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W kontekście modelowania ruchu w dużej skali 
(np. regionalny czy wojewódzki model ruchu) poja
wiają się problemy związane z prawidłowym opisem 
przestrzennym dużych rejonów komunikacyjnych 
(np. powiatów). Artykuł pokazuje, że posiłkując się 
podstawową bazą danych o rozmieszczeniu ludno
ści i sieci transportowej, można uzyskać znacznie 
bardziej wartościowy opis rejonów komunikacyj
nych. Zaproponowano opisanie ich za pomocą po
łożenia definiowanych w artykule punktów charak
terystycznych oraz związanych z nimi wartości cha
rakterystycznych. Otrzymane dzięki nim informacje 
pozwalają zwiększyć jakość regionalnego modelu 
ruchu, przy zachowaniu małej liczby dużych rejo
nów komunikacyjnych.

Wprowadzenie
W toku analiz nad projektem systemu transportu publicz
nego w województwie lubelskim pojawiły się następujące 
pytania dotyczące projektowania wojewódzkiego systemu 
transportowego:

• Czy każdy powiat będzie miał jedno centrum komu
nikacyjne, z którego realizowane będą połączenia 
o zasięgu wojewódzkim?

• Jeśli tak, to czy zawsze będzie to miasto powiatowe?
• Jakie są szacunkowe koszty dowozu każdego miesz

kańca do jednego centrum komunikacyjnego?
• Gdzie znajduje się punkt, do którego najmniejszym 

kosztem możemy dowieźć wszystkich mieszkańców 
powiatu (optymalne teoretyczne położenie centrum 
komunikacyjnego)?

• Jaki jest dodatkowy zysk wynikający z umiejscowie
nia centrum komunikacyjnego poza centrum admi
nistracyjnym?

• Jaką korzyść uzyskamy, jeśli stworzymy dwa centra 
komunikacyjne i gdzie jest odpowiednie miejsce na 
lokalizacje drugiego centrum komunikacyjnego?

1 Mgr inż., doktorant Politechniki Krakowskiej, rafalkucharski@gazeta.pl
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Zauważono, że pojawiające się problemy są pośrednio 
związane z odpowiedzią na obecne w modelowaniu ruchu 
pytanie o lokalizacje centroid (czyli wirtualnych punktów, 
w których zaczynają się i kończą podróże w modelu ruchu) 
oraz koszt związany z podpięciem ruchu z dużego rejonu 
komunikacyjnego do sieci (opór konektora). Analizy poka
zane w tym artykule prowadzone są na poziomie modelo
wania ruchu, ale ich wyniki prowadzą do uzyskania odpo
wiedzi na praktyczne problemy transportowe wymienione 
wcześniej. 

Tło analizy
Potrzebę odpowiedzi na wymienione pytania stwierdzono 
w trakcie analizy zapisów Ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym�, w świetle której konieczne będzie opracowa
nie planów transportowych (w ustawie: „plan zrównoważo
nego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”) przez 
każde województwo. W planie transportowym powinien 
się znaleźć m.in. schemat sieci komunikacyjnej wojewódz
twa, której określenie należy poprzedzić analizą systemu 
komunikacyjnego. Odpowiednim narzędziem do realizacji 
takiej analizy jest regionalny model ruchu. 

Opracowywany plan transportowy będzie ograniczony 
„z góry” – gdyż ustawowo musi być spójny z planem przy
gotowywanym przez ministra i „z dołu”, bowiem powinien 
starać się wspierać pozytywne inicjatywy starostów powia
tów. Hierarchizacja ta daje marszałkowi możliwość tworze
nia sieci połączeń międzypowiatowych i uzgadniania połą
czeń międzywojewódzkich. Wobec tych ograniczeń, w pla
nie transportowym województwa powinno się agregować 
dane do poziomów powiatów, nie ingerując niepotrzebnie 
w ich systemy transportowe, ale tak, by zapewnić warunki 
do ich dobrego rozwoju. 

W kontekście modelowania ruchu w skali regionalnej 
ograniczenia te oznaczają, że w tworzonym regionalnym 
modelu ruchu dane powinny być agregowane do powiatów. 
W artykule pokazano, jak przeprowadzić agregacje, by nie 
powodowała zbytniego uproszczenia modelu.

� Ustawa z dnia 16 grudnia �010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z �011 r. Nr 5, poz. 13).
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dane wejściowe
Użyto cyfrowej mapy Lubelszczyzny, która zawierała infor
macje o rozmieszczeniu ludności, sieci transportowej (dro
gowej i kolejowej), oraz o granicach administracyjnych. Sieć 
była zapisana tak, by możliwe były na niej obliczenia naj
krótszej ścieżki, drzewa rozpinającego i innych podstawo
wych obliczeń programowania sieciowego (rys.1). Ludność 
obszaru zakodowano w formie punktów umieszczonych 
w centrum każdej miejscowości (każde miasto i wieś na 
Lubelszczyźnie; rys. �).

Agregacja danych w modelach ruchu
Model ruchu operuje na skończonej, niewielkiej liczbie 
punktów wirtualnych reprezentujących obszary, do których 
agregowany jest model (w wypadku województwa będą 
to powiaty). Każdy rejon analizowany w modelu ma ob
liczony wektor kosztów podróży do innych obszarów oraz 
przypisaną atrakcję. W sytuacji idealnej każdy punkt prze
strzeni musiałby mieć właśnie tak określone charakterysty
ki, co jest oczywiście niewykonalne. Konieczne jest więc 
agregowanie danych, w tym wypadku tworzenie rejonów 
komunikacyjnych. 

Wielkość rejonu komunikacyjnego (stopień agregacji) 
zależy od stopnia szczegółowości analizy. Dla skompliko
wanych dynamicznych modeli miejskich będą to małe wy
cinki, a dla ogólnych analiz makroekonomicznych nawet 
całe kraje. Przy agregacji danych do rejonów powszechne 
jest agregowanie ich charakterystyk (liczby ludności, miejsc 
pracy, powierzchni handlowej etc.). Na podstawie danych 
szczegółowych, w zależności od typu charakterystyki su
muje się, uśrednia, wyciąga maksimum lub przyjmuje inną 
wartość ogólną na podstawie wartości elementów. 

Agregacja ma wymiar ilościowy i przestrzenny. Ilościowo 
agregujemy wartości charakterystyczne, a przestrzennie za
kładamy, że skumulowane zostały one w określonym punk
cie. Punkt ten (centroida) jest wirtualnym początkiem 
i końcem wszystkich podróży rozpoczynanych i kończo
nych w danym rejonie komunikacyjnym. Podejście to ma 
niewątpliwą zaletę: dyskretyzacja bogatego zbioru poprzez 
agregacje zmiennych do rejonów komunikacyjnych znacz
nie zmniejsza czas obliczeń. Dodatkowo, dzięki odpowied
niemu stopniowi agregacji, otrzymujemy pożądany stopień 
dokładności przy zachowaniu czytelności (np. do trasowa
nia sieci autostrad nie są potrzebne dane o rozmieszczeniu 
ludności wewnątrz gminy). Projektant powinien jednak 
zdawać sobie sprawę, że uogólnienia te mogą prowadzić do 
zubożenia opisu. Zubożenie to nie musi być efektem nega
tywnym, jednak w momencie zmiany opisu dokładnego na 
opis zagregowany otrzymujemy zupełnie inną charaktery
stykę. Co więcej – dla dwu skrajnie różnych z punktu wi
dzenia projektowania systemu transportowego układów 
możemy uzyskać identyczne charakterystyki, np. dwa mia
sta o takiej samej liczbie mieszkańców i powierzchni, z cze
go pierwsze jest miastem o gęstej, wysokiej zabudowie oto
czonej terenami zielonymi, a drugie o luźnej jednorodzinnej 
zabudowie. W opisie zagregowanym dla tych dwu miast 
otrzymamy taki sam opis. 

Rys. 1. Sieć transportowa i granice powiatów Lubelszczyzny

Rys. 2. Rozmieszczenie i gęstość ludności powiatów Lubelszczyzny
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Naturalnym wyjściem jest zwiększenie dokładności, 
czyli zmniejszenie rejonów komunikacyjnych. Jednak 
wówczas tracimy przejrzystość i prostotę, zwiększając ob
liczeniochłonność. W artykule proponowane jest inne 
wyjście – opis obszaru za pomocą charakterystyk prze
strzennych. 

Charakterystyka przestrzenna jest funkcją wartości da
nej charakterystyki od położenia. Przykładem mogą być 
mapy wysokościowe, zagęszczenia ludności, rozmieszczenia 
miejsc pracy czy punktów sprzedaży biletów. To opisy nie 
za pomocą jednej zmiennej, ale wielu zmiennych. W prost
szych przypadkach może być to zbiór punktów na płasz
czyźnie wraz z wartościami charakterystycznymi (np. po
wierzchnia handlowa). W bardziej złożonych będzie to 
mapa rastrowa, gdzie każdemu punktowi obszaru przypi
sana jest wartość (np. wysokość nad poziom morza, czas 
dojścia na przystanek, gęstość ludności). 

Wartości takie są znacznie dokładniejsze. Zazwyczaj 
jednak wraz ze wzrostem dokładności danych wejściowych 
rosną wymagania co do narzędzi potrzebnych do ich wyko
rzystania. Zamiast pojedynczej wartości mamy do czynie
nia z przestrzenią opisaną za pomocą funkcji dwu zmien
nych (X i Y). Najczęściej używane narzędzia do modelowa
nia ruchu nie potrafią używać takich danych w surowej 
postaci. By je wykorzystać należy je przetłumaczyć na po
stać odczytywalną przez program. Wobec tego, aby użyć 
w modelowaniu charakterystyk przestrzennych, oczekiwać 
należy postaci zagregowanej, czyli takiej transformacji opi
su przestrzennego, która, przy zachowaniu maksimum 
z jego istoty, będzie mogła przedstawić go w formie jednej 
zmiennej.

W artykule przyjęto, że charakterystyką przestrzenną 
rejonu komunikacyjnego (w tym wypadku powiatu) jest 
rozmieszczenie ludności wewnątrz niego. Agregacją tej da
nej jest np. średnia odległość od siedziby.

Pożądana charakterystyka
W modelowaniu ruchu początkiem i końcem każdej po
dróży jest umowny punkt – centroida rejonu komunika
cyjnego. Centroida połączona jest z siecią transportową za 
pomocą podpięcia (konektora). W rzeczywistości każda 
podróż kończy i zaczyna się nie w miejscu podpięcia ru
chu do sieci, ale w konkretnym, rzeczywistym punkcie 
w przestrzeni. W wyniku takiego uproszczenia obliczone 
w modelu koszty związane z podróżowaniem są zaniżane 
w stosunku do rzeczywistych, przy czym zaniżenie to jest 
tym większe, im większe są rejony komunikacyjne przyjęte 
w modelowaniu.

Dla poprawnego odwzorowania kosztów związanych z po
dróżami w modelu regionalnym należy obliczyć m.in. śred
ni koszt dojazdu użytkownika do umownego miejsca pod
pięcia ruchu do sieci. Koszt ten powinien być użyty w mo
delu jako koszt związany z podpięciem ruchu do sieci. 
Wówczas sumaryczne dane dotyczące czasu, długości 
i kosztu podróży będą bliższe rzeczywistym. W artykule 
niniejszym wartością tego kosztu jest obliczana transporto
chłonność wyrażona w przeliczeniu na mieszkańca.

Z kolei przy projektowaniu sieci transportu zbiorowego 
można rozważać problem optymalnej lokalizacji miejsca 
podpięcia ruchu do sieci. W artykule pokazano, jak określić 
taką optymalną lokalizację. Rozważane są dwa przypadki 
lokalizacji. Pierwszym jest przypadek dla jednego punktu 
podpięcia, w którym osiągnięta jest minimalna wartość 
transportochłonności związanej z dojazdem do niego. 
Drugim jest przypadek, gdzie lokalizuje się dwa punkty 
dostępu: jeden w siedzibie powiatu, a drugi w punkcie, 
w którym osiągnięte jest minimum transportochłonności 
określonej wzorem opisanym w dalszej części artykułu. Dla 
tych punktów również określany jest koszt podpięcia się do 
sieci, wyrażony w transportochłonności na mieszkańca.

Istotą proponowanej agregacji charakterystyki prze
strzennej (rozmieszczenia ludności) jest określenie położe
nia trzech punktów charakterystycznych.
1. Pierwszym punktem jest położenie siedziby powiatu.
�. Drugim punktem jest „środek ciężkości”, określony tu

taj jako punkt, dla którego transportochłonność jest naj
mniejsza, tzn. punkt, do którego najmniejszym suma
rycznym kosztem może dostać się cała ludność powiatu. 
Im bliżej siedziby znajduje się środek ciężkości, tym więk
sze jest naturalne ciążenie do siedziby powiatu.

3. Trzecim punktem charakterystycznym jest „drugi 
środek ciężkości”, określony jako taki punkt, dla 
którego transportochłonność wynikająca z dojazdu do 
niego, lub do siedziby powiatu, jest najmniejsza i uzy
skamy w nim największe korzyści wynikające z lokali
zacji drugiego po siedzibie powiatu węzła komunika
cyjnego. Skala tych korzyści powinna być wskazówką 
przy podejmowaniu decyzji o budowie dwucentrycz
nego systemu transportowego. Im większe zyski, tym 
bardziej racjonalna będzie decyzja o stworzeniu dwóch 
centrów przesiadkowych.

Dla dwu kolejnych punktów charakterystycznych obli
czono zyski dla powiatu wynikające ze zmniejszenia trans
portochłonności przy lokalizacji centrów w punktach cha
rakterystycznych, a nie w siedzibie powiatu.

Zbiór trzech punktów charakterystycznych można ana
lizować pod kątem odległości między nimi. Im mniejsze 
odległości, tym bardziej uzasadniony będzie monocentrycz
ny układ systemu transportowego. Im większa odległość 
pomiędzy siedzibą a drugim środkiem ciężkości, tym bar
dziej uzasadnione będzie stworzenie dwu punktów podpię
cia do sieci (dwu węzłów transportowych).

Proponowana charakterystyka powiatów  
jako rejonów komunikacyjnych
Dla rejonów komunikacyjnych (powiatów) zapropono
wano obliczenie kilkunastu wartości charakterystycznych 
(tabela 1).

Daną wejściową dla opisu powiatu są informacje o roz
mieszczeniu przestrzennym ludności, czyli zbiór miejsco
wości, jakie się w nim znajdują opisany ludnością i położe
niem. Położenia są wyrażone w postaci współrzędnych geo
graficznych. 
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Objaśnienie obliczanych charakterystyk powiatów

Lp. Charakterystyka Wzór Jednostka

1 Nazwa -

2 Ludność powiatu, miejscowości [mieszk.]

3 Miejscowości w powiecie -

4 Odległość kartezjańska z punktu a do punktu b [km]

5

Po
ło

że
ni

e

siedziby powiatu [X, Y]

6 środka ciężkości powiatu [X, Y]

7 drugiego środka ciężkości [X, Y]

8

Tr
an

sp
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to
ch

ło
nn

oś
ć 

zw
iąz

an
a 

 
z d

oj
az

de
m

 d
o:

siedziby powiatu

całkowita [pas/km]

9 na mieszkańca [km/os.]

10

środka ciężkości powiatu

całkowita [pas/km]

11 na mieszkańca [km/os/]

12

drugiego środka ciężkości

całkowita [pas/km]

13 na mieszkańca [km/os.]

14
Odległość między siedzibą powiatu a:

środkiem ciężkości [km]

15 drugim środkiem ciężkości [km]

Tabela 1

Odległość używana w obliczeniach jest odległością kar
tezjańską. Przy takim stopniu ogólności reprezentacji sieci 
transportowej odległość mierzona po sieci transportowej 
była niemożliwa do obliczenia.

Transportochłonność punktu X jest rozumiana tu jako 
suma iloczynów odległości (kartezjańskiej) z miejscowości 
do punktu X i liczby mieszkańców kolejnych miejscowości 
analizowanego powiatu. Zgodnie ze wzorem:

Dla powiatu transportochłonność siedziby będzie sumą 
iloczynów liczby ludności miejscowości i jej odległości od sie
dziby powiatu. Transportochłonność obliczana jest zarówno 
w wymiarze całkowitym, czyli w odniesieniu do całkowitej 
liczby ludności, jak i w odniesieniu do statystycznego po
dróżnego, gdy jest interpretowana jako średnia odległość 
wynikająca z przemieszczenia. Transportochłonność obliczo
na dla punktu może być interpretowana jako odzwierciedle
nie kosztów związanych z lokalizacją w tym punkcie centrum 
komunikacyjnego (punktu, do którego cała ludność powiatu 
miałaby się dostać) – im jest ona mniejsza, tym bardziej uza
sadniona staje się lokalizacja w danym punkcie. 

Obliczenia transportochłonności wykonywano iteracyj
nie, natomiast położenia punktów charakterystycznych okreś
lano za pomocą metod optymalizacyjnych. Jak pokazują wy
kresy w końcowej części artykułu, funkcja związana z położe

niem środka ciężkości jest funkcją monotoniczną o jednym 
minimum, mogły być więc zastosowane metody analityczne. 
Dla drugiego środka ciężkości funkcja transportochłonności 
była niemonotoniczna i posiadała minima lokalne i globalne. 
Zastosowano więc metody heurystyczne – algorytmy gene
tyczne i symulowane wyżarzanie (GA, SA). Wszystkie meto
dy sprawdzono enumeracyjnie, wybierając minimum z war
tości na węzłach na siatki o skoku 400 m.

Wyniki analizy
Przeanalizowano 19 powiatów Lubelszczyzny, określając 
dla nich wielkości opisanych w tabeli 1 charakterystyk. 
Pominięto powiat zamojski, gdyż baza danych o nim oka
zała się niepełna i wyniki były niedokładne.

Dane podstawowe o badanych powiatach zawarto w ta
beli �, a w tabeli 3 dane o transportochłonności wewnętrz
nej powiatów. Wyniki transportochłonności wewnętrznej 
zilustrowano na rysunkach 3, 4, 5 i 6.

Komentarz do wyników
Największe całkowite koszty związane z dojazdami miesz
kańców do siedziby występują w powiecie lubelskim. 
Największa transportochłonność dojazdów do siedziby po
wiatu w przeliczeniu na mieszkańca występuje w najwięk
szym i prawie najsłabiej zaludnionym powiecie bialskim. 
Aby każdy mieszkaniec tego powiatu dojechał do siedziby, 
trzeba ponad �,5 miliona pasażerokilometrów, statystyczny 
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Dane podstawowe o powiatach Lubelszczyzny

Lp. Nazwa Ludność
Położenie 
siedziby Powierzchnia  

(przybliżona) km2

Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2]X Y

1 Powiat bialski 112 846 78,26 47,14 2800 40,9
2 Powiat biłgorajski 103 226 76,30 30,21 1700 61,3
3 Powiat chełmski 78 765 81,25 37,34 1900 41,7
4 Powiat hrubieszowski 67 059 84,47 33,79 1300 52,8
5 Powiat janowski 47 242 74,07 32,11 900 54,0
6 Powiat krasnostawski 67 824 79,20 35,38 1000 65,7
7 Powiat kraśnicki 98 574 72,73 34,41 1000 98,1
8 Powiat lubartowski 89 876 75,05 40,56 1300 69,7
9 Powiat lubelski 144 383 74,86 38,02 1700 85,9
10 Powiat łęczyński 57 164 77,06 38,93 600 89,9
11 Powiat łukowski 107 953 73,24 45,71 1400 77,4
12 Powiat opolski 62 048 70,76 36,87 800 76,7
13 Powiat parczewski 35 921 77,03 42,61 1000 37,7
14 Powiat puławski 115 860 70,72 39,90 900 124,0
15 Powiat radzyński 60 866 75,01 44,09 1000 63,1
16 Powiat rycki 58 342 70,29 42,13 600 94,9
17 Powiat świdnicki 72 366 75,75 37,97 500 154,3
18 Powiat tomaszowski 86 657 81,32 29,72 1500 58,1
19 Powiat włodawski 39 526 81,57 41,90 1300 31,4

Tabela 2

Transportochłonność powiatów Lubelszczyzny
Transportochłonność Transportochłonność związana z podróżami mieszkańców powiatu:

Lp. Powiat

do siedziby 
powiatu do środka ciężkości do siedziby lub do drugiego 

środka ciężkości
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1 bialski 2 580 000 22,86 2 510 000 22,24 0,62 1 930 000 17,1 5,76
2 biłgorajski 1 360 000 13,17 1 320 000 12,79 0,39 1 060 000 10,27 2,91
3 chełmski 1 390 000 17,65 1 380 000 17,52 0,13 1 050 000 13,33 4,32
4 hrubieszowski 700 000 10,44 690 000 10,29 0,15 520 000 7,75 2,68
5 janowski 390 000 8,26 390 000 8,26 0 290 000 6,14 2,12
6 krasnostawski 660 000 9,73 650 000 9,58 0,15 490 000 7,22 2,51
7 kraśnicki 910 000 9,23 880 000 8,93 0,3 600 000 6,09 3,14
8 lubartowski 1 130 000 12,57 1 100 000 12,24 0,33 700 000 7,79 4,78
9 lubelski 2 720 000 18,84 2 350 000 16,28 2,56 1 890 000 13,09 5,75
10 łęczyński 380 000 6,65 380 000 6,65 0 260 000 4,55 2,1
11 łukowski 1 520 000 14,08 1 480 000 13,71 0,37 900 000 8,34 5,74
12 opolski 570 000 9,19 570 000 9,19 0 410 000 6,61 2,58
13 parczewski 340 000 9,47 330 000 9,19 0,28 250 000 6,96 2,51
14 puławski 910 000 7,85 890 000 7,68 0,17 610 000 5,26 2,59
15 radzyński 580 000 9,53 570 000 9,36 0,16 450 000 7,39 2,14
16 rycki 490 000 8,4 490 000 8,4 0 300 000 5,14 3,26
17 świdnicki 560 000 7,74 500 000 6,91 0,83 270 000 3,73 4,01
18 tomaszowski 1 010 000 11,66 1 000 000 11,54 0,12 700 000 8,08 3,58
19 włodawski 520 000 13,16 510 000 12,9 0,25 330 000 8,35 4,81

Tabela 3
Rys. 3. Całkowita transportochłonność dojazdu do siedziby powiatu [pas/km]

Rys. 4. Transportochłonność dojazdu do siedziby powiatu przeliczona na mieszkańca [km/mieszk]

mieszkaniec musi pokonać �3 kilometry, by dostać się do 
siedziby. Najbardziej „zwarty” jest powiat łęczyński, w któ
rym wystarczy przeciętnie 6,7 kilometra, by dostać się do 
siedziby. Najmniejsze koszty całkowite transportu wystę
pują w powiecie parczewskim – 340 tys. kilometrów, po
nad siedmiokrotnie mniej niż w powiecie bialskim.

Lokalizacja środków ciężkości powiatów jest bliska loka
lizacji ich siedzib. Świadczy to o naturalnym ciążeniu powia

tów do ich centrów administracyjnych i jest dowodem, że 
granice powiatów odpowiadają naturalnym kierunkom cią
żeń. Największy zysk związany z wprowadzeniem centrum 
komunikacyjnego w środku ciężkości uzyskaliby mieszkańcy 
powiatu lubelskiego (wynika to z wyłączenia dużego obszaru 
na powiat ziemski) – ponad �,5 kilometra na mieszkańca. 
Następne w kolejności zyski uzyskaliby mieszkańcy powiatu 
świdnickiego, którego siedziba jest przy granicy powiatu, 
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janowski). Największe zyski uzyskaliby mieszkańcy powia
tów bialskiego, lubelskiego i łukowskiego (rys. 7).

Tabela 4. zbiera informacje o odległościach między siedzibą 
powiatu a pozostałymi dwoma punktami charakterystyczny
mi. Odległość między środkiem ciężkości a siedzibą wacha się 
od 300 m w powiecie radzyńskim do ponad 10 km w powiecie 
lubelskim. Drugi środek ciężkości oddalony jest od siedziby 
nawet o ponad �� km (powiaty bialski i tomaszowski). 

Położenie punktów charakterystycznych w powiatach Lubelszczyzny

Lp. Nazwa Ludność
Odległość od siedziby do:

Środka ciężkości [km] Drugiego środka  
ciężkości [km]

1 Powiat bialski 112 846 6,82 22,29

2 Powiat biłgorajski 103 226 1,66 18,96

3 Powiat chełmski 78 765 2,39 21,22

4 Powiat hrubieszowski 67 059 0,58 19,90

5 Powiat janowski 47 242 0,27 10,78

6 Powiat krasnostawski 67 824 0,68 15,70

7 Powiat kraśnicki 98 574 0,70 20,25

8 Powiat lubartowski 89 876 0,97 19,96

9 Powiat lubelski 144 383 10,75 22,11

10 Powiat łęczyński 57 164 0,24 15,45

11 Powiat łukowski 107 953 4,87 21,40

12 Powiat opolski 62 048 0,67 8,34

13 Powiat parczewski 35 921 1,08 13,67

14 Powiat puławski 115 860 0,89 16,53

15 Powiat radzyński 60 866 0,32 16,27

16 Powiat rycki 58 342 0,36 9,40

17 Powiat świdnicki 72 366 1,03 17,52

18 Powiat tomaszowski 86 657 0,78 22,46

19 Powiat włodawski 39 526 0,48 20,35Rys. 5. Zysk na mieszkańca związany ze środkiem ciężkości [m/mieszk.]

Rys. 6. Zysk związany z wprowadzeniem drugiego środka ciężkości [m/mieszk.]

oraz bialskiego, który jest wyjątkowo rozległy. Zazwyczaj 
jednak zysk w przeliczeniu na mieszkańca nie przekracza 
500 m.

Po wprowadzeniu centrum komunikacyjnego w drugim 
środku ciężkości transportochłonność znacznie spada (tabe
la 4). Przeciętne długości podróży są o �–6 kilometrów 
mniejsze, a transportochłonność całkowita spada nawet do 
�50–300 tys. kilometrów (powiat parczewski, świdnicki, 

Rys. 7. Położenie punktów charakterystycznych powiatów

Tabela 4
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Wybrane wyniki dla powiatów
Rysunki 8. do 11. pokazują wyniki analiz dla wybranych 
powiatów.

 Rysunek 8. – rozmieszczenie w powiecie łukowskim 
ludności (ciemniejsze okręgi), sieć transportową, granice 
powiatu oraz lokalizacje punktów charakterystycznych:

• siedziby powiatu,
• środka ciężkości,
• drugiego środka ciężkości,
• optymalnego punktu dostępu (nieanalizowanego 

w niniejszym artykule).

Rys. 8. Położenie punktów charakterystycznych powiatu łukowskiego

Rys. 9. Transportochłonność powiatu łukowskiego 

Rys. 10. Efektywność położenia drugiego środka ciężkości dla powiatu radzyńskiego  
.

Rys. 11. Wykres efektywności lokalizacji drugiego środka ciężkości jako funkcja jego położe-
nia; powiat bialski. 

Na rysunku 9. – wykres obliczonych wartości transpor
tochłonności w zależności od położenia. Rysunek pokazuje 
wyniki obliczeń dla powiatu łukowskiego; im jaśniejszy ko
lor tła, tym większa transportochłonność. Trójkątem zazna
czono środek ciężkości, krzyżem siedzibę powiatu. Funkcja, 
którą otrzymano w wyniku naniesienia wartości, jest mo
notoniczna i nie przyjmuje ekstremów poza minimum glo
balnym, wobec czego jest stosunkowo łatwa w optymaliza
cji. Widać również, że w siedzibie funkcja przyjmuje warto
ści bliskie optymalnym, co oznacza, że lokalizacja węzła 
transportowego w siedzibie jest korzystna również z punk
tu widzenia transportochłonności wewnętrznej powiatu.

Rysunek 10. – wykres funkcji efektywności lokalizacji 
drugiego środka ciężkości. Im jaśniejszy kolor, tym większa 
transportochłonność. Wykres pokazuje sytuacje w powiecie 
radzyńskim. Kwadratem zaznaczono optymalne położenie 
drugiego środka ciężkości, trójkątem środek ciężkości, 
a krzyżem siedzibę.

Funkcja posiada dwa maksima lokalne, wobec czego 
jest stosunkowo trudna w optymalizacji. Nieodpowiednio 

skalibrowana procedura może wskazać optymalne rozwią
zanie w minimum lokalnym. Rysunek pokazuje znaczne 
różnice w efektywności poszczególnych punktów. Naj
mniej efektywne jest lokowanie drugiego środka ciężkości 
w pobliżu siedziby powiatu.

Rys. 11. – w innym ujęciu charakterystyki widoczne 
na rysunku 10. Pokazano tu wykres tej samej funkcji, ale 
za pomocą wykresu trójwymiarowego. Na przykładzie 
powiatu bialskiego przedstawiono na nim efektywność 
położenia drugiego środka ciężkości. Dzięki trójwymiaro
wemu ujęciu można szacować przedział zmienności dla 
wartości funkcji – z obliczeń wiadomo, że wartość mini
malna to 1 930 000, a maksymalna to � 580 000 pas/km. 
Z wykresu można odczytać położenie ostrego maksimum 
lokalnego w centroidzie oraz dwa minima o podobnej 
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Podsumowanie
Wśród syntetycznych kryteriów jakości branych pod uwa
gę w miejskim transporcie zbiorowym, wymienianych 
w literaturze, wyróżnia się: dostępność, czas podróży, nie
zawodność, ekologię i warunki podróży [6]. Składnikiem 
tych ostatnich są m.in. kompetencje i kultura obsługi. 
W artykule przedstawiono wyniki badań przejazdów bez 
biletów przeprowadzonych wśród kontrolerów biletów 
komunikacji miejskiej i pasażerów MPK SA w Krakowie. 
Omówiono również dane przedstawiające liczbę łapówek 
wręczanych kontrolerom w zamian za odstąpienie od wypi
sania mandatu za przejazd bez biletu oraz relacje kontroler 
biletów–pasażer.
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efektywności. Wartości uzyskiwane w minimach lokal
nych są podobne, jednak ich otoczenie jest zgoła odmien
ne. Wokół lewego minimum funkcja przyrasta łagodnie, 
a wokół drugiego gwałtownie – informacja taka pozwala 
na przeprowadzenie zgrubnej analizy wrażliwości efek
tywności na zmiany lokalizacji i zmiany parametrów obli
czeń.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza może być wykorzystana w tworze
niu regionalnego modelu ruchu. Na podstawie stosunko
wo niedużej i łatwo dostępnej bazy danych udało się opisać 
przestrzennie powiaty województwa lubelskiego. Pozwala 
to na przybliżenie odpowiedzi na pytania: jak modelować 
duże rejony komunikacyjne (jak lokalizować podpięcie, 
jakie czasy doliczać do podróży, gdzie lokalizować kolejne 
podpięcia i jak je parametryzować). Po wyciągnięciu wnio
sków z przedstawionych analiz można ponowić pierwotne 
pytanie: jak powinien wyglądać wojewódzki i powiatowe 
systemy transportowe. Wydaje się, że obliczone charak
terystyki ułatwiają odpowiedź na pytania wymienione we 
wstępie.

W artykule określono charakterystyki powiatów, które 
mogą być podstawą do dalszych analiz. Analizy takie mogą 
być wykonane dla dowolnego województwa lub w innej 
skali – np. dla powiatu. Analogiczna może być analiza 
przestrzenna gmin, a w skali kraju – województw. 
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