
ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIA  W KRAKOWIE 2012Nr 1(97)

ZASTOSOWANIE WIELOPOZIOMOWEGO MODELU 
RUCHU DLA SYSTEMU TRISTAR1

Streszczenie. Warunki zmiennego popytu ruchu implikuj  konieczno  pozyskiwania ak-

tualnych informacji o funkcjonowaniu systemów transportu w celu umo liwienia optymalizacji 

procesów transportowych. Jednocze nie ze wzgl du na dynamiczne zmiany zachodz ce w strukturze 

systemów transportowych i zagospodarowaniu przestrzennym oraz znaczny koszt wykonywania 

bada  ruchu i bada  zachowa  transportowych, wskazane jest stosowanie rodków Inteligentnych 

Systemów Transportu w celu pozyskiwania danych, umo liwiaj cych systematyczn  aktualiza-

cj  modeli systemów transportu, równie  w celach planistycznych. W artykule przedstawiono ide

budowy wielopoziomowego modelu ruchu z uwzgl dnieniem zastosowania rodków Inteligentnych 

Systemów Transportu, które pos u  do zasilania modeli ruchu danymi pochodz cymi z systemów 

detekcji parametrów ruchu. Po czenie w jedn  struktur  modelu wielopoziomowego z Systemem 

Planowania Ruchu, który jest realizowany w ramach systemu TRISTAR, pozwoli na wykorzy-

stanie danych pochodz cych z automatycznych pomiarów ruchu w sferze operacyjnej zarz dzania

transportem, jak równie  w analizach planistycznych. Ponadto w artykule skrótowo opisano szereg 

narz dzi (pakietów) do modelowania procesów transportowych. Ze wzgl du na to, e poszczególne 

pakiety i programy opisane w niniejszym artykule posiadaj  funkcjonalno ci, które je wyró niaj

i czyni  u ytecznymi dla ró nych potrzeb, zasadne jest stosowanie szerokiego wachlarza oprogra-

mowania, uzupe niaj cego si  i umo liwiaj cego wspomaganie procesu projektowania, planowania 

i zarz dzania na ró nych poziomach i p aszczyznach. Niezb dne jest równie  opracowywanie 

nowych aplikacji, modeli i narz dzi, które pozwol  na usprawnienie i rozszerzenie mo liwo ci

zastosowania oraz zakresu danych pozyskanych automatycznie.

S owa kluczowe: sterowanie ruchem, modelowanie ruchu, narz dzia modelowania, model 

wielopoziomowy

1. Wst p

Technologie korzystaj ce z telematyki transportu oferuj  narz dzia s u ce
wzmocnieniu systemów transportowych w miastach poprzez oddzia ywanie na 
zmiany zachowa  transportowych mieszka ców, racjonalizacj  wykorzystania ist-
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niej cej infrastruktury oraz zwi kszenie jej niezawodno ci przy jednoczesnej re-
dukcji kosztów funkcjonowania transportu. Zastosowanie nowoczesnych techno-
logii wykorzystuj cych instrumenty Inteligentnych Systemów Transportu pozwala 
ponadto na usprawnienie sfery operacyjnej w zarz dzaniu ruchem, ale równie
mo e wspomaga  dzia ania zwi zane z planowaniem systemów transportu i pro-
jektowaniem bie cych rozwi za  organizacji ruchu. Maj c na uwadze powy sze
korzy ci Miasta Aglomeracji Trójmiejskiej równie  podj y dzia ania maj ce na 
celu wdro enie rodków ITS. Pierwsze koncepcyjne prace nad struktur  systemu 
zarz dzania ruchem TRISTAR (Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglo-
meracyjnego) rozpocz y si  w roku 2002. Powsta y wówczas koncepcje zintegro-
wanego systemu dla Obwodnicy Trójmiejskiej oraz dla miasta Gdyni. W kolej-
nych latach zespó  Katedry In ynierii Drogowej Politechniki Gda skiej opracowa
koncepcje systemu zarz dzania ruchem dla kolejnych miast: Sopotu i Gda ska.
Opracowane koncepcje przyczyni y si  do kontynuacji dzia a , maj cych na celu 
wdro enie systemu. W roku 2006 prezydenci Gda ska, Gdyni i Sopotu podpisa-
li porozumienie o podj ciu wspólnych dzia a , zmierzaj cych do przygotowania 
wniosku o dofinansowanie zewn trzne na budow  systemu, co stanowi o podstaw
do rozpocz cia wspó pracy s u b poszczególnych miast w celu osi gni cia za o o-
nego celu. W roku 2007 na bazie porozumienia, opracowano koncepcj  szczegó-
ow  systemu TRISTAR [1]. 

Obecnie trwa wdro enie pierwszych etapów systemu, obejmuj cych podstawo-
wy uk ad uliczny Trójmiasta z ok. 150 skrzy owaniami i przej ciami dla pieszych, 
wyposa onych w sygnalizacj wietln , infrastruktur  po cze  systemowych 
(mi dzy innymi kanalizacj  kablow  i kablem wiat owodowym) o d ugo ci ok. 
100 km, monta em ok. 60 kamer nadzoru wizyjnego, ok. 60 kamer identyfika-
cji pojazdów, ok. 70 tablic informacji przystankowej, ponad 20 znaków i tablic 
zmiennej tre ci oraz wyposa eniem prawie 700 pojazdów transportu zbiorowego 
w nadajniki pozycji i komputery pok adowe [2]. W za o eniach docelowo system 
obejmie wszystkie ci gi Trójmiasta wyposa one w sygnalizacj wietln  oraz zosta-
nie zintegrowany z planowanymi systemami na drogach ekspresowych (Obwod-
nica Trójmiasta, budowana Obwodnica Po udniowa), jak równie  z portami lotni-
czymi, kolej  oraz portami morskimi na terenie Trójmiasta. w przysz o ci b dzie
rozszerzany. 

Jednym z modu ów systemu TRISTAR b dzie System Planowania Ruchu, 
który wspomagany informacjami pozyskanymi z pozosta ych modu ów systemu 
oraz zintegrowany z wielopoziomowym modelem ruchu pozwoli na usprawnienie 
prac planistycznych, projektowych oraz tymczasowych zmian organizacji ruchu 
w zwi zku z robotami drogowymi, imprezami masowymi oraz zmian organizacji 
ruchu w czasie rzeczywistym np. po wyst pieniu zdarzenia drogowego z wykorzy-
staniem znaków i tablic zmiennej tre ci.
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2. Idea wielopoziomowego systemu modelowania ruchu

Planowanie sieci transportowych, podejmowanie decyzji o zmianach w orga-
nizacji ruchu, jak równie  planowanie tymczasowej organizacji ruchu w zwi zku
z robotami drogowymi, imprezami masowymi lub zdarzeniami drogowymi wy-
magaj  rozwi zania z o onych zagadnie  optymalizacji w transporcie. U atwie-
niem w procesie podejmowania decyzji planistycznych s  wyniki analiz prowa-
dzonych za pomoc  ró nego rodzaju narz dzi, do których zaliczy  mo na pakiety 
programów do prognozowania zmian zachowa  transportowych podró uj cych.
W przypadku systemów transportowych prognozowanie dotyczy najcz ciej osza-
cowania przysz ego (krótko lub d ugoterminowego) ruchu drogowego, wielko ci
podró y lub przewozów pasa erskich lub towarowych w istniej cej lub planowanej 
sieci transportowej. Przedmiotem analiz w optymalizacji sieci transportowych jest 
iteracyjne obliczanie wielko ci potoków ruchu w zale no ci od wielko ci popy-
tu na transport (wynikaj cego z rozmieszczenia funkcji zagospodarowania prze-
strzennego i przypisanych im atrybutów) oraz poda y systemu transportowego 
(mierzonej najcz ciej przepustowo ci  poszczególnych elementów tego systemu). 
Zagadnienia obliczania przepustowo ci, jak i zagadnienia optymalizacji sieci trans-
portowych nie mog  by  rozwi zywane w sposób analityczny, za pomoc  jedne-
go kroku obliczeniowego. Dlatego do rozwi zywania tych zagadnie  stosuje si
wielopoziomowe, do  skomplikowane modele matematyczne [3]. Modelowanie 
matematyczne potoków podró y i potoków pojazdów by o do  silnie rozwijane 
w drugiej po owie ubieg ego wieku [4], [5], [6] w wyniku czego opracowano wie-
le pakietów komputerowych umo liwiaj cych prognozowanie ruchu w miastach 
i obszarach zamiejskich. Pakiety te (np. EMME, INTEGTARION, VISUM/VIS-
SIM, SATURN) zawieraj  modele matematyczne i skomplikowane procedury ob-
liczeniowe umo liwiaj ce prognozowanie i symulacj  wyników prognoz. Na ob-
szarze województwa pomorskiego stosowane s  ró ne narz dzia prognozowania 
i analiz transportowych, które mog  by  zasilane, kalibrowane i aktualizowane 
danymi, które b d  zbierane i gromadzone w systemie TRISTAR. Katedra In y-
nierii Drogowej Politechniki Gda skiej wysz a z inicjatyw  opracowania i wdro-
enia zintegrowanego, hierarchicznego systemu prognoz i analiz transportowych. 

Inicjatywa ta uzyska a poparcie w adz wojewódzkich, w adz miejskich i instytucji 
i biur projektów zajmuj cych si  analizami transportowymi oraz zarz dzaniem ru-
chem drogowym i transportem. Bardzo wa nym elementem takiego modelu b -
dzie mo liwo  pozyskiwania i wykorzystywania danych z systemu TRISTAR.

Do wiadczenia z prowadzenia analiz i prognozowania ruchu na obszarze wo-
jewództwa pomorskiego wskazuj  na konieczno  uporz dkowania podej cia do 
opracowywania modeli prognostycznych dla potrzeb analiz transportowych [3] 
w celu budowy wielopoziomowego modelu ruchu. Wed ug za o e  koncepcji bu-
dowy systemu do prognozowania i analiz ruchu drogowego w województwie po-
morskim powinien:

- obejmowa  obszar ca ego województwa pomorskiego, a tak e poszczegól-
nych miast i powiatów,
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- posiada  struktur  hierarchiczn , obejmuj c  warstwy wnikaj ce z podzia u
obszarowego (administracyjnego) województwa i warstwy wynikaj ce z po-
ziomu zarz dzania, w których dane pozyskane z systemu TRISTAR b d
odgrywa y najbardziej istotn  rol ,

- umo liwia  sprawn  wymian  informacji i danych pomi dzy poszczególny-
mi warstwami, jak równie  z Systemem Planowania Ruchu i oprogramowa-
niem do sterowania ruchem, które zostanie wdro ony w ramach systemu 
TRISTAR,

- umo liwia  dostarczanie danych do realizacji ró nych zada  wynikaj cych
z procesu ycia systemów i obiektów transportowych, które u atwi  podej-
mowanie optymalnych decyzji, 

- dostarcza  dane do prac planistycznych, studiów wykonalno ci obiektów 
transportowych, projektów zmian organizacji ruchu oraz rozwi za  geo-
metrycznych na skrzy owaniach i w z ach, jak równie  dane dla Systemu 
Zarz dzania Ruchem Drogowym i Systemu Planowania Ruchu, modu ów
systemu TRISTAR oraz dla zarz dców transportu zbiorowego i komórek 
utrzymaniowych zarz dców dróg, 

- dostarcza  informacje o ró nych parametrach ruchu i miarach oceny efek-
tywno ci: praca przewozowa, czas podró y, stopie  wykorzystania przepu-
stowo ci na odcinku zu ycie paliwa, emisja spalin, bezpiecze stwo ruchu 
itp., dla celów planistycznych i operacyjnych we wspó pracy z systemem 
TRISTAR, którego narz dzia b d  zintegrowane w wielopoziomowym mo-
delu ruchu.

Powy sze za o enia mog  by  spe nione jedynie poprzez budow  zintegrowa-
nego, wielostopniowego systemu prognozowania ruchu i analiz transportowych 
(tablica 1) w województwie pomorskim. Model b dzie wielopoziomowy i wielo-
warstwowy bazuj cy na idei przej tej przez Wydzia  Transportu Miasta Londyn 
[7]. Poziomy okre laj  obszar administracyjny, natomiast warstwy okre laj  pozio-
my wykonywania analiz ruchu i zarz dzania ruchem. 

Tablica 1. Propozycja wykorzystania narz dzi modelowania ruchu w zale no ci od poziomu zarz dza-

nia i obszaru w województwie pomorskim na podstawie [3]

Obszar

Poziom
zarz dzania

Strategiczny Taktyczny Operacyjny

Obiekt
transportowy

Sie  transportowa Sie /ci gi dróg i ulic
Droga, ulica, 
skrzy owanie

Rodzaj modelu
Dedykowany
- prognostyczny

Zawansowany Symulacyjny

Klasa modelu Makro Mezo Mikro

Kraj

Narz dzie

VISUM VISUM

Województwo VISUM VISUM

Aglomeracja VISUM VISUM, SATURN DRACULA

Powiat/miasto VISUM
SATURN, TRANSYT, 
DRACULA
BALANCE offl ine

VISSIM, DRACULA
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Poziom strategiczny obejmuje dostarczanie danych do opracowania polityki 
transportowej, wykonania prac planistycznych, wykonanie studiów sieciowych. 
Podstawowym problemem przy budowie tego systemu modelowania ruchu jest 
opracowanie i rozwój na poziomie strategicznym dedykowanych modeli progno-
stycznych dla poszczególnych obszarów zarz dzania transportem. Przewidziano 
cztery rodzaje obszarów dla których b d  budowane lub rozwijane modele pro-
gnozowania i analiz transportowych: kraj, województwo, aglomeracja oraz miasto 
lub powiat.

Poziom taktyczny obejmuje dostarczanie danych do opracowania materia ów
decyzyjnych dotycz cych projektów transportowych (studia sieciowe, korytarzo-
we, studia wykonalno ci), opracowania projektów organizacji ruchu, sterowania 
ruchem oraz oceny efektywno ci podejmowanych dzia a . Obiektem transporto-
wym b dzie w tym przypadku sie  transportowa, ci g drogowy lub uliczny, odci-
nek linii transportu zbiorowego.

Poziom operacyjny obejmuje dostarczanie danych do opracowania szczegó o-
wych projektów organizacji ruchu, programów sterowania ruchem, projektów ob-
s ugi transportowej wybranych obiektów, wizualizacji funkcjonowania obiektów 
transportowych. Obiektem transportowym b dzie w tym przypadku ci g drogo-
wy lub uliczny, odcinek linii transportu zbiorowego, skrzy owanie.

W przyj tej koncepcji systemu SYMPAT przyj to, e na poziomie strategicz-
nym w województwie pomorskim we wszystkich obszarach stosowana b dzie plat-
forma programu VISUM. W tablicy 2 zestawiono podstawowe charakterystyki 
modeli na poszczególnych obszarach. Analizuj c te charakterystyki mo na stwier-
dzi , e im mniejszy obszar analiz tym wi ksza, zak adana dok adno  modelu. 

Tablica 2. Propozycja wykorzystania narz dzi modelowania ruchu w zale no ci od poziomu zarz dza-

nia i obszaru w województwie pomorskim

M
od

el

Rejon Sie  dróg
Dane o ruchu - transport 

indywidualny
Dane o przewozach 

- transport zbiorowy
Przekazywanie

informacji
Budowa
modelu

K
ra

jo
w

y

Po
w

ia
t

Krajowe,
wojewódzkie

Generalny pomiar ruchu 
(pomiary przekrojowe)

Informacje o liczbie 
pasa erów na podstawie 
np. sprzeda y biletów

Procedura
uproszczona

W
oj

ew
ód

zk
i

G
m

in
a Krajowe,

wojewódzkie,
powiatowe

Generalny pomiar ruchu 
(pomiary przekrojowe), 

uzupe niaj ce pomiary na 
drogach powiatowych

Pomiar nape nie  w 
przekrojach pojazdów 
transportu zbiorowego

Informacje
o tranzycie i 

jazdach ród owo-
celowych

na kordonie 
województwa z 

modelu krajowego

Procedura
uproszczona

A
gl

om
er

ac
yj

ny

G
m

in
a,

 M
ie

js
co

w
o

/
D

zi
el

ni
ca

/O
si

ed
le

Krajowe,
wojewódzkie,
powiatowe,
wa niejsze

gminne

Generalny pomiar ruchu, 
uzupe niaj ce badania ruchu 

na drogach powiatowych 
gminnych, badania 

pr dko ci przejazdu.
Pr dko ci i warto ci nat e
ruchu pozyskane z Systemu 

Sterowania Ruchem 
Drogowym oraz Systemu 
Monitorowania i Nadzoru 

Ruchu Pojazdów

Pomiar nape nie  w 
przekrojach pojazdów 
transportu zbiorowego.
Pr dko ci pozyskane z 
Systemu Zarz dzania

Transportem Zbiorowym 
TRISTAR.

Docelowo detekcja 
liczby pasa erów

w ramach systemu 
TRISTAR

Informacje
o tranzycie i 

jazdach ród owo-
celowych

na kordonie 
aglomeracji

z modelu 
województwa

Procedura
rozwini ta,

badania
zachowa  na 

ma ej próbie – 
dane pozyskane 

z systemu 
TRISTAR 

pozwol  na jej 
rozszerzenie
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M
ia

st
a/

 P
ow

ia
tu

R
ej

on
 tr

an
sp

or
to

w
y

Krajowe,
wojewódzkie,
powiatowe,

gminne

Generalny pomiar 
ruchu, badanie ruchu 
w przekrojach i na 

skrzy owaniach, badania 
pr dko ci przejazdu.

Pr dko ci i warto ci nat e
ruchu pozyskane z Systemu 

Sterowania Ruchem 
Drogowym oraz Systemu 
Monitorowania i Nadzoru 

Ruchu Pojazdów.

Pomiar nape nie  w 
przekrojach, badania 
pr dko ci przejazdu 
pojazdów transportu 

zbiorowego.
Docelowo detekcja 
liczby pasa erów

w ramach systemu 
TRISTAR

Informacje
o tranzycie i 

jazdach ród owo-
celowych na 

kordonie miasta, 
powiatu z modelu 
województwa lub 
aglomeracyjnego

Procedura
rozwini ta,

kompleksowe
badania ruchu/ 

mo liwo
kalibracji za 

po rednictwem
danych

pozyskanych
z systemu 
TRISTAR

3. System Planowania Ruchu w TRISTARZE

W ramach koncepcji szczegó owej systemu TRISTAR opracowano architektu-
r  regionaln  systemu, tak aby przysz y rozwój systemu, który w poszczególnych 
miastach Aglomeracji mo e przebiega  niezale nie, nie spowodowa  jego dezinte-
gracji [1]. W architekturze regionalnej zdefiniowano struktury logiczne i sprz towe
dla elementów realizowanych w pierwszych etapach systemu w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Architektura okre la czteropoziomo-
w , hierarchiczn  struktur  funkcjonaln  (poziom zarz dzania metropolitalnego, 
miejskiego, obszarowego i lokalnego), któr  mo na wpisa  w poszczególne pozio-
my modelu przedstawionego w tablicy 1 w zakresie wykorzystania poszczególnych 
modeli ruchu (przede wszystkim modelu aglomeracyjnego i modeli miejskich). 
Na poziomie tym (zwanym równie  warstw  centraln ) realizowane b d  g ówne
postulaty wynikaj ce z polityki transportowej poszczególnych miast Aglomeracji 
Trójmiejskiej. Zasadnicz  funkcj  poziomu centralnego, zlokalizowanego fizycz-
nie w Centrach Zarz dzania Transportem w Gda sku i Gdyni, b dzie integracja 
wszystkich systemów wchodz cych w sk ad systemu TRISTAR (rys.1). Integracja 
b dzie zapewniona przez wspólne rodki sprz towe i programowe, wspóln  sie
transmisji danych oraz wspólne bazy danych umo liwiaj ce wzajemne przetwarza-
nie informacji dostarczanych przez System Zarz dzania Ruchem Miejskim (SZRM), 
System Zarz dzania Transportem Zbiorowym (SZTR) i System Planowania Ruchu 
(SPR), który korzysta  b dzie z analiz przeprowadzonych za po rednictwem mode-
lu wielopoziomowego oraz jednocze nie zasila  model w dane niezb dne do aktua-
lizacji analiz. Zastosowanie hierarchicznej i modu owej struktury systemu pozwoli 
na jego przysz  rozbudow  poprzez do czanie nowych elementów i uzupe nianie
o nowe funkcje. Podstawowym zadaniem systemu centralnego b dzie integracja 
systemów, podsystemów i modu ów poprzez gromadzenie, przetwarzanie i dystry-
bucj  danych [2].

System Planowania Ruchu (SPR) wspomagany b dzie narz dziami (pakietami 
programów), wyszczególnionymi w tablicy 1, za po rednictwem których opra-
cowywane s  lub zostan  poszczególne elementy modelu wielopoziomowego, 
u yteczne w planowaniu systemów transportu, analizach warunków ruchu oraz 
testowaniu i symulacjach rozwi za  organizacji ruchu przewidywanych do wpro-
wadzenia lub koniecznych do wprowadzenia w ramach zarz dzania operacyjnego. 
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Wszystkie programy b d  korzysta  z danych pochodz cych z urz dze  i syste-
mów detekcji, gromadzonych w hurtowni danych. 

Rys. 1. Struktura funkcjonalna pierwszego etapu systemu TRISTAR
ród o: [2], [8]

Oprogramowanie i modele opracowane w ramach modu u MPR Systemu Pla-
nowania Ruchu wspiera y b d  zrz dzanie strategiczne ruchem, a modele zbudo-
wane w ramach modu ów MPTT i MPRJ zarz dzanie dyspozytorskie transportem 
zbiorowym. Docelowo planuje si  realizacj  i integracj  z SPR wielopoziomowego 
modelu systemów transportowych, który umo liwi opracowywanie analiz i pro-
gnoz ruchu do celów planistycznych, ale równie  dla potrzeb bie cego zarz dza-
nia ruchem. Koncepcja wielopoziomowego modelu zak ada, e model obejmie ca y
obszar miasta, jednak e zasilany b dzie z modelu regionalnego (trójmiejskiego, 
wojewódzkiego i krajowego), obejmie zarówno transport indywidualny i jego in-
frastruktur , jak i transport zbiorowy i sie  transportu zbiorowego, b dzie posia-
da  hierarchiczn  struktur , sk adaj c  si  z warstw dla poszczególnych poziomów 
zarz dzania, umo liwi sprawn  wymian  danych pomi dzy poszczególnymi po-
ziomami zarz dzania, umo liwi dostarczanie wyników analiz do zada , wynikaj -
cych z konieczno ci poprawy funkcjonowania systemu transportowego i usprawni 
proces decyzyjny w zakresie planowania przestrzennego, planowania systemów 
transportu, studiów wykonalno ci, projektów zmian w organizacji ruchu (przebu-
dowy geometrii elementów uk adu drogowego lub zmian w sterowaniu ruchem). 
Model wielopoziomowy dostarczy ponadto informacji niezb dnych z punktu wi-
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dzenia aktualizacji i wdro enia rozwi za  z zakresu Planu Zrównowa onego Roz-
woju Transportu (SUTP) oraz umo liwi szczegó owe analizy i zweryfikuje efekty 
proponowanych zada  zarz dzania mobilno ci  przewidzianych w SUTP. Model 
dostarczy równie  narz dzi wizualizacyjnych i symulacyjnych, które b d  wspo-
maga  proces przekonywania lokalnej spo eczno ci do akceptacji wdro enia za-
planowanych zada  [2], [9]. Poziom strategiczny obejmie dostarczanie danych do 
opracowania polityki transportowej, prac planistycznych oraz analiz sieci ulicznej 
i transportu zbiorowego. Na poziomie strategicznym zastosowanie znajdzie model 
makroskopowy (np. VISUM lub sie  buforowa pakietu SATURN). 

Tablica 3. Podsystemy i modu y w Systemie Zarz dzania Ruchem Miejskim

Podsystem Modu Akronim

System Sterowania 
Ruchem Drogowym 

(SSRD)

Modu  Sterowania Ruchem Pojazdów i Pieszych MSRP

Modu  Priorytetów dla Pojazdów Transportu Zbiorowego MPTZ

Modu  Pomiaru Parametrów Ruchu w SSRD MPRD-SSRD

Modu  Wykrywania Zdarze  Drogowych w SSRD MWZD-SSRD

System Monitorowania 
i Nadzoru Ruchu 

Pojazdów (SMNR)

Modu  Pomiaru Parametrów Ruchu Drogowego MPRD

Modu  Identyfi kacji Pojazdów z Wykorzystaniem Kamer ANPR MIPK

System Nadzoru 
Wizyjnego (SNW) 

Modu  Nadzoru Wizyjnego MNW

Modu  Wspomagania Automatycznej Rejestracji Zdarze MWARZ

System Pomiaru 
Parametrów

Meteorologicznych
(SPPM)

Modu  Pomiaru Parametrów Meteorologicznych MPPM

System Informacji 
Parkingowej (SINP)

Modu  Pomiaru Nape nienia Parkingów MPNP

Modu  Zarz dzania Parkowaniem MZP

System Zarz dzania
Bezpiecze stwem
Ruchu Drogowego 

(SZBR)

Modu  Automatycznego Nadzoru nad Zachowaniami Kierowców MANZ

System Informacji dla 
Kierowców (SIK)

Modu  Kierowania Pojazdów na Trasy Alternatywne i Zast pcze MKPT

Modu  Zarz dzania Ruchem na Odcinkach Mi dzyw z owych MZRO

Modu  Zarz dzania Pr dko ci  w Miejscach Zagro onych MZPZ

Modu  Zarz dzania Zdarzeniami Drogowymi MZZD

System Informacji 
Medialnej (SIM) - 

podsystem wspólny 
z SZTZ

Modu  Informacji Drogowej MID

Modu  Informacji Medialnej Transportu Zbiorowego MIMT

System Planowania 
Ruchu (SPR) - 

podsystem wspólny 
z SZTZ

Modu  Planowania Ruchu MPR

Modu  Planowania Tras Transportu Zbiorowego MPTT

Modu  Planowania Rozk adów Jazdy MPRJ

ród o:[2][8]

VISUM jest jednym z najpopularniejszych w Polsce oraz w Europie narz dzi
do modelowania zachowa  transportowych mieszka ców i prognozowania ruchu. 
Jest program VISUM opracowany przez firm  PTV. Program ten jest jednym 
z najlepszych narz dzi do okre lania zapotrzebowania na podró e, analizy i oceny 
dla istniej cych planowanych uk adów transportowych. VISUM jest programem 
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integruj cym wszystkie typy transportu prywatnego i publicznego w jednym mo-
delu (modele multimodalne). Program posiada mo liwo  podzia u zada  przewo-
zowych oraz tworzenie modelu w klasyczny czterostopniowym modelu (genero-
wanie podró y, rozk ad podró y, wybór rodka transportu, rozk ad ruchu). Mo e
by  u ywany zarówno do obszarów miast, aglomeracji jaki i subregionów, krajów 
oraz pa stw [3]. 

Model makroskopowy wymaga podzia u obszaru miasta na rejony transpor-
towe oraz odwzorowania sieci ulicznej i linii transportu zbiorowego, jak równie
uwzgl dnienia drogowej sieci regionalnej. Model b dzie wykorzystywany do do-
starczenia danych dla modeli mezoskopowych w zakresie prognoz ruchu drogowe-
go, szczególnie na drogach wlotowych do obszaru miasta. Ze wzgl du na rozwój 
systemów transportowych modele takie wymagaj  systematycznej aktualizacji. 
Dane pochodz ce o pr dko ciach podró y, nat eniu ruchu i wielko ci potoków 
pasa erskich b d  pozyskiwane z hurtowni danych systemu TRISTAR i mog  po-
s u y  do aktualizacji i kalibracji modeli w zakresie funkcji oporu odcinka oraz 
warto ci nat e  ruchu (T-Flow Fuzzy) w programie VISUM lub iteracyjnej tech-
niki bilansowania (z mo liwo ci  korzystania z metody Furness) w programie 
SATURN. Pakiet SATURN umo liwia elastyczne podej cie do procesu kalibracji 
poprzez definiowanie elementów macierzy lub warto ci potoków ruchu, które nie 
mog  podlega  zmianom. Poniewa  techniki bilansowania (sukcesywne u rednia-
nie z niezmienianymi wybranymi elementami macierzy O-D) wykazuj  lepsze do-
pasowanie statystyczne modelowanych nat e  ruchu do nat e  wyj ciowych od 
metody T-flow fuzzy [10] zalecana jest weryfikacja modelu opracowanego w pro-
gramie VISUM, pakietem SATURN. 

Pakiet programów SATURN rozwijany jest od 1976 roku przez Instytut Stu-
diów Transportowych Uniwersytetu w Leeds [11], [12], [13]. W pakiecie mo emy
wyró ni  wiele narz dzi niezb dnych do modelowania systemów transportowych. 
W pakiecie istnieje mo liwo  stosowania zarówno konwencjonalnego, makro-
skopowego, statycznego rozk adu ruchu w sieciach transportowych ró nej wiel-
ko ci (definiowanie funkcji oporu po cze  mi dzy w z ami, bez szczegó owego
uwzgl dniania typu i parametrów skrzy owa ), jak i symulacji z uwzgl dnieniem
szczegó owych typów i cech skrzy owa  oraz ich u ytkowników w skali u red-
nionej (m. in. metoda Webstera i jej modyfikacje, metody TRRL) lub kombinacji 
powy szych podej  co czyni pakiet elastycznym i uniwersalnym w zastosowaniach 
obszarowych oraz celach jakimi maj  s u y  analizy (od analiz planistycznych, 
poprzez studia wykonalno ci do analiz rozwi za  szczegó owych np. organizacji 
ruchu na skrzy owaniach i w z ach). Pomi dzy modelem rozk adu ruchu i mode-
lem symulacyjnym obejmuj cym skrzy owania istnieje sprz enie zwrotne, tzn. 
dane wynikowe s  iterowane pomi dzy modelami, a ich zbie no  monitorowana. 
Uwzgl dniona jest dyspersja potoków ruchu pomi dzy skrzy owaniami W kolej-
nych iteracjach rozk adu ruchu uwzgl dniana jest dynamika zmian parametrów 
ruchu na skrzy owaniach, która ma wp yw na wybór trasy przejazdu. W pakiecie 
SATURN istnieje mo liwo  zastosowania wielu typów rozk adów ruchu: deter-
ministycznych, stochastycznych oraz rozk adów elastycznych, które pozwalaj  na 
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sprz enie zwrotne pomi dzy procesem rozk adu ruchu w sieci ulicznej oraz po-
pytem na transport (istnieje zatem mo liwo  uwzgl dnienia t umienia popytu, 
równie  w przypadku zmiany kosztów podró y), co pozwala na wiarygodne ana-
lizy dotycz ce np. dost pno ci i pojemno ci obszarów i uwiarygodnia wyniki ana-
liz. Pakiet umo liwia równie  estymacj  macierzy na podstawie pomiarów ruchu, 
co w niektórych uzasadnionych przypadkach znacznie ogranicza zakres niezb d-
nych do modelowania danych. Pakiet posiada zaawansowane i bardzo przydatne 
dla u ytkownika programy do skomplikowanych operacji na macierzach (m. in. 
mo liwo  agregacji i dezagregacji rejonów, zmiany ich liczby, generacji macie-
rzy wynikowych, rozszerzania lub kompresji oraz transpozycji itp.) oraz programy 
statystyczne pomocne mi dzy innymi w analizie b dów oraz weryfikacji modeli, 
jak równie  stanowi baz  danych, dzi ki której w przejrzysty sposób mo na anali-
zowa  wyniki. Modele sieci i popytu transportowego mo na bezpo rednio impor-
towa  do programu DRACULA. Przydatno  pakietu SATURN do zastosowa
w warunkach polskich przeanalizowano w pracy. Zalet  programu jest wierniejsze 
odzwierciedlenie zachowa  transportowych poprzez mo liwo  zastosowania sy-
mulacji, równolegle z rozk adem ruchu bazuj cym jedynie na cechach po cze
mi dzy w z ami, a zatem uwzgl dnienie dynamicznych zmian na skrzy owaniach
w sieci, co wp ywa na wyniki rozk adu oraz parametry globalne [3]. Powy sze
czyni pakiet u ytecznym równie  do wykorzystania na poziomie taktycznym oraz 
operacyjnym, jako baz  dla symulacji w programie DRACULA. 

DRACULA jest programem symulacyjnym [3], [14], który umo liwia mikro-
symulacj  ruchu na obszarze sieci transportowej z uwzgl dnieniem wszystkich ty-
pów skrzy owa  i w z ów. Program DRACULA umo liwia równie  symulacj  ru-
chu pojazdów transportu zbiorowego, korzystaj c z modelu sieci transportu zbio-
rowego, któr  mo na budowa  i analizowa  w programie PT-SATURN. W pro-
gramie DRACULA uwzgl dnione s  zachowania kierowców i pasa erów poprzez 
zastosowanie modelu jazdy za liderem, modelu zmiany pasa ruchu (równie  przed 
skrzy owaniem oraz podczas wyprzedzania lub omijania np. autobusu oczekuj ce-
go na przystanku lub miejsca wyst pienia incydentu lub robót drogowych), symu-
lacj  detektora, czasu nape niania rodka transportu zbiorowego w zale no ci od 
liczby pasa erów, priorytety w sygnalizacji dla pojazdów transportu zbiorowego, 
uwzgl dnienie struktury rodzajowej pojazdów, sterowania ruchem itp. Zarówno 
z programu SATURN jak i programu DRACULA otrzymujemy szczegó owe wy-
niki dotycz ce np. parametrów ruchu, zu ycia paliwa, emisji spalin. Wszystkie 
wymienione programy s  ze sob  zintegrowane. Trwaj  równie  prace nad ulep-
szeniem strony graficznej poprzez integracj  programów ze rodowiskiem GIS (np. 
z programem MapInfo) [3].

Poziom taktyczny obejmie dostarczanie danych do opracowania studiów siecio-
wych, korytarzowych, studiów wykonalno ci, projektów zmian organizacji ruchu, 
sterowania ruchem i oceny skuteczno ci planowania rozwi za , jak równie  dla ce-
lów operacyjnych zarz dzania ruchem. Na poziomie taktycznym zastosowany zo-
stanie model mezoskopowy (np. program SATURN lub VISUM oraz BALANCE 
offline). Model ten b dzie wykorzystywany do analiz scenariuszy zmian organiza-
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cji ruchu, wytyczania objazdów, jak równie  do oceny efektywno ci planowanych 
zmian. Model b dzie korzysta  z wyników modelu makroskopowego w zakresie 
modelowania popytu przy jednoczesnym podziale zada  przewozowych na po-
szczególne rodki transportu oraz zasilany i kalibrowany danymi z systemu TRI-
STAR (docelowo w przypadku wdro enia detekcji liczby nape nie  w pojazdach 
transportu zbiorowego do aktualizacji i kalibracji modeli b d  wykorzystywane 
równie  te dane, odpowiednio opracowane statystycznie). Pozwoli to na kalibracj
modelu z uwzgl dnieniem sieci drogowej w województwie pomorskim (wyniki 
z modelu makroskopowego). Modele makroskopowe i mezoskopowe stanowi
b d  podstaw  do opracowania mikroskopowych modeli ruchu, które b d  zasi-
lane danymi bie cymi lub historycznymi z hurtowni danych systemu TRISTAR 
i systemu sterowania ruchem BALANCE. 

Poziom operacyjny obejmowa  b dzie dostarczanie danych do opracowania 
i sprawdzenia skuteczno ci oraz przede wszystkim wizualizacji funkcjonowa-
nia ruchu w ramach zmian organizacji ruchu i parametrów sterowania ruchem. 
Na poziomie operacyjnym model mikroskopowy (w oparciu o program VISSIM 
i DRACULA) pozwoli na weryfikacj  i prezentacj  wyników uzyskanych z mo-
deli makro i mezoskopowych. W ramach pierwszych etapów wdro enia systemu 
TRISTAR zaplanowano zbudowanie i wykorzystanie modelu makroskopowego 
– dla potrzeb budowy scenariuszy zarz dzania ruchem w przypadku wyst pie-
nia incydentów, robót drogowych, imprez masowych oraz planowania tras (linii) 
lub zmian tras (linii) pojazdów transportu zbiorowego wraz z mo liwo ci  analizy 
zmian w rozk adzie jazdy (program VISUM) oraz modelu mikroskopowego – dla 
potrzeb symulacji planowanych zmian parametrów sterowania ruchem oraz analiz 
strategii sterowania (VISUM, BALANCE offline, VISSIM). 

VISSIM jest popularnym programem do modelowania na poziomie mikro-
skopowym zarówno ruchu miejskiego, transportu zbiorowego, rowerzystów jak 
i pieszych potoków ruchu. Parametry zachowa  kierowcy oparte s  na modelu 
Wiedemanna „jazdy za liderem”. Stworzony model symuluje interakcje mi dzy
u ytkownikami drogi i zaprojektowanym otoczeniem dzi ki czemu jeste my
w stanie przewidzie  skutki powsta e w wyniku ró nych scenariuszy rozwoju dla 
analizowanego obszaru [3]. Program pozwala na wykonanie oceny warunków 
ruchu nie tylko na skrzy owaniach i odcinkach mi dzy nimi, ale tak e dla pro-
jektowanych parkingów, bramek op at i analiz zachowania pieszych na w z ach
przesiadkowych. W symulacjach powinny znale  zastosowanie zarówno program 
VISSIM, jak i DRACULA. VISSIM umo liwia symulacj  ruchu na kilku – kil-
kunastu skrzy owaniach, podczas gdy w programie DRACULA wizualizowana 
jest ca a sie  drogowa w modelu, co pozwala na bardziej efektywn  identyfikacj
miejsc krytycznych i rozp ywów ruchu pomi dzy obszarami. Przewag  programu 
VISSIM jest natomiast grafika wizualizacji.

Docelowo na obszarze Gdyni modele te zostan  rozszerzone na ca e miasto 
i uszczegó owione oraz opracowane zostan  modele w pakiecie SATURN w ra-
mach programu unijnego CIVITAS DYN@MO). Dostarczone oprogramowanie 
umo liwi symulacj  wp ywu zdarze  drogowych (kolizje, wypadki, zat oczenie)
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oraz imprez masowych na ruch. Opisane modele b d  czerpa  niezb dne do kalibra-
cji lub symulacji dane bezpo rednio z hurtowni danych systemu TRISTAR [2].

Do wst pnych analiz, maj cych na celu optymalizacj  parametrów sterowania 
ruchem mo e by  wykorzystywany program TRANSYT lub SATURN. TRAN-
SYT jest powszechnie stosowanym programem do optymalizacji i koordynacji 
sygnalizacji wietlnej w arteriach i na sieci skrzy owa . Proces optymalizacji od-
bywa si  po przez poszukiwanie takich parametrów planów sta oczasowej sygna-
lizacji wietlnej przy zadanych potokach ruchu, dla których warto  wska nika PI 
(Performance Index) jako funkcji cz cej koszty strat czasu i liczby zatrzyma ,
jest najmniejsza. W programie zastosowano metod  optymalizacji parametrów 
programów sygnalizacji, opracowan  pierwotnie przez D. I. Robertsona w 1967r., 
a nast pnie dopracowan  w Transport Research Laboratory [3], [15]. Program 
TRANSYT mo e by  stosowany jedynie do analiz wst pnych, ze wzgl du na sta-
tyczny – niezmienny rozk ad ruchu w modelu sieci, co nie odzwierciedla rzeczy-
wistych zachowa  transportowych kierowców, ze wzgl du na to, e ka da zmiana 
parametrów sygnalizacji powoduje zmian  strat czasu, przepustowo ci i d ugo ci
kolejek na poszczególnych skrzy owaniach, co z kolei powoduje zmian  wyboru 
tras przejazdu. Zasadne jest zatem rozszerzenie analiz z wykorzystaniem pakietów 
pozwalaj cych na uwzgl dnienie dynamicznego rozk adu ruchu (np. program SA-
TURN).

W Systemie Planowania Ruchu przewidziano ponadto wykorzystanie programu 
do wspomagania przygotowania projektów sygnalizacji wietlnej CROSSIG, który 
dane o potokach ruchu b dzie czerpa  z systemu sterowania ruchem BALANCE 
oraz z innych elementów wielopoziomowego modelu. Mo liwa jest symulacja roz-
wi za  zaprojektowanych w programie CROSSIG z wykorzystaniem programu 
VISSIM poprzez wykorzystanie TRENDS (stacja testowa dla aplikacji napisanych 
w TRELAN, umo liwiaj ca testowanie opracowanych aplikacji celem stworzenia 
programu sygnalizacji dzia aj cego bezb dnie) i TRELAN-Compiler (TRELAN 
jest j zykiem opisowym logiki in ynierii ruchu, dzi ki graficznym schematom blo-
kowym i tabelom parametrów TRELAN, umo liwia programowanie przy u yciu
stacji roboczej in yniera ruchu – CROSSIG, TRELAN-Compiler t umaczy kod 
ród owy programu sygnalizacji TRELAN na kod binarny, pobierany do ró nych

urz dze  pracuj cych w ró nych rodowiskach, np. sterowników lub programów 
symulacyjnych), a po sprawdzeniu przes anie do sterownika sygnalizacji.

Dane pochodz ce z uk adów detekcji Systemu Zarz dzania Ruchem Miejskim 
(modu y SSRD i SMNR), takie jak nat enie i pr dko  ruchu, liczba zatrzyma ,
d ugo  kolejek oraz parametry sterowania b d  pozyskiwane za po rednictwem
systemu sterowania ruchem BALANCE/DRIVERS. Centralny system sterowania 
ruchem BALANCE zbudowany przez niemieck  firm  GEVAS wysy a ramowe 
plany sygnalizacji do sterowników (na poziomie modelu makro w okresach red-
nio i d ugoterminowych 5-15 min), a poziom lokalny mo e je wykorzysta , jako 
programy sta oczasowe lub czy  z akomodacyjnymi programami sygnalizacji 
bazuj cymi na lokalnych detektorach. Funkcja celu dla optymalizacji modelu sy-
stemu transportowego BALANCE mo e by  dynamicznie tworzona i modyfiko-
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wana, równie  z u yciem wag, które pozwalaj  na utworzenie jej z kombinacji 
wielu kryteriów optymalizacji. W odniesieniu do programów sygnalizacji oblicza-
na jest funkcja celu z wykorzystaniem wska nika wydajno ci PI, w której wyko-
rzystuje si  takie pomierzone lub obliczone parametry i ich kombinacje dla grup 
sygnalizacyjnych, jak straty czasu, d ugo ci kolejek i liczba zatrzyma . DRIVERS 
umo liwia wykrywanie stanów i zak óce  w ruchu (w przysz o ci mo liwe b dzie
pozyskiwanie danych z pojazdów) i natychmiastowe danie zmiany ustawie  syg-
nalizacji w odpowiedzi na zmian  stanu ruchu. Dodatkowo wykorzystywane b d
informacje ze stacji pomiaru ruchu, które umo liwi  detekcj  pr dko ci chwilo-
wej, g sto ci ruchu oraz jego struktury rodzajowej (klasa pojazdów wg EUR 6 
na odcinkach mi dzy skrzy owaniami lub wg EUR 3 w obr bie skrzy owania),
co umo liwi mi dzy innymi estymacj  i kalibracj  macierzy podró y dla ró nych
rodzajów pojazdów w modelu wielopoziomowym. Detektory systemowe stacji 
pomiaru ruchu (podwójne p tle indukcyjne) zostan  pod czone do sterownika 
sygnalizacji wietlnej MSR.

Zastosowanie kamer ANPR oprócz funkcji okre lania czasu podró y pomi dzy
poszczególnymi kamerami, pozwoli równie  na opracowanie aplikacji, umo liwia-
j cej estymacj  macierzy podró y w czasie rzeczywistym do wykorzystania przez 
pakiety SATURN, VISUM lub BALANCE offline. Kalibrowane w programie SA-
TURN lub VISUM macierze umo liwi  analiz  wp ywu zmian parametrów ste-
rowania na sprawno  funkcjonowania systemu transportu i wybór strategii ste-
rowania, przy czym w programie SATURN mo liwe jest uwzgl dnienie redukcji 
popytu transportowego i dost pno ci poszczególnych obszarów dzi ki zastosowa-
niu rozk adów elastycznych [16]. Wybrana strategia wspomagana b dzie komu-
nikatami wy wietlanymi na tablicach zmiennej tre ci.

W Systemie Planowania Ruchu znajd  równie  zastosowanie dodatkowe na-
rz dzia dostarczone przez firm  GEVAS, umo liwiaj ce nadzór i analiz  jako ci
w zakresie realizacji priorytetów dla transportu zbiorowego (VTmonitor/FAS) oraz 
jako ci funkcjonowania systemu sterowania ruchem (VTnet/pCoq), które b d  do-
starcza y dodatkowych informacji o sprawno ci funkcjonowania systemów trans-
portu na poszczególnych skrzy owaniach w obszarze wdro enia systemu TRI-
STAR, poza analizami przeprowadzanymi za po rednictwem modeli analitycznych 
wielopoziomowego modelu ruchu.

4. Zako czenie

Pojawianie si  nowoczesnych narz dzi do prognozowania i analiz transpor-
towych umo liwia zarówno usprawnienie procesu planowania, jak i zarz dzania
operacyjnego systemami transportowymi. Warunki zmiennego popytu ruchu im-
plikuj  konieczno  pozyskiwania aktualnych informacji o funkcjonowaniu syste-
mów transportu w celu umo liwienia optymalizacji procesów transportowych. Ze 
wzgl du na powy sze niezmiernie wa ne jest powi zanie modeli do analiz ruchu 
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z wdra anymi rozwi zaniami z zakresu Inteligentnych Systemów Transportu, jak 
równie  umo liwienie analitykom doboru i testowania parametrów modeli, które 
mo na pozyska  z uk adów detekcji systemów zarz dzania ruchem. Niezmiernie 
wa ne jest umo liwienie wspó pracy systemów sterowania ruchem poszczególny-
mi elementami modelu wielopoziomowego poprzez wypracowanie odpowiednich 
kompilatorów, umo liwiaj cych automatyczne wykorzystanie danych bez koniecz-
no ci mudnego wprowadzania danych do poszczególnych modeli. Ze wzgl du na 
to, e poszczególne pakiety i programy opisane w niniejszym artykule posiadaj
funkcjonalno ci, które je wyró niaj , zasadne jest stosowanie szerokiego wachla-
rza oprogramowania, uzupe niaj cego si  i umo liwiaj cego wspomaganie procesu 
planowania i zarz dzania ruchem, na ró nych poziomach i p aszczyznach, wyró -
nionych w strukturze modelu wielopoziomowego. 
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