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WYBRANE PROBLEMY MODELOWANIA ROZKŁADU 
PRZESTRZENNEGO I CZASU PODRÓŻY NA 

PRZYKŁADZIE GDAŃSKA1

Streszczenie. Rozkład przestrzenny jest drugim etapem w budowie czterostopniowego kla-
sycznego modelu podróży, w którym to dokonuje się rozdzielenia podróży pomiędzy rejony trans-
portowe. Na tym etapie modelowania liczbę podróży pomiędzy rejonami wyznacza się najczęściej 
za pomocą modelu grawitacyjnego. Obecnie w Gdańsku budowany jest nowy transportowy model 
symulacyjny miasta, oparty na programie VISUM. W artykule przedstawione zostaną problemy, 
które napotkano podczas prac nad modelem, a także alternatywny sposób podejścia, w którym to 
najpierw dokonano podziału zadań przewozowych, a następnie rozkładu przestrzennego podróży. 
W dalszej części przedstawione zostaną doświadczenia w modelowaniu czasu podróży zebrane 
podczas prac nad modelem, w którym kluczowym aspektem było prawidłowe ustalenie prędkości 
swobodnych, a także dobór funkcji oporu odcinka opisującej spadek prędkości w miarę wzrostu 
natężenia ruchu na danym odcinku sieci. 

Słowa kluczowe: model transportowy, modelowanie podróży, opór przestrzeni, opór odcinka

1. Wprowadzenie

Planowanie sieci transportowych wymaga dostępu do odpowiednich narzędzi 
pozwalających na ocenę funkcjonowania systemu transportowego w mieście, pro-
wadzenie analiz wielkości ruchu czy popytu na podróże oraz ich prognozowanie. 
Jednym z takich narzędzi jest model podróży, który pozwala odzwierciedlić zacho-
wania występujące w transporcie. Najpopularniejszym podejściem jest czterostop-
niowe modelowanie ruchu, w którym wyróżnia się następujące etapy: generacja 
podróży, rozkład przestrzenny ruchu, podział zadań przewozowych oraz rozkład 
ruchu na sieć. Takie podejście przyświecało autorom, podczas budowy nowego 
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modelu transportowego dla Miasta Gdańska. Proces budowy modelu transpor-
towego jest przedsięwzięciem złożonym, do zbudowania którego potrzebna jest 
duża ilość informacji pochodzących z różnych źródeł. Liczba oraz jakość danych 
wykorzystanych do budowy modelu jest jednym z głównych czynników wpływa-
jących na jakość modelowania oraz wiarygodność uzyskanych prognoz. W niniej-
szej pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące rozkładu przestrzennego 
oraz modelownia czasu podróży na odcinkach ulic.

2. Budowa modelu rozkładu przestrzennego podróży

Rozkład przestrzenny podróży jest drugim etapem czterostopniowego modelu 
transportowego w którym to rozdziela się podróże pomiędzy rejonami transpor-
towymi za pomocą dostępnych algorytmów. W Gdańsku zdecydowano się na wy-
korzystanie metody grawitacyjnej (wykorzystującej prawo powszechnego ciążenia 
Newtona) do opisania kierunków podróżowania mieszkańców [3]. Jednym z klu-
czowych elementów tej metody jest funkcja oporu przestrzeni, która opisuje nam 
jaki wpływ ma odległość wykonywanej podróży (często mierzony czasem podró-
żowania) na prawdopodobieństwo jej wykonania [6]. Prawidłowe wyznaczenie tej 
funkcji jest głównym czynnikiem mających wpływ na jakość wynikowego modelu 
rozkładu przestrzennego. Z tego też powodu zdaniem autorów niezwykle ważna 
wydaje się być wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk. Pozwoli to na roz-
szerzenie istniejącej wiedzy z zakresu modelowania rozkładu przestrzennego oraz 
wypracowanie jednolitego algorytmu gwarantującego poprawność budowanych 
w przyszłości modeli.

Jednym z istotnych elementów metody grawitacyjnej jest funkcja oporu prze-
strzeni, która wyznacza nam prawdopodobieństwo wykonania podróży w zależ-
ności od jej odległości. Ma ona za zadanie jak najlepiej dopasować rozkład czasu 
podróży macierzy modelowanej oraz empirycznej.

Do roku 2011 w Gdańsku wykorzystywano model transportowy zbudowany 
w oparciu o program EMME/2, w którym rozkład przestrzenny charakteryzował 
się: 

- dużą dezagregacją danych w modelowaniu rozkładu przestrzennego,
- implementacją funkcji rozkładu czasu podróży, w modelu grawitacyjnym.
Podczas prac nad modelem zostało stworzonych około 100 modeli rozkładu 

czasu podróży, które zostały zaaplikowane jako funkcje oporu przestrzeni do mo-
delu grawitacyjnego. Krzywe często były wyznaczone na podstawie kilku punk-
tów empirycznych, przez co posiadały niski stopień współczynnika dopasowania 
do danych empirycznych.

W roku 2011 w ramach prac nad modelem transportowym został zbudowany 
od podstaw model rozkładu przestrzennego w oparciu o oprogramowanie VISUM. 
Wyznaczone zostały 3 funkcje oporu przestrzeni dla łańcuchów motywacji, uzy-
skując wysoki stopień dopasowania modelu do danych empirycznych.
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Tabela 1. Wyznaczone funkcje oporu przestrzeni, oraz dopasowanie dla łańcuchów motywacji

Motywacja
Parametry estymowane

Współczynnik R2

a b c
dom-praca-dom 0,015 0,861 -0,111 0,91
dom-nauka-dom 0,075 0,361 -0,216 0,83

dom-inne-dom-nie związane z domem 0,018 1,395 -,0248 0,71
Macierz sumaryczna 0,85

Źródło: opracowanie własne

Rys.1. Sumaryczny rozkład czasów podróży dla łańcuchów motywacji
Źródło: opracowanie własne

 
Podczas prac nad modelem zidentyfikowano kilka problemów do których na-

leżą między innymi:
- zbyt mała liczba danych empirycznych w niektórych motywacjach,
- problem nie uwzględnienia warunków ruchu panujących na sieci, 
- problem z estymacją parametrów funkcji oporu przestrzeni,
- uwzględnienie środka transportu w rozkładzie przestrzennym.
Problem niewystarczającej ilości danych, uniemożliwił wyznaczenie funkcji 

oporu przestrzeni osobno dla każdej motywacji. Spowodowało to konieczność 
agregacji danych w łańcuchy motywacji, dla których utworzone zostały funkcje 
oporu przestrzeni. Zdaniem autorów, warunki ruchu mają duży wpływ na decyzję 
podejmowane podczas wyboru celu przemieszczenia. Dotyczy to podróży w mo-
tywacjach nie obligatoryjnych (dom-inne, inne-dom, nie związane z domem), dla 
których istnieje wiele rejonów docelowych mogących zaspokoić daną potrzebę 
transportową. Obecnie prowadzimy prace, których celem będzie zbadanie, czy 
uwzględnienie tego czynnika poprawi znacząco wyniki modelu rozkładu prze-
strzennego oraz czy ta poprawa jest na tyle istotna, że rekompensuję dodatkowy 
trud w niego włożony.
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Problem estymacji parametrów jest związany z etapem generacji, podczas 
którego zbudowane zostały modele nie uwzględniające podróży wewnątrz rejo-
nowych. Taki charakter modeli generacji wymusza, by punkt (0,0) należał do wy-
kresu funkcji oporu przestrzeni. Wyznaczenie logicznej funkcji spełniającej powyż-
szy warunek jest często bardzo trudne i wymaga kalibracji danych empirycznych. 
Problem ten można byłoby, zdaniem autorów, rozwiązać poprzez uwzględnienie 
w modelach generacji podróży wewnątrz rejonowych, dzięki czemu można byłoby 
zastosować prostsze w estymacji funkcje logitowe.

W celu osiągnięcia jak najlepszego stopnia odwzorowania charakterystyk za-
chowań transportowych mieszkańców, macierz podróży powinna być wynikiem 
sumy skalibrowanych macierzy cząstkowych. Takie podejście do modelowania 
rozkładu przestrzennego pozwala na uwzględnienie czynników, mających wpływ 
na wybór celu podróży. Najczęściej uwzględnianym elementem jest motywacja 
podróży, która ma zasadniczy wpływ na chęć odbycia podróży trwającej dany okres 
czasu. Podczas budowy modelu transportowego postanowiono sprawdzić, czy 
uwzględnienie dodatkowego czynnika, jakim jest rodzaj środka transportu, będzie 
miało istotny wpływ na jakość zamodelowanej macierzy podróży. Aby to spraw-
dzić zamieniono kolejnością 2 i 3 etap modelu czterostopniowego. Znajomość cza-
su podróży pomiędzy poszczególnymi rejonami transportowymi pozwoliła na wy-
korzystanie funkcji podziału zadań przewozowych do oszacowania liczby podróży 
generowanych i absorbowanych w poszczególnych rejonach transportowych. Zbu-
dowano w ten sposób macierze cząstkowe, dla każdego środka transportu i łańcu-
cha motywacji. Zabieg ten spowodował, iż uzyskano bardzo wysokie dopasowanie 
(powyżej 0,78) w macierzach cząstkowych transportu indywidualnego oraz 0,96 
dla macierzy sumarycznej (tablica 2). Dla transportu zbiorowego uzyskano także 
wysokie współczynniki dopasowania na poziomie od 0,73 do 0,86 dla macierzy 
cząstkowych, przy czym sumaryczne dopasowanie macierzy dla transportu zbio-
rowego wyniosło 0,84 (tab. 2). Zastosowanie metody z uwzględnieniem środka 
transportu na etapie rozkładu przestrzennego spowodowało uzyskanie zdecydo-
wanie wyższego wskaźnika dla sumarycznej macierzy podróży miasta uzyskując 
dopasowanie na poziomie 0,98 (rys. 2).

Tabela 2. Wyznaczone funkcje oporu przestrzeni, oraz dopasowanie - podejście alternatywne

Motywacja
Parametry estymowane Współczynnik 

R2a b c

Transport 
Indywidualny

dom-praca-dom 0,01 0,7 -0,065 0,93
dom-nauka-dom 0,054 0,178 -0,084 0,78

dom-inne-dom-nie związane z domem 0,196 0,082 -0,181 0,95
Macierz sumaryczna 0,96

Transport
Zbiorowy

dom-praca-dom 0,012 0,418 -0,046 0,86
dom-nauka-dom 0,007 1,354 -0,108 0,74

dom-inne-dom-nie związane z domem 0,013 0,755 -0,067 0,73
Macierz sumaryczna 0,84
Źródło: opracowanie własne



239WYBRANE PROBLEMY MODELOWANIA ROZKŁADU PRZESTRZENNEGO I CZASU...

Rys. 2. Sumaryczny rozkład czasów podróży - podejście alternatywne
Źródło: opracowanie własne

3. Modelowanie czasu podróży na odcinkach ulic

Rozkład ruchu na sieć transportową jest ostatnim etapem czterostopniowego 
modelu ruchu. Opiera się on na rozłożeniu danej macierzy podróży na wcześniej 
przygotowaną sieć. Działanie to wymaga zastosowania odpowiedniego modelu wy-
boru trasy, który opiera się na określeniu zależności pomiędzy charakterystykami 
popytu, a charakterystykami podaży w systemie transportowym. Popyt na usługę 
transportowa przedstawiony jest za pomocą macierzy popytu podróży, pokazującej 
wielkość potoku ruchu, określonej dla danego środka transportu. Macierz sporzą-
dzana jest dla poszczególnych rejonów transportowych i wyznaczana dla określo-
nego okresu, tj. doby bądź godziny szczytu. Podaż przedstawiona jest w postaci 
przygotowanej sieci transportowej, w której determinowane są czynniki wpływa-
jące na ruch pojazdów (prędkość, przepustowość, opłaty drogowe). W miejskich 
sieciach uliczno - drogowych mamy do czynienia z dużymi wartościami natężeń 
ruchu, w szczególności w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. Tworzą 
się przeciążenia związane z korkami, niewystarczającą przepustowością wybranych 
ciągów i skrzyżowań. Z najkrótszych fizycznie połączeń korzysta tak wiele osób, iż 
czas przejazdu danego odcinka staje się mało atrakcyjny, a wybór dłuższej, okręż-
nej drogi jest realną alternatywą. Wybór drogi alternatywnej zdeterminowany jest 
poprzez subiektywną analizę czynników dokonywaną przez każdego z uczestni-
ków ruchu, należy wśród nich wyszczególnić [9]:

- przewidywany czas podróży na danej trasie,
- długość trasy,
- opłaty drogowe.
Opory należy zdefiniować przed przystąpieniem do rozkładania potoków ruchu 

na sieć transportową. Wybór odpowiedniej funkcji jest sprawą kluczową, należy 
zastosować taką, która w sposób najdokładniejszy opisuje zmiany czasu przejazdu 
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odcinka sieci w miarę wzrostu natężenia ruchu. W wyniku zastosowania funk-
cji otrzymuje się czasy przejazdów, które stają się podstawą do obliczenia pracy 
przewozowej dla danego układu transportowego. Pierwsze funkcje oporu powstały 
w latach 50. ubiegłego wieku. Zazwyczaj były to proste funkcje, często liniowe, 
których jedyną modelowaną zmienną była odległość [5]. Wiadomo jest, że czas 
podróży uzależniony jest głównie od prędkości, która powiązana jest w nieroze-
rwalny sposób z natężeniem ruchu na danym odcinku. Rozwój mocy obliczeniowej 
komputerów umożliwił tworzenie coraz to bardziej skomplikowanych funkcji opo-
ru, wykorzystywanych w komputerowych programach symulacyjnych, w których 
odwzorowanie rzeczywistej sytuacji ruchowej znacząco się poprawiło.

W 2009 roku przeprowadzono w Gdańsku Kompleksowe Badania Ruchu, 
dzięki czemu możliwe było przystąpienie do budowy nowego, doskonalszego mo-
delu prognostycznego, który pozwolił na wyeliminowanie nieścisłości często poja-
wiających się podczas budowy modeli prognostycznych. Do najważniejszych z nich 
można zaliczyć:

- przyjmowanie zawyżonych wartości prędkości swobodnych, w których nie 
uwzględnia się aktualnej sytuacji ruchowej,

- przyjmowanie mało zrozumiałych krzywych oporu odcinka,
- przyjmowanie zbyt dużej liczby funkcji oporu odcinka,
- zbyt mała ilość danych empirycznych przyjmowanych do kalibracji.
W nowym transportowym modelu symulacyjnym dla miasta Gdańska [1], [4] 

zbudowanym na bazie programu VISUM zweryfikowano funkcje oporu odcinków. 
Skorzystano z modeli teoretycznych [8] do określania prędkości swobodnej, zakła-
dającch istnienie wzorcowego odcinka ulicy, na którym prędkość korygowana jest 
poprzez szereg czynników związanych z różnymi przyczynami utrudnień w ruchu, 
powodującymi obniżenie prędkości. Otrzymane wartości prędkości swobodnej ka-
librowano za pomocą danych uzyskanych z różnych źródeł: 

- badań własnych prowadzonych przez Katedrę Inżynierii Drogowej Poli-
techniki Gdańskiej, Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej – dane dotyczące 
prędkości podróży, prędkości swobodnej i prędkości chwilowych, 

- danych pochodzących z firmy Indigo Sp. z o.o. operatora serwisu mapa.tar-
geo.pl - dane dotyczące prędkości nocnej dla głównego ciągu transportowe-
go na odcinku od ul. Piastowskiej, po południową granicę miasta z gminą 
Pruszcz Gdański,

- danych dotyczących prędkości nocnych publikowanych w ramach serwisu 
mapa.targeo.pl na poszczególnych ulicach miasta. 

Dokonano porównania i analizy wartości pochodzących z poszczególnych me-
tod. Na rys. 3 zaprezentowano zestawienie wartości przyjętych do wyznaczenia 
prędkości swobodnych w nowo budowanym modelu. Ostatecznie przyjęte pręd-
kości w ruchu swobodnym stanowią średnią z prędkości zliczonych z mapy, pręd-
kości uzyskanych od operatora serwisu targeo.pl, a także prędkości obliczonych 
w wyniku zastosowania modelu teoretycznego.
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Rys. 3. Porównanie wartości prędkości swobodnych
Źródło: opracowanie własne

Częstym niedopatrzeniem podczas budowy modeli jest przyjmowanie skompli-
kowanych funkcji oporu odcinków, zawierających zbyt dużo zmiennych, które nie 
przekładają się na dokładność odwzorowania spadku prędkości na odcinku drogi 
w miarę wzrostu natężenia ruchu. Funkcje oporu odcinka należy definiować w jas-
ny i klarowny sposób. Podczas budowy nowego modelu zdecydowano się na użycie 
funkcji BPR2 często stosowanej i zaimplementowanej w programie VISUM, zo-
stała ona przedstawiona w klasyczny sposób:

(1)

(2)
gdzie:

(3)

Oznaczenia:
tcur - czas przejazdu odcinka jednostkowego w sieci obciążonej,
t0 - czas przejazdu odcinka jednostkowego w ruchu swobodnym, 
q - natężenie na odcinku,
qmax - przepustowość odcinka,
a, b, b’, c - parametry modelu



242 Zawisza M., Maciasz K., Budziszewski T., Birr K., Jamroz K.

sat - nasycenie
satcrit - wartość nasycenia, po osiągnięciu poziomu przepustowości.

Postanowiono zatem znacząco uprościć dobór przyjmowanych krzywych opo-
ru. Zdecydowano się na nie przyjmowanie podziału na obszary funkcyjne miasta 
(śródmieście, górny taras, dolny taras), ujednolicono podział ze względu na klasę 
techniczną i przepustowość drogi, przełożyło się to na zrozumiały podział przyję-
tych funkcji. Kalibracja została wykonana na podstawie badań przeprowadzonych 
przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej, składających się na pomiary prędkości 
chwilowych na układzie uliczno-drogowym miasta Gdańska, opracowano mode-
le zależności prędkości od natężenia ruchu dla różnych klas ulic występujących 
w Gdańsku. Pomiary przeprowadzone były w maju 2010 roku podczas dobrych 
warunków atmosferycznych. Swoim zasięgiem obejmowały ulice o zróżnicowanej 
klasie technicznej (droga ekspresowa, główna, lokalna, zbiorcza). W celu zbada-
nia i weryfikacji wartości prędkości osiąganej przy maksymalnym natężeniu ruchu 
na danym jednostkowym odcinku drogi wykorzystano badania symulacyjne za 
pomocą programu TRANSYT. Uzyskane dane posłużyły do weryfikacji kształtu 
krzywej oporu, w tym do określenia prędkości panującej przy 100% nasyceniu. Na 
rys. 4 zaprezentowano przykład dopasowania krzywej oporu odcinka do empirycz-
nych wartości prędkości chwilowych dla drogi zbiorczej. Uzyskano współczynnik 
R2=0,82.

Rys. 4. Dopasowanie krzywej oporu odcinka do wartości empirycznych
Źródło: opracowanie własne
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4. Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym artykule zagadnienia miały za zadanie ukazanie 
niektórych problemów, które towarzyszą pracy nad budową modeli rozkładu prze-
strzennego oraz czasu podróży, a także autorskie propozycje autorów w kwestii ich 
rozwiązania. Przedstawiona w artykule propozycja uwzględnienia dodatkowego 
czynnika, jakim jest środek transportu, pozwoliła na zdecydowaną poprawę do-
pasowania wynikowej globalnej macierzy podróży w modelu gdańskim. Jednak 
przedstawioną relację należałoby skonfrontować z wynikami uzyskanymi w innych 
miastach Polskich uwzględniających dane podejście.

Do opracowania modeli funkcji oporu odcinka drogi przyjęto także nowator-
skie podejście do określenia prędkości swobodnych. Zestawiono wyniki podejścia 
teoretycznego do wartości empirycznych pochodzących z pomiarów na sieci dro-
gowej, wyników przesyłanych z nawigacji samochodowych. Pozwoliło to na wery-
fikację przyjętych założeń i podejścia do omawianego zagadnienia. Opracowanie 
nowych modeli wymagało przeprowadzenia szeregu konsultacji i zabiegów wyko-
rzystujących wiele różnych źródeł danych. Obiecujące wydaje się wykorzystanie 
w przyszłości wyników pomiarów ruchu realizowanych przez systemy nawigacji 
pojazdów do szacowania prędkości podróży. 
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