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Wstęp

Paweł Engel1

Pytanie, w jaki sposób zaspokoić zapotrzebowanie na transport jest tak stare 

jak sama potrzeba przemieszczania się. Sieć dróg stworzona przez starożytny 

Rzym jest tego najlepszym przykładem. Dziś modele ruchu wspierające proces 

planowania powstają na całym świecie, obejmują zarówno całe kraje, regiony, 

pojedyncze miasta, a także ich części. Korzysta z nich administracja publiczna, 

organizatorzy transportu, przewoźnicy, a także podmioty prywatne.

Polska nie jest na tym tle wyjątkiem, choć jeszcze nie tak dawno wykorzystanie 

modeli nie było rozpowszechnione. Dziś posiadamy jako kraj pierwszy model 

wykorzystywany na poziomie administracji centralnej i nie związany z zarządcą 

konkretnej infrastruktury. Zintegrowany Model Ruchu, efekt prac ekspertów 

zaangażowanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych tworzy 

nową platformę rozwoju modeli regionalnych i prac studialnych, które mogą być 

wykorzystywane zarówno do przygotowania dokumentów strategicznych, jak i do 

analiz ad-hoc.

1 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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1.  Podsumowanie spotkania Transportowego 
Obserwatorium Badawczego 

Edyta Boratyńska-Karpiej2

Spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego pt. Zintegrowany 

Model Ruchu jako narzędzie do planowania transportu odbyło się 19 października 

2021 roku. Tradycyjnie uczestników powitał Przewodniczący Transportowego 

Obserwatorium Badawczego – Pan Paweł Engel – Zastępca Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania. 

Prowadzący pokreślił, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

na potrzeby programowania nowej perspektywy finansowej opracowało 

Zintegrowany Model Ruchu. Jest to kompleksowe narzędzie przeznaczone 

do wsparcia planowania transportu (w tym zarządzania popytem i wsparcia 

zarządzania podażą) zarówno na poziomie strategicznym kraju, jak również na 

poziomie regionalnym czy lokalnym. 

Opracowany model bazowy na rok 2015 oraz wersja na rok 2019 są 4 stopniowymi 

modelami pasażerskimi, uwzgledniającymi ruch towarowy na drogach. Na 

podstawie tych modeli opracowano modele prognostyczne obejmujące rok 2025 

– jako bliski wariant prognostyczny oraz rok 2030 – jako wariant prognostyczny, 

zgodny z projektami dokumentów strategicznych. Docelowo planuje się również 

opracowanie prognoz na lata 2040 i 2050, definiując je jako odległe horyzonty 

czasowe niezbędne do prognozowania efektywności inwestycji.

2 Ekspert ds. ewaluacji i analiz w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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Szerokie zastosowanie modelu może służyć prowadzeniu kompleksowych analiz 

m.in. w zakresie:

• wrażliwości instrumentów polityki transportowej;

• zarządzania aktywami dla właścicieli infrastruktury;

• przewozu towarów i logistyki;

• zrównoważonego rozwoju;

• emisyjności transportu w tym zmian klimatycznych.

Spotkanie było kontynuacją 2 spotkań TOB związanych z opracowaniem ZMR:

• 8 maja 2019 r. – Modelowanie przewozu ładunków w kraju i na świecie

• 3 grudnia 2019 r. - Badania społeczne w Zintegrowanym Modelu Ruchu.

Spotkanie składało się z dwóch sesji prezentacji oraz sesji panelowej.



Zintegrowany Model Ruchu jako narzędzie do planowania transportu

7

Sesja prezentacji
1. Prezentacja pt. Rola modelu ruchu w nowej perspektywie finansowej – 

Pani Katarzyna Zielińska – Heitkotter – Zastępca Dyrektora, Departament 

Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

2. Prezentacja pt. Wykorzystanie modelowania ruchu do planowania 
strategicznego – Pan Artur Rudnicki – Inicjatywa JASPERS
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3. Prezentacja pt. Zintegrowany model ruchu – założenia – Pani Ewa Zofka - 

Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, 

CUPT i Pan Mateusz Wójcik – Ekspert w Departamencie Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT
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Sesja panelowa: Trendy w rozwoju modeli ruchu
Moderatorem tej części była Pani Ewa Zofka – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Analiz Transportowych i Programowania, CUPT. Sesja podzielona była na 2 części:

Część 1: Trendy w rozwoju modeli ruchu – doświadczenia zagraniczne 

z udziałem Panów:

• Jiri Novobilsky – CEO, CE-Traffic, a.s.

• Petr Senk - Head of Professional Services Mobility, PTV GROUP

• dr Filippo Logi - Director of International Sales, Siemens Mobility GmbH
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Część 2: Trendy w rozwoju modeli ruchu – doświadczenia polskie z udziałem 

Panów:

• dr inż. Krystian Birr – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika 

Gdańska

• prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika 

Krakowska
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Sesja końcowa: Model ruchu – przykłady 
zastosowania wyników 
Na koniec spotkania swoje prezentacje przedstawili Panowie:

• dr inż. Jacek Chmielewski – Auburn University

• Lars Peter - Professional Services Mobility, PTV GROUP
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Szczegółowe omówienie wniosków z poszczególnych części agendy znajduje się 

w dalszej części publikacji.

W spotkaniu udział wzięło ponad 150 ekspertów z kraju i ze świata – 

reprezentujących administrację publiczną i samorządową, środowisko naukowe 

i biznesowe.

Nagranie z webinarium jest dostępne na kanale CUPT na Youtube. 
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Agenda spotkania
Zintegrowany Model Ruchu jako narzędzie do 

planowania transportu
Webinarium w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego 

19 października 2021 r. 

prowadzenie – Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

9.50-10.00 Powitalna kawa wirtualnie

10.00–10.10 Otwarcie 
Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

10.10–10.30 Rola modelu ruchu w nowej perspektywie finansowej  
Katarzyna Zielińska – Heitkotter – Zastępca Dyrektora, 

Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej 

10.30–11.50 Zintegrowany model ruchu - założenia  
Ewa Zofka – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

 Mateusz Wójcik – Departament Analiz Transportowych i 

Programowania, CUPT

11.50–12.00 Q/A 

12.00–12.20 Przerwa
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12.20–13.20  Sesja: Trendy w rozwoju modeli ruchu 
Moderator: Ewa Zofka – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

 Część 1: Trendy w rozwoju modeli ruchu – doświadczenia 
zagraniczne

 Uczestnicy:

 Jiri Novobilsky – CEO, CE-Traffic, a.s.

 Petr Senk – Head of Professional Services Mobility, PTV GROUP

 dr Filippo Logi – Director of International Sales, Siemens Mobility 

GmbH

 Część 2: Trendy w rozwoju modeli ruchu – doświadczenia 
polskie

 Uczestnicy:

 dr inż. Krystian Birr – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 

Politechnika Gdańska

 prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Wydział Inżynierii Lądowej, 

Politechnika Krakowska

13.20–13.50  Model ruchu – przykłady zastosowania wyników

 dr inż. Jacek Chmielewski – Auburn University

 Lars Peter – Professional Services Mobility, PTV GROUP

13.50–14.00 Q/A

14.00  Podsumowanie – Paweł Engel – Zastępca Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, CUPT
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2. Zintegrowany model ruchu jako narzędzie 
do planowania transportu

Marzena Majewska3

Kluczowym celem jaki został zdefiniowany w tytule tej edycji Transportowego 

Obserwatorium Badawczego było przede wszystkim zaprezentowanie modelu 

ruchu jako narzędzia. Punktem wyjścia do wszelkich analiz jest założenie, że model 
daje wyniki, jest niejako kalkulatorem, natomiast po stronie analityka czy też 
decydenta jest ich interpretacja.

Jako narzędzie model ruchu wspiera podejmowanie decyzji, umożliwia testowanie 

różnych scenariuszy rozwoju sieci transportowej czy też ich optymalizacji. Pozwala 

na sprawdzenie różnych zmiennych objaśniających dotyczących aspektów 

socjodemgraficznych czy gospodarczych, odpowiada na pytania „co by było gdyby” 

lub „co się stanie jeśli”.

Aby model mógł służyć do tych celów, należy w pierwszej kolejności odwzorować 

stan obecny, a następnie określić szereg zmiennych prognozowanych na zdefiniowane 

horyzonty czasowe, co ostatecznie umożliwi badanie scenariuszy rozwoju 

infrastruktury, czy też wpływ regulacji na sektor transportowy.

Poniżej przedstawiono najważniejsze kroki służące opracowaniu prognozy:

1. Analiza czynników niezbędnych do przygotowania modelu dla stanu obecnego 

i prognoz – proces polega na określeniu kluczowych czynników określających 

popyt na transport (z wyłączeniem rozwoju sieci transportowej). Niezwykle 

istotną wagę należy przyłożyć do określenia wartości i kierunku zmian ww. 

kwestii dla modeli prognostycznych. Wynikiem tego procesu powinno być 

zrozumienie i odpowiedni dobór kombinacji czynników napędzających popyt na 

transport.

3 Naczelnik wydziału, Departament Analiz Transportowych i Programowania
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2. Określenie najważniejszych zmian w infrastrukturze, w tym opracowanie scenariuszy 

rozwoju przyszłego systemu transportowego – proces polega na zaprojektowaniu 

kształtu przyszłej infrastruktury, uwzględniając również proces jej degradacji, jak 

również możliwe scenariusze przyszłych inwestycji. W ramach opracowywanych 

modeli można „testować” różne studia przypadku np. w zakresie zmiany przepisów 

(opłaty drogowe), zmiany infrastruktury (dodatkowe korytarze transportowe) czy też 

zmian operacyjnych (zmniejszenie częstotliwości kursowania pociągów). Jako wynik 

powyższego procesu można otrzymać scenariusze rozwoju sieci transportowej lub 

określenie wpływu podejmowanych decyzji na kształt modelu popytu.

3. Zebranie niezbędnych danych – proces ma kluczowe znaczenie dla poprawności 

i adekwatności odwzorowania danych i założeń „zaszytych” w modelu. Nie 

bez znaczenia na ostateczny kształt przyjętych warunków i zmiennych 

objaśniających 1. Niezbędna tu będzie wiedza ekspertów oraz próba określenia 

przyszłych trendów. 

Ze względu na brak wystarczającej wiedzy o istniejącym ruchu pojazdów, 

zachowaniach komunikacyjnych, źródłach i celach ruchu oraz o perspektywach 

rozwoju (zmian) sieci, konieczne w tym aspekcie mogą być decyzje eksperckie. 

Problemem jest również trudność w określeniu zmian warunków zewnętrznych 

(politycznych i gospodarczych), w tym możliwe skutki ekonomiczne wywołane 

przez COVID-19. Niemniej w ramach przyjętych ogólnych założeń zakłada się, iż 

model reaguje na zmiany zachowania pasażerów w szczególności w wyniku:

• zmian na sieci (nowa/zmodernizowana infrastruktura i wynikające z niej zmiany 

parametrów, usług transportu publicznego);

• zmian społeczno-gospodarczych;

• zmian kosztu podróży.

W ZMR modele prognostyczne zawierają analogiczną strukturę obliczeniową jak ta 

zastosowana w modelu bazowym – czyli pełną procedurę obliczeniową dla modelu 

popytu oraz rozkładu ruchu na sieć. Wynikiem modelu jest prognozowany ruch 

pasażerów na założonej sieci prognostycznej. Ukazywany jest m.in. punkt widzenia 

pasażera i reakcje na dany stan sieci transportowej.
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Podczas TOB zaprezentowano przykładowe mapy multimodalne odzwierciedlające 

rozkład ruchu między różnymi środkami transportu w horyzoncie do 2030 r. 

Dodatkowo zaprezentowano przykładowe analizy, w tym m.in. dostępność czasową 

samochodem osobowym do stacji i przystanków kolejowych dalekobieżnych, 

czas dojazdu transportem zbiorowym do wybranej stacji kolejowej, średnie czasy 

przejazdu transportem indywidualnym i zbiorowym między miastami wojewódzkimi 

oraz reakcję modelu na zmiany sieciowe na przykładzie trasy S10.
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ZMR jako narzędzie służy m.in. do oceny obecnie wdrażanych strategicznych planów 

transportowych, analizy wariantowej opcji inwestycyjnych, wrażliwości instrumentów 

polityki transportowej, emisyjności transportu, w tym zmian klimatycznych.

ZMR jest również modelem przygotowanym do wspierania planowania na 
poziomie regionalnym i lokalnym, które może wynikać zarówno z modelu 

krajowego jak i powstających modeli regionalnych. ZMR będzie stanowił model 

bazowy i wyjściowy dla planowania regionalnego i lokalnego.

Tak opracowane narzędzie trzeba aktualizować i rozwijać w oparciu o dostępne dane. 

Z uwagi na pewien odstęp czasowy dostępności poszczególnych źródeł danych (NSP, 

GPR, KBR) można szukać i pozyskiwać alternatywne zasoby danych transportowych 

w postaci szeroko rozumianego big data. Niezbędne jest jednakże odpowiednie 

zdefiniowanie potrzeb oraz wiedza i świadomość celu jakiemu ma ono służyć, zarówno 

przy doborze metodologii badania jak i opracowywania finalnych wyników.
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3. Trendy w rozwoju modeli ruchu 

Ewa Zofka4 

Podczas sesji panelowej dyskutowano na temat trendów w rozwoju modeli 

transportowych z wykorzystaniem dużych zbiorów danych (tzw. Big Data). 

Sesja została podzielona na dwa bloki: pierwszy skupiał się na doświadczeniach 

zagranicznych, drugi dotyczył praktyk na rynku polskim. W sesji udział wzięli 

paneliści reprezentujący przemysł, w tym dostawców danych i rozwiązań z zakresu 

Big Data oraz przedstawiciele świata nauki i rozwiązań programistycznych 

w zakresie narzędzi do modelowania ruchu.

Mówiąc o trendach w rozwoju modeli ruchu w pierwszej kolejności skupiamy 

się na możliwościach i nowinkach technicznych. Niemniej dość istotną kwestią 

jest również pytanie jak podnieść jakość modelu, aby mógł on jak najlepiej 

odwzorowywać rzeczywistość. Mówiąc o dostępności i jakości danych napotykamy 

dość duży deficyt, który uniemożliwia nam wyciągnięcie właściwych wniosków 

i umiejętne skonstruowanie modeli prognostycznych. Z jednej strony mamy 

niedoskonałe dane z regionalnych ankiet podroży, a z drugiej brak krajowych 

ankiet przemieszczeń uniemożliwiających kompleksowe podejście do modelowania 

podróży długich. Jest to także kwestia, z którą zetknęliśmy się tworząc ZMR tj. 

ograniczony dostęp do danych. 

Podczas dyskusji z ekspertami stwierdzono, że duże zbiory danych mają swoje 

plusy i minusy - jeżeli znamy te ograniczenia i rozumiemy jak można takie zbiory 

danych wykorzystać to stanowią one cenny wkład poprawiający jakość modeli 

transportowych. 

4 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania
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Wyodrębniono następujące rodzaje zbiorów danych dużych wolumenów, 

dostępnych w Europie, które mogą stanowiąc bazę do analiz kalibracyjnych 

i porównawczych dla modeli transportowych:

• dane z  kart sim pochodzące od operatorów telefonii komórkowej;

• dane z aplikacji mobilnych ;

• dane biletowe, w tym wykorzystujące platformy/portale oferujące usługi MaaS 

(mobility as a service);

• dane flotowe FCD (floating car data) używające dane lokalizacyjne GPS.

Omówiono potencjalne wykorzystanie danych (Big data) m.in. na podstawie 

wniosków płynących z raportu OECD “Big Data for Travel Demand Modelling: 

Summary and Conclusion” ITF/OECD 2021 oraz doświadczeń we wdrażaniu 

projektów międzynarodowych z udziałem danych dużych wolumenów. 

Rekomendacje jakie przedstawiono są następujące:

• Dane Big data stanowią wartościowy wkład do modelowania transportu;

• Big data stanowią cenny wkład do walidacji modelu, natomiast dane z ankiet 

gospodarstw domowych (household surveys) stanowią bazowe dane niezbędne 

do stworzenia struktury popytowej modelu;

• Dane Big data nie zawierają szczegółów dotyczących zachowań transportowych 

mieszkańców, a jedynie obrazują długość przemieszczeń w zadanym układzie 

geoprzestrzennym i czasowym (migawki);

• Na podstawie danych Big data można określić macierz przemieszczeń źródło-cel;

• Dla analiz strategicznych tzw. migawki (snapshots) z kart sim mogą być 

wystarczające, jednakże pokazują one jedynie obraz statyczny podroży długich;

• Dane komórkowe mogą być wykorzystane do przedstawienia mobilności cyklicznej 

np. godzinowo, dziennie w podziale na dni świąteczne czy też ruch wakacyjny;
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• W kwestii odwzorowania ruchu turystycznego tradycyjne modele nie są 

jeszcze przygotowanie na dynamiczne obsłużenie danych Big data (w sensie 

narzędziowym), takie dane mogą być jedynie użyte fragmentarycznie w postaci 

migawek – ograniczenia narzędziowe oraz czasowe - dane z ankiet zbierane 

są średnio co 4-5 lat, a dane Big data dostępne są w cyklach godzinowych, 

dobowych, miesięcznych itd.

• Najlepszymi danymi do kalibracji i walidacji mogą być dane o prędkościach na 

odcinakach uzyskane z danych FCD;

• Dane biletowe mogą dostarczyć informacji socjo-demograficznych danej grupy 

użytkowników i na ich podstawie można odtworzyć macierz źródło-cel;

• Do planowania dużych eventow w skali krajowej dane Big data mogą być 

użyteczne, aby określić potoki źródło-cel;

• Dane Big data szczególnie używające danych z sondowania (probe data) lub 

urządzeń typu transponder mogą być użyteczne przy określaniu potoku 

ładunków towarowych;
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• Dane Big data mogą być cennym wkładem do zarządzania aktywami operatorów 

infrastruktury szczególnie dla podmiotów organizujących i operujących 

zbiorowym transportem publicznym: dane biletowe oraz z portali/aplikacji MaaS-

mogą umożliwić lepsze planowanie transportu w oparciu o aktualne dane, także 

o napełnieniach środków transportu.

Jeżeli chodzi o ograniczenia w użyciu danych Big data do modeli to można wymienić 

poniższe kwestie:

• Anonimizacja danych na zasadach często znanych tylko właścicielom danych 

powoduje, że traci się część cennych danych;

• Agregacja często powoduje utratę dokładności danych szczególnie w przypadku 

danych biletowych;

• Zbiory dużych danych z transportu publicznego: dane z aplikacji mobilnych bądź 

biletowe to ogromne zbiory danych które mogą generować problemy w obróbce 

i bezpośrednim użyciu do modeli aglomeracyjnych, jednakże ciągła współpraca 

z operatorami i podmiotami udostepniającymi takie dane może stanowić klucz to 

ich logicznego użycia.

W drugiej części panelu, w której wzięli udział przedstawiciele świata nauki mający 

jednocześnie doświadczenie z danymi pozyskanymi od operatorów i gestorów 

danych wielkich wolumenów potwierdzono wcześniejsze wnioski. W celu 

podniesienia jakości modeli transportowych zasadne jest poszukiwanie nowych 

zbiorów danych - szczególnie w obliczu braku danych z ankiet. Schodząc na poziom 

bardziej techniczny podkreślono, iż praktycznie nie jest możliwe użycie danych 

pozyskanych od dostawców bezpośrednio w modelu transportowym. Niezbędna 

jest wiedza o szczegółowych algorytmach i przekształceniach jakim został 

podany materiał źródłowy, a tą wiedzą dostawcy zazwyczaj się nie dzielą. Dlatego 

pozyskujemy to co jest możliwe i tworzymy pewną wizję - otrzymane macierze 

przemieszczeń weryfikujemy z pomiarami przekrojowymi. 
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Obecnie gromadzone dane na rynku polskim obejmują:

• dane GPS zbierane przez ministerstwo finansów: kontrola pojazdów 

przywożących towary wrażliwe;

• dane z systemu poboru opłat viatoll;

• dane typu FCD od operatorów aplikacji mobilnych czy tez nawigacji samochodowej; 

• dane z GPS z telefonii komórkowej;

• dane z kart sim;

• dane ze stacji pomiaru ciągłego SCPR;

• dane z transakcji kart płatniczych/kredytowych;

• dane z aplikacji MaaS w tym carsharingowe, biletowe (przydatne w modelowaniu 

aglomeracyjnym).

Za pomocą danych Big data trudno jest wiarygodnie scharakteryzować 

użytkownika, jednakże, jak wspomniano, dane takie można używać do weryfikacji 

założeń dotyczących np. czasów przejazdu w modelu czy też funkcji oporu odcinka, 

komfortu podroży itd.

W opinii ekspertów największą słabością danych komórkowych jest rozszerzenie 

danych z próby do populacji (w tym: procent użytkowników, rozmieszczenie 

geograficzne, wybór środka transportu). Wynika to z wielu powodów miedzy 

innymi z konieczności animizacji danych oraz agregacji według algorytmów znanych 

wyłącznie dostawcom takich danych. W tej sytuacji ważna jest świadomość, że 

sposób w jaki dane są grupowane nie pozwala na użycie ich do wiarygodnego 

określenia segmentacji czy motywacji podroży w modelu transportowym, można 

jedynie pokazywać wahania sezonowe. Zalecana jest współpraca zamawiającego 

z dostawcą danych w celu wspólnej pracy nad algorytmami, aby zminimalizować 

ryzyko wiarygodności danych. 
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W trakcie panelu rozmawiano także o innych trendach w modelowaniu poza danymi 

Big data. Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata zwrócił uwagę na następujące główne 

trendy rozwojowe modeli transportowych:

• Użycie sztucznej inteligencji w celu zoptymalizowania procesu przewidywania 

zachowań mieszkańców: układy transportowe charakteryzują się dużym 

czynnikiem losowym stąd warto rozważyć wprowadzenie do modelowania wątku 

algorytmu samouczącego się - takie trendy są już wykorzystywane w modelach 

agentowych i być może warto się temu przyjrzeć pod kątem użycia sztucznej 

inteligencji w modelu krajowym;

• Bazę danych do algorytmu uczącego się można budować w oparciu o dostępne 

dane historyczne i nauczyć taki układ reakcji;

• Kolejną nowinką zdaje się być wprowadzanie na bieżąco danych Big data 

do modelu - model krajowy może działać jako zbiór danych i być swoistą 

hurtownią danych, aby można go było dopasować jak najbardziej do warunków 

rzeczywistych;

• Można także przyjrzeć się klasycznej strukturze modelu 4 stopniowego - być 

może nie ma konieczności użycia wszystkich 4 kroków i można potestować  

np. modele bez motywacji podroży.
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4. Challenges related to Big data use for 
transportation modelling

Jiří Novobilský5

What are Big data sources for transportation modelling? Big data emerge usually 

as a by-product of digitalized services related to transportation and logistics or are 

created as a product on its own („users are the product“). 

Which data sources can be considered the Big data sources for transportation 

modelling? Here is a couple of major established examples: 

• Mobility statistics derived from mobile operator data (data about movements 

of cellphones in mobile network). These data are good source of the overall 

mobility of people on the ground – be it on roads or on railways. 

• Floating Car Data – data based on GPS probing related to cars (in-built GPS), 

or people carrying probing devices such as application related to mobility, e.g. 

navigations. These data are good source of traffic flow information covering 

entire network, as well as potentially a source of origin-destination matrix of the 

movements of the probed persons or cars. 

• Data from mobility planners.

• Data about user behavior derived from public transport applications.

• ...

Data from dedicated measurement networks such as loops, traffic cameras and 

all kind of detectors can be also bulky but are not considered to belong into the 

Big data family. On the other hand, if every bus would be equipped with a probe 

measuring number of people on board, or a Wi-Fi would simply count the users, 

5 Założyciel CE-Traffic
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would these data generated by this dedicated network be considered to belong to 

the Big data family? The boundary is fuzzy.

With the appearance of the Big data as the major established examples above, 

there is much more knowledge about mobility achievable from these new sources, 

in a quality and detail had to imagine before. On the other hand, the same question 

remains: when using each data source, one shall ask himself or herself: Is the data 
source I am going to use a good-enough approximation of the phenomena 
I want to model or understand? Is there any bias I shall be aware of? 

And the relevance of this question is even wider: the same way we shall ask 

ourselves about the relevance of the Big data sources for the analysis we want to 

do, we shall question the traditional sources such as household pools or census 

regarding their relevance and potential bias. Today, with the appearance of the Big 

data, no source shall be taken as the ultimate truth any longer. 

On the picture below, there is simplified analytical matrix to identify the relevance 

of the source.

„Substance” object type Vehicle object type Analytical task

People

Freight

Personal train

Freight train

Truck & Lorry

Van (minibus or goods?)

Bus

Noise?

Emissions?

Heavy load on surface?

Vehicles capacity usage?

Infrastructure capacity usage?
Passenger car
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Using this analytical framework, we can say that cellular data are very good 

approximation of movement of people in time and space, however, we cannot say very 

well what vehicles people use and which exact roads people take. As for the bias, one 

shall keep in mind that cellular mobility data underrepresent short mobility – walking, 

biking and short trips by cars as such mobility is hard to see as movements between cell 

antennas, on the other hand household pools tend to underrepresent longer trips as to 

specific to be traced by such pools for very limited samples. 

FCD data, if the probe is generated by embedded track&trace devices related to 

professional vehicles, may be a good approximation of movements of trucks, lorries and 

vans over the network, we cannot say much about mobility of people from these. But do 

such freight centric data tell us enough about freight transport? Maybe, but probe data 

about containers from logistics applications can tell us more. 

The relevance of FCD origin destination matrix data changes dramatically if probes are 

taken from nomadic devices (navigation apps for mobile phones, personal navigators) 

– these data may be a good approximation of passenger cars, however, one shall keep 

in mind that these data overrepresent those who search for the unknow way, and, 

underrepresent those who commute using the route they know.  

The same way, one shall keep in mind that data from public transport use may be 

skewed in favor of the more innovative individuals (younger, more educated, urban 

dwellers) than those usually less innovative. 

To conclude, today and for some time from now, the optimal approach shall 
be to take a mixture of different data sources which ideally complement each 
other, each of them telling its part of the “story of mobility”. Of course, many 

dilemmas will remain on the person responsible for modelling e.g.: which source 

shall I trust more as the model input and which source shall I take as the external 

validation source?
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5. Wyzwania związane z wykorzystaniem dużych 
zbiorów danych do modelowania transportu

Tłumaczenie artykułu.

Jiří Novobilský6

Jakie są źródła dużych zbiorów danych do modelowania transportu? Duże zbiory 

danych powstają zwykle jako produkt uboczny zdigitalizowanych usług związanych 

z transportem i logistyką lub są tworzone jako produkt sam w sobie („produktem są 

użytkownicy”).

Które źródła danych można uznać za źródła dużych zbiorów danych do 

modelowania transportu? Oto kilka głównych znanych przykładów:

• Statystyki dotyczące mobilności pochodzące z danych operatora 
komórkowego (dane o przemieszczeniach telefonów komórkowych w sieci 

komórkowej). Dane te są dobrym źródłem danych o ogólnej mobilności ludności 

– czy to na drogach, czy to koleją.

• Technologia Floating Car Data – dane na podstawie sondowań GPS związane 

z samochodami (z wbudowanym GPSem) lub osób noszących urządzenia sondujące 

np. aplikacje związane z mobilnością lub nawigacje. Dane te są dobrym źródłem 

informacji o przepływie ruchu obejmującym całą sieć, a także potencjalnie źródłem 

macierzy źródło - cel dla osób lub sondowanych pojazdów.

• Dane z planerów mobilności (aplikacji mobilnych).

• Dane o zachowaniu użytkowników pochodzące z aplikacji mobilnych operatorów 

zbiorowego transportu publicznego.

• …

6 founder of CE-Traffic company
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Dane z dedykowanych urządzeń pomiarowych, takich jak pętle indukcyjne, kamery 

drogowe i wszelkiego rodzaju urządzeń służących do detekcji ruchu drogowego, 

mogą być  znacznych rozmiarów, ale nie są zazwyczaj uważane za należące do rodziny 

dużych zbiorów danych. Z drugiej strony, gdyby każdy autobus był wyposażony 

w miernik liczby osób na pokładzie lub Wi-Fi, po prostu liczyłby użytkowników czy 

dane generowane przez tę dedykowaną sieć należałoby uznać za należące do rodziny 

dużych zbiorów danych? Granica jest mglista.

Wraz z pojawieniem się dużych zbiorów danych jak przedstawiono na powyższych 

przykładach, istnieje znacznie więcej wiedzy na temat mobilności, którą można uzyskać 

z tych nowych źródeł, o jakości i szczegółowości, o jakiej kiedyś można było jedynie 

pomarzyć. Z drugiej strony pozostaje to samo pytanie: korzystając z każdego źródła 

danych należy zadać sobie pytanie: Czy źródło danych, które zamierzam wykorzystać, 

wystarczająco dobrze odwzorowuje zjawiska, które chcę modelować lub zrozumieć? Czy 

istnieją jakieś okoliczności zaburzające tę rzeczywistość, o których powinienem wiedzieć?

Znaczenie tego pytania jest jeszcze szersze: w ten sam sposób, w jaki zadajemy sobie 

pytanie o znaczenie danych dużych zbiorów do analiz, które chcemy przeprowadzić, 

równie dobrze można zakwestionować tradycyjne źródła danych pochodzących z 

ankiet gospodarstw domowych lub spisu ludności. Dziś, wraz z pojawieniem się dużych 

zbiorów danych, żadne źródło nie będzie już traktowane jako ostatecznie wiarygodne.
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Na poniższym rysunku znajduje się uproszczony schemat pomagający 

zidentyfikować trafność wyboru danego źródła danych.

„Substance” object type Vehicle object type Analytical task

People

Freight

Personal train

Freight train

Truck & Lorry

Van (minibus or goods?)

Bus

Noise?

Emissions?

Heavy load on surface?

Vehicles capacity usage?

Infrastructure capacity usage?
Passenger car

Korzystając z tych ram analitycznych, możemy powiedzieć, że dane komórkowe 

stanowią bardzo dobre przybliżenie przemieszczeń ludności w czasie i przestrzeni, 

jednak nie możemy z dużą dokładnością powiedzieć, jakich pojazdów ludzie 

używają i jakimi dokładnie drogami jeżdżą. Jeśli chodzi o dokładność danych, należy 

pamiętać, że dane o mobilności komórkowej nie odzwierciedlają w wystarczającym 

stopniu mobilności na krótkie dystanse – podróże piesze, jazda na rowerze i krótkie 

podróże samochodem, ponieważ taka mobilność jest trudna do wychwycenia 

(przemieszczenia pomiędzy antenami sieci komorkowych). Z drugiej jednak 

strony ankiety gospodarstw domowych mają tendencję do niewystarczającego 

uwzględnienia specyfiki podróży długich, gdyż bazują na zbyt małej próbie populacji.

Dane typu FCD, jeśli próba jest generowana przez wbudowane urządzenie służące do 

rejestrowania śladu pojazdu (typu GPS) związane ze śledzeniem pojazdów ciężarowych 

mogą stanowić dobre źrodło przemieszczeń pojazdów ciężarowych i dostawczych, 

jednakże nie można na ich podstawie wnioskować o mobilności poszczególnych ludzi, a 

jedynie pojazdow. Ale czy takie dane dotyczące przemieszczeń pojazdów ciężarowych 

na drogach mówią nam wystarczająco dużo o transporcie towarowym? Być może, ale 

dane z aplikacji logistycznych mogą nam powiedzieć więcej.
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Wiarygodność macierzy przemieszczeń O-D zmienia się drastycznie ze względu 

na to czy dane są otrzymywane z urządzeń typu GPS, telefonii komórkowej  czy 

też aplikacji służących do nawigacji - tego typu dane mogą pokazywać z dużym 

przybliżeniem ilość pojazdów osobowych. Jednakże dane te przeszacowują ilość 

podróży dla segmentu podróżnych używających aplikacji mapowych, szukających 

danej ścieżki podróży i niedoszacowują podróży typu commute (czyli o znanym 

przebiegu do pracy, do domu).

Używając tej samej analogii należy mieć na uwadze wiarygodność danych 

pochodzących z aplikacji zbiorowego transportu publicznego, które przeszacowują 

młodszych i bardziej innowacyjnych użytkowników na niekorzyść starszych i mniej 

obytych z nowinkami technologicznymi użytkowników. 

Podsumowując, dzisiaj i za jakiś czas, optymalnym podejściem będzie 
połączenie różnych źródeł danych, które idealnie się uzupełniają, z których 
każde opowiada swoją część „historii mobilności”. Oczywiście, wiele dylematów 

pozostanie po stronie osoby odpowiedzialnej za modelowanie, np.: któremu źródłu 

powinienem bardziej zaufać jako danym wejściowym do modelu, a które źródła 

danych powinny być wzięte jako zewnętrzne tylko do walidacji modelu?    
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6. Modelowanie a Big data

dr inż. Krystian Birr7

Jednym z głównych wyzwań i ograniczeń modelowania podróży jest dostępność 

reprezentacyjnych danych o zachowaniach transportowych użytkowników 

systemu transportowego, wielkości natężenia ruchu, potoków pasażerskich oraz 

parametrów ruchu, jak na przykład prędkość na odcinku. Dążąc do pozyskania tych 

danych, regularnie wykonywane są Kompleksowe Badania Ruchu (KBR), Generalny 

Pomiar Ruchu (GPR) oraz inne dodatkowe badania umożliwiające opracowanie na 

przykład funkcji oporu odcinka, rozkładu przestrzennego ruchu tranzytowego oraz 

zewnętrznego itp. Wraz z rozwojem technologii i powszechnym wykorzystaniu 

urządzeń mobilnych pojawiły się nowe możliwości gromadzenia danych o dużych 

wolumenach (BIG DATA), które po przetworzeniu umożliwiają ich zastosowanie 

również w modelowaniu ruchu.

W odniesieniu do modelowania ruchu z zakresu BIG DATA na dzień dzisiejszy 

w Polsce możliwe jest pozyskanie informacji o ruchu i podróżach między innymi z:

• kart SIM, ich lokalizacji i przemieszczeń,

• aplikacji telefonów komórkowych, udostępniających lokalizację GPS telefonu,

• nawigacji samochodowej GPS (w tym tej zamontowanej na stałe w pojeździe),

• baz operatorów infrastruktury drogowej, np. e-Toll, stacje pomiaru ruchu,

• inteligentnych systemów transportowych (dane o natężeniu ruchu, czasie 

przejazdu pomiędzy punktami na sieci transportowej, prędkości chwilowej, 

czasie przejazdu pojazdów transportu zbiorowego na odcinkach, opóźnienia itp., 

wymianie pasażerskiej na przystankach),

7 Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, Politechnika Gdańska
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• baz lokalizacji pojazdów floty samochodowej przedsiębiorstwa transportowego,

• baz operatorów kart płatniczych, sposobu użytkowania kart, lokalizacji 

i przemieszczeń.

Choć zakres danych z powyższej listy jest dość szeroki, to z pewnością dalszy 

dynamiczny rozwój technologii umożliwi pozyskanie danych z nowych źródeł, jak 

i przyczyni się do wzrostu jakości danych z już teraz dostępnych baz. Bazy danych 

z kart sim od operatorów komórkowych, a także aplikacji telefonów komórkowych 

umożliwiają analizę i identyfikację przemieszczeń użytkowników oraz ich lokalizacji 

w wyznaczonych przedziałach czasowych. Doświadczenie autora, zdobyte dzięki 

współpracy z samorządami lokalnymi (Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Obszar Metropolitalny Gdańsk-

Gdynia-Sopot) wskazuje na możliwość identyfikacji rozmieszczenia ludności w czasie 

oraz rozkładu przestrzennego podróży. Opracowanie odpowiednich definicji, 

kryteriów i algorytmów przetwarzania danych z tych źródeł umożliwia określenie:

• liczby mieszkańców obszaru,

• liczby użytkowników obszaru (np. osób pracujących, uczących się),

• liczby turystów i odwiedzających dany obszar.

Powyższe jest możliwe do pozyskania dzięki ogromnej liczbie informacji o lokalizacji 

użytkowników w różnych okresach na przestrzeni lat, miesięcy, dni, godzin. 

W bezpośrednim odniesieniu do modelowania podróży na ten moment możliwe jest 

zatem pozyskanie informacji o:

• liczbie mieszkańców,

• rozkładzie przestrzennym wszystkich podróży,

• rozkładzie przestrzennym podróży obligatoryjnych – na podstawie regularności 

przemieszczeń pomiędzy obszarem zamieszkania i użytkowania,

• kierunkach podróży turystycznych.
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Z uwagi na brak lub mocno ograniczoną możliwość charakterystyki użytkownika, 

identyfikacji motywacji podróży oraz wybranego środka transportu, powyższe 

dane mogą być wykorzystane przede wszystkim do weryfikacji i kalibracji generacji 

ruchu i rozkładu przestrzennego podróży. Zadanie to utrudnia także konieczność 

anonimizacji danych.

Zakładając zastosowanie standardowego podejścia do modelowania podróży 

z wykorzystaniem modelu czterostopniowego wciąż niezbędne jest bazowanie 

na badaniach ankietowych opisujących zachowania transportowe użytkowników 

systemu transportowego. Dane BIG DATA na dzień dzisiejszy nie dostarczają 

wystarczającej ilości informacji, aby możliwe było zastąpienie klasycznego 

podejścia zbierania danych przez KBR. Dane te jednak mogą uzupełniać KBR na 

przykład w zakresie identyfikacji rozkładu przestrzennego podróży tranzytowych 

i zewnętrznych z uwagi na trudność w wykonaniu badań kordonowych klasycznymi 

metodami. Ponadto z uwagi na fakt, iż KBR w ograniczonym zakresie identyfikują 

podróże o charakterze turystycznym, wysoce prawdopodobna jest możliwość 

zbudowania modeli podróży turystycznych na postawie BIG DATA poprzez 

integrację danych baz z kart sim, aplikacji komórkowych, kart płatniczych oraz 

danych z Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie między innymi wielkości baz 

noclegowych. Powyższe jest obecnie przedmiotem badań autora.
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Dane z pozostałych wymienionych źródeł, jak np. ITS, nawigacja samochodowa 

mogą stanowić istotne źródło informacji do opracowania funkcji oporu odcinka 

oraz parametryzacji sieci transportowej w modelu podróży. Pozyskanie informacji 

praktycznie z dowolnego okresu i dla dowolnego odcinka umożliwia dokonanie 

weryfikacji poprawności działania modelu ruchu i jego reakcji na skutek zmian 

zachodzących w sieci, jak na przykład: zamknięcie odcinka drogi, zmiana 

przepustowości odcinka na skutek planowanych prac utrzymaniowych, wystąpienie 

nieplanowanego zdarzenia drogowego (np. wypadek skutkujący zamknięciem drogi 

lub ograniczeniem przepustowości). W zakresie transportu zbiorowego możliwe 

jest oszacowanie ryzyka opóźnień z uwagi na zatory drogowe, oraz kalibracja 

modelu względem wielkości wymiany pasażerskiej na przystankach.

Powyższe akapity wskazują na szerokie możliwości zastosowania danych BIG DATA 

w modelowaniu podróży – budowie i rozbudowie modeli ruchu. Niniejszy tekst 

z uwagi na założoną objętość wskazuje jedynie na podstawowe i ogólne zagadnienia 

związane z tego rodzaju źródłami danych i ich zastosowaniu w modelowaniu 

ruchu. W zakresie przykładowych możliwości pozyskania danych od operatorów 

telefonii komórkowych autor poleca zapoznanie się z raportem „Analiza aktywności 

i potencjału ludnościowego województwa pomorskiego, obszaru metropolitalnego 

i Trójmiasta w oparciu o zachowania użytkowników sieci telefonii komórkowych 

w 2019 r.”, będącego wynikiem projektu, który był poligonem doświadczalnym autora.

Doświadczenie autora, pozyskane przy współpracy z kilkoma dostawcami danych 

w Polsce wskazuje na wysoką zasadność współpracy z dostawcą w zakresie 

opracowania definicji, kryteriów i algorytmów przetwarzania danych z baz, do 

których ma dostęp dostawca. Analizując rynek zamówień w Polsce, Zamawiających 

dane BIG DATA można podzielić na dwa rodzaje:

• zamawiający, któremu zależy na pozyskaniu danych z innowacyjnego źródła 

bez potrzeby ich weryfikacji lub informacji w jaki sposób zostały zebrane 

i przetworzone,
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• zamawiający, który chce rozumieć w jaki sposób dane zostały pozyskane 

i przetworzone, co te dane reprezentują, jakie mają ograniczenia i ryzyka 

związane z ich dokładnością i wiarygodnością; dodatkowo weryfikuje pozyskane 

dane z danymi z innych źródeł.

Powyższe jest szczególnie istotne, ponieważ na rynku pojawiają się różni dostawcy, 

którzy opisują szerokie możliwości dostarczenia informacji o ruchu i użytkownikach, 

jednak na etapie realizacji zamówienia i weryfikacji przez zamawiającego 

przekazanych danych okazuje się, że dostawca nie ma doświadczenia lub wiedzy 

w zakresie przetwarzania danych lub też same surowe dane, do których dostawca 

ma dostęp, charakteryzują się niską jakością.

Niewątpliwie dalszy rozwój technologii mobilnej oraz innych systemów przetwarzania 

danych o ruchu i użytkownikach, których efektem będzie między innymi gromadzenie 

danych o przemieszczeniach ludzi i pojazdów, stanowić będzie wartościowe 

źródło informacji, które będą możliwe do zastosowania w modelowaniu ruchu. 

Już teraz dane zbierane przez powszechnie wykorzystywane aplikacje niektórych 

czołowych światowych przedsiębiorstw informatycznych zawierają informacje 

o profilu użytkownika oraz szczegółowych miejscach przez niego odwiedzonych 

z wykorzystaniem GPS oraz wykorzystanych środkach transportu do realizacji 

podróży. Dane te jednak obecnie są trudne do pozyskania, niemniej wysoce 

prawdopodobne jest, że stan ten zmieni się w najbliższych latach, co prawdopodobnie 

umożliwi zastąpienie danymi BIG DATA dane zbierane metodą tradycyjną (KBR). 

Ponadto dostęp do nowych źródeł danych może przyczynić się do zmiany metody 

modelowania podróży poprzez zastąpienie, obarczonego licznymi ograniczeniami 

modelowania czterostopniowego na rzecz nowych metod wykorzystujących 

podejście activity-based lub inne, czy też sztuczną inteligencję.
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7. Big data for Transport Demand Modeling. 
A new approach to Big data Generation 
for transport demand modeling

 

Filippo Logi, Ph.D8

Executive Summary

This short paper describes a new and innovative approach to the generation 
of transportation and activity-based Big data and the resulting Analytics 
methodologies for various transportation modeling applications. 

The text below provides answers to the following questions

• What types of Big data is available in the EU or other countries?

• What can Big data be used for? i.e. crisis management (large events), 
seasonal traffic estimation, tourism?

• Can Big data be used for climate analysis, road safety, asset management? If 
yes, what type of data and how? 

• What are the limitations and weaknesses in using Big data? 

The underlying concept is based on the availability of a journey planning application 

used by a significantly large portion of travelers in a city, such as available in many 

urban areas in Europe. In particular we will consider applications based on the 

intermodal HAFAS journey planning algorithm  

(https://www.hacon.de/en/solutions/trip-planner-and-travel-companion/), with 

which travelers can plan their trip using sequences of all available transport modes, 

including both public transport (e.g. running on schedules) as well as private and 

shared-modes such as bikes, scooters, taxis, or cars.

8 Director of International Sales at Siemens Mobility and Hacon

https://www.hacon.de/en/solutions/trip-planner-and-travel-companion/
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A traveler planning a journey through a HAFAS app usually has a concrete 

travel need in the immediate and near future. The request to the app and the 

recommended routes are good indicators for the actual travel of this traveler in 

the future. These include, among other things, request time and date, name and 

coordinates of trip origin and destination, departure or arrival time as well as 

recommended route descriptions.

Not every request in a HAFAS app – for example for a trip the next day – 

necessarily leads to an actual trip according to the route recommendations. For our 

purposes, however, it is not important to predict the travel behavior of individual 

travelers, but only the travel behavior in total, which we want to predict with 

a reasonable reliability.

Examples of possible forecasts include:

• Line M4 will be about half-full between stops X and Y tomorrow at 08:30.

• The day after tomorrow, at 20:15, there will be twice as many people waiting at 

stop Z as usual.

• The average vehicle occupancy rate for a trip on the M3 line, departing from the 

X stop, tomorrow at 11:05, will be less than 40%. 

• How high is the occupancy rate of individual line segments with a destination 

stop ‚hospital’ tomorrow at 04:30? 

Additionally, a variety of transport demand analytics can be generated based on the 

available data. These include for instance:

• the assessment of Firs/Last Mile options, describing how people get to the first 

or from the last public transport stop

• analysis of the quality of transfer points, describing how long how many travelers 

have to wait for their connection to the next mode, under various conditions

• the assessment of the effects of a given transportation measure, such as or 

adding or removing a bus line, reducing or increasing the frequency of a service, 

etc.
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The important thing is that in order to be able to make a reliable capacity utilization 

forecast, we need the data from a HAFAS app with a sufficient number of active 

users. What is „sufficient” cannot be reduced to a single number, but empirical 

analyses done in several projects in cities of different sizes in Central Europe show 

that a good descriptor is the ratio between the number of journey planning requests 

(e.g., per week or per year) and the total number of trips (per week or per year). 

Applications in Berlin, Hamburg, and Zurich demonstrate the method’s ability to 

model transportation demand and answer specific questions with a sufficiently high 

quality, particularly when selected measurement data can be used to validate and 

calibrate analytics from the journey planner. 

In Zurich, passenger counts on a small number of public transport lines are used to 

calibrate the estimates of passenger occupancy (and thus spare capacity) in bus and 

tram lines. Occupancy estimates are used to predict the available capacity and inform 

passengers accordingly. This is particularly relevant in COVID-19 times but is also 

a general requirement for any crowd-management measure in regular operations. 

Occupancy estimations have shown that 80% of the trip segments are estimated with 

an error of less than 10 passengers per vehicles, with vehicles – buses and trams – 

having maximum capacity of respectively 150 and 240 passengers. 

This estimation method for transport modeling carries significant advantages 

compared to traditional methods which use measurements. First of all, while 

measurements provide indication of past, or – at the most – current data, our 

model provides estimations for the future. Additionally, using only a small subset 

of measurement points compared to the much larger network (e.g., passenger 

counters on a small subset of the public transport fleet), significant reductions in 

infrastructure costs can be achieved.

One issue that is particularly important to mention is that all used data are 

completely anonymous, i.e., no Personally Identifiable Information (PII) is used or 

stored, and the models adhere to the most stringent requirements for data privacy, 

including the General Data Protection Regulation (GDPR).
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8. Big data dla modelowania popytu na 
usługi transportowe. Nowe podejście 
do generowania danych Big data dla 
modelowania popytu na usługi transportowe 
– tłumaczenie tekstu źródłowego

dr Filippo Logi9

Streszczenie

W niniejszym artykule opisano nowe i innowacyjne podejście do generowania 
danych Big data dotyczących transportu i aktywności oraz wynikające z tego 
metody analityczne dla różnych zastosowań w modelowaniu transportu.

Poniższy tekst zawiera odpowiedzi na następujące pytania

• Jakie rodzaje Big data są dostępne w UE i innych krajach?

• Do czego można wykorzystać Big data: np. zarządzanie kryzysowe (duże 
wydarzenia), sezonowe szacowanie ruchu, turystyka?

• Czy Big data mogą być wykorzystane do analizy klimatu, bezpieczeństwa 
drogowego, zarządzania majątkiem? Jeśli tak, to jakiego typu dane i w jaki sposób?

• Jakie są ograniczenia i słabości w korzystaniu z Big data?

Podstawowa koncepcja opiera się na dostępności aplikacji do planowania podróży 

używanej przez znaczną część podróżnych w mieście, takiej jak dostępna w wielu 

obszarach miejskich w Europie. W szczególności będziemy rozważać aplikacje oparte 

na intermodalnym algorytmie planowania podróży HAFAS  

(https://www.hacon.de/en/solutions/trip-planner-and-travel-companion/), 

9 Director of International Sales, Siemens Mobility GmbH

https://www.hacon.de/en/solutions/trip-planner-and-travel-companion/
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dzięki któremu podróżni mogą zaplanować swoją podróż wykorzystując sekwencje 

wszystkich dostępnych środków transportu, w tym zarówno transportu publicznego 

(np. kursującego według rozkładów jazdy), jak i prywatnych i współdzielonych 

środków transportu, takich jak rowery, skutery, taksówki czy samochody.

Podróżny planujący podróż za pośrednictwem aplikacji HAFAS ma zazwyczaj 

konkretne potrzeby związane z podróżą w najbliższej przyszłości. Zapytanie 

do aplikacji i zalecane trasy są dobrymi wskaźnikami rzeczywistej podróży tego 

podróżnego w przyszłości. Obejmują one m.in. godzinę i datę zgłoszenia, nazwę 

i współrzędne punktu początkowego i docelowego podróży, czas odjazdu lub 

przyjazdu, jak również opisy zalecanych tras.

Nie każde zapytanie w aplikacji HAFAS - na przykład o wycieczkę następnego dnia 

- musi prowadzić do faktycznej podróży zgodnie z zaleceniami dotyczącymi trasy. 

Dla naszych celów nie jest jednak ważne przewidywanie zachowań podróżnych 

poszczególnych osób, lecz tylko zachowań podróżnych ogółem, które chcemy 

przewidzieć z rozsądną wiarygodnością.
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Przykłady możliwych prognoz obejmują:

• Linia M4 będzie mniej więcej w połowie zapełniona pomiędzy przystankami X i Y 

jutro o 08:30.

• Pojutrze o 20:15 na przystanku Z będzie czekało dwa razy więcej osób niż 

zwykle.

• Średnia zajętość pojazdów w podróży linią M3, odjeżdżającą z przystanku X, jutro 

o godzinie 11:05, wyniesie mniej niż 40%.

• Jak wysokie jest obłożenie poszczególnych odcinków linii z przystankiem 

docelowym „szpital” jutro o godz. 04:30?

Dodatkowo, na podstawie dostępnych danych można wygenerować różne analizy 

zapotrzebowania na transport. Należą do nich na przykład:

• ocena opcji Firs/Last Mile, opisująca sposób, w jaki ludzie dostają się do 

pierwszego lub ostatniego przystanku transportu publicznego;

• analiza jakości punktów przesiadkowych, opisująca jak długo ilu podróżnych musi 

czekać na połączenie z kolejnym środkiem transportu, w różnych warunkach;

• ocena skutków danego działania transportowego, takiego jak dodanie lub 

usunięcie linii autobusowej, zmniejszenie lub zwiększenie częstotliwości kursów 

itp.

Istotne jest to, że aby móc sporządzić wiarygodną prognozę wykorzystania 

przepustowości, potrzebujemy danych z aplikacji HAFAS z wystarczającą liczbą 

aktywnych użytkowników. To, co jest „wystarczające” nie może być zredukowane 

do pojedynczej liczby, ale analizy empiryczne przeprowadzone w kilku projektach 

w miastach różnej wielkości w Europie Środkowej pokazują, że dobrym wskaźnikiem 

jest stosunek pomiędzy liczbą zapytań o planowanie podróży (np. na tydzień lub na 

rok) a całkowitą liczbą podróży (na tydzień lub na rok).
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Zastosowania w Berlinie, Hamburgu i Zurychu pokazują, że metoda ta jest w stanie 

modelować popyt na usługi transportowe i odpowiadać na konkretne pytania 

z wystarczająco wysoką jakością, zwłaszcza gdy wybrane dane pomiarowe 

mogą być wykorzystane do walidacji i kalibracji analiz pochodzących z systemu 

planowania podróży.

W Zurychu, zliczanie pasażerów na niewielkiej liczbie linii transportu publicznego 

jest wykorzystywane do kalibracji szacunków zajętości miejsc pasażerskich (a tym 

samym wolnej zdolności przewozowej) w liniach autobusowych i tramwajowych. 

Szacunki zajętości są wykorzystywane do przewidywania dostępnej 

przepustowości i odpowiedniego informowania pasażerów. Jest to szczególnie 

istotne w czasach COVID-19, ale jest to także ogólny wymóg dla każdego środka 

zarządzania tłumem w regularnych operacjach. Szacunki zajętości wykazały, że 

80% segmentów podróży jest szacowanych z błędem mniejszym niż 10 pasażerów 

na pojazd, przy czym pojazdy - autobusy i tramwaje - mają maksymalną pojemność 

odpowiednio 150 i 240 pasażerów.

Ta metoda estymacji w modelowaniu transportu ma istotne zalety w porównaniu 

z tradycyjnymi metodami wykorzystującymi pomiary. Przede wszystkim, podczas 

gdy pomiary dostarczają informacji o danych przeszłych lub - co najwyżej 

- bieżących, nasz model dostarcza szacunków na przyszłość. Dodatkowo, 

wykorzystując jedynie niewielki podzbiór punktów pomiarowych w porównaniu 

do znacznie większej sieci (np. liczniki pasażerów na niewielkim podzbiorze floty 

transportu publicznego), można osiągnąć znaczące redukcje kosztów infrastruktury.

Jedną z kwestii, o której należy szczególnie wspomnieć, jest fakt, że wszystkie 

wykorzystywane dane są całkowicie anonimowe, tzn. nie są wykorzystywane ani 

przechowywane żadne informacje umożliwiające identyfikację osoby (PII), a modele 

spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące prywatności danych, w tym 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR).
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9. Validate Model: studium przypadku dla 
modelu krajowego Niemiec 

PTV Group

Niemiecki krajowy model ruchu oparty o produkt PTV Visum, został stworzony 

przez firmę PTV GROUP w 2005 r. Od tamtej pory jest rozwijany, rozbudowywany 

i aktualizowany przez inżynierów i modelarzy z Karlsruhe. Model powstał na bazie 

innowacyjnego rozwiązania rynkowego Model as a Product (MaaP) i obejmuje 

swoim zasięgiem zarówno teren Niemiec, jak i informacje dotyczące krajów 

sąsiadujących. Obecnie model jest aktualizowany i rozbudowywany o kolejne 

poziomy szczegółowości – docelowo w 2022 roku model będzie bazował na blisko 

20 000 obszarach komunikacyjnych i około 120 milionach podróżach dziennie. 

Model został zbudowany i jest aktualizowany w oparciu m.in. o następujące źródła 

danych:

• sieć modelu pochodzi z danych mapowych firmy HERE; dane o sieci 

aktualizowane są każdego roku;

• informacje o zachowaniach komunikacyjnych bazują na krajowych badaniach 

mobilności (ang.: Mobility in Germany);

• dane socjoekonomiczne pochodzące z bazy danych Zensus;

• dane pomiarowe z Instytutu BASt;

• inne, wykorzystywane w szczególności w ramach lokalnych uszczegółowień sieci 

transportowej.

Validate model zawiera informacje o każdym dniu tygodnia, jest to także model 

dobowy – co oznacza, że możemy odzwierciedlić każdą porę danego dnia.
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Zastosowanie 
Podstawowe przypadki zastosowania krajowego modelu są następujące:

• jako baza do regionalnych i lokalnych modeli ruchu, prognoz, studiów 

transportowych;

• jako lokalne studia lokalizacji i opłacalności (np. lokalizacji nowych stacji 

benzynowych);

• jako dane wsadowe do regionalnych i krajowych planów transportowych;

• do analizy ruchu w skali kraju i analiz strategicznych;

• jako narzędzie do optymalizacji lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 
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Wykorzystanie Big data w modelach 
transportowych
Dane pochodzące z zakresu Big data są coraz częściej wykorzystywane w analizach 

związanych z transportem. Osoby zajmujące się modelowaniem chętnie sięgają po 

nowe źródła danych, uzupełniając tym samym tradycyjne ankietowe dzienniczki 

podróży. Sposób wykorzystywania tego typu źródeł danych z uwagi na ich 

wrażliwość i potrzebę anonimizacji bardzo różni się między poszczególnymi krajami 

– nawet w obrębie samej Unii Europejskiej. 

Dane pochodzące z telefonii komórkowej (dane o przełączeniach kart SIM) 

spełniają wymagania odnośnie dokładności w zakresie średnich i długich podróży. 

Informacje pochodzące z poszczególnych aplikacji, pozwalają wnioskować natomiast 

także, odnośnie podróży krótkich. Niezależnie od rodzaju transportu jakim się 

poruszamy – obydwa źródła danych pozwalają prześledzić podróż niemalże „od 

drzwi do drzwi”. 

Porównując dane Big data z tymi zbieranymi i przetwarzanymi w tradycyjny sposób, 

luka czasowa pomiędzy zebraniem danych a wnioskowaniem na ich bazie jest dużo 

krótsza. Dodatkowo nowe technologie pomagają nam zebrać o wiele większe próbki 

danych nie tylko w bardziej wydajnym horyzoncie czasowym, ale także finansowym. 

Dzięki nim możemy także uchwycić pojawiające się trendy, co nie jest możliwe przy 

pojedynczych pomiarach w typowe dni tygodnia, czy pory roku. Sytuacja pandemiczna 

także pokazała z iloma ograniczeniami musimy sobie radzić w zakresie tradycyjnych 

pomiarów w zakresie mobilności i ile możemy zbadać bazując właśnie na Big data.
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Rekomendacje
Bazując na raporcie OECD “Big data for Travel Demand Modelling” 

i wypracowanych wnioskach przez grupę roboczą, której PTV GROUP było 

aktywnym członkiem – można wyszczególnić kilka istotnych kwestii, będących 

wskazówkami dla sektora publicznego w zakresie zbierania danych Big data do 

planowania transportu:

• Zbieranie danych dla ściśle określonego celu i tylko minimum danych.

Jednostki sektora publicznego celem ochrony danych prywatnych i handlowych 

powinny skupiać się na minimalizacji zbieranych i przetwarzanych danych.

• Jednostki powinny wyznaczać standardy związane w wykorzystaniem danych 

w modelach transportowych.

Osoby odpowiedzialne za modele powinny mieć jasność jak i kiedy mogą korzystać 

z dużych zbiorów danych, jednocześnie mając także ramy odnośnie zapobiegania 

nadużyciom i potencjalnym błędom, a także uwzględniające lokalne ramy prawne.

• Należy wyznaczać plan działań w zakresie ankiet domowych.

Powinno się kontynuować gromadzenie danych socjodemograficznych 

i behawioralnych bazujących na tradycyjnych ankietach. Powinny one posłużyć 

w przyszłości do walidacji i kalibracji dużych zbiorów. Plan łączenia różnych 

zbiorów danych powinien jednak zawierać nowoczesne podejścia do ich 

gromadzenia i przetwarzania, bo już dziś dostępne mamy zbiory pochodzące m.in. 

z danych o sprzedaży biletów.
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10. Krajowy Zintegrowany Model Ruchu - 
podsumowanie

dr inż Jacek Chmielewski10

Krajowy Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) opracowany przez zespół specjalistów 

z zakresu modelowania systemów transportowych CUPT jest niewątpliwie bardzo 

dobrym narzędziem służącym do modelowania podróży w skali kraju. Niewątpliwą 

zaletą ZMR jest jego intermodalność oznaczającą uwzględnienie w analizach 

wzajemnych relacji pomiędzy różnymi systemami transportowymi. Model ten 

zbudowany jest w oparciu o podział kraju na gminy. Zatem podstawowym źródłem 

i celem podróży mieszkańców i użytkowników infrastruktury transportowej 

kraju są całe gminy, co w analizach inwestycji transportowych o znaczeniu 

międzynarodowym i krajowym jest w pełni wystarczające. Należą do nich między 

innymi analizy związane z rozwojem dróg szybkiego ruchu, a więc autostrad i dróg 

ekspresowych, a także kolejowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. 

W przypadku analiz inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym 

(wojewódzkim, międzypowiatowym, międzygminnym, miejskim itp.) zastosowanie 

ZMR jest jednak zbyt dużym uproszczeniem. W ZMR nie uwzględnia się bowiem 

podróży lokalnych, wewnętrznych, tzn. podróży realizowanych w ramach 

danej gminy. Oznacza to, że systemy transportowe funkcjonujące w danej 

gminie nie są obciążane podróżami realizowanymi w jej granicach (podróżami 

wewnętrznymi). Z tego powodu analizy o znaczeniu regionalnym powinny wymagać 

dodatkowych ingerencji w zakresie szczegółowości odwzorowania regionalnych 

i lokalnych uwarunkowań z zakresu zagospodarowania przestrzennego danego 

obszaru analizy i systemów transportowych. ZMR cechuje wysoki poziom 

odwzorowania systemów transportowych. Pomimo faktu, iż jest to model 

transportowy o znaczeniu krajowym, odwzorowano w nim bardzo dokładnie 

10 pracownik naukowo-badawczy w Auburn University, Alabama
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sieci transportowe obszarów regionalnych, w tym drogi krajowe, wojewódzkie 

oraz najważniejsze drogi powiatowe. Zdefiniowano również trasy i rozkłady jazdy 

linii autobusowych i kolejowych. Dlatego może on być idealnym narzędziem jako 

podstawa do opracowania regionalnych modeli transportowych. Regionalne 

modele transportowe mogą powstać poprzez wyodrębnienie w ZMR ruchu 

obszaru regionalnego lub lokalnego, a następnie uszczegółowienie zarówno sieci 

transportowych, jaki części popytowej w danym obszarze analizy, w tym nowego, 

znacznie dokładniejszego podziału na rejony transportowe. Działania te umożliwiają 

w doskonały sposób pozyskanie danych o szczególnie trudnym do zbadania 

ruchu zewnętrznym dla obszaru analizy, to jest ruchu generowanym przez dany 

obszar, absorbowanym, a także tranzytowym dla niego, zarówno w podróżach 

realizowanych transportem samochodowym (w tym towarowym), jak i środkami 

publicznego transportu zbiorowego (autobusowego i kolejowego). Zbadanie tych 

podróży jest niezwykle trudne i bardzo kosztochłonne. Jednocześnie zastosowanie 

ZMR daje możliwość uzyskania danych o tych podróżach o dużym stopniu 

wiarygodności. Ponadto dane pochodzące z prognostycznego ZMR opracowanego 

dla roku 2030 są jedynym źródłem danych o ww. podróżach. Uwzględniają one 

bowiem prognozowane zmiany w infrastrukturze transportowej, w tym wpływ 

rozbudowy tej struktury (nowe linie kolejowe, zwiększone prędkości podróży, nowe 

odcinki dróg szybkiego ruchu itp.) lub zmiany w jej funkcjonowaniu (np. zmiany 

w opłatach za autostrady) na prognozowany sposób realizacji podróży, a tym 

samym o zmianach przestrzennych realizacji podróży w skali kraju. 

Zatem ZMR może być podstawowym narzędziem do opracowania regionalnych 

i lokalnych modeli transportowych, stanowiąc dla nich model bazowy. 
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11. ZMR w pytaniach

Jak można pozyskać Zintegrowany Model Ruchu?

Zintegrowany Model Ruchu udostępniany jest zainteresowanym podmiotom na 

zasadzie umowy licencyjnej. W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail na adres: 

zmr@cupt.gov.pl

Czy CUPT przygotowuje sublicencję dla podmiotów współpracujących 

z licencjobiorcą?

CUPT będzie udzielał licencji na model ruchu natomiast nie opracowuje projektu 

sublicencji w celu przekazania ZMR podmiotom współpracującym z licencjobiorcą 

np.: z organem odpowiedzialnym za opracowanie Regionalnego Planu 

Transportowego

Kiedy będą dostępne modele prognostyczne?

Obecnie toczy się proces przygotowania dokumentów strategicznych na kolejne 

horyzonty czasowe dla poszczególnych gałęzi. Nasze prace w zakresie kształtu 

przyszłej infrastruktury oraz wyniki z modelu są przygotowywane w sposób 

iteracyjny i konsultowane z Ministerstwem Infrastruktury, stąd na dzień dzisiejszy 

nie są możliwe do przekazania.

Kiedy będzie aktualizowany model ruchu?

Model ruchu będzie aktualizowany w zależności od dostępności danych. Na dzień 

dzisiejszy nie ustalono systemowej ścieżki postępowania.

Jeżeli ktoś nie dysponuje odpowiednim oprogramowaniem to jakie dane są 

dostępne z modelu ruchu?

Możliwe do pozyskania są dane np.: w formacie shp zawierające informacje 

o rejonach komunikacyjnych oraz macierze dotyczące m.in. transportu 

indywidualnego, transportu zbiorowego oraz podziału na środki transportu.

mailto:zmr%40cupt.gov.pl?subject=
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Czy ZMR może zostać wykorzystany do modelowania na poziomie regionalnym?

W przypadku braku własnego modelu transportowego można z modelu 

krajowego wyodrębnić obszar odpowiadający badanemu regionowi, a następnie 

go doszczegółowić. Gotowe są formuły ruchotwórcze, macierze przemieszczeń 

i dodatkowe dane.

Posiadając własny model, ZMR może posłużyć do weryfikacji sieci transportu 

publicznego i indywidualnego oraz jest punktem odniesienia w zakresie podróży 

zewnętrznych, prezentując gotowe wartości w zakresie potoków na granicach rejonów.

Czy porównano wyniki modelu ZMR do innych modeli o zasięgu krajowym?

Modele ruchu, czy to o zasięgu krajowym czy regionalnym, są tworzone aby 

odpowiedzieć na konkretną potrzebę. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę 

na cel w jakim opracowano dane narzędzie. 

ZMR jest multimodalnym modelem krajowym służącym do wsparcia zarządzania 

strategicznego oraz wypełnienia warunku podstawowego 2021-2027 określonego 

przez KE. W ZMR odwzorowano polityki transportowe oraz projekty dokumentów 

wieloletnich dotyczące m.in. budowy dróg, kolei czy też inwestycji w ramach CPK, 

aby wspomóc planowanie transportu na poziomie krajowym.



Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) działa w ramach Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych od końca 2017 r. Zgodnie z założeniami, tworzy 

możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy 

różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania i realizacji 

projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego oraz 

bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju i efektów 

prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji 

państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 

środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych działań dostępne są na stronie: 

https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze

Zachęcamy do współpracy i kontaktu na adres: tob@cupt.gov.pl 

https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze
mailto:tob%40cupt.gov.pl%20?subject=
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