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RPTZ – regionalny publiczny transport zbiorowy
PTZ – publiczny transport zbiorowy
TI – transport indywidualny
TZ – transport zbiorowy
UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
DM – decydent (ang. decision maker)
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Streszczenie

Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy problematyki planowania zrównoważonego
rozwoju transportu pasażerskiego w obszarach jednostek terytorialnych. Przedstawiono
w niej istotę transportu w ramach jednostek terytorialnych ze szczególnym
uwzględnieniem transportu regionalnego. Oprócz tego omówiono uregulowania prawne
związane z poruszaną tematyką, klasyfikację modeli oraz sposoby ich rozwiazywania,
jak również matematyczno-informatyczną metodykę optymalizacji. Opracowana
technika stanowi spójne i uniwersalne narzędzie analityczne, które umożliwia
projektowanie i ocenę systemu publicznego transportu zbiorowego działającego na
obszarze jednostki terytorialnej. Jej zaprojektowanie, implementacja komputerowa oraz
weryfikacja jest głównym dorobkiem niniejszej pracy. Metodyka dzięki wykorzystaniu
algorytmów optymalizacji dyskretnej dokładnej oraz przybliżonej, a także dodatkowym
modułom zawartym w wytworzonym oprogramowaniu umożliwia:
 walidację danych wejściowych do procedury optymalizacyjnej, tj.: spójności
linii, rejonów transportowych itp.,
 uwzględnienie dwóch różnych punktów widzenia: pasażera i organizatora
publicznego transportu zbiorowego,
 heurystyczne (eksperckie) projektowanie rozwiązań transportowych,
 wizualizację rozwiązań przy użyciu interfejsu Google API oraz ich bieżącą
ocenę;
 przygotowywanie

planów

zrównoważonego

rozwoju

PTZ

zgodnie

z uregulowaniami prawnymi (obowiązującymi w Polsce w czasie prowadzonych
prac).
Opracowana metodyka składa się z czterech etapów merytorycznych: pozyskiwania
dostępnych danych i dokumentów formalnych, kompleksowych badań ruchu,
przetworzenia danych oraz optymalizacji oferty PTZ. Po ich przeprowadzeniu możliwe
jest sporządzenie planu zrównoważonego rozwoju PTZ. Nowatorski walor stanowi tutaj
procedura optymalizacyjna realizowana w ramach etapu czwartego. Jest ona
prowadzona w dwóch zasadniczych krokach:
 optymalizacji najkorzystniejszych pod względem czasu połączeń,
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 autorskiej metody heurystycznej wybierającej linie PTZ ze zbioru rozwiązań
dopuszczalnych.
Opracowaną

metodykę

zweryfikowano

na

przykładzie

województwa

wielkopolskiego. Procedurę optymalizacyjną przeprowadzono dla danych wejściowych,
które zebrane zostały w ramach realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu
dla Województwa Wielkopolskiego. W ostatniej części rozważań metodyka została
porównana z rozwiązaniem opartym na pakiecie PTV Visum. Praca została zakończona
wnioskami i sformułowaniem dalszych kierunków badań.
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Summary

This doctoral dissertation deals with the issues related to sustained development of
transport in territorial units. The thesis discusses the question of transport within
territorial units with particular stress on the regional transport. Moreover, certain legal
requirements pertaining to the above problem are discussed. A technique of
optimization involving mathematics and computer science, a model classification along
with the available solutions are presented. The methodology resulting from the studies
constitutes a concise and universal analytical tool which enables designing and
evaluating public transport which operates in a given territorial unit. Its design,
computer implementation and verification constitute major results of the thesis (thanks
to the application of algorithm of discrete optimization, both exact and approximate).
Owing to the use of algorithms of discrete optimization, both exact and approximate, as
well as the additional modules included in the developed software, the methodology
makes it possible to:
 validate the input data for the optimization procedure, i.e.: line coherence,
transport areas, etc.,
 account for two different viewpoints, i.e. the passenger’s and the public
transport provider,
 carry out a heuristic (expert) design of transport solutions,
 visualize the solutions by means of Google API interface as well as to evaluate
these solutions,
 prepare sustained transport plans according to the legal regulations (valid in
Poland at the time of this research).
The prepared methodology involves four stages: acquiring the available data and
documents, formal and all-embracing traffic studies, processing the data and,
finally, optimization of the public transport offer. Based on the above mentioned
stages, it is possible to prepare a plan of sustained transport development. The
optimization procedure carried out within Stage Four, which is principally done
in two steps:
 exact optimization of the most time efficient connections,
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 specialized heuristic method, which selects the public transport lines from the
set of allowed solutions,
formulates an added value to the state-of-the-art.
The methodology is verified based on the example of the Wielkopolska region. The
optimization procedure is carried out with the input data collected within the project
“Plan of Sustained Transport Development for the Wielkopolska Region”. The
proposed methodology is compared with the solution based on the PTV Visum model.
Finally, some conclusions and directions of further research are provided.
.
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1. Wprowadzenie

Potrzeba transportowa zalicza się do wtórnych potrzeb człowieka i towarzyszy mu
od zarania cywilizacji. Jej przyczyną jest różne rozmieszczenie przestrzenne i czasowe
wszelkiego rodzaju dóbr potrzebnych ludziom do prowadzonych działalności.
Transport (ang. transport, transportation) definiowany jest w wieloraki sposób.
Określenie to pochodzi od łacińskiego słowa transportare (przenieść, przewieźć).
Według wielu autorów transport może być postrzegany jako [4, 14, 26, 29, 46, 67, 76,
61, 64, 81, 93, 124]:
 dziedzina wiedzy skupiająca się na zjawiskach związanych z przemieszczaniem
osób oraz towarów, a także ich interakcją z otoczeniem,
 kluczowy dział gospodarki (ściśle powiązany z jej innymi gałęziami)
zawierający wszelkie czynności obejmujące przemieszczanie osób i towarów,
 proces dotyczący czynności związanych z przemieszczaniem osób i towarów
między punktami nadania i przeznaczenia,
 przesył energii różnego rodzaju,
 przesyłanie informacji (np. w dziedzinie informatyki, w modelach sieci
komputerowych wyróżnia się warstwę transportową).
W literaturze przedmiotu [14, 46, 50, 53, 67, 77, 93, 124] klasyfikacja transportu
odbywa się ze względu na różne kryteria. Można tutaj dokonać podziału pionowego
i poziomego. W przypadku podziału pionowego (gałęziowego), pod względem
środowiska transportowego, transport dzieli się na [14, 46, 67, 93, 133]:
 lądowy (drogowy/samochodowy, szynowy, przesyłowy/rurociągowy),
 powietrzny (lotniczy, kosmiczny),
 wodny (morski, śródlądowy).
Podział poziomy (rodzajowy) transportu uwzględnia takie aspekty jak [4, 14, 46, 50, 53,
67, 77, 98, 123, 124]:
 przedmiot przemieszczania (transport towarowy i pasażerski),
 formę prawno-organizacyjną (transport branżowy, gospodarczy),
 sposób wykorzystania środków transportu (transport indywidulany (TI),
grupowy (np. taksówki, car pooling), zbiorowy (TZ)),
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 formy dostępności (transport prywatny i publiczny),
 odległość (zasięg) lub obszar przemieszczania: (transport bliski, średniego
i dalekiego zasięgu lub transport lokalny (miejski), regionalny, krajowy,
międzynarodowy),
 funkcjonalność (transport regularny/rozkładowy i nieregularny),
 organizacja przemieszczania (transport bezpośredni, pośredni i kombinowany).
Na obszarach zurbanizowanych istotną rolę w przemieszczaniu osób odgrywają dwa
rodzaje transportu: miejski (ang. urban transportation) [4, 14, 23, 19, 26, 50, 53, 60, 61,
62, 63, 71, 83, 85, 90, 91, 93, 94, 98, 102, 103, 104, 107, 113, 124, 127, 132] oraz
transport regionalny (ang. regional transportation). Bardzo często transport miejski
obejmujący tereny podmiejskie jest nazywany transportem podmiejskim. Biorąc pod
uwagę większy obszar (region) można wyodrębnić także transport aglomeracyjny.
W klasyfikacji pionowej oba zaliczane są do transportu lądowego, natomiast
w klasyfikacji poziomej, jako kryterium podziału przyjmowane jest rozgraniczenie
jednostek terytorialnych.
Rozważania prowadzone w niniejszej pracy odnoszą się do pasażerskiego transportu
regionalnego (a w szczególności regionalnego publicznego transportu zbiorowego).
Transport

regionalny

można

podzielić

na

transport

indywidualny

i zbiorowy. W przypadku pierwszego, podróże wykonywane są indywidualnymi
środkami transportu (np. samochodami osobowymi, motocyklami, motorowerami,
rowerami) po drogach publicznych (z rzadkimi wyjątkami). Transport regionalny
zbiorowy odbywa się środkami transportu zbiorowego (np. autobusami, tramwajami,
koleją). W przypadku regionalnego transportu zbiorowego można wyróżnić ponadto
regionalny publiczny i prywatny transport zbiorowy. W publicznym transporcie
zbiorowym realizowane są przewozy o charakterze publicznym, czyli takie, do których
dostęp ma każdy po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, zgodnej z taryfikatorem1. Transport
publiczny zbiorowy odbywa się na określonych trasach, zgodnie z rozkładem jazdy
(harmonogramem).
Operatorem publicznego transportu zbiorowego może być zarówno przedsiębiorstwo
prywatne jak i publiczne, które posiada odpowiednie zasoby i uprawnienia do

W nielicznych miastach europejskich funkcjonuje darmowa miejska komunikacja publiczna. Przykładem mogą być w Polsce Żory
[134] lub w Estonii – Tallinn [111].
1
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wykonywania przewozów pasażerskich, zamówionych przez organizatora publicznego
transportu zbiorowego. W przypadku prywatnego transportu zbiorowego, przewozy nie
są

zamawiane

przez

organizatora

publicznego

transportu

zbiorowego,

a odpowiedzialność za ich planowanie i realizację spoczywa na przedsiębiorcy
uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.
Opisany powyżej podstawowy podział transportu regionalnego przestawiono poglądowo
na rysunku 1.1. Kolorem szarym wyróżniono regionalny pasażerski publiczny transport
zbiorowy. Jako, że w pracy nie poruszono zagadnień związanych z transportem towarów
przyjęto użycie określenia „regionalny publiczny transport zbiorowy” (dalej RPTZ) dla
pasażerskiego regionalnego publicznego transportu zbiorowego. Szersza definicja RPTZ
została przedstawiona w rozdziale 2 dysertacji.
TRANSPORT REGIONALNY (PASAŻERSKI)

Transport zbiorowy
Publiczny

Prywatny

Transport indywidualny
Samochodowy

Rowerowy

Motocyklowy

Motorowerowy

Pieszy

Rysunek 1.1 Podział transportu regionalnego

Jak wynika z powyżej przytoczonych definicji, transport regionalny odbywa się zarówno
w miastach, jak i poza nimi. Obszary pozamiejskie cechują się często wyraźnie mniejszą
dostępnością do transportu zbiorowego niż miasta, czego konsekwencją jest większa
liczba podróży wykonywanych przy użyciu indywidualnych środków transportu,
szczególnie samochodów osobowych. Sytuacja ta, wraz ze zjawiskiem suburbanizacji
(przeprowadzania się mieszkańców na przedmieścia miast) przyczynia się do tworzenia
ogromnych zatorów drogowych na drogach wjazdowych/wyjazdowych do/z ośrodków
miejskich. Próbą rozwiązania tego problemu jest rozbudowa infrastruktury transportowej.
Jednakże ograniczone fundusze powodują, że często ogranicza się ona do przebudowy
dróg o znaczeniu lokalnym. Działanie takie prowadzi do rozwijania i utrzymywania sieci
drogowej oraz stopniowego zamykania odcinków szlaków kolejowych o znaczeniu
lokalnym i regionalnym. Skutkiem tego coraz więcej podróży przenosi się z transportu
zbiorowego na transport indywidualny – podział modalny zostaje trwale zmieniony.
W efekcie powstają wysokie koszty, wzrasta zanieczyszczenie spalinami oraz hałasem,
a środowisko naturalne ulega szybszej degradacji [1, 2, 33, 35, 73].
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W tym kontekście bardzo istotne znaczenie mają działania dążące do
zrównoważenia systemu transportowego [46, 67, 79, 97], czyli przejęcia przez TZ
pewnej części podróży realizowanych za pośrednictwem TI. Zrównoważony transport
(ang. sustainable transportation) jest zagadnieniem szeroko omawianym w literaturze
przedmiotu [94] oraz uregulowaniach prawnych, a wśród sposobów jego osiągnięcia
wymienia się głównie podniesienie jakości i zwiększenie konkurencyjności TZ
względem TI oraz współmodalność (ang. co-modality), a także integrację transportu
różnego rodzaju [19, 46, 67, 98].
Wielu autorów zauważa liczne zalety idei zrównoważonego rozwoju transportu.
Wskazują oni także przykłady wdrożeń rozwiązań wspierających tę koncepcję [17, 18,
120].
Jak wspomniano wyżej, jednym z możliwych sposobów prowadzących do
osiągnięcia zrównoważonego transportu jest podnoszenie jakości TZ. Kwestia jakości
TZ [20 ,22] jest różnie postrzegana przez pasażerów, operatorów i organizatorów TZ.
Organizatorzy i operatorzy (niekiedy ten sam podmiot) jakość TZ rozumieją szerzej niż
pasażerowie, bowiem biorą pod uwagę również jakość wewnętrzną przedsiębiorstw
[104]. W. Starowicz [104, 106] przedstawił zagadnienie jakości w TZ, określając
preferencje i oczekiwania pasażerów w różnych miastach w Polsce. Określił także
sposoby kontroli jakości usług przewozowych poprzez badanie pasażerów TZ. Z kolei
A. Rudnicki [89] omówił wyniki badań jakości TZ w Danii, Niemczech, Indiach,
Czechach i na Węgrzech. Autor szczegółowo zdefiniował i omówił wskaźniki oceny
jakości oraz standardy obsługi pasażerów. Z kolei F. Kühn [65] za najważniejszy
czynnik decydujący o sukcesie wymienionych powyżej działań uznał właściwie szybkie
podjęcie decyzji przez władze o ich wdrożeniu. Odsuwanie decyzji w czasie ma tutaj
negatywny wpływ na zrównoważony rozwój transportu. Także O. Wyszomirski [125]
skupił się na zmianach organizacji transportu w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji
wskazując podnoszenie konkurencyjności TZ względem motoryzacji indywidualnej.
We wnioskach autor określił te działania jako kierunek zmian organizacji transportu
w Polsce.
Należy podkreślić, że tematyka jakości w TZ podejmowana jest w projektach Unii
Europejskiej, np.: QUATTRO [85], IZOTOPE [52], EQUIP [23], PROCEED [84].
Planowanie RPTZ odgrywa zasadniczą rolę w kreowaniu rozwoju regionu. Jest ono
definiowane jako kompleksowy i ogólny proces projektowania i oceny rozwiązań
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transportowych. Literatura przedmiotu dostarcza wielu informacji na temat planowania
systemu transportowego Główne jego zasady oraz najnowsze tendencje przedstawili: E.
Weiner [120], M. Patriksson i M. Labbé [82], oraz Y.Sheffi [97]. Jako najważniejsze
cele uznali oni:
 zapewnienie

sprawności

funkcjonowania

systemu

transportowego

przy

rosnącym poziomie motoryzacji,
 poprawę jakości transportu publicznego (wzmiankowaną wcześniej),
 ograniczenie

uciążliwości

transportu

dla

środowiska

(wzmiankowane

wcześniej),
 poprawę bezpieczeństwa ruchu,
 poprawę efektywności transportu.
Dominującym nurtem w planowaniu transportu jest, według tych autorów, zamiana
planowania bazującego na rozwoju sieci na podejście zakładające zrównoważenie
popytu i podaży poprzez zarządzanie popytem. W praktyce oznacza to, ze rozwiązania
techniczne przestały skupiać się na budowie dróg przenosząc się w kierunku integracji
sieci transportowej oraz wdrażania planów zarządzania popytem. Ponadto wskazują oni
wielorakie, uzupełniające się wzajemnie algorytmy, techniki i zestawy narzędzi
planowania transportu, np.:
 metody scenariuszowe (ang. scenario planning) opierające się na budowie
scenariuszy rozwoju oraz ich oceny uwzględniającej kluczowe wskaźniki
transportowe, zagospodarowania przestrzennego, demograficzne, gospodarcze,
środowiskowe,
 badania ankietowe pozwalające na zidentyfikowanie źródeł i celów podróży, co
w konsekwencji prowadzi do opracowania macierzy ruchu,
 zarządzanie popytem transportowym (ang. transportation demand management)
poprzez próby redukcji liczby podróży w godzinach szczytów komunikacyjnych
np. eliminowanie podróży TI na szczególnie obciążonych odcinkach sieci lub
przesuwanie ich na inną porę dnia/odcinek sieci;
 uwzględnienie w planowaniu transportu partnerstwa publiczno-prywatnego;
 wykorzystanie komputerowych systemów wspomagających proces planowania
transportu jak np. systemy informacji geograficznej (ang. Geographic Information
System – GIS [71]), narzędzi symulacyjnych [38], systemów wspomagających
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projektowanie (ang. Computer Aided Design – CAD), narzędzi wspomagających
podejmowanie decyzji (w tym narzędzi optymalizacyjnych) [25, 96].
Jak wspomniano wyżej, najnowsze tendencje w planowaniu transportu skupiają się
m.in. na zarządzaniu popytem. W tym celu często wykorzystywane są modele
i narzędzia symulacyjne lub optymalizacyjne. Istotą ich wykorzystania jest
przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych, które polegają na wprowadzeniu
różnych danych wejściowych, pozwalających zbadać zachowanie się systemu
w różnych warunkach. Na tej podstawie można wyznaczyć ocenę jego funkcjonowania
w postaci danych wyjściowych. Modele takie zbudowane są w taki sposób, że zawierają
odwzorowanie poszczególnych elementów systemu transportowego. Ponadto są one
opracowywane w określonym celu, zatem ich struktura musi być podporządkowana
jego osiągnięciu.
Jak pokazano powyżej, mimo dosyć szeroko opisywanych zagadnień związanych
z planowaniem i optymalizacją systemów transportowych [8, 15, 32, 36, 50, 57, 82, 97,
120] autor rozprawy nie znalazł w literaturze przedmiotu kompleksowej i spójnej
metodyki planowania zrównoważonego rozwoju transportu w obszarach jednostek
terytorialnych, opartego o metody optymalizacji. W związku z identyfikacją luki w tym
zakresie, jako główny cel prowadzonych badań przyjęto:
skonstruowanie spójnej metodyki planowania zrównoważonego
rozwoju

publicznego

transportu

zbiorowego,

która

pozwoli

wspomagać opracowywanie planów transportowych dla jednostek
terytorialnych.
W pracy doktorskiej podjęto próbę dowiedzenia, że możliwe jest skonstruowanie
spójnej

metodyki

planowania

PTZ

na

potrzeby

przygotowania

planu

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla jednostki
terytorialnej przy wykorzystaniu metod optymalizacyjnych. Od strony metodycznej,
po licznych konsultacjach i eksperymentach, zaproponowano metodykę stanowiącą
kombinację metody optymalizacji dokładnej oraz przybliżonej. Dla zapewnienia
kompleksowości podejścia uzupełniono je o procedury poprzedzające, prowadzące do
przygotowania danych wejściowych do właściwych obliczeń.
Dla osiągnięcia postawionego celu przyjęto 5 następujących zadań badawczych:
 analiza istniejących podejść planowania publicznego transportu zbiorowego,
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 propozycja metodyki planowania RPTZ,
 implementacja metodyki w środowisku programistycznym,
 przetestowanie metodyki na przypadku województwa wielkopolskiego,
 porównanie metodyki z podejściem zastosowanym przy opracowaniu Planu
Zrównoważonego

Transportu

Zbiorowego

dla

Województwa

Wielkopolskiego [128].
Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale dokonano
wprowadzenia do problematyki poruszanej w pracy. Zaprezentowano wnioski
z przeglądu literatury z zakresu tematycznego, poruszanego w pracy. Umożliwiły one
zidentyfikowanie luki badawczej i w konsekwencji określenie celu badań. W rozdziale
drugim przedstawiono zagadnienia związane z planowaniem transportu regionalnego.
Zwrócono

tutaj

szczególną

uwagę

na

osadzenie

rozważań

w

kontekście

przygotowywania planów transportowych w realiach Polski W kolejnym, trzecim,
rozdziale zaprezentowano istotę metod optymalizacji, z wyodrębnieniem tych, które
znalazły zastosowanie w niniejszej pracy tj. optymalizacji dokładnej i przybliżonej.
W rozdziale czwartym przedstawiono propozycję metodyki opracowanej w ramach
prowadzonych badań. W rozdziale piątym przedstawiono weryfikację zaproponowanej
metodyki na przykładzie województwa wielkopolskiego. W ostatnim rozdziale
umieszczono podsumowanie, w którym zamieszczono wnioski, a także możliwe
kierunki dalszych prac. Całość opracowania uzupełniono spisem literatury, spisem
rysunków i tabel, streszczeniami w języku polskim i angielskim oraz załącznikami.
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2. Istota planowania regionalnego publicznego transportu
zbiorowego

2.1. Planowanie

transportu

regionalnego

w

Polsce

w

świetle

obowiązujących uwarunkowań prawnych
W Polsce pierwszy rządowy dokument o polityce transportowej powstał w 1994 r.
pod kierunkiem prof. Jana Burnewicza, został przyjęty przez KERM w grudniu tegoż
roku. W ciągu następnych lat takich opracowań postało kilka - dwa najnowsze (do
sierpnia 2013) to opracowanie z roku 2005 pod kierunkiem prof. Ryszarda Krystka [83]
oraz aktualna Strategia Rozwoju Transportu (SRT), projekt upubliczniony do
konsultacji w marcu 2011, przyjęty z autopoprawkami w styczniu 2013. Ta najnowsza
strategia uwzględnia też zalecenia unijne [4, 5].
Obowiązek przygotowania planu transportowego reguluje ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym z 1 marca 2011 r. [116] oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. [87]. Na ich mocy plany transportowe muszą
zostać opracowane przez:
 ministerstwo właściwe do spraw transportu,
 samorządy wojewódzkie,
 samorządy powiatów o liczności populacji ponad 80 tysięcy mieszkańców,
 władze miast o liczności populacji powyżej 50 tys.,
 władze związków międzygminnych o liczbie mieszkańców powyżej 80 tysięcy,
 władze związków powiatów o liczności populacji powyżej 120 tysięcy.
Zgodnie z ustawą plan transportowy winien składać się z dwóch części – tekstowej
i graficznej. Pierwsza z nich (tekstowa) musi zawierać:
 przedstawienie aktualnie istniejącej sieci połączeń komunikacyjnych,
 ocenę i prognozy potrzeb przewozowych,
 przewidywane finansowanie usług przewozowych,
 preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu,
 zasady organizacji rynku przewozów,
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 pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze
użyteczności publicznej,
 przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera,
 kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
Z kolei druga część (graficzna) planu to ilustracja istniejącej sieci komunikacyjnej
o charakterze użyteczności publicznej. Winna ona zawierać:
 określenie skali w formie liczbowej i liniowej,
 granice administracyjne organizatora uchwalającego plan,
 objaśnienia użytych na rysunku oznaczeń i symboli,
 oznaczenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych.
W przypadku obszarów miejskich nie jest wymagane przygotowanie części graficznej
planu.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym jest sformułowana na poziomie
ogólności charakterystycznym dla tego typu aktów prawnych, a rozporządzenie
Ministra infrastruktury stanowi (z punktu widzenia wykonawcy planu transportowego)
niejako kalkę ustawy, nie precyzując ściśle poszczególnych komponentów planu
transportowego. Ustawa nie zawiera również wytycznych przygotowania takiego
dokumentu. Ustawodawca stwierdza ponadto, że plany samorządów niższego rzędu
muszą być spójne z planami samorządów nadrzędnych. Oznacza to, że plan regionalny
(wojewódzki), musi uwzględniać wytyczne zawarte w planie krajowym oraz jest
nadrzędny dla planów powiatów i gmin. Nadrzędność planu wojewódzkiego jest
również stwierdzona w następujących dokumentach:
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych
przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym [88],
 Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej dotyczące usług publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego [81],
 Ustawa o transporcie drogowym [115],
 Ustawa o transporcie kolejowym [113],
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 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko
[114].

2.2. Planowanie transportu regionalnego – analiza istniejących
podejść
Plany transportowe są tworzone w Europie już od wielu lat. Powodem ich
powstawania był wciąż rosnący udział transportu indywidualnego w transporcie na
najbardziej zurbanizowanych obszarach. Zjawisko to prowadziło i nadal prowadzi do
pogorszenia komfortu podróży, w tym wydłużenia jej czasu, zmniejszenia
bezpieczeństwa, zwiększenia emisji spalin oraz braku wolnych miejsc parkingowych.
Większość krajów europejskich wprowadziła własne uregulowania prawne dotyczące
planowania transportu. Ich uzupełnieniem są prawodawstwa regionalne, tak jak
w przypadku Niemiec i Szwajcarii. Cele planów transportowych są precyzowane
w zależności od sytuacji i potrzeb lokalnych.
W Anglii, istniejąca od 2000 roku ustawa o transporcie, zobowiązuje każdy lokalny
organ

do

opracowania

polityki

promowania

i

popierania

bezpieczeństwa,

zintegrowanych, efektywnych ekonomicznie środków transportu i usług transportowych
[42, 46]. Organami lokalnymi są następujące władze: Rada Powiatu Anglii, Rada
Niemetropolitalna, w której nie ma Rady Powiatu oraz Zarząd Transportu
Pasażerskiego, w obszarze przewozów pasażerskich. Plany obowiązują przez pięć lat,
jednakże w każdym momencie można dokonać ich zmiany. Za ich prawidłowość
odpowiada brytyjskie Ministerstwo Transportu [46]. W kolejnej ustawie z 2008 roku
zostały określone warunki współpracy jednostek samorządu terytorialnego i rad
metropolitalnych w kwestii tworzenia spójnej obsługi transportowej.
Zgodnie z Ustawą transportową z 2000 roku zrównoważony plan transportowy
powinien dawać pasażerom możliwość wyboru charakteru podróży oraz środka
transportu. Plan transportowy powinien uwzględniać wskazania planu lokalnego oraz
kooperować z planami sąsiednich obszarów.
Oprócz wytycznych zawartych w Ustawie plany transportowe wybranych miast oraz
obszarów w Anglii skupiają się w dużym stopniu nad ochroną środowiska oraz nad
zapewnieniem możliwości i komfortu podróżowania osobą niepełnosprawnym,
i starszym.
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W Niemczech obowiązuje ustawa o transporcie publicznym oraz ustawa o lokalnym
transporcie publicznym dla poszczególnych regionów [41, 43, 44, 49]. Plan
transportowy sporządzany jest co 5 lat. Można wyróżnić: plan krajowy, regionalny i
miejscowy. Plan uwzględnia:
 plan zagospodarowania przestrzennego danego obszaru,
 potrzeby osób niepełnosprawnych,
 potrzeby inwestycyjne,
 rozwój infrastruktury oraz transportu publicznego,
 koszty operacyjne,
 bezpieczeństwo pasażerów,
 integrację usług transportowych – interakcje między koleją i autobusami oraz
ruchem rowerowym,
 jakość usług – terminowość, dostępność,
 normy środowiskowe.
Każdy plan lokalny musi mieć na uwadze postanowienia planu krajowego i zawierać:
 ocenę podatności środków transportu,
 prognozę oczekiwanych natężeń ruchu,
 kompleksowe zestawienie przyszłych projektów i planów,
 opracowanie celów i środków jak najlepszego zaprojektowania transportu.
W większości przypadków sporządzanie planów transportowych poprzedzone jest
konsultacjami

społecznymi.

Niektóre

jednostki

stosują

praktykę

społecznych w trakcie obowiązywania zatwierdzonego już planu.

konsultacji

Jej celem jest

zebranie danych dotyczących obecnego funkcjonowania transportu i wprowadzenie
bieżących zmian lub uwzględnienie ich w kolejnym planie [41, 43, 44, 49].
We Francji plany transportowe, pod nazwą planów przemieszczeń, sporządzane są
od 1982 roku, z momentem wejścia w życie ustawy dotyczącej transportu lądowego
[45]. Od 2000 roku ich rola znacznie wzrosła w obszarze zurbanizowanym.
Francuskie plany transportowe odnoszą się do obszaru, na którym zachodzą związki
funkcjonalno-transportowe

między

poszczególnymi

jednostkami

terytorialnymi.

Obowiązek sporządzenia planu ma każde miasto lub obszar, na którym funkcjonuje
transport publiczny, a liczba mieszkańców jest większa niż 100000. Plan obowiązuje
przez okres od 5 do 10 lat i wymaga aktualizacji w przypadku zmiany wpływającej na
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funkcjonowanie publicznego transportu miejskiego. Podobnie jak w innych krajach
europejskich plan transportowy musi być ściśle powiązany z planem przestrzennego
zagospodarowania terenu. Plany transportowe we Francji, tak jak w pozostałych
krajach, mają służyć:
 poprawie bezpieczeństwa podróży realizowanych na terenie obszaru, jak
i poza nim,
 redukcji zanieczyszczeń powietrza i zwiększeniu nacisku na ekologiczne formy
transportu takie jak rower,
 wykorzystaniu przestrzeni ulicznej do użyteczności mieszkańców przez tworzenie
na nich parkingów lub stref pieszych czy rowerowych,
 wprowadzeniu zintegrowanych biletów na każdy rodzaj transportu publicznego,
 pobieraniu opłat wjazdowych do centrów miast,
 promowaniu zbiorowego przewozu osób, publicznego bądź indywidualnego
(więcej niż 3 osób).
We Francji, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, dodatkowo tworzone są plany
mobilności, obejmujące przedsiębiorstwa oraz szkoły. Ich głównym celem jest
propagowanie transportu publicznego w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły.
W przeciwieństwie do przedstawionych krajów należących do Unii Europejskiej,
Szwajcaria nie gwarantuje swoim mieszkańcom świadczeń usług publicznych. Jednakże
każdy kanton posiada własne ustawy transportowe, na podstawie których tworzy się
strategie regulujące transport publiczny. Prowadzone są działania wspierające
samorządy w opracowywaniu strategii transportowych. Szwajcarskie usługi transportu
publicznego są na wysokim poziomie [48].
We Włoszech sporządza się dwa typy planów transportowych:
 Generalny Plan Ruchu Miejskiego,
 Plan Transportu i Mobilności.
Plany te mają zapewnić jak najwyższą dostępność do środków publicznego transportu
oraz

ograniczyć

transport

indywidualny

przy

jednoczesnej

redukcji

emisji

zanieczyszczeń powietrza.
W USA [15] pierwsze wzmianki dotyczące planów transportowych pojawiły się już
w 1960 roku. Ich celem było:
 zapewnienie transportu publicznego dla wszystkich grup ludności – w tym ogólna
poprawa przepływu pasażerów przy minimalnym koszcie,
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 utworzenie rozległej sieci transportu publicznego,
 integracja systemu autostrad i ulic.
Każdy stan w USA posiada własną ustawę dotyczącą transportu publicznego. Jednakże
ogólnym celem wszystkich stanów po wprowadzeniu reformy w 2009 roku jest:
 poprawa jakości bezpieczeństwa dróg,
 rozwój transportu publicznego,
 rozwój sieci dróg rowerowych i pieszych,
 zapewnienie korzyści dla środowiska naturalnego,
 większa możliwość wyboru środków transportowych,
 zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania infrastruktury transportowej,
 integracja transportu międzystanowego.
Jak widać na powyżej przedstawionych przykładach, celem wszystkich planów
transportowych każdego kraju jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do środków
transportu publicznego i jego wyboru oraz zmniejszenie udziału transportu
indywidualnego na rzecz transportu publicznego co zarazem przyczyni się do redukcji
zanieczyszczeń powietrza. Istotnym celem jest również umożliwienie korzystania
z transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i starszym. Plany transportowe
mają w znacznym stopniu przyczynić się do redukcji zatłoczenia oraz kosztów
związanych z utrzymaniem infrastruktury.
Na potrzeby opracowania pracy przeanalizowano i sklasyfikowano podejścia do
realizacji regionalnych planów zrównoważonego transportu w Polsce. Przedstawiona
wiedza bazuje na 3 źródłach:
 lekturze uchwalonych oraz wyłożonych do konsultacji społecznych planów
transportowych,
 doświadczeniu własnym, zdobytym w trakcie prac nad planem transportowym dla
województwa wielkopolskiego,
 krajowych konferencjach, na których poruszana jest podobna tematyka (m.in.
konferencje organizowane prze Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji – SITK).
Warto zaznaczyć również, iż przyjmowana metodyka w dużej mierze zależy od
sposobu wyboru wykonawcy oraz środków finansowych przeznaczonych na wykonanie
planu transportowego. Nie bez znaczenia jest też czas, jaki jest przeznaczony na prace
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nad planem. W praktyce zauważa się dwa rozwiązania stosowane przez samorządy:
przetarg nieograniczony albo zlecenie przygotowania planu transportowego jako grantu
badawczego.
W pierwszym przypadku konstrukcja warunków zamówienia bywa bardzo różna
i właściwie wymusza ona zastosowanie odpowiedniej metodyki. W praktyce może
odbić się to na jakości przygotowanego planu, bowiem wykonawca w naturalny sposób
będzie dążył do spełnienia wymań ustawowych oraz stawianych przez zamawiającego
przy najmniejszych nakładach finansowych. Jednocześnie na etapie przygotowywania
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) niezwykle trudno precyzyjnie
wyrazić wszystkie potrzeby samorządu, bowiem będą one identyfikowane właśnie
w procesie opracowywania planu transportowego.
W drugim przypadku należy liczyć się z dłuższym czasem przygotowana planu oraz
większym kosztem prowadzonych działań.
Dane zgromadzone w tabeli

pokazują ceny wykonania przykładowych planów

transportowych. Wynika z nich, że ceny projektów, w których przygotowanie planu
traktowano jako projekt badawczy, są wyższe (patrz np. woj. wielkopolskie,
woj. małopolskie). Można stwierdzić także, iż różne samorządy wydają bardzo
zróżnicowane kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mimo, że specyfika
systemu transportu pasażerskiego jest różna w każdej jednostce terytorialnejhd to taka
istotna różnica w kwocie wartości zamówienia warta jest przeprowadzenia oddzielnej
analizy.
Tabela 2.1 Kwoty, za które przygotowano (lub przygotowywane są podczas pisania pracy) przykładowe
plany transportowe [opracowanie własne na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej – BIP]
Samorząd
Kwota [zł]
woj. małopolskie
ok. 1 000 000
woj. opolskie
220 170
woj. podkarpackie
169 371
woj. podlaskie
357 930
woj. warmińsko-mazurskie
270 354
woj. wielkopolskie
ok. 1 000 000
woj. zachodniopomorskie
599 994
miasto Częstochowa
85 731
miasto Poznań
powyżej 2 000 000
miasto Gorzów Wlkp.
98 400,00
miasto Wrocław
157 440,00
miasto Opole
52 890,00
pow. gryfiński
66 051,00
miasto Bielawa
32 421,13
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Można wyróżnić kilka zasadniczych

sposobów przygotowywania

planów

transportowych Podejścia te opisano w sposób od najmniej złożonych do tych
o największym stopniu skomplikowania.
Pierwszym, najprostszym sposobem, realizacji planu transportowego jest oparcie
swoich rozważań na dotychczas opracowanych strategiach, ekspertyzach i prognozach.
Schemat takiej metodyki przedstawiono na rysunku 2.1.

Dostępne
dane,
dostępna
dokumentacja

Plan
transportowy

Rysunek 2.1 Schemat metodyki opracowywania planu transportowego bazującej na dostępnych danych
i dokumentach

Podejście to jest zdecydowanie najtańsze, jednakże opiera się na silnych założeniach
dotyczących danych wejściowych. Zakłada się tutaj ich kompletność i aktualność.
Rozpoznanie autora wskazuje, że w praktyce często dane będące w posiadaniu
samorządów są niespójne. Jednakże takie podejście jest jak najbardziej uzasadnione
w przypadku małych samorządów np. gminnych.
Drugie podejście uzupełnia uprzednio przedstawione o pewne uproszczone badania.
Można tutaj wskazać badania ruchliwości np. w kluczowych węzłach transportowych.
Schemat takiej metodyki przedstawiono na rysunku 2.2.

Dostępne
dane,
dostępna
dokumentacja

Uproszczone
badania np. w
kluczowych
węzłach

Plan
transportowy

Rysunek 2.2 Schemat metodyki opracowywania planu transportowego bazującej na dostępnych danych i
dokumentach oraz uproszczonych badaniach terenowych
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Podejście to wydaje się być niewiele lepsze od pierwszego. Właściwe badania o tak
małym zakresie nie dają racjonalnych możliwości prognostycznych. Mogą jedynie
potwierdzać wiarygodność dotychczas posiadanych informacji, ale nie wszystkich.
Podejście trzecie bazuje na wykorzystaniu posiadanych danych oraz budowie
modelu ruchu, który będzie stanowił narzędzie prognostyczne. Dane o potencjałach
ruchotwórczych są tutaj wyznaczane w oparciu o formalizmy stanowiące model
matematyczny. Schemat takiej metodyki przedstawiono na rysunku 2.3.

Dostępne
dane,
dostępna
dokumentacja
Plan
transportowy
Model ruchu

Rysunek 2.3 Schemat metodyki opracowywania planu transportowego bazującej na dostępnych danych i
dokumentach oraz modelu ruchu zbudowanego w oparciu o model matematyczny

Podejście takie daje dobre możliwości prognostyczne, jednakże model może być
zasilany mało wiarygodnymi danymi, generowanymi z dużym przybliżeniem.
Podejście czwarte zakłada konstrukcję planu transportowego (podobnie jak
podejście trzecie) w oparciu o model ruchu, lecz przy zasileniu go danymi
pochodzącymi z kompleksowych badań ruchu (KBR). Schemat takiej metodyki
przedstawiono na rysunku 2.4.
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Dostępne
dane,
dostępna
dokumentacja
Plan
transportowy
KBR

Model ruchu

Rysunek 2.4 Schemat metody opracowywania planu transportowego bazującej na dostępnych danych
i dokumentach oraz modelu ruchu zasilanym wynikami KBR

Podejście takie jest kompletne. Bazuje na danych pozyskanych z badań terenowych
w środkach transportu, na kordonach oraz w gospodarstwach domowych. Jednak istotną
wadą jest brak możliwości określenia wprost najlepszego rozwiązania przy zadanych
kryteriach. Wytworzenie metodyki eliminującej tę niedoskonałość postawiono jako cel
pracy wzmiankowany w rozdziale 1 W przekonaniu autora metodyka taka może
zawierać wszelkie cechy podejście czwartego oraz sprawić, że środki przeznaczone na
transport publiczny będą wydane w bardziej racjonalny sposób. Jednakże, mimo
oczywistych zalet, takie podejście jest bardzo pracochłonne, a przez to kosztowne.
Przeprowadzone studia literaturowe wykazały, że autorzy publikacji naukowych
z sukcesem podejmują tematykę optymalizacji RPTZ, jednakże co najwyżej jednego
rodzaju (np. kolejowego), nie zaś kompleksowego systemu [7].
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3. Istota optymalizacji

W rozdziale zaprezentowano podstawy teorii, które wykorzystano przy
opracowaniu kompleksowej metodyki planowania RPTZ na potrzeby przygotowania
planów transportowych. Przedstawiono definicje podstawowych pojęć, jak również
klasyfikację metod optymalizacji.

3.1. Podstawowe pojęcia
Optymalizacja (za Słownikiem Języka Polskiego PWN [40]) jest definiowana, jako
„organizowanie jakichś działań, procesów itp. w taki sposób, aby dały jak największe
efekty przy jak najmniejszych nakładach” lub „poszukiwaniem za pomocą metod
matematycznych najlepszego, ze względu na wybrane kryterium, rozwiązania danego
zagadnienia gospodarczego, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń”
Z matematycznego punktu widzenia optymalizacja stanowi problem znalezienia
ekstremum zadanej funkcji (funkcja celu – patrz poniżej). Formalnie można zapisać, że
dla funkcji f, takiej, że:
𝑓: 𝐴 ⟼ 𝑅,

3.1

A ⊂ 𝑅𝑛 .

3.2

gdzie:

Rozwiązanie zadania optymalizacji2 stanowi znalezienie takiej wartości:
x ∗ ⊂ 𝐴,

3.3

że:
⋀ 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑥 ∗ ).
𝑥∈𝐴{𝑥 ∗ }

3.4

Choć powyższe formalizmy nie są skomplikowane, to sposoby rozwiązywania
rzeczywistych problemów optymalizacyjnych cechują się dużą złożonością, ze względu
na fakt różnorodnej postaci funkcji f.
2

Poniższy zapis prezentuje minimalizację, dla maksymalizacji należy zmienić znak funkcji f
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Sytuacja ta doprowadziła do powstania dyscypliny wiedzy określanej jako badania
operacyjne. Problemy optymalizacyjne zapisuje się często w postaci zadania
programowania matematycznego. Przykładowo problem maksymalizacji można
przestawić jako:
max 𝑓(𝑥),

3.5

𝑔(𝑥) ≤ 0,

3.6

ℎ(𝑥) = 0,

3.7

𝑥 ∈ 𝑋,

3.8

𝑋 ⊂ 𝑅𝑛 ,

3.9

przy warunkach ograniczających:

gdzie:

przy czym f, g, h są funkcjami zdefiniowanymi na X.
Powyższe zapisy pokazują optymalizację jednokryterialną, jednakże w literaturze
można znaleźć zadanie optymalizacji wielokryterialnej [26, 53]. Takie z kolei problemy
charakteryzują się dwoma elementami składowymi: opisem zbioru rozwiązań
dopuszczalnych oraz zbiorem funkcji (kryteriów) odwzorowujących zbiór rozwiązań
dopuszczalnych w zbiór ocen jakości. Można zatem wielokryterialny problem
poszukiwania rozwiązania x* maksymalizującego globalną funkcję kryterium F,
składającą się z kryteriów cząstkowych, zapisać przy użyciu następujących
formalizmów:
max 𝐹 = 〈𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑥), … 𝑓𝑖 (𝑥), … , 𝑓𝑙 (𝑥)〉,

3.10

przy warunkach ograniczających:
𝑎𝑖 (x) ≤ 𝑏𝑖 , i =1,2, …, m,,

3.11

wtedy zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest zbiorem elementów x:
𝐷 = {𝑥: 𝑎𝑖 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, 2, . . , 𝑚}
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zaś odpowiadająca mu przestrzeń kryteriów jest formalnie zdefiniowana, jako:
𝐷𝑓 = {𝐹: 𝐹 = 〈𝑓1 (𝑥), 𝑓2 (𝑥), … 𝑓𝑖 (𝑥), … 𝑓𝑙 (𝑥), 𝑥 ∈ 𝐷〉,

3.13

gdzie:
–

𝑥

wektor zmiennych decyzyjnych (𝑥 = 〈𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 〉,

𝑓𝑖 (𝑥) –

kryteria cząstkowe, dla i =1, …, I, I≥2,

–

D

zbiór rozwiązań dopuszczalnych, określony przy pomocy ograniczeń.

Na podstawie przedstawionych powyżej formalizmów można wyróżnić trzy główne
komponenty, z których składa się model matematyczny:
 funkcja celu (kryterium), stanowi matematyczną zależność pewnej wielkości od
różnych czynników (zmiennych decyzyjnych wraz z towarzyszącymi im
parametrami). Służy ona do oceny jakości wyniku optymalizacji rozwiązań
problemu optymalizacyjnego. Ważne jest, aby funkcja celu była mierzalna. Za
dobrą praktykę należy uznać możliwość monitorowania funkcji celu
w poszczególnych iteracjach algorytmów optymalizacyjnych [86]. Składowymi
wpływającymi na funkcje celu są dwa zbiory elementów: zmienne decyzyjne
oraz parametry funkcji celu (również ograniczeń).
 Zmienne decyzyjne, które stanowią wielkości, dla których poszukuje się
optymalnej wartości funkcji celu (minimum, maksimum).
 Ograniczenia, stanowiące górne i dolne granice zmienności wartości zmiennych
decyzyjnych lub wyrażeń z nich złożonych. Ograniczenia wyznaczają tzw.
obszar rozwiązań dopuszczalnych.
W

literaturze

przedmiotu

można

znaleźć

szereg

klasyfikacji

modeli

matematycznych. Przykładowy podział przedstawiono na rysunku 3.1, na którym
zaznaczono

relacje

między

stopniem

dokładności

modelu

oraz

szybkością

modelowania. Wyróżnić można zatem modele eksperymentalne, modele oparte o teorię
gier, modele oparte na technikach symulacji oraz modele analityczne.
Modele eksperymentalne (fizyczne) [53] opierają się bezpośrednio na obiektach
rzeczywistych lub ich fizycznych uproszczeniach takich jak np. prototypy. Obiekty te są
poddawane seriom eksperymentów w warunkach laboratoryjnych lub rzeczywistych.
Model taki powinien zachowywać najbardziej istotne z punktu widzenia procesu
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optymalizacji właściwości. Istotą modelowania fizycznego jest wymóg spełniania praw
fizyki we wszystkich elementach modelu. Optymalizacji dokonuje się w oparciu o
ocenę i interpretację wyników badań. Po wybraniu najkorzystniejszego rozwiązania
może nastąpić wdrożenie lub kolejne eksperymenty. Obecnie często wprowadza się
graficzną wizualizację modeli fizycznych w środowiskach typu CAD (ang. Computer
Aided Design).

Świat rzeczywisty

Decyzja decydenta jest częścią
modelowania

Model
eksperymentalny
(fizyczny)

Model oparty na
teorii gier

Decyzja decydenta nie jest częścią
modelowania

Model oparty na
technikach
symulacji

Model
analityczny

Wzrost stopnia abstrakcyjności i szybkości modelowania

Wzrost stopnia realizmu modelu i kosztu modelowania

Rysunek 3.1 Podział modeli ze względu na sposób odwzorowania rzeczywistości (według [6])

Druga kategoria modeli – modele oparte o teorię gier nie wymagają formułowania
modelu w postaci analitycznej, ale odwzorowują rzeczywistość poprzez zachowanie
logiki i następstwa czasowego zjawisk w niej zachodzących. W przypadku tych modeli
uwzględnione zostają ludzkie zachowania (uczestników gry), w tym uwzględnione są
interakcje z decydentem, który ma wpływ na zachodzące zjawiska w sposób podobny
do rzeczywistego. Za pomocą opisywanego modelu nie zostaje wygenerowane
rozwiązanie optymalne, ale jedynie ocena różnych wariantów działań. Ostatecznie
decyzja zostaje podjęta przy uwzględnieniu całego przebiegu gry.
Z kolei modele symulacyjne [93] podobnie jak modele oparte o teorię gier oraz
modele eksperymentalne nie generują alternatywnych rozwiązań problemu, ani nie
dostarczają rozwiązań optymalnych. Modele te, ze swej natury są modelami
indukcyjnymi i empirycznymi, stąd też są użyteczne tylko do oceny rezultatów
alternatywnych rozwiązań, które zostały wcześniej zidentyfikowane i przedstawione
przez DM. Wiele modeli symulacyjnych zostaje opracowanych, jako narzędzia
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komputerowe, oparte na wbudowanych modelach analitycznych. Modele symulacyjne
można podzielić ze względu na dokładność odwzorowania rzeczywistości na:
 makroskopowe – są modelami odwzorowującymi rzeczywistość na wysokim
poziomie uogólnienia, wiele parametrów jest silnie zagregowanych,
 mezoskopowe – są modelami odwzorowującymi rzeczywistość na pośrednim
poziomie szczegółowości, łączą cechy modeli mikro- i makroskopowych;
 mikroskopowe – są modelami dokładnie odwzorowującymi rzeczywistość,
cechują się znaczną liczba parametrów.
Skala modeli symulacyjnych jest umowna i w razie potrzeby można wprowadzić jej
kolejne poziomy.
Typowy dla modeli analitycznych sposób formułowania pokazano w punkcie 3.1.
wskazując ich podstawowe komponenty tj. funkcję (funkcje) celu, zmienne decyzyjne
i ograniczenia. Wielu autorów [3, 6, 37, 68, 69, 100, 108, 117, 119, 126] wskazuje, że
modele takie można klasyfikować pod względem różnych kryteriów:
1. Postaci matematycznej funkcji celu i ograniczeń:
 Liniowe [6, 37, 119], w których zarówno funkcja celu, jak i wszystkie
ograniczenia sformułowane są w sposób liniowy (zmienne decyzyjne
występują w pierwszej potędze).
 Nieliniowe [6, 37, 119], w których co najmniej jedno z ograniczeń i/lub
funkcja celu jest sformułowana nieliniowo (co najmniej jedna zmienna
decyzyjna występuje w potędze różnej od jeden). Istnieje wiele rodzajów
modeli nieliniowych np. ilorazowe, kwadratowe, a także metody ich
linearyzacji, czyli sprowadzenia do postaci liniowej.
2. Postaci matematycznej zmiennych decyzyjnych:
 Modele ciągłe [6, 119], w których wszystkie zmienne decyzyjne przyjmują
dowolne wartości z określonych przedziałów; modele te zwane są też
ciągłymi w stanie [126].
 Modele dyskretne (kombinatoryczne) [6, 54, 55, 119], w których wszystkie
zmienne decyzyjne mogą przyjmować jedynie konkretne wartości
z określonych przedziałów, różniące się od siebie o stałą wartość, modele te
zwane są też dyskretnymi w stanie [126]). Modelami dyskretnymi są, m in.
modele całkowitoliczbowe (np. ze zmiennymi naturalnymi) i binarne
(zmienne przyjmują wartości zero i/lub jeden).
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 Modele mieszane (ciągło-dyskretne), które posiadają właściwości modeli
ciągłych i dyskretnych [6].
3. Liczby kryteriów:
 Jednokryterialne, w których występuje tylko jedno kryterium optymalizacji
[119], w wyniku ich rozwiązania wskazane zostaje rozwiązanie optymalne.
 Wielokryterialne, w których liczba kryteriów (funkcji celu) jest większa
od 1 [117]. W szczególnym przypadku, gdy wynosi ona dokładnie dwa,
mówi się, że problem jest bikryterialny. W zadaniach wielokryterialnych
finalnie zostaje wyłonione tzw. rozwiązanie kompromisowe (ang.
compromise solution). Modele te uwzględniają jednocześnie preferencje
decydenta oraz analizę strat i zysków (ang. trade-offs analysis) pomiędzy
kryteriami.
4. Postaci parametrów
 Modele deterministyczne, w których, wartości parametrów są dokładnie
znane [6, 119, 126].
 Modele niedeterministyczne, w których nie są znane dokładne wartości
parametrów lub są one niepewne. Można wśród nich wskazać modele
stochastyczne (oparte o analizę prawdopodobieństwa) [6, 100, 126] oraz
modele rozmyte, oparte o teorię zbiorów rozmytych [3].
5. Uwzględniania upływającego czasu
 Modele statyczne [6, 37, 119] odwzorowujące system i otoczenie
w ustalonym stanie. Modele statyczne nie zawierają odwzorowania upływu
czasu;
 Modele dynamiczne [6, 37, 119] odwzorowujące działanie systemu
i otoczenia w czasie. Modele dynamiczne zawierają odwzorowanie upływu
czasu przez opis zmian stanu na ogół wykonany tak, że następny stan
systemu wynika ze stanu poprzedniego oraz stanu wejścia;
 Modele ciągłe w czasie, w których opis czasu dokonuje się w sposób ciągły
[126]
 Modele dyskretne w czasie, w których opis czasu dokonuje się w sposób
skokowy [126]
Klasyfikację modeli ze względu na użyty aparat matematyczny pokazano na rysunku
3.2.
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MODEL ANALITYCZNY
Kryterium podziału

Dyskretny w czasie

Ciągły w czasie

Dynamiczny

Statyczny

Sposób uwzględniania
przejść stanów
systemów

Rozmyty

Stochastyczny

Niedeterministyczny

Sposób
uwzględniania
danych
niepewnych

Deterministyczny

Wielokryterialny
(w tym bikryterialny)

Liczba kryteriów

Jednokryterialny

Mieszany

Dyskretny

Postać
matematyczna
zmiennych
decyzyjnych

Ciągły

Nieliniowy

Liniowy

Postać
matematyczna
funkcji celu

Rysunek 3.2 Rodzaje modeli analitycznych według aparatu matematycznego użytego do konstrukcji

3.2. Metody rozwiązywania modeli optymalizacyjnych
Rodzaj opracowanego modelu wpływa w znacznym stopniu na możliwość wyboru
metody jego rozwiązania Rozwiązanie według modelu nie oznacza dokładnie tego
samego, co rozwiązanie problemu decyzyjnego [112]. Rozwiązanie rzeczywistego
problemu może różnić się od rozwiązania według modelu, np. ze względu na dokonane
uproszczenia. Jako rozwiązanie według modelu należy rozumieć znalezienie takich
wartości zmiennych decyzyjnych z obszaru dopuszczalnego, które dają najlepsze,
możliwe

do

uzyskania

wartości

funkcji

celu.

Przy

wykorzystaniu

modeli

jednokryterialnych otrzymuje się rozwiązania optymalne, tzn. takie, które dają
największą/najmniejszą wartość funkcji celu, jaka jest możliwa do uzyskania w zakresie
dopuszczalnego obszaru zmienności zmiennych decyzyjnych. Z kolei dla modeli
wielokryterialnych rozwiązania optymalne nie istnieją, gdyż praktycznie niemożliwe
jest otrzymanie takich wartości zmiennych decyzyjnych, które dawałyby optymalne
wartości wszystkich funkcji kryterialnych jednocześnie [117]. Możliwe jest jedynie
wygenerowanie rozwiązań optymalnych w sensie Pareto (Pareto-optymalnych,
sprawnych, niezdominowanych).
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Zarówno modele jedno- i wielokryterialne mogą charakteryzować się różnym
stopniem złożoności, dlatego rozwiązania mogą być dokładne i/lub przybliżone.
Sytuacja ta wprowadza podział metod optymalizacji na metody dokładne oraz
przybliżone (heurystyczne). Heurystyki (gr. heurisco – odnaleźć) to metody
znajdowania rozwiązań, dla których nie ma gwarancji znalezienia rozwiązania
optymalnego, a często nawet prawidłowego.
Rozwiązania dokładne modeli jednokryterialnych stanowią, optima globalne
funkcji celu. W przypadku modeli wielokryterialnych rozwiązaniem dokładnym jest
zbiór wszystkich rozwiązań pareto-optymalnych. Rozwiązania przybliżone modeli
jednokryterialnych stanowią optima lokalne funkcji celu, a przynajmniej brak
możliwości stwierdzenia, czy otrzymane optimum jest optimum globalnym czy
lokalnym. Analogicznie dla modeli wielokryterialnych rozwiązania przybliżone to
podzbiór rozwiązań paretooptymalnych lub brak pewności, że określony podzbiór
zawiera wszystkie rozwiązania paretooptymalne.
Działanie

dokładnych

metod

poszukiwania

rozwiązań

dla

modeli

jednokryterialnych opiera się o następujące podejścia:
 Poszukiwanie ekstremów funkcji celu poprzez analizę jej pochodnych [56, 78,
72].
 Wyznaczanie i porównanie wszystkich możliwych rozwiązań modelu (algorytm
brutalny).
 Wykorzystanie pewnych specyficznych właściwości modelu i konstrukcja
odpowiedniego

algorytmu

(programowanie

całkowitoliczbowe,

problem

najkrótszej ścieżki w grafie, problem cyklu Eulera, problem cyklu Hamiltona,
sortowanie tablicy liczb, problem minimalnie rozgałęzionego drzewa i inne [12].
Z kolei działanie dokładnych metod optymalizacji wielokryterialnej bazuje na
przeglądzie wszystkich możliwych rozwiązań Pareto-optymalnych modelu [130, 131]
lub w przypadku modeli liniowych na rozwiązywaniu za pomocą metody
jednokryterialnej jednokryterialnych podproblemów problemu wielokryterialnego (ich
globalne optima stanowią rozwiązania paretooptymalne). Przykładem takiego
postępowania jest wykorzystywanie funkcji sekularyzującej [53, 121].
Przybliżone metody optymalizacji jedno i wielokryterialnej w swojej konstrukcji
składają się z 3 kroków:

Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

- 34 -

Istota optymalizacji

 inicjalizacji (nadania wartości parametrom sterującym, określenie warunku
stopu),
 wybór rozwiązania startowego (losowo, przy użyciu danych historycznych, przy
użyciu innej metody przybliżonej),
 wykonanie modyfikacji rozwiązania według ustalonego schematu (często wraz
z oceną rozwiązania).
Metoda kończy zazwyczaj swoje działanie po ustalonej liczbie powtórzeń algorytmu,
bądź po uzyskaniu zadanej dokładności rozwiązania.
Metody optymalizacji przybliżonej można podzielić na:
 Specjalizowane (heurystyki) – konstruowane w celu rozwiązania specyficznego
problemu.
 Ogólne (metaheurystyki) – czyli tzw. heurystyki nadrzędne, będące w swojej
istocie pewnymi schematami postępowania. Schematy te wymagają zawsze
pewnego dostosowania do modelu i/lub ewentualnego uproszczenia modelu do
pożądanego

schematu.

Do

najczęściej

stosowanych

metaheurystyk

jednokryterialnych należą algorytmy: genetyczne, przeszukiwania lokalnego,
symulowanego

wyżarzania,

przeszukiwania

tabu,

mrówkowe.

Wiele

jednokryterialnych metaheurystyk posiada swoje odpowiedniki wielokryterialne
[54].

3.3. Etapy procesu optymalizacji
Wskazane w podrozdziałach 3.1-3.2 komponenty (model optymalizacyjny, metoda
rozwiązania według modelu) składają się na proces optymalizacji. Obejmuje on
następujące pięć zasadniczych etapów – patrz rysunek 3.3.
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ROZPOZNANIE SYTUACJI
DECYZYJNEJ

MODELOWANIE

ROZWIĄZANIE MODELU

TESTOWANIE

WDROŻENIE
Rysunek 3.3 Etapy procesu optymalizacji (opracowanie [37,119,11])

W pierwszym kroku niezbędne jest rozpoznanie sytuacji decyzyjnej, czyli
identyfikacja problemu i jego werbalne sformułowanie poprzez sformułowanie funkcji
celu, zmiennych decyzyjnych, ograniczeń, określenie parametrów modelu i dostępnych
danych. Następnie realizowany jest, po rozpoznaniu sytuacji decyzyjnej krok, zwany
modelowaniem – opis matematyczny relacji między zmiennymi decyzyjnymi, funkcją
celu i ograniczeniami, a także ustalenie danych wejściowych (parametrów modelu).
Kolejno wyróżnić można w procesie rozwiązanie modelu, czyli wybór znanej metody,
lub opracowanie własnej metody rozwiązania modelu (często wraz z jej implementacją
komputerową). W przedostatnim kroku następuje cykliczne testowanie, do którgo
zaliczyć można kalibrację, weryfikację i analizę wrażliwości, a także ewentualne
korekty modelu. Na samym końcu wyróżnić można krok zwany wdrożeniem. Jest to
próba praktycznego zastosowania wyników eksperymentów obliczeniowych
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4. Propozycja nowej metodyki planowania
zrównoważonego transportu regionalnego

4.1. Istota problemu decyzyjnego
Analizowana problematyka planowania publicznego zbiorowego transportu
pasażerskiego w rozumieniu definicji przytoczonej w rozdziale 2. to proces,
planowania,

organizacji

i

reorganizacji

systemu

transportowego

w

sposób

umożliwiający spójne funkcjonowanie różnych środków transportowych, operatorów
i instytucji transportowych. W związku z intensywnym rozwojem aglomeracji
miejskich oraz niedostatecznym skomunikowaniem transportem zbiorowym obszarów
leżących poza nimi na terenie regionu (w Polsce województwo), w pracy skupiono się
na

planowaniu

systemu

publicznego

transportu

zbiorowego

dla

pasażerów

odbywających podróże ponadpowiatowowe. W opinii autora planowanie powinno być
procesem dążącym do poprawy istniejącego systemu transportu, co winno wiązać się
z możliwie niewielkimi nakładami finansowymi. Istotna bowiem jest tutaj realizacja
polityki

zrównoważonego

rozwoju,

której

instrumentem

jest

podnoszenie

konkurencyjności TZ. Jednocześnie dzięki temu odciąża się sieć drogową w centrum
miasta, a także na drogach dojazdowych do niego.
Dzięki zaproponowanej metodyce, możliwe jest projektowanie i ocena rozwiązań
planistycznych wspierających rozwój RPTZ jako całości, lecz z uwzględnieniem
pojedynczych rozwiązań sprowadzonych do skali analizowanego problemu (poprzez
odpowiednie agregacje i uproszenia).
W kolejnym podrozdziale zaprezentowano i scharakteryzowano koncepcję
metodyki planowania zrównoważonego systemu RPTZ.

4.2. Koncepcja metody planowania transportu regionalnego
Koncepcja metodyki powstała w wyniku licznych rozmów z przedstawicielami
władz województwa wielkopolskiego, a także po doświadczeniach zdobytych przez
autora przy pracy nad Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego [128]. Metodyka ma stanowić
odpowiedź na potrzeby decydenta (w przypadku Polski marszałka województwa),
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a także eliminację trudności oraz niedoskonałości podejść opisanych w punkcie 2.2.
Zgodnie z oczekiwaniami metodyka powinna określać najlepszą siatkę obsługującą
połączenia regionalne na danym obszarze wraz z dobową liczbą kursów na
poszczególnych liniach.
Zaproponowane podejście oparto na 4 etapach głównych, które zawierają zadania
do wykonania. Schemat metodyki przedstawiono na rysunku 4.1.

ETAP I

ETAP V

ETAP II
Kompleksowe
badania ruchu
ETAP III
Analiza, weryfikacja
i przetworzenie danych
ETAP IV

Opracowanie planu transportowego

Pozyskanie dostępnych danych
i dokumentów formalnych

Optymalizacja oferty RPTZ

Rysunek 4.1 Schemat proponowanej metodyki

W etapie I należy zinwentaryzować wszelkie informacje dotyczące systemu
transportowego, będące zarówno w posiadaniu władz regionalnych jak i tych wyższego
(województwa) i niższego rzędu (powiatu, gminy), które są istotne dla prowadzonych
działań. W szczególności należy tutaj przeprowadzić analizę:
 dokumentów formalnych, takich jak strategie rozwoju, plany inwestycji
transportowych, plany zagospodarowania przestrzennego, plany inwestycji
infrastrukturalnych największych podmiotów działających na terenie regionu,
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 danych pochodzących z badań prowadzonych na terenie regionu, w tym badań
natężenia ruchu pojazdów, badań napełnienia środków transportu,
 danych ilościowych pochodzących z systemów ITS, czy też innych systemów
rejestrujących podróże,
 danych pochodzących ze sprzedaży biletów,
 danych demograficznych regionu z uwzględnieniem mniejszych obszarów,
 danych umożliwiających prognozę zmian demograficznych w rejonie,
 danych o funkcjonujących liniach i operatorach regionalnego publicznego
transportu zbiorowego,
 sposobu finansowania regionalnego publicznego transportu zbiorowego.
W wyniku etapu I należy określić:
 systemy transportu występujące na terenie regionu, a także te do potencjalnej
budowy,
 linie regionalnego transportu zbiorowego operujące na terenie regionu,
 podział regionu na mniejsze obszary (rejony transportowe),
 czasy przejazdu pomiędzy rejonami transportowymi,
 średnie czasy dojścia (odejścia) i przesiadek dla poszczególnych rejonów,
 horyzont czasowy dla proponowanych rozwiązań,
 dane potrzebne do wyznaczenia macierzy ruchu (inaczej macierzy O-D) dla
regionów transportowych (również prognozowanej),
 luki w danych potrzebnych do przeprowadzenia procedury optymalizacyjnej,
 istotę prowadzonej analizy (inaczej określić istotne podróże na tle wszystkich
w regionie).
W etapie II należy zaprojektować kompleksowe badania ruchu.
Kompleksowe badania ruchu (KBR) to rodzaj badań mających na celu
identyfikację zachowań komunikacyjnych na wydzielonym obszarze (tzw. obszar KBR)
[109]. Swoim zakresem obejmują one ruch generowany przez mieszkańców oraz środki
transportu należące do obszaru oraz ruch absorbowany, czyli pozostałych osób
i środków transportu korzystających z systemu transportowego, a pochodzących spoza
granic. KBR mogą być wykonywane w wersji podstawowej i rozszerzonej. Zakres
podstawowy obejmuje badania reprezentatywne, konieczne do budowy modelu ruchu
oraz jego weryfikacji. Z kolei zakres rozszerzony może zawierać wszelkie inne pomiary
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warunków ruchu, a także dodatkowe komponenty takie jak np. preferencje
użytkowników systemu.
W praktyce KBR to badania ankietowe pasażerów, kierowców oraz
mieszkańców

gospodarstw

domowych

prowadzone

metodami

wywiadów

bezpośrednich, telefonicznych lub internetowych. Szeroko tematyka KBR jest
omawiana w publikacjach między innymi P.A. Steenbrinca oraz W. Suchorzewskiego
[107, 109].
Po przeprowadzeniu etapu I i II powinno dysponować się wszystkimi informacjami
potrzebnymi do wykonania procedury optymalizacyjnej. Trzeba je jednak przetworzyć
do postaci aplikowalnej do procedury optymalizacyjnej. Wszelkie zabiegi realizowane
w etapie III mają doprowadzić do budowy bazy wiedzy, która będzie zawierać:
 zdefiniowane rejony transportowe z nadanym numerem lub unikalną nazwą,
 zidentyfikowane systemy transportowe z przypisanymi im numerami lub
unikalnymi nazwami,
 zbiór linii wszystkich rozważanych rodzajów transportu (np. autobusowego,
kolejowego),
 macierze kwadratowe z czasami przejazdów pomiędzy rejonami transportowymi
dla stanu obecnego i prognozowanego systemu transportowego,
 macierz ruchu dla podróży realizowanych PTZ dla stanu obecnego
i prognozowanego,
 informacje o liczbie miejsc w środkach transportu,
 zakładane wypełnienie (napełnienie) środków transportu,
 określenie minimalnej liczby podróży w danym rejonie transportowym, dla
którego należy zapewnić obsługę publicznym transportem zbiorowym,
 określenie minimalnej liczby podróży, dla którego należy otworzyć linię PTZ.

4.3. Procedura optymalizacyjna
Należy zaznaczyć, że proponowana w niniejszej pracy kompleksowa metodyka
różni się od najczęściej spotykanych podejść (patrz podrozdział 2.2), próbą
opracowania metody optymalizacji oferty RPTZ.
Przy konstrukcji procedury optymalizacyjnej przyjęto założenia, których celem jest
określenie układu linii (siatki połączeń) regionalnych oraz wskazanie minimalnej liczby
kursów na każdej z wybranych linii w zakładanym przedziale czasowym. Założono
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przy tym, że linia definiowana jest niezależnie od rodzaju transportu jako – połączenie
komunikacyjne na określonej drodze między wskazanymi przystankami. I tak należy:
 dostarczać pasażerom połączeń o możliwie krótkim czasie przejazdu (założenie I),
 przyjąć pewne, zadane wypełnienie środków transportu (założenie II),
 przyjąć minimalne zapotrzebowanie na przewóz RPTZ, dla którego wskazane
jest uruchomienie linii (założenie III).
Wymienione założenia są ważne z punktu widzenia interesariuszy tj. pasażerów, jak
i

organizatorów

regionalnego

publicznego

transportu

zbiorowego.

W przypadku organizatora RPTZ znacznie mniejsze znaczenie ma założenie I (patrz
rysunek 4.2), które często poruszane jest w literaturze przedmiotu w aspekcie poziomu
jakości usług transportowych [89, 104, 105].

PASAŻER

ORGANIZATOR RPTZ

Założenie I
Założenie II

Założenie II

Założenie III

Założenie III

DUŻA

MAŁA

DUŻA

Założenie I

MAŁA

Rysunek 4.2 Waga poszczególnych założeń dla poszczególnych interesariuszy

Niestety, tak postawionego zadania nie można rozwiązać jedną dostępną metodą
optymalizacyjną. Z tej przyczyny skonstruowano dwuetapową procedurę. Jej etap I jest
dedykowany potrzebom pasażerów, zaś drugi stanowi poszukiwanie pokrycia tych
potrzeb możliwe najmniejszą liczbą kursów dostępnych środków transportowych
RPTZ.
Celem etapu I jest określenie najkorzystniejszych z punktu widzenia pasażera (pod
względem kryterium czasu) połączeń regionalnych między zdefiniowanymi rejonami
transportowymi przy wykorzystaniu możliwych rodzajów RPTZ. Do realizacji etapu I
wymagane są następujące dane:
 możliwe połączenia pomiędzy rejonami transportowymi różnymi (dostępnymi)
środkami transportu; będą to najczęściej połączenia autobusowe oraz kolejowe;
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 czasy przesiadek między tym samym i różnym rodzajem środka transportu
RPTZ.
Na podstawie danych budowany jest graf odzwierciedlający siatkę połączeń.
Wierzchołki są przypisywane do rejonów transportowych. Każdy wierzchołek w rejonie
transportowym reprezentuje dostępny tam rodzaj RPTZ. Każdy wierzchołek ma
ponadto przypisaną wartość czasu przesiadki między środkami transportu zgodnymi
z reprezentowanym rodzajem RPTZ. W proponowanym rozwiązaniu istnieje możliwość
zamiany tego atrybutu na wektor atrybutów, który reprezentuje przesiadki między
kilkoma typami tego samego rodzaju RPTZ (np. kolej aglomeracyjna, kolej regionalna).
Krawędziom grafu przypisywane są wagi – czasy przejazdu miedzy rejonami.
Krawędziom między wierzchołkami w tym samym rejonie przypisywane są czasy
przesiadek między różnymi rodzajami RPTZ. Opisany graf jest grafem skierowanym z
dodatnimi wagami. Dla poszukania najlepszych połączeń regionalnych należy
rozwiązać problem znajdowania najkrótszych ścieżek między wszystkimi parami
wierzchołków w grafie. Problem taki można rozwiązać wykonując n (liczba
wierzchołków) - krotnie algorytm dla problemu poszukiwania najkrótszych ścieżek
z jednym źródłem – jednokrotnie dla każdego wierzchołka jako źródła. W przypadku
wszystkich wag krawędzi nieujemnych może być zastosowany tutaj algorytm Dijkstry.
Jego złożoność obliczeniowa zależy od sposobu implementacji kolejki priorytetowej.
W rozwiązaniu zastosowano najszybszą możliwą implementację o złożoności
obliczeniowej n( log n) + m ,3 ze względu na stosunowo rzadki graf odwzorowujący
sieć transportową. Dla rozwiązania problemu planowania RPTZ nie jest ona istotna ze
względu na strategiczny charakter planowania, które nie musi być prowadzone w czasie
rzeczywistym. W wyniku przeprowadzenia etapu I powstaje macierz zawierająca
najkrótsze ścieżki dla każdej pary rejonów transportowych. Stanowi ona jedną z danych
wejściowych w etapie II. Schemat procedury w postaci pseudokodu przedstawiono na
rysunku 4.3.

3

n – liczba wierzchołków grafu, m – liczba krawędzi grafu
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Dla danego zbioru linii RPTZ
Dane wejściowe: czasy przejazdu między rejonami transportowymi dla wszystkich rodzajów
środków RPTZ, czasy przesiadki między wszystkimi rodzajami RPTZ w każdym rejonie
transportowym
Budowa grafu odzwierciedlającego sieć RPTZ (patrz Załącznik 2 – linia 22)
Wykonaj:
dla każdego rejonu transportowego przypisz tyle wierzchołów grafu ile rodzajów
środków transportu jest w nim dostępnych
jeżeli możliwa jest przesiadka między takim samym rodzajem środków transportu
to przypisz wierzchołkowi czas przesiadki
oraz połącz krawędzie w taki sposób, by odzwierciedlały zbiór możliwych linii PRTZ
jeżeli liczba wierzchołów w jednym rejonie transportowym jest większa od 1 to
dodaj dodatkowe krawędzie oznaczające możliwość przesiadki miedzy różnymi
rodzajami RPTZ
dla każdej krawędzi łączącej wierzchołki należące do różnych rejonów
transportowych przypisz czas przejazdu
oraz
dla każdej krawędzi „sztucznej” przypisz czas przesiadki między różnymi
rodzajami środków transportu RPTZ
Rezultat: graf odwzorowujący system linii RPTZ
następnie wykonaj:
dla każdego regionu (wszystkich wierzchołków związanych z tym rejonem jako punktów
startowych) procedurę poszukiwania najkrótszych ścieżek w zbudowanym grafie skierowanym
zgodnie z Algorytmem Dijkstry (patrz Załącznik 2 – linia 261)
Rezultat: zbiór najkrótszych ścieżek między wszystkimi parami rejonów transportowych
mających połącznie z siecią RPTZ
Rysunek 4.3 Etap I proponowanej procedury optymalizacyjnej

Z kolei celem etapu II jest wybór linii, na których ma być prowadzony ruch RPTZ
oraz wyznaczenie na nich liczby kursów w zakładanym przedziale czasu. Polega on na
rozkładaniu podróży na sieć transportową poprzez dopasowywanie korzystnych dla
pasażerów

połączeń

i

jednoczesnym

wykorzystywaniu

dostępnego

miejsca

w środkach transportu na zadanym poziomie. Zgodnie z przyjętymi założeniami pod
uwagę brane są tylko te odcinki sieci, w których występuje zapotrzebowanie na RPTZ
na minimalnym, wcześniej ustalonym (zdefiniowanym) poziomie.
Etap II składa się z dwóch faz (A i B). W fazie A identyfikowane są odcinki, które
są potrzebne do wykonania podróży, a podróżni nie mają innego wyboru niż poruszanie
się nimi. W takim przypadku do puli wybranych kursów na liniach trafia kurs
obsługujący takie zapotrzebowanie. W następnej kolejności do takiego kursu
przyporządkowywane są inne podróże, które mogą być odbywane przy wykorzystaniu
pozostałej liczby miejsc oferowanej przez środek transportu. Działanie to odbywa się
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w kolejności od najdłuższych do najkrótszych połączeń. Zakończenie fazy A następuje,
kiedy wszystkie podróże wykorzystujące krawędzie grafu bez możliwych alternatyw
otrzymają kursy na odpowiednich liniach. W fazie B analizowane są wszystkie
krawędzie grafu, na których występuje zapotrzebowanie na odbycie podróży (znane
z etapu I). Mechanizm przyporządkowywania kursów jest podobny do tego z fazy A,
lecz przy wystąpieniu alternatyw wybierane są kursy, które będą cechowały się
maksymalnym wypełnieniem środka transportu. W konsekwencji tego postępowania
można uniknąć bardzo słabo wypełnionych kursów przy końcach dłuższych linii. Faza
B kończy się wówczas, kiedy wszystkie podróże zostaną zrealizowane zaplanowanymi
kursami na wybranych liniach. Tym samym kończy się cała procedura obliczeniowa.
Schemat etapu II procedury obliczeniowej w postaci pseudokodu przestawiono na
rysunku 4.4.
W etapie II procedury optymalizacyjnej przyjęto następujące oznaczenia indeksów:
𝑖

–

rejon początkowy,

𝑗

–

rejon końcowy,

𝑘

–

rodzaj środka transportu,

𝑚

–

linia regionalnego publicznego transportu zbiorowego.

oraz danych wejściowych:
𝑢𝑖𝑗𝑘

–

zapotrzebowanie na przejazd pomiędzy rejonem 𝑖, a rejonem 𝑗 środkiem
transportu 𝑘 [os.],

𝐶𝑘

–

pojemność środka transportu 𝑘 [os.],

𝐿𝑘𝑚

–

przebieg

𝑚–tej

linii

𝐿𝑘𝑚 = [𝑙𝑘1 , 𝑙𝑘2 , 𝑙𝑘3 , … , 𝑙𝑘𝑧 ];

środka
𝑙𝑘𝑧

transportu

oznacza

𝑘,

określony

przy

czym

przystanek

(lub

dworzec) środka transportu 𝑘.
𝑋𝑚

–

zbiór przystanków na 𝑚-tej linii RPTZ,

Z punktu widzenia matematycznego poszukiwane są wartości:
𝑁𝑘𝑚

–

𝑃𝑘𝑚𝑖𝑗 –

liczba środków transportu 𝑘 obsługujących linię 𝑚 [szt.],
liczba osób korzystających z RPTZ pomiędzy rejonem 𝑖, a rejonem 𝑗
środkiem transportu 𝑘 [os.] kursem 𝑚,
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Dane wejściowe:
macierz O-D,
minimalna wartość (min_popyt) dla jakiej uruchomiona zostanie linia RPTZ,
pojemności środków transportu RPTZ (𝐶𝑘 ),
zakładane wypełnienie środków transportu poszczególnych rodzajów RPTZ,
zbiór najkrótszych ścieżek między wszystkimi parami rejonów transportowych
Wykonaj:
aktualizuj
dla każdego odcinka na którym występuje tylko jedno połączenie (linia
autobusowa/kolejowa) i min_popyt> próg: powtarzaj: //faza A (patrz Załącznik 2 –
linia 330)
wykonaj
wstaw na zidentyfikowany odcinek linii ze zbioru linii RPTZ minimalną liczbą
kursów obsługującą zapotrzebowanie
oraz
przyporządkuj podróże które muszą być wykonane na tych odcinkach
oraz
przyporządkuj inne podróże, które mogą być wykonane przy wykorzystaniu
wolnych miejsc w środku transportu
koniec, gdy:
dopóki (identyfikacja odcinków potrzebnych do wykonania podróży, dla których nie
można wskazać alternatyw ) = PRAWDA
oraz
dla każdej nieobsłużonej podróży //faza B (patrz Załącznik 2 – linia 493)
wykonaj
wprowadź kurs, który będzie charakteryzował się najwyższym wypełnieniem
środka transportu
oraz
przyporządkuj podróże które muszą być wykonane na tych odcinkach
oraz
przyporządkuj inne podróże, które mogą być wykonane przy wykorzystaniu
wolnych miejsc w środku transportu
koniec, gdy:
liczba nieobsłużonych podróży w podłączonych krawędziami rejonach = 0
koniec, gdy:
uzyska się zbiór linii z liczbą kursów na nich realizowanych w zadanym przedziale czasowym
Rysunek 4.4 Etap II proponowanej procedury optymalizacyjnej

W przyjętej procedurze optymalizacyjnej uwzględniono występowanie czterech
istotnych, zdaniem autora niniejszej dysertacji, warunków ograniczających:
1.

Pojemność danego środka transportu 𝑘 na całej długości linii 𝑚 nie może zostać
przekroczona, co zapisano:
⋀⋀ ⋀
𝑘

∑ 𝑃𝑘𝑚𝑖𝑗 ≤ 𝐶𝑘 ∙ 𝑁𝑘𝑚

4.1

𝑚 𝑡∈1,..,𝑧 𝑖≤𝑡<𝑗
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Oznacza to, że niemożliwe jest przewiezienie danym środkiem transportu więcej
osób, niż wynosi jego teoretyczna pojemność. Takie podejście powoduje, że w
przypadku konieczności obsłużenia określonego potoku pasażerów występuje
związek pomiędzy pojemnością środka transportu, a liczbą kursów. Z punktu
organizatora RPTZ większa pojemność powoduje4:
 zmniejszenie kosztów transportu na odcinkach, gdzie występują duże potoki
pasażerskie – mniejsza liczba kursów,
 zwiększenie kosztów transportu na odcinkach, gdzie występują małe potoki
pasażerskie – małe napełnienie środka transportu.
Należy zaznaczyć, że wykorzystanie środków transportu o zbyt dużej pojemności
przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby kursów jest elementem wpływającym na
dostępność transportową, a więc i na poziom jakości regionalnego publicznego
transportu zbiorowego.
2.

Przewóz osób jest możliwy tylko na odcinkach, na których linia 𝑚 obsługiwana
jest przez środek transportu 𝑘, co zapisano:
⋀⋀
𝑘

⋀

𝑃𝑘𝑚𝑖𝑗 = 0

4.2

𝑚 𝑖∉𝑋𝑚 ∨ 𝑗∉𝑋𝑚

Ograniczenie to powoduje, że osoba, która podróżuje regionalnym publicznym
transportem zbiorowym pokonując odcinek z punktu początkowego do
docelowego korzysta jedynie z połączeń oferowanych w ramach RPTZ. Nie
ogranicza się przy tym jednym rodzajem środka transportowego (możliwa podróż
np. koleją, a potem autobusem).
3.

Wszyscy pasażerowie potrzebujący przewozu między rejonami 𝑖𝑗 korzystają ze
środka transportu, którego potrzebują, co zapisano:
⋀ ⋀ ∑ 𝑃𝑘𝑚𝑖𝑗 = 𝑢𝑖𝑗𝑘
𝑘

𝑖,𝑗

4.3

𝑚

Ograniczenie to powoduje, że potok pasażerski pomiędzy określonymi rejonami
komunikacyjnymi jest w pełni obsłużony przez organizowany regionalny
publiczny transport zbiorowy.
Samo zagadnienie doboru odpowiedniego środka transportu np. autobusu jest wielokrotnie poruszane w wojewódzkich planach
rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Sam dobór środka transportu do realizowanego zadania stanowi często odrębny
problem rozwiązywany na poziomie taktycznym czy operacyjnym, co w przypadku publicznego transportu pasażerskiego pozwala
uwzględnić okresy szczytowe i pozaszczytowe występujące na danym terenie [58].
4
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4.

Liczba środków transportu 𝑘 na linii 𝑚 jest wartością naturalną, co zapisano:
⋀ ⋀ 𝑁𝑘𝑚 ∈ 𝑁 / {0}
𝑘

4.4

𝑚

Ograniczenie to wynika z faktu, iż jest niemożliwe uwzględnienie w modelu
ułamkowych części środków transportu (np. połowy autobusu). Ograniczenie to
związane jest z przyjętą w procedurze optymalizacyjnej pojemnością środka
transportu (patrz rysunek 4.4 dane wejściowe – 𝐶𝑘 ).

Przykładowo założenie

wysokiej pojemności środka transportu na odcinkach o niewielkich potokach
ruchu skutkuje tym, iż wartość wypełnienia ich będzie stosunkowo niewielka.
W przyjętym modelu założono występowanie jednego kryterium – minimalizację
liczby środków transportu obsługujących publiczny regionalny transport zbiorowy, co
zapisano:
min N = ∑ ∑ 𝑁𝑘𝑚
𝑘

4.5

𝑚

Biorąc pod uwagę tak przyjęte kryterium, z punktu widzenia organizatora RPTZ
niezbędne jest ustalenie szeregu wielkości – danych wejściowych, określenia
optymalnej sieć RPTZ.
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5. Weryfikacja metodyki na przykładzie województwa
wielkopolskiego

5.1. Charakterystyka województwa wielkopolskiego
Województwo wielkopolskie leży w środkowozachodniej części Polski i graniczy
z województwami

dolnośląskim,

lubuskim,

zachodniopomorskim,

pomorskim,

kujawsko-pomorskim, łódzkim i opolskim. Jego powierzchnia to ponad 29,8 tys. km2,
co stanowi około 9,5% powierzchni kraju i czyni je drugim pod względem wielkości po
województwie mazowieckim.
Województwo wielkopolskie jest podzielone na 35 powiatów (4 grodzkie: Poznań,
Kalisz, Konin i Leszno oraz 31 ziemskich) oraz 226 gmin (19 miejskich, 91 miejskowiejskich, 116 wiejskich). Stolicą województwa jest Poznań – siódme w Polsce miasto
pod względem powierzchni i piąte pod względem liczby ludności.
Czynnikami

mającymi

wpływ

na

rozwój

gospodarczy

województwa

wielkopolskiego są struktura zatrudnienia, stopa bezrobocia, wielkość średniego
wynagrodzenia oraz nakłady inwestycyjne na poszczególne gałęzie gospodarki. Na ich
podstawie

możliwe

jest

oszacowanie

mobilności

mieszkańców

regionu,

a w konsekwencji, zaplanowanie rozwoju systemu transportowego.
Ponadto wielkość średniego wynagrodzenia mieszkańców warunkuje rozwój
gospodarczy regionu, co ma wpływ na ukształtowanie systemu transportowego.
Przemieszczanie się mieszkańców z i do miejsc zatrudnienia położonych często
w różnych od miejsca zamieszkania lokalizacjach, w celu uzyskania wyższego
wynagrodzenia, ma wysoki wpływ na migrację oraz mobilność ludności.
W rozdziałach 5.1.1 5.1.2 przedstawiono w sposób syntetyczny demografię
i

gospodarkę

województwa

wielkopolskiego.

Szczegółowe

dane

dotyczące

wzmiankowanego zakresu można znaleźć w wielu dokumentach i opracowaniach [29,
28].

5.1.1. Demografia
Według danych z 2012 roku ludność województwa wielkopolskiego (3462,2 tys.
mieszkańców) stanowiła 9% ogółu ludności Polski, co dawało trzecie miejsce po
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województwie mazowieckim i śląskim. 1920,1 tys. mieszkańców żyło w miastach.
Gęstość zaludnienia wynosiła 116 osób na 1 km2. Obszarem najliczniejszym pod
względem ludności jest miasto Poznań. Liczba jego mieszkańców na koniec 2012 roku,
wynosiła 550 742 osoby, co stanowiło ok 16% populacji całego obszaru województwa.
Pozostałe miasta posiadające prawa powiatu miały mniejszą liczbę mieszkańców,
odpowiednio: Konin – 77 847, Kalisz – 104 676 oraz Leszno – 64 722. Największe
zaludnienie występuje w powiatach obejmujących największe ośrodki miejskie
(gnieźnieńskim, konińskim, ostrowskim, pilskim i poznańskim). Przyrost naturalny
mieszkańców województwa wielkopolskiego na koniec 2012 roku wynosił 6 297 osób.
Współczynnik przyrostu naturalnego miał wartość 1,82, co było liczbą znacznie niższą
niż w roku poprzednim – 2,12. Obserwowane są ponadto istotne zmiany
w strukturze wieku mieszkańców. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła
19,4% całej populacji. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wyniósł 16,5%.
Największą część w ogólnej liczbie ludności stanowiła grupa produkcyjna - 64,1%. Na
przyrost lub zmniejszenie liczby ludności województwa wielkopolskiego niemały
wpływ mają migracje wewnętrzne, w skali kraju, jak i zewnętrzne poza granice
państwa. Według danych z 2012 roku, poza granice kraju wyemigrowało na stałe 1 438
mieszkańców Wielkopolski (głównie do takich krajów, jak: Niemcy oraz Wielka
Brytania), natomiast imigrowało 711 osób (głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz
Irlandii). W przypadku migracji wewnętrznych, odnotowano przypływ ludności
w liczbie 40 144, z czego 17 563 osób osiedliło się w miastach, natomiast 22 581 na
wsiach. Odpływ ludności z miast wyniósł 22 765 osób, zaś ze wsi 16 018. Ogólne saldo
migracji dla województwa było dodatnie, tj. 634 osoby.

5.1.2. Gospodarka
Pod

względem

gospodarczym

województwo

wielkopolskie

jest

bardzo

zróżnicowane. Nie można wskazać gałęzi i zasobów wiodących, tak jak np. górnictwa
w województwie śląskim, czy zasobów naturalnych w województwie warmińskomazurskim. Przykładowo rejon koniński wykazuje koncentrację firm związanych
z energetyką, zaś południowa wielkopolska jest zagłębiem hodowców zwierząt.
Według danych statystycznych z 2012 w Wielkopolsce zatrudnionych było
1 358 000 osób, co stanowiło 9,8% wszystkich zatrudnionych w kraju [30]. Liczba osób
zatrudnionych wzrastała w ostatnich latach, co świadczy o wysokim i stale rosnącym
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potencjale gospodarczym województwa. Na podstawie danych statystycznych [30]
o liczbie osób zatrudnionych w poszczególnych powiatach można zauważyć, iż wzrasta
ona wraz z zamieszkaniem w dużych miastach. Przykładem tego zjawiska jest Poznań,
gdzie wartość ta znacznie przekracza średnie zatrudnienie w porównaniu z resztą
obszarów. Podobna prawidłowość jest zauważalna w powiatach grodzkich: Lesznie,
Kaliszu oraz Koninie oraz ziemskich: pilskim i gnieźnieńskim.
Liczba bezrobotnych w 2012 wyniosła 147 902 (6,9% ogółu ludności bezrobotnej
w kraju), natomiast stopa bezrobocia 9,8%. Poziom bezrobocia nie jest stały w całym
województwie. Największe jego nasilenie odnotowuje się w północnej i wschodniej
części województwa wielkopolskiego. Najwyższą stopę bezrobocia stwierdzono
w powiatach: wągrowieckim (22,0%), konińskim (19,9%) i słupeckim (18,6%),
a najniższą w Poznaniu (4,2%) oraz powiecie poznańskim (4,8%). Powiaty
o największej liczbie bezrobotnych to: Poznań (13 686 osób), powiaty: koniński
(8 476), gnieźnieński (7 561), pilski (7 451), poznański (7 123) oraz ostrowski (7 042).
W 2012 roku wynagrodzenie na terenie województwa wielkopolskiego
kształtowało się od 2 349,11 zł w powiecie kępińskim do 4 119,68 zł w Poznaniu, przy
czym w ponad połowie regionów średnie wynagrodzenie mieszkańców było wyższe od
3 tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3 218,67 zł, będąc 8,8% niższe
od przeciętnego wynagrodzenia w kraju [30].
Kolejnym czynnikiem, świadczącym o poziomie rozwoju województwa są nakłady
inwestycyjne, jakie czynione są na poszczególne gałęzie gospodarki. Według danych za
rok 2012, ogólne nakłady inwestycyjne w województwie wyniosły około 11,5 mld zł, z
czego około 60% to inwestycje w przemysł. Wydatek rzędu prawie 1,5 mld zł dotyczył
rozwoju sektora handlowego oraz naprawy pojazdów samochodowych. Następnie w
kolejności znalazły się nakłady na transport i gospodarkę magazynową (1,087 mld zł),
ICT

(0,32

mld zł),

budownictwo

(0,23

mld

zł)

oraz

finanse

i ubezpieczenia (0,14 mld zł). Największe ogólne nakłady inwestycyjne dotyczyły
Poznania (3 804 017 tys. zł), powiatu poznańskiego (1 586 469 tys. zł), Kalisza (446
126 tys. zł), powiatu wrzesińskiego (415 781 tys. zł) oraz powiatu ostrowskiego (402
811 tys. zł) [30].
Warto również wspomnieć o udziale regionu w produkcie krajowym brutto
(PKB). W 2011 roku udział województwa wielkopolskiego w PKB Polski wyniósł
142 445 mln zł (9,3% całego dochodu Polski). Największy udział w PKB województwa
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wielkopolskiego posiadał Poznań (42 058 mln zł). Wysoki PKB odnotowano także dla
podregionu poznańskiego (27 679 mln zł), podregionu kaliskiego (21 535 mln zł) oraz
podregionu konińskiego (20 259 mln zł) [30].

5.1.3. System RPTZ w województwie wielkopolskim
System PRTZ województwa wielkopolskiego opiera się na transporcie kolejowym
oraz transporcie autobusowym. Informacje o sieci drogowej oraz kolejowej można
znaleźć w wielu źródłach [27, 47]. Z punktu widzenia realizacji celu dysertacji ważne
jest ukształtowanie linii autobusowego i kolejowego regionalnego publicznego
transportu zbiorowego.
Na rysunku 5.1 przedstawiono układ linii drogowego RPTZ. Układ linii został
uproszczony do postaci, w której wszystkie linie przebiegające przez daną gminę
i mające w niej swoje przystanki autobusowe przebiegają wyłącznie przez jeden
„reprezentatywny” przystanek w danej gminie. Przebieg każdej z linii został uproszony
w ten sam sposób. Jest to spowodowane skalą prowadzonej analizy. Można
zaobserwować tutaj znaczne zagęszczenie siatki połączeń. Każdy powiat jest
obsługiwany autobusowym RPTZ
Na rysunku 5.2 przestawiono układ linii kolejowych, na których jest prowadzony
regionalny publiczny transport zbiorowy. Można zauważyć, że tylko 3 powiaty nie
posiadają dostępu do kolejowego RPTZ. Dotyczy to powiatu śremskiego5,
międzychodzkiego6 oraz tureckiego. Wśród miast powiatowych nie mają dostępu do
kolejowego RPTZ Czarnków, Gostyń, Śrem, Międzychód i Turek.
Analizując rysunki 5.1 oraz 5.2 można stwierdzić, iż linie kolejowego RPTZ są
dublowane przez linie autobusowego regionalnego publicznego transportu zbiorowego.

5
6

Do 1995 roku kursował pociąg osobowy na obszarze obecnego powiatu śremskiego na odcinku Czempiń – Śrem – Jarocin.
Obecnie w okresie letnim uruchamiane były jedynie pociągi osobowe kursujące w niedziele (odcinek Międzychód – Poznań).
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Piła

Poznań
Konin

Leszno
Kalisz

Rysunek 5.1 Linie autobusowego RPTZ województwa wielkopolskiego. Źródło: Raport [128]
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Piła

Poznań
Konin

Leszno
Kalisz

Rysunek 5.2 Linie kolejowego RPTZ województwa wielkopolskiego. Źródło Raport [128]

5.2. Badania mieszkańców województwa wielkopolskiego
W województwie wielkopolskim prowadzono badania ankietowe mieszkańców
w gospodarstwach domowych oraz w środkach transportu (pociągach i autobusach).
Ponadto prowadzone były badania diagnozujące generatory ruchu. W tabeli 5.1 zebrano
informacje o najbardziej aktualnych badaniach dla województwa wielkopolskiego.
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Tabela 5.1Badania mobilności mieszkańców województwa wielkopolskiego
Dokument
Obiekt
Miejsce
Metoda
Raport [128]
Pasażerowie kolei
Pociągi Przewozów
Liczenie wsiadających
Regionalnych i Kolei
i wysiadających
Wielkopolskich
Raport [128]
Pasażerowie
Autobusy wykonujące
Ankiety w gospodarstwach
autobusów,
przewozy wojewódzkie domowych, ankiety w
mieszkańcy
autobusach, badania
kordonowe
Raport [128]
Diagnoza generatorów
Bazy GUS
Analiza danych z bazy GUS,
ruchu
UMWW
Wywiady w departamentach
UMWW

W oparciu o informacje o generatorach ruchu, oraz wyniki badań, obliczone zostały
potencjały ruchotwórcze poszczególnych

gmin województwa wielkopolskiego.

Następnym krokiem było wyznaczenie przestrzennego układu podróży regionalnych
z dokładnością do gminy. Szczegółowy opis metodyki wyznaczania rozkładu
przestrzennego podróży znajduje się w raportach cząstkowych z realizacji Planu
Zrównoważone Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego [128] w UMWW.
Na rysunku 5.3 przedstawiono więźbę ruchu (podróże regionalne) dla całego
województwa wielkopolskiego. Jak można zauważyć gminą charakteryzującą się
największą liczbą podróży rozpoczynających się i kończących się jest miasto Poznań.
Oprócz tego wyraźnymi ośrodkami przyciągającymi ruch są rejony byłych miast
wojewódzkich:

Piła,

Leszno,

Konin

oraz

aglomeracja

kalisko-ostrowska.

Podsumowując - w więźbie ruchu województwa wielkopolskiego:


największa liczba podróży występuje pomiędzy gminami Poznań i Swarzędz
(2679), Gniezno i Poznań (2490), Kościan i Poznań (2479), Tarnowo Podgórne i
Poznań (2100), Września i Poznań (1750), Środa Wielkopolska i Poznań (1608)
oraz Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim (1488);

 najwięcej podróży rozpoczyna się w gminie Poznań (22243, co stanowi około
24%, wszystkich w regionie) oraz gminie Kalisz (2793, co stanowi około 5,5%
wszystkich podróży);
 najwięcej podróży kończy się w gminie Poznań (17920);
 średnia liczba podróży między gminami wynosi 322.
W dalszej kolejności podróże realizowane są z i do gmin, w których znajdują się
miasta powiatowe.
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Piła

Poznań
Konin

Leszno
Kalisz

Rysunek 5.3 Więźba ruchu RPTZ województwa wielkopolskiego. Raport [128]
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5.3. Wykorzystanie procedury optymalizacyjnej dla województwa
wielkopolskiego
Zaproponowana

w

podrozdziale

4.3

procedura

optymalizacyjna

została

zaimplementowana dla przypadku województwa wielkopolskiego. Implemetnacja jest
otwarta i stanowić może punkt do dostosowania dla innego regionu. Rozwiązanie
umożliwia rozważenie dwóch rodzajów RPTZ – autobusowego i kolejowego, a ponadto
zakłada agregację przystanków/stacji do jednego w gminie. Przygotowane w języku
Java oprogramowanie przetwarza przygotowane pliki z danymi (w tym także plik
konfiguracyjny zawierający parametry) i generuje rozwiązanie w postaci zbioru linii,
a także wizualizację odcinków między poszczególnymi gminami, na których następuje
przewóz pasażerów.

5.3.1. Dane wejściowe
Pierwszą grupę danych stanowią informacje o sieci RPTZ. Muszą być one
przygotowane w formie macierzy dwuwymiarowych zapisanych w plikach tekstowych
umieszczonych w katalogu DATA. Komórki macierzy muszą być oddzielone znakiem
tabulacji.
Domyślnie są to następujące pliki:
 busConnection.txt
W pliku znajduje się macierz zawierająca odległości drogowe pomiędzy rejonami
transportowymi. Odległości te służą do obliczania czasu podróży.
 buses.txt
W pliku znajdują się linie autobusowe RPTZ, na których mogą być planowane
kursy. Linie zakodowane są jako macierz dwuwymiarowa. Poszczególne wiersze
macierzy zawierają kolejne linie autobusowego RPTZ. Pierwsza komórka zawiera
nazwę linii, zaś kolejne poszczególne przystanki będące tożsame z nazwami
rejonów transportowych (gmin). Przykładowy wiersz pliku może wyglądać
następująco:
Bydgoszcz - Białe Błota - Szubin - Żnin - Damasławek – Wągrowiec
Bydgoszcz

Białe Błota

Szubin Żnin

Damasławek Wągrowiec

Nazwa linii nie musi być tożsama z nazwami przystanków.

Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

- 56 -

Weryfikacja metodyki na przykładzie województwa wielkopolskiego

 busNeighborhood.txt
W pliku znajduje się macierz kwadratowa sąsiadujących ze sobą gmin.
Sąsiedztwo oznacza tutaj występowanie drogi, po której może być prowadzony
autobusowy RPTZ. Występowanie sąsiedztwa oznaczono cyfrą 1 w odpowiednich
komórkach.
 coordinates.txt
Plik stanowi macierz dwuwymiarowa zawierająca listę rejonów transportowych
wraz z odpowiadającymi im współrzędnymi geograficznymi. Współrzędne
podano w systemie rozpoznawanym przez GoogleAPI. Każdy wiersz macierzy
zawiera odpowiednio: nazwę rejonu transportowego, długość geograficzną
i

szerokość

geograficzną

(oddzielone

przecinkiem),

np.

Jaraczewo

51.9688195,17.2971841
 municipalities.txt
Plik zawiera nazwy wszystkich rejonów transportowych. W przypadku
województwa wielkopolskiego są to nazwy gmin tegoż województwa oraz gmin
z nim sąsiadujących, które leżą w województwach: zachodniopomorskim,
pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim i lubuskim.
Każda nazwa znajduje się w oddzielnym wierszu. Dane zawarte w pliku mają
znaczenie dla sprawdzania spójności danych zawierających się w innych plikach.
 otherMunicipalities.txt
Plik zawiera nazwy wszystkich rejonów transportowych, które nie leżą
w województwie wielkopolskim oraz gminach z nim sąsiadujących, lecz przez
które przebiegają linie RPTZ umieszczone w plikach buses.txt i trains.txt. Dane
zawarte w pliku mają znaczenie dla sprawdzania spójności danych zawierających
się w innych plikach.
 traffic.txt
Plik zawiera macierz ruchu dla województwa wielkopolskiego i gmin z nim
sąsiadujących. Wykorzystano macierz wyznaczoną dla opracowania Planu
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego [128].
 trafficMapper.txt
Plik zawiera nazwy rejonów transportowych oraz nazwy alternatywne, które
bardzo często występują w rzeczywistym użyciu. Każdy wiersz pliku stanowi
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zestaw różnych nazw tego samego rejonu transportowego, np. 84 Krzyż
Wielkopolski

Krzyż Wlkp.

 trainNeighborhood.txt
Plik

zawiera

macierz

kwadratową

rejonów

transportowych

zawierającą

informacje o możliwym sąsiedztwie między gminami przy jednoczesnej
możliwości odbycia podróży kolejowym RPTZ.
 trains.txt
W pliku znajdują się linie kolejowe RPTZ, na których mogą być planowane
kursy. Sposób ich kodowania jest taki sam jak linii autobusowych RPTZ. Zbiór
linii stanowią funkcjonujące linie w 2013 r. wg UMWW.
 trainTime.txt
Plik zawiera macierz z czasami przejazdów między poszczególnymi rejonami
transportowymi dla podróży realizowanych kolejowym RPTZ. Format zapisu
czasu to HH:MM np. 00:05 oznacza 5 min.
Dane dotyczące wartości parametrów, dla których prowadzona jest procedura
optymalizacyjna, a także informacji potrzebnych do wyliczenia szacunkowego kosztu
przyjętego rozwiązania zdefiniowano w pliku config.txt w katalogu CONFIG. Są to
 minimalna liczba podróży, dla której może być zapewniony kurs na linii RPTZ
Sposób zdefiniowania: minTrafficForConnection=15.
 średnia liczba miejsc do wypełnienia w autobusie. Sposób zdefiniowania:
busSize=24.
 koszt autobusokilometra. Sposób definiowania: busKmCost=6.89.
 średnia liczba miejsc do wypełnienia w pociągu. Sposób zdefiniowania:
trainSize=300.
 koszt pociągokilometra. Sposób definiowania: busKmCost=30.18.
 średni wpływ z pasażerokilometra. kmPassengerIncome=0.16.
Wytworzone oprogramowanie sprawdza poprawność kodowania wprowadzonych
danych oraz bada ich spójność. Użytkownik jest informowany o poprawności lub
sugerowanych błędach poprzez wygenerowanie pliku transport.txt w katalogu LOGS.
Przykładowy fragment pliku z ostrzeżeniami pokazano na rysunku 5.4.
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Rysunek 5.4 Przykładowy fragment pliku logu z ostrzeżeniami o błędach i niespójnościach danych
wejściowych

Poszczególne wpisy oznaczają odpowiednio:
 zbyt małą liczbę przystanków na linii o nazwie „Śrem”,
 brak połączenia gminy Trzcinica z systemem regionalnego publicznego
transportu zbiorowego,
 brak możliwości realizacji podróży z gminy Baranów do gminy Rychtal, mimo
informacji o takowych podróżach w macierzy ruchu,
 brak informacji o odległości między stacjami kolejowymi Jarocin i Krotoszyn.

5.3.2. Realizacja procedury obliczeniowej dla przypadku województwa
wielkopolskiego
Procedura

obliczeniowa

została

wykona

dla

przypadku

województwa

wielkopolskiego – stan na IV kwartał 2013 r. Zbiory z wartościami, opisane
w punkcie 5.3.1 przygotowano zgodnie z danymi, jakie pozyskano z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz opracowano na potrzeby
przygotowania Planu Transportowego Województwa Wielkopolskiego. Tabela 5.2
zawiera zestawienie zbiorów z danymi oraz ich syntetyczną charakterystykę. Większość
z nich została opracowana w ramach realizacji niniejszej dysertacji oraz zadań, jakie
autor wykonywał w PTWW.
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Tabela 5.2 Wykaz oraz charakterystyka zbiorów danych wykorzystywanych w procedurze obliczeniowej
Nazwa pliku
Zawartość
Źródło
Odległości drogowe między rejonami transporto- Opracowanie własne
busConnection.txt
wymi (gminami województwa wielkopolskiego i z na podstawie Google
nim sąsiadującymi)
Maps
Zestaw linii autobusowego RPTZ funkcjonujących Raport [128]
buses.txt
na terenie województwa wielkopolskiego w 4
kwartale 2013 r.
Określenie możliwości przejazdu autobusem Opracowanie własne
busNeighborhood.txt
między sąsiadującymi rejonami transportowymi
(gminami województwa wielkopolskiego i z nim
sąsiadującymi)
Współrzędne geograficzne rejonów transportowych Opracowanie własne
coordinates.txt
(miast gminnych województwa wielkopolskiego na podstawie Google
i gmin z nim sąsiadującymi)
Maps
Zestaw unikalnych nazw gmin województwa Opracowanie własne
municipalities.txt
wielkopolskiego oraz gmin z nim sąsiadujących
otherMunicipalities.txt Zestaw nazw gmin przez które przebiegają linie Opracowanie własne
RPTZ przebiegające przez województwo wielkopolskie lub gminy z nim sąsiadujące, lecz nie
leżace na ich terenie, np. dla linii Bydgoszcz –
Gniezno – Poznań, jest to Bydgoszcz
Macierz ruchu RPTZ dla gmin województwa Raport [128]
traffic.txt
wielkopolskiego i gmin z nim sąsiadujących
Różne nazwy tego samego rejonu komunikacyjnego Opracowanie własne
trafficMapper.txt
np. Borek Wielkopolski – Borek Wlkp.
Określenie możliwości przejazdu pociągiem Opracowanie własne
trainNeighborhood.txt
między sąsiadującymi rejonami transportowymi
(gminami województwa wielkopolskiego i z nim
sąsiadującymi)
Zestaw linii kolejowego RPTZ funkcjonujących na Raport [128]
trains.txt
terenie województwa wielkopolskiego w 4 kwartale
2013 r.
Średnie czasy przejazdu pociągiem między Opracowanie własne
trainTime.txt
poszczególnymi
rejonami
transportowymi na podstawie
(gminami województwa wielkopolskiego i gminami rozkładów Kolei
z nim sąsiadującym)
Wielkopolskich
i Przewozów
Regionalnych

Plik konfiguracyjny z parametrami procedury obliczeniowej, a także kosztami
funkcjonowania RPTZ skonfigurowano zgodnie z tabelą 5.3.
W procedurze optymalizacyjnej przyjęto średnią prędkość autobusu realizującego
przewóz regionalny publiczny transport zbiorowy na poziomie 42 km/h. Oczywiście
możliwe jest przyjęcie innych wartości, bowiem w dużej mierze prędkość ta
uzależniona jest od stanu infrastruktury [61, 63] lub też pory dnia wykonywania
przewozu [58].
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Tabela 5.3 Parametry procedury obliczeniowej dla województwa wielkopolskiego
Parametr
Wartość
Uzasadnienie
minTrafficForConnection
15 pasażerów
Wielkość ustalona i oszacowana z
przedstawicielami UMWW
busSize
24 pasażerów
Wielkość obliczona ze względu na średnią
pojemność autobusu w województwie
wielkopolskim
busKmCost
6,89 zł
Raport [128]
trainSize
300 pasażerów
Wielkość obliczona, uwzględniająca średnią
pojemność pociągu w województwie
wielkopolskim
trainKmCost
30,18 zł
Raport [128]
KmPassengerIncome=0.16
0,16 zł
Źródło PTWW (przyjęto również dla
autobusowego RPTZ)
changeDifferentTransportTypeTime 20 min
Czas zakładający dobrą synchronizację
rozkładów jazdy w węzłach przesiadkowych
changeSameTransportTypeTime
10 min
Czas zakładający dobrą synchronizację
rozkładów jazdy w węzłach przesiadkowych

Po wykonaniu programu wygenerowane zostają pliki zawierające rozwiązanie.
Pliki te umieszone zostają w katalogu OUT. W pliku index.htm znajduje się zestawienie
odwołań („linków”) z nazwami rejonów komunikacyjnych, jak również informacja
o łącznej liczbie przewiezionych pasażerów oraz średnim czasie podróży (patrz
przykład rysunek 5.5).

Rysunek 5.5 Przykładowy fragment pliku index.htm
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Po wybraniu z listy rejonu transportowego możliwe jest zapoznanie się
z wynikami etapu I dla poszczególnych gmin. Przykładowy widok z wynikami tego
etapu przedstawiono na rysunku 5.6. Można się z niego dowiedzieć o:
 liniach RPTZ obsługujących dany rejon,
 najszybszych możliwych połączeniach między daną gminą a wszystkimi innymi
wraz z czasem podróży (podany w nawiasach w przybliżeniu do 1 min) oraz
liczbą podróży z macierzy ruchu.
Jak można zauważyć przy niektórych połączeniach występuje oznaczenie „(2)”. Takie
oznaczenie należy interpretować jako kurs powrotny.

Rysunek 5.6 Informacje o RPTZ i wyliczonych najkrótszych ścieżkach na przykładzie gminy Jaraczewo

Jak wskazano w punkcie 4.3 wynikami przeprowadzenia algorytmu jest zestaw linii
wraz z liczbą kursów na nich. Informacje o realizowanych kursach zebrane zostają
w pliku schedule.html (patrz rysunek 5.7). Ponadto w pliku wskazano koszt (jako sumę
kosztów

pojazdokilometrów)

oraz

przychód

z

biletów

(suma

przychodów

z pasażerokilometra). Fragment pliku wynikowego dla województwa wielkopolskiego
pokazano na rysunku 5.7
Każdy kurs jest przedstawiony w formie tablicy (patrz rysunek 5.8). Jej nazwa
zawiera:
 rodzaj RPTZ (w nawiasach kwadratowych),
 nazwę linii,
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 koszt i przychód z kursu.
Jeśli kurs posiada w nazwie oznaczenie „(2)” oznacza to, ze jest on realizowany
w przeciwnym kierunku niż zgodny z nazwą. Nagłówki kolumn oznaczają nazwy
przystanków (gmin). W komórce pod nazwą przystanku znajduje się informacja
dotycząca liczby pasażerów wsiadających (zaznaczanie zielone) lub wysiadających
(zaznaczenie różowe). Po umieszczeniu kursora urządzenia wskazującego na grupie
pasażerów udostępniana jest informacja o podróży realizowanej przez pasażerów.
Informacje o wszystkich wybranych liniach i kursach w formie raportu zamieszczono
w załączniku Załącznik 1.

Rysunek 5.7 Fragment pliku schedule.html
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Rysunek 5.8 Przykład wizualizacji wybranych kursów

Jako, że lista kursów na poszczególnych liniach RPTZ jest bardzo kłopotliwa do
przeglądania, analizowania i wyciągania wniosków zasadnym jest generowane plików
zawierających mapy i wizualizacją proponowanego rozwiązania. Do wyświetlania
rozwiązań wykorzystano GoogleAPI. Odcinki między poszczególnymi gminami
oznaczają potok obsługiwany RPTZ lub kursy RPTZ. Ustawienie kursora urządzenia
wskazującego na odcinku umożliwia wyświetlenie informacji o wielkości potoku
(również szczegółów podróży) oraz liczbie kursów (również liniach, na jakich są
realizowane). Do prezentacji zastosowano skalę kolorową zgodnie z wartościami
przestawionymi na pasku legendy. Przykład tej funkcjonalności pokazano na rysunku
5.9. Wyświetlane informacje należy interpretować jako 8 kursów w czasie doby
realizowanych na linii Krzyż-Piła (na odcinku między Wieleniem i Trzcianką), z czego
4 kursy realizowane są w kierunku Piły i 4 w kierunku Krzyża. Wyniki eksperymentu
dla województwa wielkopolskiego przedstawiono na rysunkach 5.10 - 5.13.
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Rysunek 5.9 Informacje o liniach kolejowego RPTZ na przykładzie odcinka Wieleń-Trzcianka – plik
gmapTrainConneciton.html

Na rysunku 5.10 przedstawiono proponowaną siatkę połączeń kolejowego
regionalnego publicznego transportu zbiorowego.
Można zaobserwować tutaj następujące zjawiska:
 Na wszystkich rozważanych liniach kolejowych zostały zaplanowane kursy
RPTZ. Jest to spowodowane przede wszystkim szybszymi połączeniami niż te,
które są oferowane przez autobusowy RPTZ.
 Liniami o największej liczbie kursów RPTZ są: Poznań – Leszno – Rawicz,
Poznań – Września – Konin – Kutno oraz Poznań – Jarocin – Ostrów.
 Bardzo małą liczbą kursów charakteryzują się linie Krzyż – Piła – Złotów,
Gniezno – Września, Ostrów Wielkopolski – Leszno – Zbąszynek.
 W ogólności wszystkie linie prowadzące do Poznania charakteryzują się dużą
liczbą zaplanowanych kursów. Najmniej kursów w tym przypadku występuje na
linii Poznań – Piła Szczecinek.
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Wnioski z analizy linii kolejowego regionalnego publicznego transportu zbiorowego:
 należy rozważyć zapewnienie stałego interwału na liniach obsługujących miasto
Poznań,
 należy rozważyć zasadność kursowania pociągów na liniach nie przebiegających
przez Poznań, a w konsekwencji zaplanować RPTZ autobusowy.

Rysunek 5.10 Proponowane połączenia kolejowego RPTZ – plik gmapTrainConneciton.html

Na rysunku 5.10 przedstawiono potoki pasażerskie kolejowym RPTZ. Można
zaobserwować tutaj następujące zjawiska:
 koncentrację potoków ruchu o dużej wartości wokół Poznania. Największe
potoki ruchu występują między Poznaniem gminami powiatu poznańskiego,
w szczególności Swarzędz, Kórnik, Luboń, Puszczykowo, Mosina, Dopiewo,
 w dalszej kolejności znaczne potoki ruchu występują z Poznania do gmin
powiatów sąsiadujących z powiatem poznańskim: Szamotuł, Obornik, Skoków,
Pobiedzisk, Środy Wielkopolskiej, Kościana, Opalenicy.
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 duże potoki pasażerskie w pociągach przyspieszonych w relacjach PoznańGniezno, Poznań- Jarocin, Poznań – Września,
 duża wartość potoku pasażerów występuje między Kaliszem i Ostrowem
Wielkopolskim (w aglomeracji kalisko-ostrowskiej),
 Najmniejsze potoki ruchu występują poza relacjami z Poznaniem,
 Ośrodki subregionie również są generatorami znacznych potoków pasażerskich.
Wnioski z analizy potoków pasażerskich obsługiwanych kolejowym RPTZ:
 należy rozważyć wprowadzenie połączeń przyspieszonych na wszystkich
pozostałych relacjach z/do Poznania.
 należy rozważyć skrócenie części kursów obsługujących Poznań.
 należy rozważyć stały interwał kursowania do powiatów sąsiadujących
z poznańskim (wewnętrznie miasto Poznań, zewnętrznie powiaty ościenne).

Rysunek 5.11 Potoki pasażerskie obsługiwane przez kolejowy RPTZ – plik gmapTrainTraffic.html
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Na rysunku 5.12 przedstawiono proponowaną siatkę połączeń autobusowego
RPTZ. Można zaobserwować tutaj następujące zjawiska:
 siatka połączeń autobusowych jest bardzo gęsta, lecz nie tak, jak w stanie
obecnym (porównaj rysunek 5.1),
 największą liczbę kursów zaplanowano pomiędzy gminami Tarnowo Podgórne
oraz Poznaniem; poza znacznym zapotrzebowaniem na RPTZ jest to
spowodowane brakiem kolejowego RPTZ obsługującego tę relację.
 znaczną liczbę linii między powiatem śremskim i Poznaniem. Linie te występują
w dwóch relacjach Śrem – Mosina – Poznań, Śrem – Kórnik – Poznań. Jest to
spowodowane brakiem kolejowego RPTZ w powiecie śremskim oraz zbyt
długim

czasem

przesiadki

w

kombinowanym

połączeniu

kolejowo-

autobusowym,

Rysunek 5.12 Proponowane połączenia autobusowego RPTZ – plik gmapBusConneciton.html
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 duża liczba linii w relacji Jarocin – Pleszew – Kalisz; zjawisko spowodowane
jest zbyt długim czasem przejazdu z Pleszewa do Kalisza przez Ostrów
Wielkopolski przy korzystaniu z połączeń kolejowego RPTZ,
 duża liczba kursów z ostrowa do województwa dolnośląskiego. Powodem jest
brak dobrych połączeń RPTZ na stykach województw wielkopolskiego
i dolnośląskiego,
 bardzo duża liczba kursów w relacji Drezdenko – Krzyż Wielkopolski – Wieleń
– Czarnków – Ujście – Piła; jest to spowodowane brakiem kolejowego
połączenia stykowego na granicy z województwem lubuskim oraz brakiem
kolejowego RPTZ w gminie Czarnków,
 duże skoncentrowanie linii o mniejszej liczbie kursów w rejonie Kalisza,
Tuliszkowa i Turka; przyczyną jest brak kolejowego RPTZ w powiecie tureckim
 znaczna liczba kursów w relacji Oborniki – Suchy Las – Poznań; przyczyną są
zbliżone czasy przejazdu kolejowego i autobusowego RPTZ. Oraz fakt
zmniejszenia się potoku pasażerskiego między Obornikami i Piłą.
 znacznie mniejsze niż w stanie obecnym pokrywanie się oferty kolejowego
i autobusowego RPTZ.
Wniosek na podstawie analizy wybranych linii autobusowego RPTZ:
 należy rozpatrzyć możliwość rozpatrzenia zastąpienia odcinków o dużej liczbie
kursów kolejowym RPTZ.
Na rysunku 5.13 przedstawiono potoki pasażerskie obsługiwane autobusowym
RPTZ. Można zaobserwować tutaj następujące zjawiska:
 największa wartość potoku pasażerskiego występuje pomiędzy gminami Poznań
i Komorniki; jest to spowodowane brakiem stacji kolejowej w Komornikach,
 bardzo duża wartość potoku w relacji Śrem – Kórnik – Poznań; jest to
spowodowane brakiem możliwości skorzystania z bezpośredniego połączenia
kolejowego realizowanego kolejowym RPTZ,
 bardzo duża wartość potoku między gminą Poznań i Tarnowo Podgórne;
przyczyną sytuacji jest brak połączenia realizowanego kolejowym RPTZ,
 bardzo duża wartość potoku miedzy gminami Poznań i Suchy Las; powodem
jest niska wielkość potoku na linii kolejowej Piła - Poznań od Obornik
w kierunku Piły,
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 duża wartość potoku w relacji Pleszew-Gołuchów-Kalisz; przyczyną jest
połącznie

kolejowym

RPTZ

przez

Ostrów

Wielkopolski

dłuższe

od

autobusowego przez Gołuchów,
 duże wartości potoku na styku województwa lubuskiego i wielkopolskiego na
pomiędzy Krzyżem Wielkopolskim i Drezdenkiem; przyczyną jest brak
bezpośredniego połączenia Drezdenko – Piła,
 duża wartość potoku na styku z województwem dolnośląskim – między
Międzyborzem i Przygodzicami; przyczyną jest brak bezpośredniego połączenia
Ostów Wielkopolski – Wrocław.

Rysunek 5.13 Potoki pasażerskie obsługiwane przez autobusowy RPTZ – plik gmapBusTraffic.html

Wnioski z analizy potoków autobusowego RPTZ:
 istotne jest przeanalizowanie połączeń stykowych pod kątem zastąpienia ich
kolejowym RPTZ organizowanym przez sąsiednie województwa,
 należy przeprowadzić pogłębioną analizę scenariuszową dla skomunikowania
gminy Śrem z gminą Poznań,
 należy rozważyć reaktywację stacji kolejowej na ternie gminy Komorniki,
Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

- 70 -

Weryfikacja metodyki na przykładzie województwa wielkopolskiego

 należy

rozważyć

zmianę

oferty na

linii

kolejowej

Poznań

–

Piła

z uwzględnieniem nowej stacji kolejowej w gminie Suchy Las.

5.3.3. Analiza wrażliwości
Analizę wrażliwości podzielono na trzy zasadnicze serie eksperymentów
obliczeniowych, różniących się wybranymi danymi wejściowymi. I tak:
 w pierwszej serii założono zmianę danych w macierzy ruchu,
 w serii drugiej zmianę parametru odpowiadającego za obsługę RPTZ; pozwoliło
to na testowanie wrażliwości decydenta na potrzeby transportowe mieszkańców
w odniesieniu do RPTZ.
 w serii trzeciej zmianę wartości w losowej relacji w macierzy ruchu (para
komórek).
W serii pierwszej eksperymentów obliczeniowych testowano algorytm dla różnych
wartości macierzy ruchu zmniejszając i zwiększając liczbę podróży z krokiem o 5%
(względem macierzy początkowej – bazowej). Na rysunku 5.14 przedstawiono wykres
zawierający zależności takich wielkości jak:
 koszt autobusowego RPTZ,
 koszt kolejowego RPTZ,
 wpływ z biletów autobusowego RPTZ,
 wpływ z biletów kolejowego RPTZ,
 wysokość dofinansowania RPTZ
od zmian wartości macierzy ruchu. Jak można zauważyć w przypadku:
 kosztu autobusowego RPTZ, wzrost wartości macierzy ruchu o 50% w stosunku
do poziomu 0 powoduje zwiększenie go o 36% (z 222 tys. zł do 301 tys. zł),
 kosztu kolejowego RPTZ, wzrost wartości macierzy ruchu o 50% w stosunku do
poziomu 0 powoduje zwiększenie ich o 48% (z 671 tys. zł do 994 tys. zł),
 całkowitego kosztu RPTZ (transport autobusowy i kolejowy łącznie) wzrost
wartości macierzy ruchu o 50% w stosunku do poziomu 0 powoduje
zwiększenie ich o 45% (z 893 tys. zł do 1 295 tys. zł),
 w przypadku zmian w przychodach z biletów dla każdego rodzaju transportu,
wzrost macierzy ruchu o 50% powoduje 50% ich zwiększenie; podobna sytuacja
odnosi się do dofinansowania RPTZ.
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Zależności łącznego kosztu funkcjonowania RPTZ, wpływu z biletów oraz
dofinansowania RPTZ funkcji zmiany wartości w macierzy ruchu przestawiono na
rysunku 5.15. Na jego podstawie można stwierdzić, że zwiększenie popytu na RPTZ
skutkuje równoczesnym wzrostem kosztu jego funkcjonowania oraz wpływu z biletów.
Jednakże wpływy nie pokrywają kosztów i wartość dofinansowania ulega wzrostowi
w przedziale od 200 – 400 tys. Można na tej podstawie podjąć dialog z decydentem

Tysiące

wartość koszotwa [ tys. zł]

wskazując, ile będzie kosztowało przeniesienie podróży z TI na PTZ.

1400
1200
1000
800
Łączny koszt

600

Łączny koszt
400

Dofinansowanie

200
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

0

wartości w macierzy OD [liczba podróży]

Rysunek 5.15 Koszt funkcjonowania RPTZ, przychód z biletów i dofinansowanie w funkcji wartości
macierzy ruchu.

Z kolei w tabeli 5.4 pokazano połączenia kolejowego i autobusowego RPTZ
w zależności od tego, jak zmodyfikowana została macierz ruchu. Można tutaj
zaobserwować całkowitą stabilność linii kolejowego RPTZ. Proponowane rozwiązanie
cechuje się zwiększaniem lub zmniejszaniem liczby kursów na poszczególnych liniach.
W

przypadku

wybranych

linii

autobusowych

można

obserwować

również

proporcjonalne zwiększanie liczby kursów oraz otwieranie, bądź zamykanie linii
w powiatach, które nie posiadają dostępu do kolejowego RPTZ. Jest to szczególnie
widoczne w następujących powiatach: międzychodzkim i tureckim.
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Macierz
Połączenia kolejowego RPTZ
Połączenia autobusowego RPTZ
ruchu
1

2

3

-50%

-40%

-30%

-20%
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Tabela 5.4 c.d.
1

2

3

-10%

0%

10%

20%
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Tabela 5.4 c.d.
1

2

3

30%

40%

50%

Druga seria eksperymentów obliczeniowych polegała na zmianie wartości
parametru odpowiadającego za minimalną liczbę podróży, dla których może zostać
otwarta linia RPTZ (minTrafficForConnection).
Zależność pokazano na rysunku 5.16.
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900

Wartosć kosztowa [tys zł]

800
700

600
500
400
300
200
100
0
20

40

60

Łączny koszt

80
100
120
140
160
minTrafficForConnection [liczba podróży]

Łączny wpływ z biletów

180

200

Dofinansowanie

Rysunek 5.16 Koszt funkcjonowania RPTZ, przychód z biletów i dofinansowanie w funkcji parametru
minTrafficForConnection.

minTrafficForConnection

Tabela 5.5 Koszty funkcjonowania RPTZ, wpływy z biletów oraz wysokość dofinansowania dla różnych
wartości parametru minTrafficForConnection
Koszty RPTZ [zł]
Przychody z biletów RPTZ [zł]

Transport
autobusowy

Transport
kolejowy

20

182818

671520

854338

140473

445792 586266

268072

40

145143

661152

806295

124868

444317 569185

237109

60

124746

641568

766314

108893

438805 547698

218615

80

105704

630840

736544

91920

434937 526857

209687

100

93028

620496

713524

83209

427644 510854

202670

120

77649

597888

675537

72312

409314 481626

193910

140

65321

569760

635081

60186

388914 449100

185980

160

56037

540816

596853

51388

369030 420419

176433

180

51764

511920

563684

46893

346126 393020

170664

200

46740

487416

534156

42151

325346 367497

166658
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Tabela 5.6 Połączenia kolejowego i autobusowego RPTZ w zależności od wartości parametru
minTrafficforConnection
minTRC
Połączenia kolejowego RPTZ
Połączenia autobusowego RPTZ

20

40

60

80
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Tabela 5.6 c.d.
1

2

3

100

120

140

160
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Tabela 5.6 c.d.
1

2

3

180

200

Można zaobserwować, iż siatka połączeń autobusowego RPTZ ulega wyraźnemu
rozrzedzeniu wraz ze zwiększaniem wartości parametru minFlowTrafficforConnection.
W trzeciej serii eksperymentów obliczeniowych wprowadzono zmianę w liczbie
podróży między parą rejonów transportowych. Gminami wybranymi do analizy były
Wągrowiec i Poznań. Eksperyment polegał na zwiększeniu liczy podróży dwukrotnie
(2x), czterokrotnie (4x) i ośmiokrotnie (8x). Schematy kolejowego i autobusowego
RPTZ dla poszczególnych eksperymentów pokazano w tabeli 5.7, zaś zestawienie
kosztów, przychodów i dofinansowania RTPZ w tabeli 5.8. Można zaobserwować
znaczny wzrost liczby kursów kolejowego RPTZ między Poznaniem i Wągrowcem od
21 do 57 przy ośmiokrotnym powiększeniu wartości w macierzy ruchu.
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Tabela 5.7 Połączenia kolejowego i autobusowego RPTZ w zależności od wartości liczby podróży
między gminami Poznań i Wągrowiec
O-D
Połączenia kolejowego RPTZ
Połączenia autobusowego RPTZ
1

2

3

1x

2x

4x

8x
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Tabela 5.8 Koszty funkcjonowania RPTZ, wpływy z biletów oraz wysokość dofinansowania dla różnych
wartości liczby podróży między gminami Poznań i Wągrowiec
O-D Wągrowiec/Poznań
1x
2x
4x
8x
Koszty RPTZ [zł]
Autobusowy RPTZ

182 818

187 633

187 633

187 633

Kolejowy RPTZ

671 520

682 608

701 088

738 048

Łączny koszt

854 338

870 241

888 721

925 681

Przychody z biletów [zł]
Autobusowy RPTZ

140 473

143 770

143 769

143 769

Kolejowy RPTZ

445 792

456 173

476 964

518 533

Łączny przychód

586 266

599 943

620 734

662 303

Dofinansowanie [zł]

268 072

270 298

267 987

263 378

5.3.4. Porównanie podejścia proponowanego w pracy z podejściem
zastosowanym do realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju
Transportu Publicznego dla Województwa Wielkopolskiego
Metodykę przedstawioną w rozdziale 4 porównano z metodyką opracowaną na
potrzeby

przygotowania

Planu

Rozwoju

Zrównoważonego

Transportu

dla

Województwa Wielkopolskiego [93]. Metodyka ta była zgodna ze schematem
postępowania przedstawionym na rysunku 2.4. Do przygotowania modelu ruchu
wykorzystano środowisko PTV Visum. Należy zaznaczyć, że obie metodyki oparto o
dane zebrane podczas tych samych KBR, dlatego wydaje się, że ich porównanie jest w
pełni zasadne. Pewną trudność stanowi tutaj fakt, że przy rozwiązaniu problemu
panowania PTZ z użyciem oprogramowania komercyjnego nie są całkowicie znane
algorytmy w nim zawarte, dlatego oba podejścia porównano na zasadzie możliwości
planistycznych.
Należy zaznaczyć, że obie metodyki umożliwiają racjonalne przygotowanie planu
zrównoważonego rozwoju transportu dla jednostki terytorialnej np. gminy, powiatu czy
też województwa.
Czterostadiowy model ruchu zaimplementowany w środowisku PTV Visum
pozwala ekspercko testować rozwiązania planistyczne, ale muszą one być
opracowywane przez ekspertów oraz osoby reprezentujące decydenta. Jest to niezwykle
złożony proces dla dużych jednostek terytorialnych, bowiem kompleksowa wiedza
opiera się w dużej mierze na obserwacji rozłożonych na sieć potoków ruchu. Takie
eksperymenty należy przeprowadzić zarówno dla stanu obecnego systemu jak
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i scenariuszy prognostycznych. Jednakże decyzja o testowanych liniach RPTZ leży
zawsze w gestii zespołu analitycy – decydent. W praktyce proces planowania ma
charakter iteracyjny, a kryterium stopu nie jest jawne. Należy zauważyć, że taka
sytuacja może doprowadzić do znacznych opóźnień w opracowaniu planu
zrównoważonego rozwoju transportu oraz zwiększyć koszty jego wykonania.
Podejście zaproponowane w ramach niniejszej pracy, dzięki wykorzystaniu metod
optymalizacji, wskazuje najlepsze możliwe rozwiązanie spośród znalezionych przez
heurystykę w zadanych warunkach. Stanowi ono bazę dla zespołu opracowującego plan
zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego. Największą trudność przy jego
wykorzystaniu stanowi konstrukcja zbioru linii RPTZ , spośród których ma zostatać
wyłonione rozwiązanie. Ze względu na operowanie na podobnych danych oba podejścia
mogą być wykorzystane komplementarnie, co mogłoby doprowadzić do osiągnięcia
efektu synergii. Wydaje się również ciekawe zastosowanie ich równolegle z
podejściami niebazującymi na modelowaniu i wprowadzeniu ich do metody delfickiej.
Tabela 5.9 Porównanie dwóch podejść realizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego
Charakterystyka
Z wykorzystaniem
Z wykorzystaniem środowiska
autorskiej metodyki
PTV Visum
Złożoność
Metodyka
Optymalizacja dokładna
Algorytmy rozkładu potoków na sieć
rozwiązywania
i heurystyczna
uwzględniające układ linii
zaproponowany ekspercko
Uwzględnienie TI
Jedynie w czasie przejazdu
Uwzględnione w podziale modalnym,
PTZ
widoczny przepływ pasażerów między
TI, a PTZ w zależności od oferty
Otwartość rozwiązania
Pełna
Niepełna
Koszt
Bezkosztowe
Koszt licencji oprogramowania PTV
Ocena rozwiązania
Wprost
Wymaga przeprowadzenia dodatkowych
prac
Odwzorowanie
sieci Uproszczone – jeden
Dowolna liczba przystanków
transportowej
przystanek na rejon
transportowy
Wsparcie
kalibracji Brak
Algorytmy kalibracji
macierzy O-D
Możliwość
testowania Tak
Tak
scenariuszy zmian w
sieci
Możliwość
testowania poprzez podanie zbioru linii i
Poprzesz rozkład potoków ruchu na sieć
zmian popytowych
kursów wybranych przez
procedurę optymalizującą
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6. Podsumowanie i wnioski

W rozprawie doktorskiej podjęto próbę zaproponowania nowe metodyki planowania
zrównoważonego

rozwoju

transportu

w

obszarach

jednostek

terytorialnych.

Opracowana metodyka stanowi spójne i uniwersalne narzędzie analityczne, które
umożliwia projektowanie i ocenę systemu publicznego transportu zbiorowego
działającego na określonym obszarze, bowiem pozwala prowadzić rozważania dla
różnej skali jednostek terytorialnych (gmin, powiatów, związków międzygminnych
i międzypowiatowych, województw). Zastosowanie metod optymalizacji dyskretnej
powoduje, że możliwym staje się udzielenie racjonalnej odpowiedzi na pytanie często
stawiane przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego: „Jaką siatkę
połączeń i ile kursów należy zapewnić przy posiadanych na ten cel środkach”.
Zaproponowane podejście poddano weryfikacji na przykładzie województwa
wielkopolskiego. Weryfikacja ta obejmowała:
 diagnozę polegającej na zebraniu dostępnych danych, ich przetworzeniu do
postaci aplikowalnej do modelu, a także walidację ich spójności,
 opracowanie wartości parametrów procedury obliczeniowej,
 implementację

modelu

i

procedury

optymalizacyjnej

w

środowisku

programistycznym,
 przygotowanie modułu umożliwiającego przeglądanie i ocenianie wyników
obliczeń,
 eksperymenty obliczeniowe,
 analizę wrażliwości.
Zrealizowanie

pracy

doktorskiej

umożliwiło

sformułowanie

następujących

wniosków:
 mimo szeroko opisywanego zagadnienia planowania transportu, problematyka
planowania rozwoju zrównoważonego transportu w ramach jednostek
terytorialnych nie została dotychczas wyczerpująco opisana,
 w literaturze zakłada się zazwyczaj optymalizację tylko jednej gałęzi transportu
np. transportu kolejowego,
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 w Polsce plany zrównoważonego rozwoju transportu winny być realizowane
jako projekty badawcze, bowiem konstrukcja modeli obliczeniowych daje do
tego silne podstawy merytoryczne,
 projektowanie sieci transportu publicznego należy opierać o narzędzia
komputerowe, bowiem instancja problemu może być za duża dla samodzielnego
analityka,
 przy planowaniu transportu powinno się brać pod uwagę punkt widzenia
różnych interesariuszy, dla których poszczególne elementy RPTZ często mają
odmienną ważność, np. transport kolejowy vs. transport autobusowy;
 problem planowania sieci połączeń publicznego transportu zbiorowego
powinien być formułowany jako zadanie optymalizacyjne, zaś model
symulacyjny mógłby służyć jako narzędzie do przygotowania i kalibracji danych
(patrz rysunek 6.1).
Dostępne
dane,
dostępna
dokumentacja

KBR

Optymalizacja
oferty
transportu
publicznego

Plan
transportowy

Model ruchu

Rysunek 6.1 Schemat metodyki planowania PTZ w oparciu o optymalizację, przy wykorzystaniu danych
pochodzących z symulacji ruchu.

Do najważniejszych osiągnieć opisanych w pracy można zaliczyć:
 opracowanie oryginalnej, spójnej i uniwersalnej metodyki planowania rozwoju
zrównoważonego transportu w ramach jednostek terytorialnych,
 implementację komputerową przy użyciu darmowych rozwiązań,
 weryfikację

proponowanej

metody

na

przykładzie

województwa

wielkopolskiego,
Jako wartość dodaną opracowanej metodyki i narzędzia komputerowego można
wskazać, że została ona uznana jako użyteczna pomoc do prowadzenia negocjacji
z samorządami równego rzędu (do planowania połączeń na stykach jednostek
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terytorialnych) oraz niższego rzędu (wspólnego finansowania niektórych połączeń
w siatce). Na podstawie powyższych wniosków można stwierdzić, że w wyniku
przeprowadzonych badań, cel pracy został osiągnięty, a teza o przydatności metod
optymalizacji w planowaniu zrównoważonego rozwoju transportu w ramach
jednostek terytorialnych dowiedziona.
Zaprezentowane w pracy podejście, zdaniem autora, nie wyczerpuje w pełni,
niezwykle istotnego obecnie tematu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego. Do głównych kierunków dalszych prac należy zaliczyć:
 dodatkową parametryzację modelu, a także przygotowanie nowych zestawów
wartości parametrów uwzględniających specyfikę publicznego transportu na
danym obszarze jednostki terytorialnej,
 testowanie innych algorytmów wyboru linii RPTZ,
 generowanie propozycji nowych linii RPTZ w oparciu o różne schematy
decyzyjne, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do sformułowania
problemu marszrutyzacji pojazdów,
 rozwiązanie problemu kompozycji taboru do zaplanowanej siatki połączeń,
 opracowanie metodyki wyboru operatora transportu dla poszczególnych linii.
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Liczba
Nazwa linii RPTZ

kursów

Linie autobusowego RPTZ
Babiak – Kłodawa

1

Borek Wlkp. - Piaski - Gostyń - Krzemieniewo - Rydzyna - Leszno

1

Borek Wlkp. - Piaski - Gostyń - Krzemieniewo - Rydzyna - Leszno (2)

1

Chodzież - Budzyń - Margonin - Gołańcz

1

Chodzież - Kaczory

1

Chodzież - Kaczory (2)

1

Chodzież - Szamocin - Wyrzysk - Łobżenica

1

Chodzież - Szamocin - Wyrzysk - Łobżenica (2)

2

Czarnków - Połajewo - Ryczywół - Budzyń - Chodzież

1

Czarnków - Połajewo - Ryczywół - Budzyń - Chodzież (2)

1

Czarnków - Połajewo - Ryczywół - Rogoźno - Wągrowiec

1

Czarnków - Połajewo - Ryczywół - Rogoźno - Wągrowiec (2)

1

Damasławek - Mieścisko- Skoki - Murowana Goślina - Czerwonak

1

Damasławek - Mieścisko- Skoki - Murowana Goślina - Czerwonak (2)

1

Dobrzyca - Kotlin - Jarocin

1

Dobrzyca - Kotlin - Jarocin (2)

1

Dolsk - Borek Wlkp. - Książ Wlkp. - Śrem

1

Dolsk - Książ Wlkp. - Śrem - Kórnik - Poznań (2)

1

Gniezno - Kłecko - Mieleszyn - Janowiec Wlkp. - Damasławek

1

Gniezno - Kłecko - Mieleszyn - Janowiec Wlkp. - Damasławek (2)

1

Gniezno - Czerniejewo - Września - Kołaczkowo - Pyzdry

1

Gniezno - Czerniejewo - Września - Kołaczkowo - Pyzdry (2)

1

Gniezno - Kłecko - Mieleszyn - Janowiec Wlkp. (2)

1

Gniezno - Kłecko - Mieścisko - Wągrowiec

1

Gniezno - Niechanowo - Czerniejewo - Września - Miłosław

1

Gniezno - Niechanowo - Czerniejewo - Września - Miłosław (2)

1

Gniezno - Niechanowo - Witkowo - Powidz - Słupca - Strzałkowo - Słupca

1

Gniezno - Niechanowo - Witkowo - Powidz - Słupca - Strzałkowo - Słupca (2)

1

Gniezno - Niechanowo - Witkowo - Strzałkowo - Słupca - Zagórów - Golina - Konin - Ślesin

1

Gniezno - Niechanowo - Witkowo - Strzałkowo - Słupca - Zagórów - Golina - Konin - Ślesin
(2)
Gniezno - Trzemeszno - Orchowo

1

Gniezno - Trzemeszno - Orchowo (2)

1

Gniezno - Września - Pyzdry - Gizałki - Chocz - Kalisz - Błaszki - Sieradz - Złoczew Wieluń - Częstochowa - Zawiercie - Olkusz - Kraków
Gniezno - Września - Pyzdry - Gizałki - Chocz - Kalisz - Błaszki - Sieradz - Złoczew -

1
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Wieluń - Częstochowa - Zawiercie - Olkusz - Kraków (2)
Gniezno - Łubowo - Kłęcko - Kiszkowo - Skoki - Mieścisko - Wągrowiec

1

Gniezno - Łubowo - Kłęcko - Kiszkowo - Skoki - Mieścisko - Wągrowiec (2)

2

Gniezno - Łubowo - Pobiedziska - Kiszkowo - Kłecko - Łubowo - Gniezno (2)

2

Gniezno - Łubowo - Pobiedziska - Łubowo - Kiszkowo

2

Gniezno - Łubowo - Pobiedziska - Łubowo - Kiszkowo (2)

1

Golina - Słupca - Kazimierz Biskupi - Kleczew

1

Golina - Słupca - Kazimierz Biskupi - Kleczew (2)

1

Gostyń - Krzywiń - Kościan

1

Gostyń - Krzywiń - Kościan (2)

1

Gostyń - Piaski - Borek Wlkp. - Jaraczewo - Jarocin

2

Gostyń - Piaski - Borek Wlkp. - Jaraczewo - Jarocin (2)

2

Gostyń - Piaski - Borek Wlkp. - Koźmin Wlkp.

1

Gostyń - Piaski - Pogorzela - Koźmin Wlkp. (2)

1

Gostyń - Piaski - Pępowo - Pogorzela - Kobylin

1

Gostyń - Piaski - Pępowo - Pogorzela - Kobylin (2)

1

Grabów - Dąbie - Olszówka - Kłodawa

1

Grabów - Dąbie - Olszówka - Kłodawa (2)

2

Grodzisk Wlkp. - Granowo - Stęszew - Buk (2)

1

Janowiec Wlkp. - Mieleszyn - Janowiec Wlkp. - Kłecko - Mieleszyn - Gniezno (2)

1

Jarocin - Kotlin - Pleszew - Gołuchów - Kalisz (2)

3

Jarocin - Nowe Miasto nad Wartą - Książ Wlkp.

1

Jarocin - Nowe Miasto nad Wartą - Książ Wlkp. (2)

2

Jarocin - Żerków - Czermin - Gizałki (2)

1

Jutrosin - Pakosław - Rawicz - Miejska Górka - Krobia - Gostyń - Dolsk - Śrem - Kórnik Poznań
Jutrosin - Pakosław - Rawicz - Miejska Górka - Krobia - Gostyń - Dolsk - Śrem - Kórnik Poznań (2)
Kalisz - Godziesze Wielkie - Brzeziny - Kraszewice - Grabów nad Prosną

3

Kalisz - Godziesze Wielkie - Brzeziny - Kraszewice - Grabów nad Prosną (2)

3

Kalisz - Opatówek - Szczytniki - Żelazków - Szczytniki - Błaszki

3

Kalisz - Opatówek - Szczytniki - Żelazków - Szczytniki - Błaszki (2)

2

Kalisz - Blizanów

1

Kalisz - Blizanów - Chocz - Czermin - Pleszew

1

Kalisz - Blizanów - Chocz - Czermin - Pleszew (2)

3

Kalisz - Godziesze Wielkie - Brzeziny - Błaszki - Brzeziny - Błaszki

1

Kalisz - Gołuchów - Pleszew - Kotlin - Jarocin - Nowe Miasto nad Warta

1

Kalisz - Gołuchów - Pleszew - Kotlin - Jarocin - Nowe Miasto nad Warta (2)

1

Kalisz - Gołuchów - Pleszew - Kotlin - Jarocin - Nowe Miasto nad Wartą - Krzykosy - Środa
Wlkp. - Kórnik - Poznań
Kalisz - Gołuchów - Pleszew - Kotlin - Jarocin - Nowe Miasto nad Wartą - Krzykosy - Środa
Wlkp. - Kórnik - Poznań (2)
Kalisz - Gołuchów - Pleszew - Kotlin - Jarocin - Żerków

1

Kalisz - Gołuchów - Pleszew - Kotlin - Jarocin - Żerków (2)

3

Kalisz - Nowe_Skalmierzyce - Ostrów Wlkp. - Przygodzice - Międzybórz - Syców - Oleśnica
- Wrocław (2)

1
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Kalisz - Opatówek - Koźmin Wlkp. - Goszczanów

1

Kalisz - Opatówek - Koźminek - Lisków - Koźminek - Goszczanów

2

Kalisz - Opatówek - Koźminek - Lisków - Koźminek - Goszczanów (2)

1

Kalisz - Opatówek - Koźminek - Szczytniki - Błaszki (2)

2

Kalisz - Opatówek - Szczytniki - Błaszki - Brzeziny

1

Kalisz - Opatówek - Szczytniki - Błaszki - Brzeziny (2)

1

Kalisz - Opatówek - Szczytniki - Koźminek - Goszczanów (2)

1

Kalisz - Żelazków - Stawiszyn - Rychwał - Stare Miasto - Konin (2)

1

Kleczew - Kazimierz Biskupi - Ostrowite - Słupca

1

Kleszczewo - Gowarzewo - Poznań

2

Kleszczewo - Gowarzewo - Poznań (2)

2

Komorniki - Stęszew - Komorniki - Poznań (2)

7

Konin - Stare Miasto - Rzgów - Zagórów - Grodziec - Lądek

1

Konin - Stare Miasto - Rzgów - Zagórów - Grodziec - Lądek (2)

1

Konin - Golina - Lądek - Słupca

1

Konin - Grodziec - Gizałki - Jarocin - Koźmin Wlkp. - Krotoszyn - Zduny - Cieszków Milicz - Trzebnica - Wrocław - Legnica - Bolesławiec_d - Strzelno - Zgorzelec
Konin - Grodziec - Gizałki - Jarocin - Koźmin Wlkp. - Krotoszyn - Zduny - Cieszków Milicz - Trzebnica - Wrocław - Legnica - Bolesławiec_d - Strzelno - Zgorzelec (2)
Konin - Kazimierz Biskupi - Golina - Słupca

1

Konin - Kazimierz Biskupi - Golina - Słupca (2)

1

Konin - Kazimierz Biskupi - Kleczew - Ostrowite

2

Konin - Kazimierz Biskupi - Kleczew - Ostrowite (2)

2

Konin - Kramsk - Sompolno - Kramsk - Sompolno - Babiak (2)

1

Konin - Kramsk - Sompolno - Wierzbinek - Przedecz - Skulsk

1

Konin - Kramsk - Sompolno - Wierzbinek - Przedecz - Skulsk (2)

1

Konin - Krzymów - Kościelec - Koło - Grzegorzew - Kłodawa - Chodów - Krośniewice

1

Konin - Krzymów - Kościelec - Koło - Grzegorzew - Kłodawa - Chodów - Krośniewice (2)

1

Konin - Krzymów - Władysławów - Turek (2)

2

Konin - Rychwał - Kalisz - Opatówek - Błaszki - Sieradz - Złoczew - Wieluń - Rudniki
Wieluń. - Krzepica - Częstochowa - Katowice
Konin - Rychwał - Kalisz - Opatówek - Błaszki - Sieradz - Złoczew - Wieluń - Rudniki
Wieluń. - Krzepica - Częstochowa - Katowice (2)
Konin - Stare Miasto - Rzgów - Zagórów - Pyzdry (2)

1

Konin - Stare Miasto - Tuliszków – Rychwał - Stawiszyn - Żelazków - Kalisz

2

Konin - Stare Miasto - Tuliszków – Rychwał - Stawiszyn - Żelazków - Kalisz (2)

3

Konin - Stare Miasto - Tuliszków - Turek - Kawęczyn - Dobra (2)

1

Konin - Ślesin - Skulsk - Jeziora Wielkie - Strzelno - Inowrocław - Gniewkowo - Toruń

1

Konin - Ślesin - Skulsk - Jeziora Wielkie - Strzelno - Inowrocław - Gniewkowo - Toruń (2)

1

Konin - Ślesin - Sompolno - Wierzbinek - Piotrków Kuj. - Radziejów - Dobre - Zakrzewo_k Aleksandrów Kuj. - Ciechocinek - Toruń
Konin - Ślesin - Sompolno - Wierzbinek - Piotrków Kuj. - Radziejów - Dobre - Zakrzewo_k Aleksandrów Kuj. - Ciechocinek - Toruń (2)
Kostrzyn - Dominowo - Środa Wlkp.

1

Kostrzyn - Dominowo - Środa Wlkp. (2)

1

Koło - Babiak - Izbica Kujawska - Babiak - Kłodawa (2)

1

Koło - Grzegorzew - Kłodawa - Chodów - Krośniewice (2)

2
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Koło - Grzegorzew - Olszówka - Dąbie - Grabów

3

Koło - Grzegorzew - Olszówka - Dąbie - Grabów (2)

2

Koło - Osiek Mały - Sompolno - Kleczew - Słupca - Września - Nekla - Kostrzyn - Swarzędz
- Poznań
Koło - Osiek Mały - Sompolno - Kleczew - Słupca - Września - Nekla - Kostrzyn - Swarzędz
- Poznań (2)
Kościan - Kamieniec - Wielichowo

1

Kościan - Kamieniec - Wielichowo (2)

1

Kościan - Śmigiel - Kamieniec

1

Kościan - Śmigiel - Kamieniec (2)

1

Kościan - Śmigiel - Przemęt

1

Kościan - Śmigiel - Przemęt (2)

1

Kościan - Śmigiel - Wielichowo

1

Kościan - Śmigiel - Wielichowo (2)

1

Koźmin Wlkp. - Jaraczewo - Koźmin Wlkp. - Pogorzela - Koźmin Wlkp. (2)

1

Krotoszyn - Ostrów Wlkp. - Raszków - Ostrów Wlkp.

1

Krotoszyn - Zduny - Cieszków - Milicz - Sulmierzyce - Krotoszyn

1

Krotoszyn - Zduny - Cieszków - Milicz - Sulmierzyce - Krotoszyn (2)

1

Kórnik - Zaniemyśl (2)

1

Kępno - Baranów - Łęka Opatowska - Bolesławiec (2)

2

Kępno - Baranów - Łęka Opatowska - Bolesławiec - Łęka Opatowska

1

Kępno - Bralin - Perzów - Syców

2

Kępno - Bralin - Perzów - Syców (2)

2

Kępno - Doruchów - Wieruszów - Kępno (2)

1

Kępno - Wieruszów

1

Kłodawa - Przedecz - Izbica Kujawska

2

Kłodawa - Przedecz - Izbica Kujawska (2)

1

Leszno - Lipno - Osieczna - Śmigiel - Krzywiń

4

Leszno - Lipno - Osieczna - Śmigiel - Krzywiń (2)

2

Leszno - Rydzyna - Bojanowo - Rawicz - Miejska Górka - Jutrosin - Kobylin - Krotoszyn (2)

1

Leszno - Rydzyna - Krzemieniewo - Gostyń

2

Leszno - Rydzyna - Krzemieniewo - Gostyń (2)

2

Leszno - Święciechowa - Włoszakowice - Wijewo - Przemęt

1

Leszno - Święciechowa - Włoszakowice - Wijewo - Przemęt (2)

1

Leszno - Święciechowa - Włoszakowice - Śmigiel

1

Leszno - Święciechowa - Włoszakowice - Śmigiel (2)

1

Leszno - Święciechowa - Włoszakowice - Święciechowa - Włoszakowice - Przemęt

1

Leszno -Święciechowa - Włoszakowice - Wijewo - Przemęt - Wolsztyn

1

Leszno -Święciechowa - Włoszakowice - Wijewo - Przemęt - Wolsztyn (2)

1

Lądek - Golina

1

Lądek - Słupca - Strzałkowo - Środa Wlkp.

1

Lądek - Słupca - Strzałkowo - Środa Wlkp. (2)

1

Międzychód - Sieraków - Chrzypsko - Chrzypsko Wielkie - Wronki - Ostroróg - Szamotuły Rokietnica - Tarnowo Podgórne - Poznań
Międzychód - Sieraków - Chrzypsko - Chrzypsko Wielkie - Wronki - Ostroróg - Szamotuły Rokietnica - Tarnowo Podgórne - Poznań (2)

2
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Międzychód - Sieraków - Kwilcz - Pniewy - Duszniki - Kaźmierz - Tarnowo Podgórne Poznań
Międzychód - Sieraków - Kwilcz - Pniewy - Duszniki - Kaźmierz - Tarnowo Podgórne Poznań (2)
Nowy Tomyśl - Grodzisk Wlkp. - Kamieniec - Kościan

2

Nowy Tomyśl - Grodzisk Wlkp. - Kamieniec - Kościan (2)

1

Nowy Tomyśl - Kuślin - Opalenica - Buk - Dopiewo - Tarnowo Podgórne - Poznań

1

Nowy Tomyśl - Kuślin - Opalenica - Buk - Dopiewo - Tarnowo Podgórne - Poznań (2)

1

Nowy Tomyśl - Lwówek - Pniewy - Chrzypsko Wielkie - Sieraków - Międzychód

1

Nowy Tomyśl - Lwówek - Pniewy - Chrzypsko Wielkie - Sieraków - Międzychód (2)

1

Nowy Tomyśl - Lwówek - Pniewy - Szamotuły

1

Nowy Tomyśl - Lwówek - Pniewy - Szamotuły (2)

2

Oborniki - Suchy Las - Poznań

3

Oborniki - Suchy Las - Poznań (2)

4

Ostrzeszów - Doruchów - Grabów nad Prosną - Sieroszewice

1

Ostrzeszów - Doruchów - Grabów nad Prosną - Sieroszewice (2)

1

Ostrzeszów - Mikstat - Sieroszewice

1

Ostrzeszów - Mikstat - Sieroszewice (2)

1

Ostrów Wlkp. - Gołuchów

1

Ostrów Wlkp. - Gołuchów (2)

1

Ostrów Wlkp. - Odolanów - Sulmierzyce

1

Ostrów Wlkp. - Odolanów - Sulmierzyce (2)

1

Ostrów Wlkp. - Przygodzice - Mikstat - Sieroszewice

2

Ostrów Wlkp. - Przygodzice - Mikstat - Sieroszewice (2)

1

Ostrów Wlkp. - Przygodzice - Ostrzeszów - Sośnie - Międzybórz - Syców

6

Ostrów Wlkp. - Przygodzice - Ostrzeszów - Sośnie - Międzybórz - Syców (2)

4

Ostrów Wlkp. - Przygodzice - Ostrzeszów - Doruchów - Wieruszów - Kępno (2)

1

Ostrów Wlkp. - Przygodzice - Sieroszewice - Mikstat

1

Ostrów Wlkp. - Raszków - Dobrzyca

3

Ostrów Wlkp. - Raszków - Dobrzyca (2)

2

Piła - Kaczory - Miasteczko Krajeńskie - Białośliwie - Wyrzysk - Sadki - Nakło nad Notecią Sicienko - Bydgoszcz
Piła - Kaczory - Miasteczko Krajeńskie - Białośliwie - Wyrzysk - Sadki - Nakło nad Notecią Sicienko - Bydgoszcz (2)
Piła - Kaczory - Miasteczko Krajeńskie - Białośliwie - Wyrzysk - Łobżenica - Więcbork

5

Piła - Szydłowo - Krajenka - Złotów - Zakrzewo - Łobżenica (2)

1

Piła - Szydłowo - Tarnówka - Jastrowie - Okonek - Szczecinek

2

Piła - Szydłowo - Tarnówka - Jastrowie - Okonek - Szczecinek (2)

2

Piła - Trzcianka - Czarnków - Lubasz - Obrzycko - Wronki (2)

1

Piła - Trzcianka - Czarnków - Lubasz - Wieleń - Wronki

1

Piła - Trzcianka - Czarnków - Lubasz - Wieleń - Wronki (2)

1

Piła - Ujście - Chodzież - Budzyń - Margonin - Wągrowiec (2)

1

Piła - Ujście - Chodzież - Budzyń - Ryczywół - Oborniki - Suchy Las - Poznań

1

Piła - Ujście - Chodzież - Margonin - Gołańcz - Wapno - Damasławek

1

Piła - Ujście - Chodzież - Margonin - Gołańcz - Wapno - Damasławek (2)

1

Piła - Ujście - Czarnków - Lubasz - Obrzycko - Wronki (2)

1
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Piła - Ujście - Czarnków - Wieleń - Drawsko - Drezdenko

9

Piła - Ujście - Czarnków - Wieleń - Drawsko - Drezdenko (2)

9

Pleszew - Czermin - Chocz - Gizałki - Grodziec

1

Pleszew - Czermin - Chocz - Gizałki - Grodziec (2)

1

Pleszew - Czermin - Kotlin - Jarocin

1

Pleszew - Czermin - Kotlin - Jarocin (2)

1

Pleszew - Dobrzyca - Koźmin Wlkp. (2)

1

Pleszew - Dobrzyca - Koźmin Wlkp. - Borek Wlkp.

1

Pleszew - Gołuchów - Blizanów

1

Pleszew - Gołuchów - Blizanów (2)

1

Pniewy - Duszniki - Kuślin - Nowy Tomyśl (2)

1

Pniewy - Lwówek - Miedzichowo - Nowy Tomyśl

1

Powidz - Witkowo - Gniezno - Witkowo - Niechanowo - Czerniejewo - Nekla - Kostrzyn Swarzędz - Poznań (2)
Poznań - Kórnik - Zaniemyśl - Śrem (2)

1

Poznań - Tarnowo Podgórne - Dopiewo - Buk - Duszniki

1

Poznań - Komorniki - Stęszew - Granowo - Grodzisk Wlkp. - Kamieniec - Kościan

1

Poznań - Komorniki - Stęszew - Granowo - Grodzisk Wlkp. - Kamieniec - Kościan (2)

1

Poznań - Kórnik - Zaniemyśl - Środa Wlkp.

1

Poznań - Kórnik - Zaniemyśl - Środa Wlkp. (2)

1

Poznań - Kórnik - Śrem - Dolsk - Borek Wlkp. - Pogorzela - Kobylin - Zduny - Krotoszyn

1

Poznań - Kórnik - Śrem - Dolsk - Borek Wlkp. - Pogorzela - Kobylin - Zduny - Krotoszyn (2)

1

Poznań - Kórnik - Środa Wlkp. - Krzykosy - Miłosław - Kołaczkowo - Pyzdry - Gizałki Grodziec - Rychwał - Tuliszków - Turek
Poznań - Kórnik - Środa Wlkp. - Krzykosy - Miłosław - Kołaczkowo - Pyzdry - Gizałki Grodziec - Rychwał - Tuliszków - Turek (2)
Poznań - Kórnik - Środa Wlkp. - Krzykosy - Nowe Miasto nad Wartą - Jarocin - Koźmin
Wlkp. - Rozdrażew - Krotoszyn - Odolanów - Przygodzice - Ostrzeszów - Kępno
Poznań - Kórnik - Środa Wlkp. - Krzykosy - Nowe Miasto nad Wartą - Jarocin - Koźmin
Wlkp. - Rozdrażew - Krotoszyn - Odolanów - Przygodzice - Ostrzeszów - Kępno (2)
Poznań - Luboń - Komorniki - Puszczykowo - Mosina - Brodnica - Śrem

1

Poznań - Luboń - Komorniki - Puszczykowo - Mosina - Brodnica - Śrem (2)

9

Poznań - Luboń - Komorniki - Puszczykowo - Mosina - Kórnik - Śrem

1

Poznań - Luboń - Komorniki - Puszczykowo - Mosina - Kórnik - Śrem (2)

1

Poznań - Stęszew - Granowo - Grodzisk Wlkp. - Rakoniewice - Wolsztyn - Siedlec Babimost - Sulechów - Zielona Góra
Poznań - Stęszew - Granowo - Grodzisk Wlkp. - Rakoniewice - Wolsztyn - Siedlec Babimost - Sulechów - Zielona Góra (2)
Poznań - Suchy Las - Oborniki - Obrzycko - Szamotuły

1

Poznań - Suchy Las - Oborniki - Obrzycko - Szamotuły (2)

1

Poznań - Suchy Las - Oborniki - Rogoźno - Wągrowiec

1

Poznań - Suchy Las - Oborniki - Rogoźno - Wągrowiec (2)

1

Poznań - Suchy Las - Oborniki - Ryczywół - Połajewo - Czarnków - Trzcianka (2)

1

Poznań - Suchy Las - Oborniki - Ryczywół - Połajewo - Czarnków - Trzcianka - Wałcz

1

Poznań - Suchy Las - Oborniki - Ryczywół - Rogoźno

1

Poznań - Swarzędz - Kostrzyn - Nekla - Września - Słupca - Konin - Krzymów - Kleczew Władysławów - Turek
Poznań - Swarzędz - Kostrzyn Wlkp. - Nekla - Czerniejewo - Niechanowo - Witkowo -

1
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Niechanowo - Gniezno (2)
Poznań - Swarzędz - Kostrzyn Wlkp. - Nekla - Września - Strzałkowo - Słupca - Golina Stare Miasto - Tuliszków - Turek
Poznań - Swarzędz - Kostrzyn Wlkp. - Nekla - Września - Strzałkowo - Słupca - Golina Stare Miasto - Tuliszków - Turek (2)
Poznań - Tarnowo Podgórne - Kaźmierz

1

Poznań - Tarnowo Podgórne - Kaźmierz (2)

6

Poznań - Tarnowo Podgórne - Kaźmierz - Duszniki - Kaźmierz - Szamotuły

1

Poznań - Tarnowo Podgórne - Kaźmierz - Duszniki - Kaźmierz - Szamotuły (2)

1

Poznań - Tarnowo Podgórne - Kaźmierz - Duszniki - Pniewy - Lwówek - Miedzichowo Nowy Tomyśl
Poznań - Tarnowo Podgórne - Kaźmierz - Duszniki - Pniewy - Lwówek - Miedzichowo Nowy Tomyśl (2)
Poznań - Tarnowo Podgórne - Kaźmierz - Szamotuły - Obrzycko - Wronki

1

Poznań - Tarnowo Podgórne - Rokietnica - Szamotuły - Obrzycko - Lubasz - Czarnków

1

Poznań - Tarnowo Podgórne - Rokietnica - Szamotuły - Obrzycko - Lubasz - Czarnków (2)

1

Poznań - Tarnowo Podgórne- Dopiewo - Buk - Duszniki - Buk - Opalenica - Nowy Tomyśl
(2)
Poznań - Tarnowo Podgórne - Dopiewo - Buk - Opalenica - Kuślin - Lwówek

1

Poznań - Tarnowo Podgórne - Dopiewo - Buk - Opalenica - Kuślin - Lwówek (2)

1

Poznań - Tarnowo Podgórne- Poznań - Rokietnica - Szamotuły - Obrzycko - Lubasz Czarnków
Poznań - Komorniki - Stęszew - Granowo - Grodzisk Wlkp. - Rakoniewice - Wolsztyn

1

Przedecz - Babiak - Osiek Mały - Koło - Kościelec - Krzymów - Konin

1

Przedecz - Babiak - Osiek Mały - Koło - Kościelec - Krzymów - Konin (2)

1

Przygodzice - Ostrów Wlkp. - Sieroszewice - Grabów nad Prosną - Kraszewice - Czajków

1

Przygodzice - Ostrów Wlkp. - Sieroszewice - Grabów nad Prosną - Kraszewice - Czajków (2)

1

Pyzdry - Zagórów - Lądek - Słupca (2)

1

Rawicz – Pakosław – Jutrosin - Kobylin (2)

1

Sompolno - Babiak

1

Syców - Kobyla Góra - Kępno (2)

1

Szamotuły – Pniewy – Kwilcz - Sieraków (2)

1

Słupca – Lądek – Słupca – Lądek - Pyzdry (2)

1

Słupca - Ostrowite

3

Słupca - Ostrowite (2)

2

Turek - Brudzew - Tuliszków - Kościelec - Koło

3

Turek - Brudzew - Tuliszków - Kościelec - Koło (2)

3

Turek - Kawęczyn - Dobra - Kawęczyn - Lisków

1

Turek - Kawęczyn - Dobra - Kawęczyn - Lisków (2)

1

Turek - Kawęczyn - Goszczanów - Błaszki

1

Turek - Kawęczyn - Goszczanów - Błaszki (2)

1

Turek - Malanów - Tuliszków - Stare Miasto - Konin

1

Turek - Przykona - Dobra - Uniejów

2

Turek - Przykona - Dobra - Uniejów (2)

1

Turek - Przykona - Uniejów - Dąbie - Grabów - Łęczyca -Witonia - Kutno - Strzelce –
Gostynin - Łąck - Płock
Turek - Przykona - Uniejów - Dąbie - Grabów - Łęczyca -Witonia - Kutno - Strzelce –
Gostynin - Łąck - Płock (2)

1

Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

1
2

1
1

1

1

1

- 103 -

Załącznik 1 Wyniki procedury optymalizacyjnej – linie RPTZ

Turek - Tuliszków - Stare Miasto - Konin - Kleczew - Żnin - Inowrocław - Bydgoszcz

1

Turek - Tuliszków - Stare Miasto - Konin - Kleczew - Żnin - Inowrocław - Bydgoszcz (2)

2

Turek - Malanów - Kawęczyn - Lisków

1

Turek - Malanów - Kawęczyn - Lisków (2)

1

Turek - Tuliszków - Malanów - Mycielin

1

Turek - Tuliszków - Malanów - Mycielin (2)

1

Turek - Władysławów - Krzymów - Konin - Kramsk - Ślesin (2)

1

Wolsztyn - Siedlec - Zbąszyń

2

Wolsztyn - Siedlec - Zbąszyń (2)

2

Wolsztyn - Rakoniewice - Wielichowo

2

Wolsztyn - Rakoniewice - Wielichowo (2)

3

Wrocław - Długołęka - Oleśnica - Międzybórz - Sośnie - Ostrzeszów - Przygodzice - Ostrów
Wlkp. - Nowe Skalmierzyce - Kalisz - Ceków-Kolonia - Malanów - Turek - Brudzew - Koło Babiak - Izbica Kujawska – Lubraniec - Brześć Kujawski – Włocławek - Nowy Duninów Płock
Wrocław - Długołęka - Oleśnica - Międzybórz - Sośnie - Ostrzeszów - Przygodzice - Ostrów
Wlkp. - Nowe Skalmierzyce - Kalisz - Ceków-Kolonia - Malanów - Turek - Brudzew - Koło Babiak - Izbica Kujawska – Lubraniec - Brześć Kujawski – Włocławek - Nowy Duninów Płock (2)
Wrocław - Długołęka - Oleśnica - Syców - Kobyla Góra - Ostrzeszów - Doruchów - Grabów
nad Prosną - Kraszewice - Czajkó
Wrocław - Długołęka - Oleśnica - Syców - Kobyla Góra - Ostrzeszów - Doruchów - Grabów
nad Prosną - Kraszewice - Czajkó (2)
Wrocław - Oleśnica - Międzybórz - Odolanów - Ostrów Wlkp. - Nowe Skalmierzyce - Kalisz
- Ceków-Kolonia - Malanów - Turek - Koło - Włocławek - Ciechocinek - Toruń - Grudziądz Kościerzyna -Lębork - Łeba
Wrocław - Oleśnica - Międzybórz - Odolanów - Ostrów Wlkp. - Nowe Skalmierzyce - Kalisz
- Ceków-Kolonia - Malanów - Turek - Koło - Włocławek - Ciechocinek - Toruń - Grudziądz Kościerzyna -Lębork - Łeba (2)
Września - Dominowo - Miłosław - Środa Wlkp.

1

Września - Kołaczkowo - Strzałkowo - Słupca

1

Września - Kołaczkowo - Strzałkowo - Słupca (2)

1

Września - Miłosław - Krzykosy - Środa Wlkp.

1

Września - Miłosław - Krzykosy - Środa Wlkp. (2)

1

Wschowa - Wijewo - Włoszakowice

1

Wągrowiec - Rogoźno - Wągrowiec - Budzyń - Wągrowiec

2

Wągrowiec - Damasławek - Janowiec Wlkp.

1

Wągrowiec - Damasławek - Janowiec Wlkp. (2)

2

Zagórów - Rzgów - Stare Miasto - Konin (2)

1

Zaniemyśl - Kórnik - Poznań (2)

1

Złotów - Krajenka - Wysoka - Białośliwie - Szamocin - Margonin - Wągrowiec - Skoki Murowana Goślina - Czerwonak - Poznań
Złotów - Krajenka - Wysoka - Białośliwie - Szamocin - Margonin - Wągrowiec - Skoki Murowana Goślina - Czerwonak - Poznań (2)
Złotów - Krajenka - Wysoka - Białośliwie - Wyrzysk

1

Złotów - Krajenka - Wysoka - Białośliwie - Wyrzysk (2)

1

Złotów - Zakrzewo - Łobżenica

1

Złotów - Zakrzewo - Łobżenica (2)

1

Śrem - Brodnica - Mosina - Czempiń - Brodnia - Mosina - Kościan

1
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Śrem - Brodnica - Mosina - Czempiń - Brodnia - Mosina - Kościan (2)

1

Śrem - Krzywiń - Osieczna - Leszno

1

Śrem - Krzywiń - Osieczna - Leszno (2)

2

Śrem - Książ Wlkp. - Nowe Miasto nad Wartą (2)

1

Śrem - Zaniemyśl - Środa Wlkp.

1
Linie kolejowego RPTZ

Poznań – Gniezno

3

Gniezno – Września - Jarocin

2

Gniezno – Wrzesnia - Jarocin (2)

1

Jarocin – Krotoszyn - Wrocław

2

Jarocin – Krotoszyn - Wrocław (2)

3

Krzyż – Piła

4

Krzyż - Piła (2)

4

Leszno - Ostrów Wlkp.

3

Leszno - Ostrów Wlkp. (2)

3

Leszno – Zbąszynek

2

Leszno - Zbąszynek (2)

2

Łódź – Ostrów Wlkp. - Wrocław

7

Łódź – Ostrów Wlkp. - Wrocław (2)

7

Ostrów Wlkp. – Kepno – Kluczbork

3

Ostrów Wlkp. - Kepno - Kluczbork (2)

2

Piła – Bydgoszcz

4

Piła - Bydgoszcz (2)

4

Piła – Chojnice

2

Piła - Chojnice (2)

2

Piła – Wałcz – Kamień Pom.-Szczecin

1

Piła – Wałcz – Kamień Pom. - Szczecin (2)

1

Poznań - Bydgoszcz/Toruń

6

Poznan - Bydgoszcz/Toruń (2)

6

Poznań – Gniezno

5

Poznań-Gniezno (2)

7

Poznań – Jarocin – Ostrów Wlkp.

14

Poznan – Jarocin - Ostrów Wlkp. (2)

15

Poznań – Konin – Kutno

21

Poznań – Konin - Kutno (2)

16

Poznań – Krzyż – Szczecin

12

Poznań – Krzyż - Szczecin (2)

9

Poznań – Leszno - Wrocław

22

Poznań – Leszno - Wrocław (2)

14

Poznań – Piła – Szczecinek

7

Poznań – Piła - Szczecinek (2)

6

Poznań – Wągrowiec - Gołańcz

11

Poznań – Wągrowiec - Gołańcz (2)

10

Poznań-Wolsztyn

10
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Poznań-Wolsztyn (2)

7

Poznań-Zbąszynek

11

Poznań-Zbąszynek (2)

12

Kępno - Wieluń

1

Kępno-Wieluń (2)

1
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Załącznik 2 Fragmenty kodu źródłowego procedury
optymalizacyjnej w języku Java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

package put.graph;
import
import
import
import
import
import

java.util.ArrayList;
java.util.Collections;
java.util.HashMap;
java.util.List;
java.util.Map;
java.util.PriorityQueue;

import org.apache.log4j.Logger;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

put.Configuration;
put.data.ConnectionStop;
put.data.Municipalities;
put.data.Municipality;
put.data.MunicipalityConnection;
put.data.OtherMunicipality;
put.data.TransportConnection;
put.data.TransportType;
put.exception.InvalidStateException;

public class GraphModel {
Logger logger = Logger.getLogger(GraphModel.class);
Municipalities municipalities = null;
List<TransportConnection>

connections= new ArrayList<TransportConnection>();

public List<GraphConnection> successorEdges[]= null;
List<GraphConnection> predecessorEdges[]
= null;
private List<GraphConnection> bestConnections[][];
Configuration

configuration;

@SuppressWarnings("unchecked")
public GraphModel(Municipalities municipalities) {
configuration = Configuration.getConfiguration();
this.municipalities = municipalities;
successorEdges = new List[municipalities.getMunicipalityCount()];
for (int i = 0; i < successorEdges.length; i++)
successorEdges[i] = new ArrayList<GraphConnection>();
predecessorEdges = new List[municipalities.getMunicipalityCount()];
for (int i = 0; i < successorEdges.length; i++)
predecessorEdges[i] = new ArrayList<GraphConnection>();
bestConnections = new List[municipalities.getMunicipalityCount()][];
for (int i = 0; i < municipalities.getMunicipalityCount(); i++)
bestConnections[i] = new
List[municipalities.getMunicipalityCount()];
}
public void addConnections(List<TransportConnection> connection) {
for (TransportConnection transportConnection : connection) {
addConnection(transportConnection);
}
}
private void addConnection(TransportConnection transportConnection) {
for (int i = 0; i < transportConnection.getStops().size(); i++) {
if (!(transportConnection.getStop(i).getMunicipality() instanceof
OtherMunicipality)) {
for (int j = i + 1; j <
transportConnection.getStops().size(); j++) {
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62
63
64

if
(!(transportConnection.getStop(j).getMunicipality() instanceof OtherMunicipality)) {
if
(!transportConnection.getStop(i).getMunicipality().equals(transportConnection.getStop(j
).getMunicipality())) {
GraphConnection graphConnection =
getGraphConnectionBetween(

65
transportConnection.getStop(i), transportConnection.getStop(j),
transportConnection.getType());
66
67

graphConnection.addTransportConnection(transportConnection);
graphConnection =
getPredecessorGraphConnectionBetween(

68
transportConnection.getStop(i), transportConnection.getStop(j),
transportConnection.getType());
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

graphConnection.addTransportConnection(transportConnection);
}
}
}
}
}
}
private GraphConnection getPredecessorGraphConnectionBetween(ConnectionStop
from, ConnectionStop to, TransportType type) {
GraphConnection result = null;
int end = municipalities.getIndexByMunicipality(to.getMunicipality());
for (GraphConnection connection : predecessorEdges[end]) {
if
(connection.getStartMunicipality().equals(from.getMunicipality()) &&
connection.getType().equals(type)) {
result = connection;
}
}
if (result == null) {
result = new GraphConnection(from.getMunicipality(),
to.getMunicipality(), type);
predecessorEdges[end].add(result);
}
return result;
}
private GraphConnection getGraphConnectionBetween(ConnectionStop from,
ConnectionStop to, TransportType type) {
GraphConnection result = null;
int start =
municipalities.getIndexByMunicipality(from.getMunicipality());
for (GraphConnection connection : successorEdges[start]) {
if (connection.getEndMunicipality().equals(to.getMunicipality())
&& connection.getType().equals(type)) {
result = connection;
}
}
if (result == null) {
result = new GraphConnection(from.getMunicipality(),
to.getMunicipality(), type);
successorEdges[start].add(result);
}
return result;
}
class DijkstraElement implements Comparable<DijkstraElement> {
int
municipality;
int
previous;
int
distance;
TransportType type;
TransportType previousType;
@Override
public int compareTo(DijkstraElement arg0) {
return Integer.compare(distance, arg0.distance);
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

}
}
class PreviousElement {
int
municipality;
TransportType type;
public PreviousElement(int previous) {
municipality = previous;
}
public PreviousElement(int previous, TransportType previousType) {
municipality = previous;
type = previousType;
}
}
public void findShortestPath(Municipality from) {
int start = municipalities.getIndexByMunicipality(from);
PreviousElement previous[][] = new
PreviousElement[TransportType.values().length][];
for (TransportType tt : TransportType.values()) {
previous[tt.ordinal()] = new
PreviousElement[municipalities.getMunicipalityCount()];
}
int minDistance[][] = new int[TransportType.values().length][];
for (TransportType tt : TransportType.values()) {
minDistance[tt.ordinal()] = new
int[municipalities.getMunicipalityCount()];
}
for (int i = 0; i < municipalities.getMunicipalityCount(); i++) {
for (TransportType tt : TransportType.values()) {
minDistance[tt.ordinal()][i] = Integer.MAX_VALUE;
}
}
for (TransportType tt : TransportType.values()) {
minDistance[tt.ordinal()][start] = 0;
}
PriorityQueue<DijkstraElement> queue = new
PriorityQueue<GraphModel.DijkstraElement>();

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

for (TransportType tt : TransportType.values()) {
DijkstraElement element = new DijkstraElement();
element.distance = 0;
element.municipality = start;
element.previous = -1;
element.type = tt;
element.previousType = null;
queue.add(element);
}
while (!queue.isEmpty()) {
DijkstraElement element = queue.peek();
queue.remove();
// logger.debug("Get: " +
// municipalities.getMunicipality(element.municipality).getName()
+ ", " +

172
173
174

// element.type
// + ((element.previous >= 0) ? " from " +
// municipalities.getMunicipality(element.previous).getName() :
"") +

175
176

// " dist: " + element.distance);
if (minDistance[element.type.ordinal()][element.municipality] ==
element.distance) {

177

if (previous[element.type.ordinal()][element.municipality]
!= null) {

178
179
180
181
182
183

logger.debug("Problem: " +
municipalities.getMunicipality(element.municipality).getName());
logger.debug(previous[element.municipality]);
logger.debug(element.previous);
throw new InvalidStateException();
}
previous[element.type.ordinal()][element.municipality] =
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184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

new PreviousElement(element.previous, element.previousType);
} else {
continue;
}
for (GraphConnection gc : successorEdges[element.municipality]) {
Integer fastest = gc.getFastestConnection();
if (fastest != null) {
int dist = element.distance;
if (gc.getType() != element.type) {
dist +=
Configuration.getConfiguration().getChangeDifferentTransportTypeTime();
} else {
dist +=
Configuration.getConfiguration().getChangeSameTransportTypeTime();
}
dist += fastest;
int followingCity =
municipalities.getIndexByMunicipality(gc.getEndMunicipality());
// logger.debug("try: " +
//
municipalities.getMunicipality(followingCity).getName() + "; " +
// gc.getType());
if (dist <
minDistance[gc.getType().ordinal()][followingCity]) {

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

minDistance[gc.getType().ordinal()][followingCity] = dist;
DijkstraElement el = new DijkstraElement();
el.distance = dist;
el.municipality = followingCity;
el.previous = element.municipality;
el.type = gc.getType();
el.previousType = element.type;
// logger.debug("Add: " +
//
municipalities.getMunicipality(el.municipality).getName());
// logger.debug("type: " + el.type + ";
dist:" + el.distance);
//
logger.debug(municipalities.getMunicipality(el.previous).getName());
queue.add(el);
}
}
}
}
for (int i = 0; i < municipalities.getMunicipalityCount(); i++) {
if (i == start)
continue;
Integer best = null;
TransportType type = null;
for (TransportType tt : TransportType.values()) {
if (previous[tt.ordinal()][i] != null) {
if (best == null || best >
minDistance[tt.ordinal()][i]) {
best = minDistance[tt.ordinal()][i];
type = tt;
}
}
}
// logger.debug("Best between: "+from.getName()+";
"+municipalities.getMunicipality(i).getName());
if (best != null) {
List<GraphConnection> connections = new
ArrayList<GraphConnection>();
PreviousElement prev = previous[type.ordinal()][i];
int current = i;
do {
for (GraphConnection gc :
successorEdges[prev.municipality]) {
if
(gc.getEndMunicipality().equals(municipalities.getMunicipality(current)) &&
gc.getType().equals(type)) {
connections.add(gc);
}
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243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

}
//
logger.debug(municipalities.getMunicipality(current).getName() +
// " from " +
//
municipalities.getMunicipality(prev.municipality).getName() +
// " by " + type);
current = prev.municipality;
type = prev.type;
prev =
previous[prev.type.ordinal()][prev.municipality];
} while (prev.municipality >= 0);
Collections.reverse(connections);
bestConnections[start][i] = connections;
}
// logger.debug("------");
}
}
public void computeBestConnections() {
for (int i = 0; i < municipalities.getMunicipalityCount(); i++) {
findShortestPath(municipalities.getMunicipality(i));
}
}
public List<GraphConnection> getConnection(Municipality from, Municipality to) {
return
bestConnections[municipalities.getIndexByMunicipality(from)][municipalities.getIndexByM
unicipality(to)];
}
public List<Municipality> getUnconnectedToPoznanMunicipalities() {
Municipality poznan = municipalities.getMunicipalityByName("Poznań");
List<Municipality> result = new ArrayList<Municipality>();
for (int i = 0; i < municipalities.getMunicipalityCount(); i++) {
if (getConnection(poznan, municipalities.getMunicipality(i)) ==
null && !municipalities.getMunicipality(i).getName().equals("Poznań")) {
result.add(municipalities.getMunicipality(i));
}
}
return result;
}
public void clearTraffic() {
int count = municipalities.getMunicipalityCount();
for (int i = 0; i < count; i++) {
for (int j = 0; j < count; j++) {
if (bestConnections[i][j] != null) {
for (GraphConnection connection :
bestConnections[i][j]) {
connection.getTrafficSources().clear();
}
}
}
}
}
public void putTrafficOnConnections() {
int count = municipalities.getMunicipalityCount();
for (int i = 0; i < count; i++) {
for (int j = 0; j < count; j++) {
Double traffic = municipalities.getConnection(i,
j).getTraffic();
if (traffic != null && traffic > 0) {
if (bestConnections[i][j] == null) {
if (traffic >
configuration.getNegligibleTrafficSize())
logger.warn("There is no connection
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between " + municipalities.getMunicipality(i).getName() + " and "
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

+
municipalities.getMunicipality(j).getName() + " but there is a traffic: " + traffic);
} else {
putTrafficOnConnection(municipalities.getConnection(i, j),
bestConnections[i][j]);
}
}
}
}
}
protected void putTrafficOnConnection(MunicipalityConnection connection,
List<GraphConnection> list) {
Double traffic = connection.getTraffic();
for (GraphConnection graphConnection : list) {
TrafficSource ts = new TrafficSource();
ts.setAmount(traffic);
ts.setConnection(connection);
ts.setStart(connection.getStart());
ts.setStop(connection.getStop());
graphConnection.addTrafficSource(ts);
}
}
public List<TransportConnection> getAndReduceSinglePossibilites() {
List<TransportConnection> result = new ArrayList<TransportConnection>();
int count = municipalities.getMunicipalityCount();
for (int i = 0; i < count; i++) {
List<GraphConnection> edges = successorEdges[i];
for (GraphConnection graphConnection : edges) {
if (graphConnection.getTraffic() != null &&
graphConnection.getTraffic() >
Configuration.getConfiguration().getMinTrafficForConnection()
&&
graphConnection.getAvailableVehicles().size() == 1) {
// String start =
graphConnection.getStartMunicipality().getName();
// String stop =
graphConnection.getEndMunicipality().getName();
// logger.debug("[" + graphConnection.getType() +
"]" + start + " - "
// + stop + ": " + graphConnection.getTraffic());
double typeSize =
graphConnection.getType().getTransportTypeData().averageSize();
double traffic = graphConnection.getTraffic();
TransportConnection connection =
graphConnection.getAvailableVehicles().get(0);
while (traffic >
Configuration.getConfiguration().getMinTrafficForConnection()) {
traffic -= typeSize;
TransportConnection newConnection = new
TransportConnection(connection);

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

ReduceTrafficByConnection rtbc = new
ReduceTrafficByConnection(newConnection, graphConnection);
rtbc.reduce();
result.add(newConnection);
}
}
}
}
return result;
}
protected class ReduceTrafficByConnection {
int
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368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

count;
double
typeSize;
Map<Municipality, Integer>
Map<Integer, Municipality>
double
freePlaces[];

mapIndexes;
reverseMap;

TransportConnection

connection;

GraphConnection
graphConnection;
public ReduceTrafficByConnection(TransportConnection connection,
GraphConnection graphConnection) {
this.connection = connection;
this.graphConnection = graphConnection;
count = connection.getStops().size();
typeSize =
graphConnection.getType().getTransportTypeData().averageSize();
mapIndexes = new HashMap<Municipality, Integer>();
reverseMap = new HashMap<Integer, Municipality>();
for (int i = 0; i < count; i++) {
ConnectionStop stop = connection.getStop(i);
mapIndexes.put(stop.getMunicipality(), i);
reverseMap.put(i, stop.getMunicipality());
}
initFreePlaces();
}
private void initFreePlaces() {
freePlaces = new double[count];
for (int i = 0; i < count; i++)
freePlaces[i] = typeSize;
}
public void reduce() {
reduceConnection(graphConnection, true);
for (int i = count - 1; i > 0; i--) {
for (int j = 0; j < count - i; j++) {
if (connection.getStop(j).getMunicipality()
instanceof OtherMunicipality)
continue;
if (connection.getStop(j + i).getMunicipality()
instanceof OtherMunicipality)

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

continue;
if
(connection.getStop(j).getMunicipality().equals(connection.getStop(j +
i).getMunicipality()))
continue;
GraphConnection toReduce =
getGraphConnectionBetween(connection.getStop(j), connection.getStop(j + i),
connection.getType());
reduceConnection(toReduce, true);
}
}
// double usage = 0;
// for (int i = 0; i < count; i++) {
// usage += typeSize - freePlaces[i];
// }
// usage /= count;
// logger.debug("[" + connection.getName() + "] Average occupied
places: "
// + usage);
}
public double findUsage() {
reduceConnection(graphConnection, false);
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430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

for (int i = count - 1; i > 0; i--) {
for (int j = 0; j < count - i; j++) {
if (connection.getStop(j).getMunicipality()
instanceof OtherMunicipality)
continue;
if (connection.getStop(j + i).getMunicipality()
instanceof OtherMunicipality)
continue;
if
(connection.getStop(j).getMunicipality().equals(connection.getStop(j +
i).getMunicipality()))
continue;
GraphConnection toReduce =
getGraphConnectionBetween(connection.getStop(j), connection.getStop(j + i),
connection.getType());
if (!toReduce.equals(graphConnection))
reduceConnection(toReduce, false);
}
}
double usage = 0;
for (int i = 0; i < count; i++) {
usage += typeSize - freePlaces[i];
}
usage /= count;
return usage;
}
private void reduceConnection(GraphConnection graphConnection2, boolean
decreaseTrafficOnRoute) {
if (graphConnection2 == null)
return;
if (graphConnection2.getTraffic() == null)
return;
int start =
mapIndexes.get(graphConnection2.getStartMunicipality());
int stop = mapIndexes.get(graphConnection2.getEndMunicipality());
double maxPlaces = freePlaces[start];
for (int i = start; i < stop; i++) {
maxPlaces = Math.min(maxPlaces, freePlaces[i]);
}
double toReduce = Math.min(maxPlaces,
graphConnection2.getTraffic());
for (int i = start; i < stop; i++) {
freePlaces[i] -= toReduce;
}
if (decreaseTrafficOnRoute) {
double reduced = 0;
for (TrafficSource source :
graphConnection2.getTrafficSources()) {
if (source.getAmount() > 0) {
double tmpReduce = Math.min(toReduce reduced, source.getAmount());

474
475
476
477

TrafficSource ts = new TrafficSource();
ts.setConnection(source.getConnection());
ts.setStart(graphConnection2.getStartMunicipality());

478
479
480
481
482

ts.setStop(graphConnection2.getEndMunicipality());
ts.setAmount(tmpReduce);
connection.addTrafficSource(ts);
source.setAmount(source.getAmount() tmpReduce);

483
484
485
486
487

reduced += tmpReduce;
}
}
graphConnection2.setTraffic(graphConnection2.getTraffic()
- toReduce);

488
489
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490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

}
}
public List<TransportConnection> getAndReduceOtherPossibilites() {
List<TransportConnection> result = new ArrayList<TransportConnection>();
int count = municipalities.getMunicipalityCount();
for (int i = 0; i < count; i++) {
List<GraphConnection> edges = successorEdges[i];
for (GraphConnection graphConnection : edges) {
if (graphConnection.getTraffic() != null &&
graphConnection.getTraffic() >
Configuration.getConfiguration().getMinTrafficForConnection()) {
// String start =
graphConnection.getStartMunicipality().getName();
// String stop =
graphConnection.getEndMunicipality().getName();
// logger.debug("[" + graphConnection.getType() +
"]" + start + " - "
// + stop + ": " + graphConnection.getTraffic() +
"["
// + graphConnection.getAvailableVehicles().size()
+ "]: ");
while (graphConnection.getTraffic() >
Configuration.getConfiguration().getMinTrafficForConnection()) {
TransportConnection connection = null;
double bestUsage = -1;
for (TransportConnection tc :
graphConnection.getAvailableVehicles()) {

513

ReduceTrafficByConnection rtbc = new
ReduceTrafficByConnection(tc, graphConnection);

514
515
516
517
518
519

double usage = rtbc.findUsage();
if (usage > bestUsage) {
bestUsage = usage;
connection = tc;
}
// logger.debug(tc.getName() + ";
usage = " + usage);

520
521

}
// logger.debug("choose: " +
connection.getName());

522

TransportConnection newConnection = new
TransportConnection(connection);

523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

ReduceTrafficByConnection rtbc = new
ReduceTrafficByConnection(newConnection, graphConnection);
rtbc.reduce();
result.add(newConnection);
}
}
}
}
return result;
}
/**
* @return the bestConnections
* @see #bestConnections
*/
public List<GraphConnection>[][] getBestConnections() {
return bestConnections;
}
/**
* @param bestConnections the bestConnections to set
* @see #bestConnections
*/
public void setBestConnections(List<GraphConnection> bestConnections[][]) {
this.bestConnections = bestConnections;
}
}
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