans
portowej z podziałem na rejony komunikacyjne wyglądał
by jak na rysunku 3.

Rysunek 3 przedstawia zasięg stacji bazowych BSS (BSC 
+BTS), które tworzą rejony komunikacyjne. Zasięg jest 
orientacyjny – zależy od parametrów fizycznych sieci i apa
ratu abonenta. Centroida w takim przypadku nie musi się 
znajdować dokładnie w środku rejonu komunikacyjnego – 
tym niemniej jej położenie geograficzne jest zawsze znane. 

Tym sposobem uzyskuje się zwarty obszar rejonu komuni
kacyjnego na bazie rejonu BSS ze ściśle określoną centroidą 
(współrzędne geograficzne). Abonenci, zgłaszając się w cią
gu doby do sieci, tworzą potencjał generujący G i absorbu
jący A w danym rejonie komunikacyjnym (stacji bazowej 
BSS). Jest to potencjał zmienny dynamicznie, który w ten 
sam sposób na drodze ciągłych pomiarów można odczyty
wać. Panaceum na niewielką zmienność granic BSS jest 
uśrednianie mierzonych charakterystyk w czasie. Jako po
tencjał generujący można np. przyjąć abonentów rejestro
wanych na poziomie HLR i VLR w okresach późnowieczor
nych i wczesnorannych (mieszkańcy). Szczegółowy sposób 
ustalenia tego parametru pozostaje do wyjaśnienia na eta
pie kalibracji modelu. Podobnie analizując ruch abonentów 
w danym BSS w okresie np. 7.00–16.00, określa się umow
ny potencjał absorbujący (mieszkańcy pozostający + pra
cownicy i uczniowie dojeżdżający z innych rejonów komu
nikacyjnych). Należy pamiętać, że w rzeczywistości w da
nym LAI operator dysponuje danymi nmacierzy A

i
 i G

i
 dla 

każdego LAI
i 
i dla każdego BSS

n
.

Macierze te są zmienne w czasie w ∆t→0. W efekcie za
gadnienie sprowadza się do korelacji proporcji (zachowanie 
bilansu podróży) szeregu macierzy Ai(t1):Gi(t1)→ Ai(t2):
Gi(t2)→.. Ai(ti):Gl(tl)→.. Ai(tw):Gi(tw) w określonym czasie 
obserwacji T. Porównywanie odpowiednich macierzy pomię
dzy sobą wyklucza w rejonie i-tym określone jednostki MSk 
z potencjału generującego lub absorbującego ruch na zasa
dzie porównania przemieszczeń pomiędzy i-tymi i j-tymi BSS
ami w ciągu doby lub okresu pomiaru. Stosując metody do
kładnej lokalizacji MS w rejonie obszaru BSS z dokładnością 
dochodzącą przy zastosowaniu najlepszych dostępnych w tej 
chwili metod do 10 m, można na zasadzie określania średniej 
arytmetycznej z pomiarów zmieniać położenie centroidy da
nego rejonu komunikacyjnego (BSS). Taki proces odzwier
ciedla możliwość ciążenia jednego rejonu komunikacyjnego 
do rozmaitych fragmentów układu komunikacyjnego w róż
nych okresach doby. Rzecz dotychczas niemożliwa do od
wzorowania z zastosowaniem jakichkolwiek metod modelo
wania.

W podany wyżej sposób można zbudować wartości 
potencjału dla każdego rejonu komunikacyjnego określo
nego centroidą zlokalizowaną dokładnie we współrzęd
nych geograficznych BTS. Analizy takie można prowadzić 
w dowolnym okresie doby. Realne jest także prowadzenie 
ciągłej obserwacji przez kilka dni, co daje możliwość szer
szych porównań. Dodatkowo można – stosując metody 
lokalizacji – pozycjonować centroidę danego rejonu ko
munikacyjnego z dokładnością do rzeczywistego roz
mieszczenia trójwymiarowej funkcji rozkładu gęstości 
zgłoszeń f(x,y,t), gdzie x i y oznaczają koordynaty geogra
ficzne terminala MS. Pamiętając, że sygnał nadawany 
z BTS rozchodzi się w płaszczyźnie sfery, można również 
centroidę rejonu komunikacyjnego lokować zgodnie ze 
środkiem rozkładu funkcji gęstości w przestrzeni trójwy
miarowej g(x,y,z). Lokalizacje centroidy w każdym rejonie 
komunikacyjnym można realizować w sposób dynamicz
ny na podstawie analizy wartości funkcji fxy(t) i gxyz(t). To, 

Oznaczenia numerów identyfikacyjnych w sieci GSM
Numer Opis

MSISDN Country Code (CC)+National Destinationcode (NDC)+Subscriber Number (SN)

MSRN CC+NDC+SN

IMSI Mobile Country Code (MCC)+Mobile Network Code (MNC)+Mobile Subscriber 
Identification Code (MSIC)

TMSI Temporary Mobile Subscriber Identify

IMEI Type Approval Code (FAC)+Final Assembly Code (FAC) +Serial Number (MSIC)

Tabela 1

Rys. 3. Obszary stacji bazowych BSS traktowane jako rejony komunikacyjne
Źródło: opracowanie własne
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co jest jednak najważniejsze w tym podejściu, poza do
kładnością i możliwością wyznaczenia rzeczywistej cen
troidy rejonu komunikacyjnego, sprowadza się do cech 
ilościowych proponowanej metody.

W krótkim czasie teoretycznie można wykonać zesta
wiania potencjałów generujących i absorbujących dzień po 
dniu. Co ważniejsze, potencjały te można szacować dla po
pulacji posiadaczy telefonów komórkowych logujących się 
do sieci. W chwili obecnej w Polsce zarejestrowanych jest 
ponad 47 mln aparatów komórkowych (MS – stan na ko
niec �010). Powstaje problem połączenia danych będących 
w posiadaniu różnych działających na rynku operatorów te
lefonii komórkowej. W takich rejonach jak aglomeracja 
górnośląskozagłębiowska naturalną tendencją powinno 
być unifikowanie funkcji organizacji i zarządzania transpor
tem do jednego operatora np. typu ITS. W takim wypadku 
będzie możliwa również współpraca ze zunifikowanym 
podmiotem działającym w ramach operatorów sieci komór
kowych. Zdaniem autorów, na podstawie analizy danych 
abonentów sieci GSM, jest możliwe:

•	 wyznaczanie spójnych rejonów komunikacyjnych,
•	 określenie dla oznaczonych rejonów potencjału ab

sorbującego ruch i generującego,
•	 wyznaczenie centroid opartych na dokładnych (geogra

ficznych) lokalizacjach stacji bazowych BSS lub na rze
czywistych rozkładach funkcji gęstości zgłoszeń abonen
tów sieci w czasie i w przestrzeni je odwzorowujących,

•	 prowadzenie tych analiz w formie dynamicznej.

Problemem jest z pewnością algorytmizacja tych zagad
nień i ich złożoność obliczeniowa (10–�0 mln połączeń dla 
jednego MSC w dobie, do maksymalnie � mld w skali całe
go kraju). Dane dotyczą okresów ruchu szczytowego w sie
ci GSM.

Ruch tranzytowy i zewnętrzny
Interesującą kwestią jest rozpatrywanie ruchu strefowego 
w przypadku proponowanej koncepcji. Strefą nazywa się ob
szar złożony z zewnętrznych rejonów komunikacyjnych ota
czających obszar stanowiący przedmiot analizy. Rozpatruje się 
ruch tranzytowy spoza obszaru strefy poprzez obszar analizy 
oraz tzw. ruch zewnętrzny obszar – strefa. Należy zauważyć, 
że w przypadku odwzorowania sieci transportowej z pomocą 
struktury sieci komórkowej obszar strefa–otoczenie jest wy
łącznie umowny. Struktura sieci komórkowej zlokalizowana 
jest na terytorium całego kraju – zmienna jest tylko gęstość 
sieci komórkowej. W odróżnieniu od obszarów miejskich, 
gdzie odległości pomiędzy BSS mieszczą się w granicach od 
kilkudziesięciu, kilkuset merów do 1–� kilometrów w obsza
rach podmiejskich i wiejskich dochodzą do kilku i kilkunastu 
kilometrów. Teoretycznie mogą występować również komórki 
BSS o promieniu do 36 km lub nawet 1�0 km przy zasto
sowaniu odpowiednich zmian częstotliwości i mocy sygnału 
GSM. W praktyce dla zagadnień modelowania ruchu oznacza 
to pełną elastyczność w definiowaniu obszaru analizy i jego 
strefy. Może to być przesłanką do wielu ciekawych rozważań. 
Dla przykładu analizą taką może być model ruchu w układzie 

osi Katowice–Kraków z uwzględnieniem procesów metro
polizacyjnych w perspektywie kilkudziesięciu lat. Obszarem, 
w tym wypadku, byłyby gminy w układzie W–E, poczyna
jąc od Gliwic i kończąc na wschodnich dzielnicach Krakowa. 
Strefą byłyby wszystkie gminy stanowiące otoczenie takiej po
ziomej, w układzie geograficznym, struktury. Ponownie zwra
ca tu uwagę elastyczność odwzorowania sieci transportowej 
z pomocą infrastruktury GSM. Przy opracowaniu problemu 
od strony algorytmiki zagadnienia można wykonywać właś
ciwie dowolne analizy dowolnych przestrzennie układów mo
deli ruchu. Warunkiem ograniczającym jest, w tym wypadku, 
pokrycie siecią komórkową danego obszaru. Pokrycie obsza
rowe sieci GSM na terenie Polski dla poszczególnych opera
torów dochodzi do 100% (znacznie gorzej jest z siecią UMTS 
– głównie tereny miejskie i aglomeracyjne). Nawet przy braku 
współpracy pomiędzy operatorami procedury obliczeniowe 
mogą uwzględniać badanie próby z populacji orientacyjnie 
od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Udział w rynku 
poszczególnych operatorów przedstawia tabela �. Jak widać, 
udział procentowy pierwszych trzech operatorów jest zbliżony 
każdorazowo do 30%.

 

Procedura rozkładania i analizy danych
W poprzednich punktach przedstawiono sposób pozyskania 
danych do modelu. Określono w zarysie możliwości w za
kresie budowy modelu generacji i absorpcji ruchu. Podano 
sposoby konstrukcji rejonów komunikacyjnych na bazie 
obszarów stacji bazowych systemu GSM. Przedstawiono 
również możliwości określania centroid tak zdefiniowanych 
rejonów komunikacyjnych. Proponowana koncepcja różni 
się od konwencjonalnego modelu czterostopniowego tym, 
że sprowadzi się wyłącznie do dwóch kroków. Najpierw 
dane zostaną zebrane, a następnie bezpośrednio rozłożone 
na sieć uliczną i drogową z wykorzystaniem danych opera
torów sieci komórkowych (tabela 3).

Udział operatorów sieci GSM na polskim ryku
Operator Łączna liczba abonentów i użytkow-

ników (usługi z przedpłatą) 
Udział  

procentowy [%]

PTK Centertel (Orange) 14 029 000 30,67

Polkomtel (Plus i Sami Swoi) 13 709 000 29,97

PTC (Era i Heyah + tuBiedronka) 13 276 000 29,02

Play 4 000 000 8,74

MVNO 727 000 1,60

RAZEM 45 741 000 100,00

Źródło: opracowano na podstawie „Rynek komórkowy po II kw. 2010” www.telix.pl (odsłona 18.05.2011).

Tabela 2

Porównanie modeli (przykład/wariant)
Model/etap Model czterostopniowy Model proponowany

I Model generacji Akwizycja danych  
(model generacji i absorpcji)

II Model rozkładu
(macierz OD) –

III Podział modalny i motywacyjny –

IV Rozłożenie ruchu
(traffic assignment)

Rozłożenie ruchu
/traffic assignment

Tabela 3
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Dla celów zobrazowania możliwości sieci GSM w przed
miocie modelowania ruchu w prezentowanej koncepcji 
przedstawiony zostanie kolejny rysunek (rys. 4). 

W proponowanej koncepcji przedstawiono uzyskanie 
modelu generacji ruchu i jego absorpcji nie na bazie próby, 
ale na bazie praktycznie całej populacji, z wykorzystaniem 
danych specyficznych dla sieci telefonii komórkowej. Jest to 
możliwe teoretycznie. Opisane dane i sposób ich pozyskania 
można jasno zdefiniować i określić. Kwestią nierozwiązaną 
pozostanie współpraca pomiędzy operatorem ITS lub innym 
podmiotem zajmującym się modelowaniem a operatorem 
lub operatorami sieci komórkowych. Pozostają kwestie praw
ne: czy inni operatorzy mogą dysponować danymi w przed
miocie MS z puli adresowej innych operatorów komórko
wych na rzecz podmiotów trzecich. Na rysunku 5 przedsta
wiono schemat blokowy, w którym porównano obie metody: 
model czterostopniowy i rozważaną koncepcję.

W przypadku opisywanej koncepcji badania dotyczą 
przemieszczenia osób. Każde identyfikowane przemiesz
czenie w sieci GSM dotyczy niewątpliwie użytkownika ter
minalu MS – więc osoby, a nie pojazdu (w odróżnieniu od 
klasycznych badań). Należy jednak zwrócić uwagę na toż
samość w przypadku komunikacji indywidualnej. W tym 
przypadku przemieszczenie użytkownika oznacza również 
przemieszczenie się z nim pojazdu. Kryterium czy użyt
kownik przemieszcza się pieszo, czy też z wykorzystaniem 
środka transportu powinno być jedno: częstotliwość logo
wania się jego terminala MS do kolejnych BSS.

Rysunek 4 przedstawia schemat rozmieszczenia stacji 
bazowych (ściślej ich anten) na dzień 4.05.�011 w śród
mieściu Katowic. Są to anteny kilku operatorów oraz dzia
łające w różnych systemach GSM/UMTS, tym niemniej 
anteny te przetwarzają dane w podobny sposób. W zakre
sie rejestrów każdego operatora VLR+HLR można od
tworzyć dane abonentów operatorów wszystkich sieci. 
Na przedstawionym obszarze o powierzchni około 4 km� 
zainstalowano około 100 stacji bazowych. Średnio na każde 
40 000 m� przypada 0,�5 stacji bazowej. Stacja bazowa 
średnio odpowiada polu powierzchni o wymiarach �00x�00 
metrów. W ścisłym centrum zagęszczenie stacji bazowych 
jest jeszcze większe. Średnio w analizowanym przypadku 
rejon komunikacyjny odwzorowuje pole powierzchni o wiel
kości zbliżonej do wymiarów 6 boisk piłkarskich. Jest to 
więc relatywnie mały obszar. Z reguły tego typu obszary 
nie występują w powszechnej praktyce modelowania. 
Składa się na to wiele czynników, w tym ograniczenia licen
cyjne i fizyczne dostępnego oprogramowania.

W procedurze czterostopniowej modelowania ruchu, 
po wykonaniu modelu generacji i absorpcji ruchu, przygo
towuje się model rozkładu przestrzennego ruchu. W tym 
celu na bazie badań empirycznych tworzona jest funkcja 
oporu przestrzeni. Funkcja ta ma różną postać – najczęściej 
spotykane są wykładnicze, logarytmiczne i złożone. Funkcja 
służy wykonaniu rozkładu ruchu przewidzianego modelem 
generacji i absorpcji ruchu pomiędzy poszczególnymi rejo
nami komunikacyjnymi, zgodnie z określoną metodą (np. 
metodą grawitacyjną). Uzyskany w ten sposób rozkład po
toków międzyrejonowych dzieli się na ruch pieszy i niepie
szy, zgodnie np. z modelem logitowym (tabela 3). Ruch 
praktycznie od kroku I czterostopniowego modelu ruchu 
analizuje się w układzie motywacyjnym (praca–dom, na
uka–praca, dom–inne i niezwiązane z domem). Końcowym 
modelem jest rozkład potoków międzyrejonowych na ist
niejące połączenia drogowe między rejonami w zależności 
od ustalonych kryteriów (profil modelu).

Rys. 4. Mapa BTS dla śródmieścia Katowic (szary punkt – Base Terminal System)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Porównanie metod
Źródło: opracowanie własne

Przedstawiony na rysunku podział jest umowny – moż
na różnie definiować etapy modelu czterostopniowego. 
Tym niemniej wyróżnia się cztery zasadnicze kroki: model 
generacji i absorpcji, model rozkładu ruchu międzyrejono
wego, model podziału modalnego i ostatecznie rozłożenie 
międzyrejonowych potoków ruchu na istniejącą sieć drogo
wą (schemat po lewej stronie na rysunku 5). Procedura ka
libracyjna lub iteracja modelu może być prowadzona wstecz 
do modelu generacji i absorpcji lub do modelu funkcji opo
ru przestrzeni – poprzez ich zmianę lub poprawę. W pro
ponowanej koncepcji, której model generacji i absorpcji 
określono uprzednio kolejnym krokiem jest bezpośrednie 
rozłożenie ruchu na istniejącą sieć. Na rysunku 5 zwraca 
uwagę odmienna koncepcja kalibracji proponowanego mo



TransporT miejski i regionalny 07-08 2011

�0

delu dwustopniowego. Model generacji i absorpcji, nawet 
w przypadku wystąpienia błędów na etapie kalibracji, nie 
jest poprawiany. Wynika to ze sposobu, w jaki jest konstru
owany. Model ten jest zestawiany albo ad hoc, w krótkich 
horyzontach czasu, w których dane są uśredniane albo 
w dłuższych horyzontach czasu (eliminacja odchyłek loso
wych w generatorach i absorbentach ruchu). Ponadto dane 
takie dotyczą przypadku znacznego pokrycia nimi popula
cji lub nawet pokrycia jej właściwie całej (od 30% dla jed
nego operatora do blisko 100% przy uwzględnieniu wszyst
kich) (tabela �). Oznacza to, że model kalibracji w przypad
ku proponowanej koncepcji sprowadzi się, co najwyżej, do 
poprawek i zmian w modelu rozłożenia ruchu na sieć (sub
model nr � proponowanej koncepcji). Jest to istotna zmia
na w stosunku do klasycznego modelu czterostopniowego. 
Ruch nie jest rozkładany etapami i na mody, ale na sieć 
drogową i uliczną bezpośrednio z modeli generacji i absorp
cji. Nawiasem mówiąc, w przypadku pokrycia bliskiego 
100% populacji, trudno jest nawet mówić o modelu jako 
takim. Jest to w takim przypadku po prostu odzwierciedle
nie danych rzeczywistych. Jak zatem wygląda procedura 
rozłożenia ruchu z modelu generacji i absorpcji w propono
wanej koncepcji? W celu rozpatrzenia przypadku rozłoże
nia ruchu z modeli generacji i absorpcji ad hoc na sieć dro
gową i uliczną należy spojrzeć na fragment mapy z rysun
ku 4 w powiększeniu (rysunek 6).

ści 4–1–�–3. Natomiast pojazdy w relacji Moniuszki– 
Korfantego wykrywane będą w kolejności zgłoszenia do 
BTS 4–�–1. W praktyce oznacza to, że każdą relację lub 
drogę w mieście można opisać określoną sekwencją przełą
czania się sygnału (zgłoszenia abonenta) na kolejne BTS. 
Dla przykładu pewna droga może zostać opisana jako BTS 
1, BTS �3, BTS 34, BTS 33, BTS �, BTS 1�3, …BTS 345. 
W ten sposób powstanie dla każdej struktury sieci trans
portowej unikatowa macierz A, która w kolejnych wier
szach opisuje drogi realizowane w jej układzie oraz w ko
lumnach poszczególne BTS należące do struktury itej dro
gi (itego wiersza). 

W praktyce stacje bazowe interferują w pewnym zasięgu 
w zakresie swoich sygnałów, w związku z czym w takich łań
cuchach pojawią się zakłócenia losowe (wpisy numerów stacji 
bazowych nie należących w rzeczywistości do danej drogi). 
Z samej definicji komórka sieci GSM to obszar nadawania, 
w którym sygnał jednego z BTS jest sygnałem dominują
cym. Jest to jednoznacznie identyfikowane zarówno na po
ziomie BSC, jak i MS. Zatem jedna komórka posiada jedyny 
MS, dla którego nadaje najlepszy sygnał. Sfera, w której na
daje BSS, w rzeczywistości jest niejednolita ze względu na 
interferencje sygnałów i przeszkody terenowe.

W związku z tym przynależność abonenta MS można 
określić do danej ścieżki w sieci transportowej z określonym 
prawdopodobieństwem P(A(BTS1, BTS�, ..BTSi)). Stoso
wanym w tym wypadku algorytmem rozpoznawania właś
ciwej drogi w sieci transportowej miasta mogą być znane 
z zagadnień rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojaz
dów, algorytmy rozpoznawania łańcucha wzorca znaków 
lub podobne. 

W artykule wcześniej opisano, że proponowany jest 
nowy dwustopniowy model ruchu. Jednak, jak widać z po
wyższej demonstracji, w rzeczywistości „to swoiste modelo
wanie” sprowadzać się będzie do określania danych w pew
nym zakresie struktury i określonym czasie próbkowania. 
W najkorzystniejszym przypadku rozpoznawaniem ruchu 
w sieci transportowej nawet z prawdopodobieństwem do
chodzącym do liczby prawidłowo rozpoznanych zgłoszeń 
w systemie GSM, czyli do blisko 100%. W najbardziej nie
korzystnym przypadku, dla współpracy z jednym operato
rem GSM na danym terenie może to być od kilkunastu do 
30–40%. Modelowanie, w tym przypadku, sprowadza się 
do odczytu baz danych, na podstawie których obliczana (a nie 
modelowana) będzie generacja i absorpcja ruchu w poszcze
gólnych rejonach komunikacyjnych. Następnie na podsta
wie macierzy związków ruchu zapisanych w formie kombi
nacji numerów BTS, określany będzie rzeczywisty rozkład 
potoków abonentów na poszczególne drogi. 

W takim toku postępowania pozostają do rozstrzygnię
cia kwestie podziału modalnego i motywacyjnego. Sprawne 
zarządzanie siecią transportową trudno sobie wyobrazić bez 
znajomości podziału modalnego – znacznie prościej można 
to realizować z pominięciem podziału motywacyjnego. 
Autorzy w chwili obecnej zajmują się poszukiwaniami roz
wiązań identyfikacji mody i motywacji podróży na bazie 
danych z sieci GSM.

Rys. 6. Rysunek 4 powiększony (fragment) – szare kropki– stacje bazowe
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6 przedstawia fragment sieci drogowej miasta 
Katowice z rysunku 4. Symbolami kropek numerowanych 
oznaczono 4 BTS dla najbliższej okolicy jednego ze skrzy
żowań (BTSy jednego operatora, w jednym standardzie). 
Jest to ciąg ulic Moniuszki–Mickiewicza na skrzyżowaniu 
z aleją Korfantego (ścisłe centrum Katowic w pobliżu 
Rynku). Pojazdy na wlocie Moniuszki → Mickiewicza (al. 
Korfantego) poruszają się ze wschodu na zachód (mapa wy
konana w układzie współrzędnych polarnych). Na skrzyżo
waniu występują trzy relacje Moniuszki–Mickiewicza, 
Moniuszki–al. Korfantego E–W (� pasy) i trzecia relacja al. 
Korfantego–Mickiewicza. Pojazdy w relacji al. Korfantego 
–Mickiewicza wykrywane będą w kolejności stacji bazo
wych 1–�–3, w relacji Moniuszki–Mickiewicza w kolejno
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Podział modalny można, w proponowanym toku postę
powania dla nowej metody, również otrzymać na podstawie 
wskazań z danych sieci operatora komórkowego. Logowanie 
do kolejnych stacji bazowych w łańcuchu przemieszczenia 
opisanym macierzą A realizowane będzie z kolejnymi inter
wałami ∆t

1
, ∆t

�,….
 ∆t

i…,
∆t

n. 
Analiza charakterystyki zmien

ności tych interwałów posłużyć może do estymacji prędko
ści poruszających się pojazdów. Na tej podstawie można 
określić z dużym prawdopodobieństwem, którą modę 
transportu reprezentuje dany abonent z MS logującego się 
do stacji bazowych. W warunkach kongestii, kiedy zmien
ność prędkości komunikacyjnych w poszczególnych mo
dach wyrównywałaby się (wariancja prędkości wszystkich 
mod transportu zbliża się do zera), postępowanie takie by
łoby zawodne. Rozwiązaniem w takim wypadku jest anali
za całych szeregów zgłoszeń MS. Widmo rozkładu zgłoszeń 
MS do BS byłoby inne – pojazdów komunikacji indywidu
alnej, a inne w przypadku pojazdów komunikacji zbioro
wej. W tym drugim przypadku zgłoszenia byłyby równoo
dstępowe z uwagi na poruszanie się wielu MS w ramach 
jednego środka transportu (kilkudziesięciu abonentów 
w jednym autobusie). Czyli następowałoby zgaszenie „na
raz” kilkudziesięciu MS w tym samym czasie (zgłoszenie 
jest wymuszane przy zmianie granic komórek). Rzutując 
czasy zgłoszeń do BS, można by wychwytywać i wyróżniać 
pojazdy odpowiadające co najmniej dla dwóch różnych ty
pów środków transportu (indywidualny i zbiorowy). Przy 
większej liczbie obserwacji ruch rowerowy także będzie wy
różniał się charakterystyczną prędkością.

Przedmiotem do rozwiązania pozostaje analiza ruchu 
pieszego. W takiej sytuacji przemieszczenia (charakteryzu
jące się niewielką prędkością) w sytuacji kongestii także 
będą trudne do uchwycenia. Dodatkowym problemem po
zostają przemieszczenia wewnątrz obszaru jednej bazy – tak 
zwany ruch wewnątrz rejonu komunikacyjnego. Będą one 
stanowić w znacznym stopniu właśnie przejścia piesze. 

Należy zwrócić szczegółową uwagę na jeszcze jedną 
kwestię. Osoba korzystająca z usług sieci GSM może posia
dać dwa i więcej terminali MS. Takie przypadki trzeba wy
różniać/eliminować na drodze algorytmizacji zagadnienia. 
Zgłoszenia tych osób w poszczególnych BSS, w trakcie 
przemieszczania się użytkowników terminali, stanowią lo
giczne łańcuchy zdarzeń w sieci komórkowej. Analiza jed
noczesnych zgłoszeń numerów abonentów w poszczegól
nych BSS pozwala na drodze interpolacji wyeliminować 
niedokładności z tym związane (należy jednak dodatkowo 
wyodrębnić osoby przemieszczające się wspólnie np. pojaz
dem komunikacji zbiorowej, jest to jednak do rozwiązania 
poprzez analizę prędkości przemieszczeń). Jeśli będą noto
wane jednoczesne zgłoszenia w sieci komórkowej z termi
nali np. MSxxxxxxxxx, MSyyyyyyyyy, MSzzzzzzzzz (x, y i z są 
to cyfry numerów poszczególnych trzech różnych termina
li) w BSSi, BSSi+1, BSSi+�, BSS i+j..., BSSn–1 zgłosze
nia te można z pewnym stałym opóźnieniem redukować do 
rzeczywistej liczby podróży związanych z tą osobą. 
Wystarczy w tych przypadkach stosować uśrednianie aryt
metyczne liczby zgłoszeń.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że nieko
rzystne – wydawałoby się z punktu widzenia modelowania 
ruchu – przypadki związane z osobami posiadającymi dwa 
lub trzy terminale MS, stanowią w istocie przyczynek do dal
szych ciekawych analiz. Osoby mające więcej niż jeden ter
minal posiadają z reguły drugi aparat jako aparat służbowy. 
Można dzięki temu rangować podróże odbywane w sieci 
transportowej, śledząc te podróże, które odbywane są przez 
posiadaczy większej liczby terminali MS. Stosując taką syste
matykę, można pokusić się o budowę modelu ruchu z poto
kami priorytetowymi, co w przypadku dotychczasowego 
podejścia jest niemożliwe. Problem stanowi w tym przypad
ku nieznajomość rozkładu liczby terminali MS pośród użyt
kowników w odniesieniu do przeznaczenia określonego od
biornika GSM. Kolejnym polem badawczym byłoby więc 
rozpoznanie przeznaczenia terminali MS spośród użytkowni
ków korzystających z więcej niż jednego takiego urządzenia.

Problem motywacji
Z pewnością trudnym, jeśli nie najtrudniejszym, proble
mem w proponowanej koncepcji jest kwestia określenia 
motywacji podróży. Choć jest to zdaniem autorów problem 
trudny – to jednak kwestia znajomości motywacji podróży 
nie wpływa ani na infrastrukturę drogową, ani na jej orga
nizację w danej chwili. Może wprowadzać pewne zmiany 
i ograniczenia w zakresie gestii dysponentów transportu 
zbiorowego. Pomocne w ustalaniu parametrów podróży, 
a zwłaszcza jej motywacji, mogą być takie elementy jak:

•	 źródło (ustalane z dokładnością do stacji bazowej),
•	 cel podróży (ustalany z dokładnością do BTS),
•	 czas pobytu w źródle i w ujściu (z dokładnością do BTS),
•	 liczba rozmów i czas wykonywanych rozmów w po

szczególnych BTS.

Autorzy w tej kwestii dysponują pewnym doświadcze
niem i procedurami weryfikacji motywacji podróży na ba
zie danych z sieci GSM.

Podsumowanie
Prezentowana koncepcja ma, wbrew zachęcającym per
spektywom, kilka wad. Nie są one jednak głównie natury 
merytorycznej, a raczej organizacyjnej. Do wad tych na
leży zaliczyć konieczność sprawnej współpracy (być może 
partycypacji) pomiędzy poszczególnymi operatorami sieci 
komórkowych, które – z natury swojej działalności – kon
kurują ze sobą. Drugą wadą jest konieczność zorganizowa
nia na platformie hardwarowej i softwarowej dodatkowych 
procedur umożliwiających koordynację danych pomiędzy 
rejestrem VLR a danymi stacji bazowych. Wymaga to, poza 
oprogramowaniem, również odpowiedniego oprzyrządo
wania sprzętowego lub odpowiedniego wykorzystania już 
istniejących zasobów hardware. Pozostałe problemy dotyczą 
zagadnień natury prawnej działalności sieci komórkowych, 
w tym ochrony danych osobowych, jak również technicznej 
strony funkcjonowania sieci komórkowej, co przekracza za
kres przedmiotowego artykułu. 
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