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Wprowadzenie

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono w Polsce szereg inwestycji infrastrukturalnych

w transport kolejowy, stymulowanych dostępnością środków z funduszy europejskich.

Odpowiednie zaplanowanie następnych działań wymaga wiedzy o tym, w jaki sposób

i w jakim stopniu infrastruktura ta będzie wykorzystywana. Jednym ze sposobów

uzyskania odpowiedzi na te pytania jest przygotowanie prognoz wielkości przewozów.

Wiedza o wielkości ruchu pozwala na ukształtowanie i zwymiarowanie infrastruktury

w sposób, który z dużym prawdopodobieństwem będzie odpowiadać potrzebom

transportowym, które wystąpią bezpośrednio po realizacji inwestycji oraz

w przyszłości. Istnieje wiele metod prognozowania potoków pasażerskich, a ich wybór

właściwej zależy głównie od dostępności danych charakteryzujących analizowany

system transportowy i jego otoczenie.

Problem badawczy i metoda badawcza

Problemem badawczym jest modyfikacja modelu czteroetapowego do postaci

odpowiedniej do szerokiego zastosowania w prognozach dla transportu kolejowego,

bez konieczności każdorazowego przeprowadzenia tzw. kompleksowych badań ruchu.

Klasyczny model czteroetapowy obejmuje:

• etap generowania potoków ruchu, będący modelem określającym liczbę podróży

rozpoczynających się i kończących w danym rejonie transportowym,

• etap dystrybucji przestrzennej podróży, będący modelem określającym ilościowy

rozkład podróży w poszczególnych kierunkach z każdego rejonu transportowego,

• etap podziału międzygałęziowego podróży, będący modelem rozdzielającym liczbę

podróży dla poszczególnych relacji podróży na poszczególne środki transportu,

• etap rozkładu potoku podróży na sieć transportową, będący modelem określającym

sposób przydziału trasy podróży.

Proponowane modyfikacje obejmują:

• połączenie dwóch pierwszych etapów modelowania; celem ich połączenia jest

uniknięcie potrzeby wykonywania zasadochłonnych badań ankietowych ludności,

bazowa macierz podróży powstaje na bazie dostępnych danych o przewozach,

macierze prognostyczne uzyskuje za pomocą wskaźników modyfikujących

wielkości potoku dla poszczególnych relacji przewozu,

• uwzględnienie w funkcji podziału międzygałęziowego zmiennych czasu podróży,

kosztu podróży oraz dostępności do środka transportu; brak agregacji zmiennych

czasu i kosztu oraz dodanie zmiennej dostępności pozwala na uzyskanie większej

dokładności kalibracji modelu,

• brak uwzględnienia zjawiska wydłużania się czasu przejazdu samochodem

w zależności od natężenia ruchu, co jest istotne w ruchu miejskim, natomiast nie

ma praktycznie wpływu na podróże regionalne i dalekobieżne.

Abstract

In order to planning the infrastructure solutions, the knowledge about level of future use of this infrastructure is needed. One of methods to receive these data is preparing passenger

flows and railway traffic forecasts. This enables us to make reasonable decisions about shape and size of transport infrastructure elements, according to predicted transport demand just

after the investment and in the future. The choice of appropriate method is conditioned by availability of data, which could be used for transport system modelling.

Basic information on the classic four-stage model is presented, including the generation of travel model, travel distribution model, modal split model, and assignment of passenger flows

to the transport network model. The proposed modifications to combine the generation and distribution models of travels into a one modeling phase were describe, as well as

assumptions about the modal split function. An objective functions have been defined for calibration of the modal split model and criteria for spreading the travel pipeline to the transport

network were presented.

The four-step modeling methodology allows efficient data collection for the feasibility study of the investment, which is made in the application process for European funds. Modification of

the methodology allows to use a limited amount of input data. One of the major problems with the modified four-step model is a calib1ration of the modal split function, which requires the
use of advanced mathematical methods.

Istota modelu

Model podziału międzygałęziowego

Ps(a,b) – prawdopodobieństwo wyboru środka transportu s przy podróży w relacji

(a,b), gdzie a – rejon początku podróży, b – rejon końca podróży

v(a,b)(c,d,t) – funkcja uogólnionego kosztu podróży w relacji (a,b), jak niżej:

t(a,b) – czas podróży w relacji (a,b),

d(a,b) – dostępność środka transportu przy podróży w relacji (a,b),

c(a,b) – koszt podróży w relacji (a,b),

α, β – parametry kalibracji

Kalibracja modelu

U(a,b) – rzeczywisty udział danego środka transportu w przewozach w relacji (a,b)

Wnioski

Jednym z istotniejszych problemów w przypadku zmodyfikowanego modelu

czteroetapowego jest kalibracja funkcji modelu podziału międzygałęziowego

wymagająca stosowania zaawansowanych metod matematycznych. Prace nad

prognozami przewozów należy prowadzić ze świadomością, że od jakości

przeprowadzonego procesu kalibracji zależy jakość uzyskanych wyników

i podejmowanych decyzji.

Modele prognostyczne mają na celu nie tylko oszacowanie przewozów w długim

horyzoncie czasowym, ale przede wszystkim zbadania zachowania zmian

funkcjonowania systemu transportowego

Podsumowanie

Metodyka modelowania czteroetapowego pozwala na skuteczne uzyskanie

potrzebnych danych do analiz wykonalności inwestycji przeprowadzanej w procesie

aplikowania o fundusze europejskie, a jej modyfikacja pozwala na pewne

ograniczenie ilości potrzebnych danych wejściowych bez negatywnego wpływu na cel

w jakim przygotowywane są prognozy.
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