
I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 71 
 

Ireneusz CELIŃSKI, Grzegorz SIERPIŃSKI, Marcin STANIEK 

WYKORZYSTANIE ZWROTNEGO KANAŁU INFORMACYJNEGO W SIECI 

TRANSPORTOWEJ W CELU ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU TRANSPORTU  

NA PRZYKŁADZIE ZBIORÓW BIG DATA Z WYKORZYSTANIEM PLANERA  

PODRÓŻY GREEN TRAVELLING, METODYKA (CZ. II)  

 

Opisane w pierwszej części przedmiotowego artykułu zbiory danych dotyczące zachowań i preferencji komunikacyjnych 

użytkowników sieci transportowej mogą być pozyskiwane z wykorzystaniem planera podróży GT Planner. Dane te mogą 

wspierać działania prowadzące do równoważenia transportu. Proces może być realizowany z pomocą licznych dziedzin prze-

mysłów kreatywnych, w tym głownie środków multimedialnych. Celem artykułu jest wskazanie, jak na drodze synergii syste-

mów planowania podróży (i/lub) nawigacji satelitarnej, wspartych dziedzinami przemysłów kreatywnych możliwe jest dążenie 

do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transportu. Zasadniczym przedmiotem takich działań powinno być harmonizowanie 

podziału modalnego w sieci transportowej - natomiast poszczególne dziedziny przemysłów kreatywnych są wygodnym środ-

kiem do jego realizacji.  

 

WSTĘP 

W ramach pierwszej części tego artykułu pt. „Wykorzystanie 
zwrotnego kanału informacyjnego w sieci transportowej w celu 
zrównoważenia rozwoju transportu na przykładzie pozyskania zbio-
rów typu Big Data z wykorzystaniem planera podróży Green Travel-
ling, zbiory danych (cz. I)” zaprezentowano podstawowe sposoby 
pozyskiwania danych nt. zachowań i preferencji komunikacyjnych 
mieszkańców dowolnego obszaru sieci transportowej. Z jednym 
zastrzeżeniem, że obszar taki musi być objęty zasięgiem działania 
specjalizowanego planera podróży. Jako przykład planera podróży 
o takiej funkcjonalności podano narzędzie GreenTravelling Planner 
opracowane w ramach projektu międzynarodowego w programie 
ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A platform to analyze 
and foster the use of Green Travelling options. Wskazano możliwo-
ści gromadzenia wiedzy na temat preferencji i zachowań komunika-
cyjnych mieszkańców aglomeracji z wykorzystaniem GT Planner. 
Jako przykład aplikacji przedmiotowej metody z wykorzystaniem 
planera posłużył obszar konurbacji górnośląskiej.  

Pewną nową jakością w porównaniu do dotychczas prowadzo-
nych badań zachowań komunikacyjnych (ankietowych, CAPI, PAPI 
[19]) jest analiza tego procesu w układzie geograficznym z dokład-
nością do fizycznego śladu każdego zarejestrowanego zachowania 
lub preferencji komunikacyjnej. Jak wykazały badania (zrealizowane 
przez Autorów na terenie konurbacji górnośląskiej na losowej próbie 
reprezentatywnej przekraczającej 14 000 osób [4], [5], [21]) rozmiar 
pozyskiwanych prób w zakresie zachowań komunikacyjnych może 
dochodzić do wielkości 6% całej populacji - zakładając wykorzysta-
nie zaproponowanej w artykule metody. 

Zdobyta w opisany wyżej sposób szczegółowa wiedza na te-
mat zachowań i preferencji komunikacyjnej, może posłużyć działa-
niom mającym na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju trans-
portu [1], [12], [18]. Aby to jednak było możliwe należy wskazać na 
narzędzia pozwalające efektywnie wykorzystać zdobyte informacje 

w celu zrównoważenia rozwoju transportu. Z uwagi na dynamiczny 
charakter procesów transportowych należy wskazać również na 
sposoby i mierniki weryfikacji tego narzędzia. Na zagadnieniach 
tych skupia się druga część tego artykułu. Jako narzędzie zrówno-
ważenia rozwoju transportu wybrano dziedziny przemysłów krea-
tywnych, głównie te wykorzystujące multimedialne środki przekazu. 

1. PRZEMYSŁ KREATYWNY  

Przemysł (również: sektor) kreatywny jest siłą napędową roz-
woju postindustrialnych społeczeństw. Po etapie restrukturalizacji 
przemysłu ciężkiego w Europie obserwowanego od lat 80-tych 
ubiegłego wieku, przemysły kreatywne stały się jednym z najwięk-
szych pracodawców. Dla przykładu obroty obserwowane w sektorze 
przemysłów kreatywnych przekraczają znacznie te osiągane w 
sektorze motoryzacyjnym. Przemysłem kreatywnym, określa się taki 
zbiór przedsięwzięć, w którym kreatywność i talent jednostkowy 
mają potencjał tworzenia nowej wartości dodanej. Realizowane to 
jest poprzez tworzenie i wykorzystywanie praw własności intelektu-
alnej. Przy czym w przemysłach kreatywnych pożądane jest two-
rzenie takich nowych wartości, które mogą zaspokajać nowy popyt 
lub generować go od podstaw. W odniesieniu do transportu należy 
zauważyć, że każdy nowy środek transportu lub usługa przewozowa 
może być dla sieci transportowej i istniejących linii albo komplemen-
tarny albo substytucyjny. Każdy środek transportu oparty o nowe 
techniki realizacji przemieszczania jest w stanie zaspokoić nie tylko 
istniejący popyt, ale i wykreować nowy. Dla przykładu nowa linia 
PRT (Personal Rapid Transit) jest w stanie wygenerować nowe 
relacje w sieci transportowej. Jest tak z uwagi na zniesienie pew-
nych barier przestrzennych, które mogą istotnie ograniczać rozwój 
innych środków transportu. 

W tym kontekście ważne jest, że w zasadzie wszystkie nowo-
czesne branże nowych technologii spełniają tego typu założenie (Hi-
Tech). Tym niemniej do katalogu dziedzin przemysłów kreatywnych 
zaliczyć można przede wszystkim: muzykę, reklamę, film, szerzej 
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media multimedialne, rynek sztuki i antyków, gry komputerowe, 
rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i 
telewizja, projektowanie mody i wiele innych [24].  

To, co zwraca uwagę w dziedzinie przemysłów kreatywnych to 
fakt, że tworzą je ludzie pracujący koncepcyjnie. Nie jest to stosow-
na dziedzina realizacji dla osób zachowujących się zawodowo w 
sposób odtwórczy. Liderzy na rynku przemysłów kreatywnych w 
codziennej pracy podejmują trudne i skomplikowane, a zarazem 
zupełnie nowe problemy i wyzwania w celu opracowywania nowa-
torskich rozwiązań. Często działania takie realizowane są z wyko-
rzystywaniem technologii z obszaru Hi-Tech (również w działalności 
o profilu humanistycznym). Często działania te podejmowane są na 
granicy ryzyka inwestycyjnego – wymagają dużych nakładów po-
czątkowych w tym na działalność B+R (działalność badawcza i 
rozwojowa). 

W artykule pokazane zostanie, jak wykorzystać wybrane dzie-
dziny przemysłów kreatywnych w celu dochodzenia do stanu zrów-
noważonego rozwoju transportu. Przy czym wykorzystane zostaną 
w tym procesie typowe, stosowane obecnie technologie (planery 
podróży, reklama multimedialna, mierniki natężenia ruchu pojaz-
dów, liczniki napełniania pojazdów). To, co jest nowatorskie w tym 
zakresie to fakt wykorzystania zbiorów danych typu Big Data i 
sprzężenia zwrotnego (nowego kanału informacyjnego) umożliwia-
jące badanie wpływu podejmowanych działań na zrównoważenie 
rozwoju transportu.  

Tak, jak napisano wcześniej, zrównoważenie rozwoju transpor-
tu (przy założeniu właściwego zasilania finansowego w jego rozwój) 
to również trudność w określeniu istniejących (nie wymuszonych 
zachowań komunikacyjnych). W celu identyfikacji tych zachowań 
można wykorzystać wybrane dziedziny oprogramowania z zakresu 
przemysłów kreatywnych. W chwili obecnej planery podróży (rów-
nież nawigacja samochodowa) umożliwiają pozyskiwanie olbrzy-
mich zbiorów danych (Big Data) w zakresie identyfikacji istniejących 
(rzeczywistych) i tłumionych preferencji komunikacyjnych (nie reali-
zowanych zachowań) [11].Zrównoważony rozwój transportu wyma-
ga  poznania wszystkich możliwych do zarchiwizowania typów 
zachowań i preferencji komunikacyjnych (z natury definicji zrówno-
ważonego rozwoju i koncepcji potrzeb [20]). Dopiero pozyskanie 
holistycznego obrazu zachowań i preferencji komunikacyjnych w 

sieci transportowej pozwoli na zasadne kształtowanie podziału 
modalnego.  

Kolejną osią działań w zakresie zrównoważenia rozwoju trans-
portu powinno być podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 
celu i istoty wykorzystania planerów podróży [13], [2] z wykorzysta-
niem pozostałych dziedzin przemysłów kreatywnych takich jak: 
reklama, wzornictwo, radio i telewizja i inne. Według badań Autorów 
zrealizowanych na terenie konurbacji górnośląskiej ponad 40% 
mieszkańców tego obszaru planuje swoje podróże [21]. Zachęcenie 
tych osób do korzystania z planerów podróży takich jak GT Planner 
umożliwia uwzględnianie w działaniach mających na celu zrówno-
ważenie rozwoju transportu niemal połowy całej populacji. Już w tej 
chwili wykorzystanie takich narzędzi jak GT Planner umożliwia 
zwiększenie zasobów informacyjnych o ponad 500% w stosunku do 
obecnie wykorzystywanych w zakresie planowania rozwoju trans-
portu (badania ankietowe to ok.1-2% populacji). Działania w duchu 
prezentowanym w tym artykule pozwalają zwiększyć te zasoby 
wiedzy o kolejne 4000% [9].  

Tak jak przedstawiono to na rysunku 1 wykorzystanie GT Plan-
ner zwiększa zasoby informacyjne, które mogą zostać wykorzystane 
w celu zwiększenia zrównoważenia rozwoju transportu. Wykorzy-
stanie dziedzin przemysłów kreatywnych służy wielorakim celom: 
– podniesienie świadomości konsumentów w zakresie celu i 

możliwości wykorzystania funkcjonalności specjalizowanych 
planerów podróży (dalsze zwiększenia zasobów informacyj-
nych) 

– zmiana preferencji i zachowań komunikacyjnych użytkowników 
sieci transportowej, głównie z wykorzystaniem środków multi-
medialnych 

– pomiar procesu zrównoważenia transportu (mierniki natężenia 
ruchu, napełnienia pojazdów).  

Warto zauważyć, że postulowane w przedmiotowym artykule dzia-
łania w zakresie zrównoważenia rozwoju transportu z wykorzysta-
niem planerów podróży mogą być realizowane bardzo precyzyjnie 
(nie tak jak dotychczas w odniesieniu do rejonu komunikacyjnego). 
Planery, jako takie identyfikują z dokładnością do konkretnej lokali-
zacji w czasie i przestrzeni odbiorcę pożądanych treści informacyj-
nych (reklama). Lokalizacji ograniczonej jedynie dokładnością map 
typu OSM (Open Street Map) lub urządzeń pozycjonowania sateli-

  
Rys. 1. Badania komunikacyjne klasyczne i Big Data, porównanie zasobów wiedzy. Źródło: opracowanie własne  
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tarnego (z reguły do kilku, kilkunastu metrów). W tym przypadku 
treści mogących promować ideę zrównoważonego rozwoju trans-
portu w ścisłe oznaczonym miejscu i czasie.  

2. PROPONOWANA METODA  

Wiele z dziedzin przemysłów kreatywnych oferuje przede 
wszystkim przekaz różnorodnych treści (reklama, telewizja, radio, 
architektura, wzornictwo, moda itp.). Treść komunikatów przekazy-
wana jest określonym kanałem informacyjnym. Przekaz informacji 
(komunikatu) następuje w oznaczonym miejscu i czasie (również 
przekaz taki odbywa się globalnie jak np. telewizja). Treści przeka-
zywane są z wykorzystaniem dziedzin przemysłów kreatywnych, z 
małymi wyjątkami (np. tematyczne kanały telewizyjne) do odbiorców 
w ramach praktycznie całej populacji, a nie do wybranych grup 
celowych. Można postawić w tym miejscu zasadne pytanie czy 
informacja przekazywana globalnie może posłużyć dla celów zrów-
noważenia rozwoju transportu? Przykładem mogą być np. informa-
cje z dnia 22 września 2016 z telewizji publicznej o europejskim 
dniu bez samochodu. Na tak postawione pytanie trudno odpowie-
dzieć jednoznacznie. Trudno również zmierzyć wpływ takiej infor-
macji w kierunku zrównoważenia rozwoju transportu.  

W tym artykule omówiona zostanie metoda przełamująca te ba-
riery. W proponowanej metodzie ściśle określona informacja kiero-
wana będzie do wybranych grup użytkowników w ściśle oznaczo-
nym miejscu i czasie (wybranym celowo przekroju sieci transporto-
wej), a oddziaływanie będzie informacji będzie mierzalne. Rysunek 
2 przedstawia schemat ideowy tej metody. Z pomocą planera GT 
Planner pozyskiwane są dane na temat preferencji i zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców. W ten sposób tworzone są zbiory 
typu Big Data poddawane dalszej analizie w kierunku określenia 
możliwości zrównoważenia rozwoju transportu na danym obszarze, 
ale w wybranych celowo przekrojach sieci transportowej. W bloku 
„analiza danych” odbywa się porównanie uzyskanych danych z 
danymi z przekrojów multimodalnych [8], [11]. Na podstawie analizy 
danych, system decyzyjny rozstrzyga na temat treści informacyj-
nych, które mogą posłużyć do zrównoważenia rozwoju transportu. 
Treści te kierowane są z wykorzystaniem dziedzin przemysłów 
kreatywnych do wybranych przekrojów multimodalnych. Przekroje te 
charakteryzują się niekorzystną strukturą podziału modalnego z 
punktu widzenia zrównoważonego rozwoju transportu. Treści te 
przekazywane są w ściśle określonym miejscu i czasie oraz do 
ściśle wybranych użytkowników sieci transportowej, co korzystnie 
wyróżnia je na tle działań podejmowanych globalnie w tym zakresie. 
Z wykorzystaniem badań natężenia ruchu i napełnień pojazdów w 
przekrojach multimodalnych badany jest wpływ oddziaływania prze-
kazanych treści na proces zrównoważenia rozwoju transportu. W 
ten sposób powstaje zwrotny kanał informacyjny pozwalający opty-
malizować dynamicznie podział modalny w wybranych przekrojach 
sieci transportowej. 

 
Rys. 2. Ilustracja graficzna metodyki. Źródło: opracowanie własne  

 

W kontekście opisanej wyżej metodyki postępowania należy 
zauważyć, że informacje pozyskiwane z wykorzystaniem planerów 
podróży (np. GT Planner) pozwalają na identyfikację odbiorcy doce-
lowego mediów w ramach przemysłów kreatywnych (w pewnym 
zakresie). Tym użytecznym zakresem w ujęciu równoważenia 
transportu są preferencje i zachowania komunikacyjne (ich parame-
try). Planer podróży przechowuje dane co najmniej w przedmiocie: 
miejsca startu podróży, miejsca zakończenia podróży, charaktery-
stycznych punktów pośrednich przemieszczenia, środka lub środ-
ków transportu, czasów rozpoczęcia i zakończenia podróży, miejsc 
i czasów przesiadki, dopuszczalnego okna transferu, motywacji 
podróży itp.:  
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 gdzie: 
 ST,KO – odpowiednio punkt startu i końca podróży, dane w 

układzie geograficznym (szerokość i długość geograficzna), 
{PP} - zbiór punktów pośrednich, dane w układzie geocen-

trycznym (szerokość i długość geograficzna), 
TS, TK- odpowiednio czas rozpoczęcia i zakończenia podróży, 

oraz planowane zgodnie z rozkładem między czasy podróży (trans-
port zbiorowy, zbiór czasów {TT}), [hh:mm:ss:sss], 

ST - zbiór wykorzystywanych środków transportu, zbiór czasów 
przesiadek itp. 

t – dopuszczalny czas przyśpieszenia lub opóźnienia transfe-
ru w sieci [sek], 

MP – motywacja podróży [d-p-d, d-s-d, d-i-d itd.]. 
 
Wymieniony w równaniu (1) zbiór danych tzw. minimalnych 

opisujących preferencje i zachowanie komunikacyjne uzupełniany 
jest ewentualnie o dane pomocnicze o preferowanym trybie prze-
mieszczenia (ekologiczny, szybki, bezpieczny itp.) z wybranym 
celowo środkiem transportu (autobus, metro, rower itp.), ewentual-
nie ze specyficznym środkiem transportu przewożonym w innym 
środku (rowerem), w samochodzie elektrycznym (kwestia rozmiesz-
czenia punktów ładowania itp.). W tym ujęciu uzyskuje się dodatko-
we informacje na temat profilu zachowania komunikacyjnego: 

  

},,,{' NIBAGPSTrTrZK   (2) 

gdzie: 
Tr - tryb przemieszczenia (wybrane w planerze kryterium 

przemieszczenia: szybko, ekologicznie, bezpiecznie itp.). 
PSTr- pożądany (preferowany) środek transportu, 
BAG - specyficzny bagaż (np. rower przewożony koleją lub au-

tobusem), 
NI - niezbędna do realizacji przemieszczenia infrastruktura 

(specyfika). 
 
W ujęciu formalnym wyrażonym równaniami (1) i (2) nadawca 

treści z sektora przemysłów kreatywnych dysponuje informacją 
gdzie, kiedy i kto (w pewnym zakresie) może stać się podmiotem 
celowej emisji ściśle określonej treści (w domyśle mającej na celu 
zrównoważenie rozwoju transportu). Dokładność informacji o pod-
miocie działań informacyjnych (tzw. target) jest na tyle duża, że 
może wspierać podejmowanie niemal dowolnych działań zmierzają-
cych do zrównoważenia rozwoju transportu (przekaz informacji 
multimedialnej, zmiana organizacji ruchu, zmiana parametrów ste-
rowania, itp.). W odróżnieniu od działań globalnych, które kierowane 
są do wszystkich (a zarazem nikogo), te działania są personalizo-
wane zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. 
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W kontekście istniejącego w przekrojach multimodalnych danej 
sieci transportowej podziału modalnego operatorom systemu trans-
portowego powinny być znane dysproporcje pomiędzy poszczegól-
nymi środkami transportu w zakresie jego obszaru działania (np. 
różnice w pracy przewozowej, w poziomach emisji zanieczyszczeń, 
w poziomach opóźnień w ruchu itp.). Znane są, więc różnice, które 
mają potencjał do równoważenia rozwoju transportu, jakie powinny 
być przenoszone pomiędzy poszczególnymi gałęziami transportu: 

  

optimumST

STSTSTSTSTSTST

n

nii



 :,......,:: 2211
 (3) 

 
gdzie: 

iST - różnice, jakie należy przenieść pomiędzy poszcze-

gólnymi gałęziami transportu w celu bilansowania zadań przewozo-
wych (wyrażone np. pracą przewozową). 

 
Wymienione w równaniu (3) różnice np. w zakresie pracy 

przewozowej powinny być kompensowane w innych gałęziach 
transportu. Kompensowanie poprzez celowe akcje promocyjne i 
informacyjne podejmowane ze strony przemysłów kreatywnych w 
ściśle określonych miejscach sieci transportowej. W tym celu na 
bazie danych pozyskiwanych z planera podróży takiego jak GT 
Planner należy identyfikować te miejsca w sieci transportowej, w 
których przemieszczają się podróżni mogący kompensować nieko-
rzystny bilans w systemie transportowym (o ile taki zidentyfikowa-
no). Na podstawie danych z planera GT Planner znane są miejsca i 
ścieżki przemieszczania się (zakładając przemieszczenie optymalne 
dla danego użytkownika) tych podróżnych, którzy mogą kompenso-
wać niekorzystny bilans w systemie transportowym) i okresy czasu 
(chwile czasu), kiedy te „niekorzystne” przemieszczenia wykonują. 
Znajomość innych preferencji z równania (2) umożliwia kierowanie 
w stosunku do tych podróżnych zasadnych treści informacyjnych w 
celu zmiany ich zachowań komunikacyjnych, a w perspektywie 
prowadzi to do uzyskania zmian preferencji. W tym celu może zo-
stać wykorzystane partnerstwo podmiotów w sektorze przedsię-
biorstw kreatywnych z zarządcami infrastruktury transportowej, jak 
również organizatorami transportu zbiorowego. 

3. APLIKACJA METODY – STUDIUM PRZYPADKU 

Na podstawie analizy zapytań do planera podróży typu GT 
Planner (lub ich większej liczby, w obszarze obsługi jednej sieci 
transportowej znajduje się z reguły kilka planerów) można uzyskać 
informację o zbiorze planowanych (realizowanych) na danym ob-
szarze przemieszczeń oraz o zbiorze dodatkowych parametrów tych 
przemieszczeń (2). W pewnym zakresie można również poznać 
preferencje komunikacyjne (zapytania kierowane do GT Planner 
bez otrzymania w odpowiedzi ścieżki przemieszczenia). Założono, 
że w ramach zapytań do planera GT Planner, na pewnym obszarze 

konurbacji górnośląskiej zidentyfikowano w pewnym okresie t, k 
zapytań o podróż. Jeśli okres analizy przekracza jedną dobę, należy 
zastosować procedury uśredniające liczbę podróży w odpowiednich 
przekrojach p’. Analizowane przekroje przedstawiono na rysunku 3. 
Są to przekroje pomiarowe (w liczbie sześciu) w relacji Mikołów-
Katowice (woj. śląskie, Polska). W tych przekrojach występują 
zasadniczo trzy mody transportu: kolej, autobus i transport indywi-
dualny. Linia kolejowa oznaczona została elipsą w kolorze czarnym, 
droga z liniami autobusowymi elipsami w kolorze zielonym i niebie-
skim (dwie alternatywne relacje), droga(i) dla pojazdów indywidual-
nych elipsą w kolorze czerwonym. Jak widać w relacji Mikołów-

Katowice można się przemieścić zasadniczo w trzech relacjach z 
wykorzystaniem trzech różnych środków transportu. Większa liczba 
możliwych do wybrania relacji istnieje - jakkolwiek nie stanowią one 
sensownych alternatyw dla przedstawionych na rysunku 3. Na 
rysunku wyróżniono te przekroje, które są istotne z punktu widzenia 
potoków pojazdów w analizowanej relacji (Mikołów-Katowice). Na 
podstawie analizy zapytań do planera podróży typu GT Planner 
można ustalić liczby podróżnych, którzy planowali pokonanie odpo-
wiednich sześciu przekrojów w oznaczonym czasie analizy (trzy 
kołowe, jeden kolejowy, dwa autobusowe). Założono, że ustalono 
liczby planowanych podróży w każdym z analizowanych przekrojów 
odpowiednio na: k1,k2,…,k6. Można zatem określić podział modal-
ny w wybranych przekrojach w zakresie czasu i przestrzeni. 

 

 
Rys. 3. Przekroje analizy, relacja Mikołów-Katowice. Źródło: opra-
cowanie własne na podstawie OSM 
 

Liczby planowanych podróży w przekrojach drogowych 1, 3 i 4 
mogą być odniesione do danych populacyjnych zbieranych w za-
kresie badań typu GPR [15]. Są to dane zbierane w interwale pię-
cioletnim. Niezależnie można wykorzystać wyniki badań z liczników 
pojazdów o ile takie są dostępne. W przekrojach 5, 6 określanie 
rzeczywistych potoków podróżnych wymaga badań celowych lub 
montażu liczników pojazdów, z uwagi na lokalny charakter drogi 
(brak badań GPR). Mogą to być dowolne badania natężenia ruchu z 
uwzględnieniem struktury rodzajowej ruchu. 

W przekroju kolejowym nr 2 przewoźnicy dysponują danymi 
napełnień z badań ruchu. Badane są cyklicznie potoki podróżnych 
w sposób ręczny. Możliwe jest również wykorzystanie w tym przy-
padku automatycznych systemów zliczających montowanych w 
nowym taborze. Można te dane oszacować również na podstawie 
sprzedaży w systemach dystrybucji biletów.  

Porównując zapytania do planera podróży z rzeczywistym ru-
chem można, zatem uzyskać z pewnym przybliżeniem proporcje 
udziału zapytań o podróż w danym przekroju sieci transportowej, a 
rzeczywistym ruchem, który w nim został zarejestrowa-
ny/oszacowany. W ten sposób można sprawdzić, jak kształtuje się 
udział zapytań w odniesieniu do wielkości potoków ruchu w danym 
przekroju sieci transportowej. Przy założeniu na pewnym poziomie 
(proporcjonalnym do rejestrowanego w danym potoku natężenia 
podróżnych) udziału zapytań do planera w populacji większym od 
„reprezentatywnego” można te zapytania traktować, jako odzwier-
ciedlające rzeczywiste zachowania komunikacyjne.  

W kolejnym kroku następuje identyfikacja preferencji osób w 
danym przekroju, w zakresie miejsca w przestrzeni i czasu, w jakim 
się pojawiają podróże. W ten sposób można przekazywać stosowne 
treści informacyjne z dokładnością do miejsca i okresu emisji wyra-
żoną do określonej lokalizacji fizycznej w przestrzeni i czasu (ściśle 
wyznaczony przekrój drogi). Planer podróży zwiększa zatem po-
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jemność informacyjną systemu w stosunku do zwykłych badań 
napełnień i natężenia ruchu.  

Można tu mówić o swoistym „just in time” dla treści reklamo-
wych i informacyjnych nadawanych przez określonych emitentów z 
sektora przemysłów kreatywnych w ściśle określonym celu. Zatem 
jeśli informacja pomocna w zrównoważonym rozwoju transportu 
dostanie się do osoby, dla której jest przeznaczona i ma ta osoba 
realny wpływ na podział modalny (może zmienić środek transportu), 
jest to działanie bardziej efektywne od emisji treści globalnych. 

W analizowanej relacji Mikołów-Katowice w roku 2016 obraz 
ruchu przedstawia się następująco. W potoku ruchu kołowego dla 
pojazdów indywidualnych i transportu zbiorowego (liczonych punkt-
punkt) czas przemieszczenia w relacji Katowice-Mikołów wynosi od 
30 do 40 minut (w szczycie i przy perturbacjach w ruchu często 
znacznie więcej - do godziny). W potoku kolejowym ten czas waha 
się w granicach 18÷30 minut bez względu na szczyty komunikacyj-
ne (średnia zbliżona do 19 minut). Przewoźnicy kolejowi nie zwięk-
szą dostępności środków transportu kolejowego bez istotnego 
zwiększenia potoków podróżnych (z innych powodów również). 
Zauważyć należy, że czas przejazdu koleją jest blisko dwukrotnie 
mniejszy niż samochodem bądź autobusem. W tej chwili interwał w 
szczytach pomiędzy pociągami wynosi ok. 1h (poza szczytami 
spada do 3h). Zwłaszcza ta ostatnia przeszkoda zniechęca podróż-
nych do korzystania w pewnych okresach z usług przewoźnika 
kolejowego. Podróż w przekroju nr 1 (i innych niewymienionych na 
rysunku 5, np. do Katowic przez Gliwice, Rudę Śląską) jest niera-
cjonalna czasowo. Zatem dla zrównoważenia rozwoju transportu na 
tym obszarze niezbędna jest akcja informacyjna celem przedsta-
wienia tych obiektywnych (ściśle sparametryzowanych) różnic 
uczestnikom ruchu w przekrojach 3, 4, 5, 6 o ile parametry ich 
podróży pozwalają na skorzystanie z tej alternatywy (równanie 1). 
Np. osoba korzystająca z przekroju 3, 4, 5 i 6 nie musi poruszać się 
własnym środkiem transportu - zatem można ja zachęć do korzy-
stania z kolei. W tym przypadku można mówić o podniesieniu kon-
kurencyjności środków transportu zbiorowego. Nie jest to głównym 
celem prezentowanej metodyki, którym jest przeniesienie potoków 
podróżnych z komunikacji indywidualnej do zbiorowej. To działanie 
wymaga analizy rozkładów przestrzennych przystanków transportu 
zbiorowego i punktów startu i zakończenia podróży użytkowników 
sieci transportowej [16], [17], [23]. 

 

 
Rys. 4. Rozkład przestrzenny przystanków transportu zbiorowego w 
konurbacji górnośląskiej. Źródło: opracowanie własne 

  
Na podstawie zbioru wartości uzyskanych z planerów podróży i 

danych z map OSM (rozkład przestrzenny zmiennych egzogenicz-
nych) przedsiębiorstwa kreatywne mogłyby nadawać treści informa-
cyjne w przestrzeni i czasie oznaczonej wartościami tego zbioru. 

Treść nadawanej informacji i jej sposób powinny być zgodne z 
ramami równoważenia rozwoju transportu w tym obszarze i grupą 
docelową.  

Dla przykładu reklama lub znak VMS ustawiony w konkretnym 
przekroju sieci transportowej powinien wyświetlać porównanie 
czasów jazdy różnymi środkami transportu. W tym przypadku w 
przekroju 3 i 4 w godzinach szczytu kierowcy pojazdów mogliby 
mieć wyświetlany komunikat: „przewidywany czas jazdy do centrum 
Katowic 35 minut – czas jazdy koleją 18 minut”. Dotyczy to tego 
konkretnego przekroju. W przekroju wcześniejszym dane te byłyby 
odpowiednio korygowane do sytuacji na drodze i planowego czasu 
przejazdu pociągu na wysokości tego przekroju. 

Innym przykładem będzie charakteryzowała się relacja Cze-
ladź-Katowice. W tym przypadku można wyróżnić trzy możliwe trasy 
przejazdu (przekroje pokazano na rysunku 5). Dla dwóch z nich 
połączenie może być realizowane transportem indywidualnym oraz 
transportem zbiorowym (autobus). Można tu zatem wyróżnić prze-
jazd Czeladź-Sosnowiec Milowice-Katowice (Dąbrowka Mała, Bo-
gucice i Centrum), na którym zaznaczono przekrój nr 1. Kolejna 
trasa przebiega przez Siemianowice Śląskie (przekrój nr 2), a na-
stępnie Katowice Koszutkę do Centrum.. Trzecia trasa jest realizo-
wana z wykorzystaniem samochodu osobowego i przebiega przez 
DK86 (na dłuższym odcinku) – przekroje nr 3, 4, 5. Brak alternatyw 
ze strony połączenia kolejowego, a także praktycznie ze strony 
połączenia tramwajowego (możliwe połączenie tramwajowe z ko-
niecznością przesiadek przez Będzin i Sosnowiec nie jest w tym 
wypadku konkurencyjne).  

 

 
Rys. 5. Przekroje analizy, relacja Czeladź-Katowice. Źródło: opra-
cowanie własne na podstawie OSM  
 

Przejazd samochodem zależnie od wyboru trasy zajmuje 15-25 
minut. Tymczasem wybierając transport zbiorowy czas wydłuża się 
do ok. 32-42 minuty. W obu przypadkach przyjęto warunki ruchu 
poza godzinami szczytu (czyli przejazd rozkładowy w odniesieniu do 
transportu zbiorowego oraz przejazd bez zakłóceń kongestyjnych 
dla samochodu osobowego). Z kolei częstotliwość kursowania 
transportu zbiorowego jest bardzo wysoka – przyjmując wszystkie 
możliwości (kilka różnych przystanków startu oraz dwie trasy prze-
jazdu) autobusy odjeżdżają co kilka minut w szczycie i w odstępach 
10-15 minut poza godzinami szczytu. Powyższe zestawienie spra-
wia, że z jednej strony częstotliwość kursowania zachęca do wyboru 
transportu zbiorowego, z drugiej jednak dłuższy czas przejazdu 
(plus dojścia pieszego) nie jest konkurencyjny. W takiej sytuacji 
jednak przemysły kreatywne także mogą zostać wykorzystane w 
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dwóch różnych sytuacjach. Pierwszą z nich można obserwować w 
godzinie szczytu – gdy najszybsza trasa przejazdu (przekroje nr 3, 4 
i 5) jest całkowicie zatłoczona. W tej sytuacji przejazd na trasie 
przez przekrój nr 1 może okazać się konkurencyjny. Drugi przypa-
dek dotyczy restrykcji, jakie również są narzędziem równoważenia 
transportu – limitowanej liczby miejsc postojowych w centrum oraz 
strefy płatnego parkowania. Czas, jaki zyskuje osoba podróżująca 
samochodem osobowym (w stosunku do transeptu zbiorowego) jest 
tracony na poszukiwanie wolnego miejsca postojowego. Jak widać 
problem jest złożony i nie może być rozpatrywany wybiórczo. Jest tu 
jednak także możliwość wykorzystania informacji adresowanej do 
kierowców, która miałaby ich przekonać do zmiany przyzwyczajeń w 
kierunku transportu alternatywnego. 

Warto zauważyć, że z faktem korzystania z planerów podróży 
wiąże się również nabywanie wiedzy dodatkowej o klientach takich 
systemów. Korzystanie z planera powoduje identyfikację obszaru, z 
którego komunikuje się klient, a często również lokalizacji docelowej 
(w przypadku korzystania z internetu via sieć komórkowa) z dokład-
nością do stacji bazowej BTS. Pozwala to również w dalszej per-
spektywie optymalizować czasy dojścia i odejścia od punktów do-
stępu do środków transportu publicznego i indywidualnego. W 
pewnych pracach autorzy poruszali już kluczową rolę optymalizacji 
czasów dojścia i odejścia w kontekście równoważenia rozwoju 
transportu [6], [7].  

4. WERYFIKACJA METODY  

Proponowane w niniejszym artykule rozwiązanie ma na celu 
zasadniczo zmianę podziału modalnego w sieci transportowej w 
celu zrównoważenia rozwoju transportu. W wybranych przekrojach 
sieci transportowej, w których zidentyfikowany jest niewłaściwy 
podział modalny, mogą być zastosowane akcje informacyjne z 
wykorzystaniem dziedzin przemysłów kreatywnych (głównie multi-
media). Podział modalny można identyfikować na wiele sposobów. 
Jeden z nich, badania mobilne w przekrojach multimodalnych, 
został opisany w pierwszym artykule z tej serii [11]. Właściwy po-
dział modalny można ustalić na różne sposoby. Jeden z nich, usta-
lenie parytetu przepustowości, został opisany w [10]. Zasadniczo 
możliwość ustalenia właściwego podziału modalnego w wybranej 
relacji lub przekroju sieci zależy od kilku czynników: 
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P   (4) 

  
gdzie: 
MS- podział modalny w przekroju P, przekrój może obejmować 

kilka dróg, 
ld- liczba dróg w danej relacji [-], 
{lp} – zbiór określający liczbę pasów ruchu na poszczególnych 

drogach, [-], 
{ST} – liczba dostępnych środków transportu dla danej drogi [-], 
D – dostępność środka transportu dla danej drogi i przekroju. 
 
Działania informacyjne mające na celu zmianę podziału modal-

nego prowadzone powinny być we wszystkich przekrojach P, w 
których jest on niewłaściwy. Wpływ przedmiotowych działań powi-
nien być monitorowany systematycznie na podstawie danych z 
rejestratorów ruchu i liczników napełnień. Podział modalny musi być 
odniesiony do liczby podróży, a nie liczby środków transportu (po-
dział podmiotowy a nie przedmiotowy): 

 

PTASOD LPLPLPLP :::  (5) 

 

gdzie: 
LPSOD- liczba podróży zarejestrowana w indywidualnych środ-

kach transportu, 
LPA- liczba podróży zarejestrowana w komunikacji autobuso-

wej, 
LPT- liczba podróży zarejestrowana w komunikacji tramwajowej 
LPP- liczba podróży zarejestrowana w komunikacji kolejowej. 
 
Zatem działanie informacyjne z wykorzystaniem dziedzin 

przemysłów kreatywnych powinno skutkować zmianą obserwowa-
nego w danym przekroju podziału modalnego: 
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Natomiast różnica pomiędzy liczbą podróży odbywanych da-

nym środkiem transportu przed zastosowaniem akcji informacyjnej i 
po jej zastosowaniu jest miarą efektywności jej działania: 

  

SODSODSOD LPLPLP '
 (7) 

 
gdzie: 

SODLP -efektywność zrównoważenia rozwoju transportu w 

komunikacji indywidualnej, 

ALP -efektywność zrównoważenia rozwoju transportu w ko-

munikacji autobusowej, 

TLP -efektywność zrównoważenia rozwoju transportu w ko-

munikacji tramwajowej, 

PLP -efektywność zrównoważenia rozwoju transportu w ko-

munikacji kolejowej, 
 
W celu implementacji prezentowanej koncepcji zrównoważenia 

rozwoju transportu niezbędne jest zatem skonkretyzowanie działań 
w następujących dziedzinach: 
– zdefiniowanie procedur badania podziału modalnego w wybra-

nych przekrojach multimodalnych sieci transportowej, w interwa-
le uwzględniającym dynamikę zmian tego podziału, 

– zmiana podziału modalnego wyrażonego w liczbie środków 
transportu na podział modalny odniesiony do liczby podróży od-
bywanych poszczególnymi środkami transportu, 

– określenie procedur obliczania (ustalania) podziału modalnego 
optymalnego z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju 
transportu w danym przekroju sieci transportowej (np. metoda 
parytetu przepustowości), 

– zdefiniowanie informacji mających skorygować podział modalny 
w kierunku realizacji idei zrównoważonego rozwoju transportu 
(w przypadkach szczególnych również działań organizacyjnych i 
w zakresie sterowania ruchem), informacji przekazywanych z 
wykorzystaniem dziedzin przemysłów kreatywnych, 

– zdefiniowanie procedur badania zmian podziałów modalnych w 
wybranych przekrojach sieci transportowej. 
Tak jak pokazano to na rysunku 6 opracowanie metody możli-

wej do implementacji w sieci transportowej wymaga jeszcze dużych 
nakładów pracy. W tej chwili dostępne są częściowo wybrane na-
rzędzia służące do realizacji idei zrównoważania rozwoju transportu: 
planery podróży, nawigacje samochodowe, systemy VMS (variable 
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message sign), reklamy przydrożne itp. Istnieją ponadto pewne 
koncepcje rozwojowe: 
– zmian miar przedmiotowych w sieci transportowej na podmioto-

we [5], 
– kształtowania właściwego podziału modalnego w sieci transpor-

towej [6], [7], 
– mobilnych badań podziału modalnego [22].  

 

Rys. 6. Procedury wymagające zdefiniowania i ich związki. Źródło: 
opracowanie własne 

PODSUMOWANIE 

Prowadzone dotychczas działania w kierunku zrównoważenia 
rozwoju transportu bazują na danych częściowych (wiedzy fragmen-
tarycznej). Wciąż występuje niedostatek narzędzi globalnych po-
zwalających na analizę ruchu w dużych obszarach sieci i na więk-
szej próbie reprezentatywnej niż 1-2%. Brak jest również w tym 
zakresie danych awizowanych w czasie zbliżonym do rzeczywiste-
go. Wydaje się, że planery podróży zwłaszcza takie jak GT Planner i 
rozwój urządzeń mobilnych umożliwiają przełamanie tych barier. 
Wykorzystanie tych technologii pozwala na pozyskiwanie prób 
zachowań komunikacyjnych rzędu niemal połowy populacji i w 
czasie zbliżonym do rzeczywistego. Takie zbiory danych (Big Data) 
wydają się być predystynowane do działań mających na celu osią-
gnięcie zrównoważonego rozwoju transportu. 

Kwestią do rozwiązania pozostaje wyznaczenie algorytmów 
określających w danym przekroju multimodalnym optymalny podział 
modalny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju transportu 
[10]. Takie próby Autorzy podjęli w serii artykułów określających 
parytet dla środków transportu publicznego w przekrojach multimo-
dalnych. 

Określenie parytetu podziału modalnego w przekrojach sieci 
modalnych powinno skutkować monitorowaniem jego poziomu. 
Monitorowanie nastąpi z wykorzystaniem zwrotnego kanału infor-
macyjnego opisanego w tym artykule. 

 
Niniejszy artykuł powstał w ramach finansowania ze środków 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu międzynarodowe-
go w programie ERA-NET Transport III Future Travelling pt. A plat-
form to analyze and foster the use of Green Travelling options 
(GREEN_TRAVELLING). 
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The use of a feedback information channel in the transport 
network in order to achieve sustainable development  

of transport on the example of Big Data sets using the Green 
Traveling route planner, methodology (part I) 

Described in the first part of the article in the behavior 

and preferences of users of communication networks trans-

port can be obtained using the route planner called GT Plan-

ner. These data can be used in efforts to support the sustain-

able development of transport. For this purpose can be use 

creative industry. The purpose of this article is to show how 

the way of synergies trip planners, car satellite navigation 

systems, supported areas of the creative industry should aim 

at achieving sustainable transport. The main subject of such 

actions should be harmony of modal split in the transport 

network - while different areas of the creative industries are 

convenience-important means for its implementation. Con-

ducted so far action on the road to sustainable development 

transport-herein are implemented with varying degrees of 

success, often mediocre, because of having their promoters 

only a part knowledge in many aspects of the problem (for 

hampered by the complicated structure and description of the 

transport systems). The authors present in this article either 

way significantly expand this fragmentary knowledge and a 

practical form its disposal.  
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