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W Y ZN A C ZA N IE M A CIER ZY ZW IĄZKÓ W R UC H O W YC H
W ZŁO ŻO N Y C H SIECIACH DRO G O W YCH NA PO D STA W IE
ZN A JO M O ŚC I NATĘŻEŃ NA O DCINK ACH M IĘD ZY W ĘZŁO W Y C H
Streszczenie. W artykule przedstawiono oryginalną metodę wyznaczania macierzy
związków ruchowych opartą na minimalizacji sumy odchyleń pomiędzy wartościami
potoków zaobserwowanych, auzyskanychw trakcieobliczeńnaposzczególnychodcinkach
międzywęzłowych przyzałożeniuminimalizacjiczasupodróżydlaużytkownikówpojazdów
indywidualnych.

ESTIM ATION OF TRAFFIC RELATION M ATRIX FROM LIN K TRAFFIC
COUNTS ON C OM PLEX ROADNETS
Summary. Theoriginalmethodoft
rafficrelationmatrixestimationhasbeenpresentedin
the article. The optimisation concerns minimization of the sum of deviation between
measured flowsandtheestimatedonesatparticularroadlinks.The minimizationoftravel
timeforindividualvehiclesusersisanassumptionoftheproblem.

1. WPROWADZENIE
Efektywne planowanie zmian organizacji ruchu w złożonych sieciach drogowych
polega na umiejętnym wykorzystaniu informacji o związkach ruchowych pomiędzy
poszczególnymielementamiskładowymitychsieci.Napodstawietychdanychmożnaocenić,
w jakim stopniu zmniejszenie lub zwiększenie ruchu najednej drodze może wpłynąć na
zmianęobciążeniainnychdróg.
2. POJĘCIEMACIERZY ZWIĄZKÓW RUCHOWYCH
Do opisustrukturyruchumożnawykorzystaćmacierzzwiązków ruchowychZ = [z,y]
określonądlawszystkichodcinkówmiędzywęzłowychanalizowanejsieci.ElementZywyraża
wielkość wspólnego obciążenia i-tego orazy-tego odcinka w określonej jednostce czasu.
MacierzzwiązkówruchowychZjestsymetryczna,tzn.Zy=z;„aelementygłównejprzekątnej
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- wyrażająobciążenie i-tego odcinka międzywęzłowego. Dla danego i prawdziwejest
ograniczenie::,j < Dlawieluodcinkówodległychodsiebiezwiązki ruchowenieistnieją
tzn.Zy=0 .
Ze względu na rozmiar macierzy Z (n x n, gdzie «jest liczbąpołączeń w sieci)
strukturę sieci można rozłożyć na szereg mniejszych sieci o możliwych do przyjęcia
rozmiarach. Przy dekompozycji należy rozwiązać niezależnieokreśloną liczbę zadań przy
odpowiadających im zbiorach warunków ograniczających. W przypadku sieci drogowych
najczęściej wykorzystuje się dwa sposoby podziału [8]: geograficzny, polegający na
rozdzieleniu badanego obszaru na szereg jednostek przestrzennych, oraz hierarchiczny,
opierającysięnaklasyfikacjidrogi.
Macierze Z można budować niezależnie dla różnych grup użytkowników drogi.
Tworzenie macierzy związków dla pojazdów komunikacji zbiorowej ze względu na
zdeterminowany charakterrozkładujazdyjestanalogicznedobudowy macierzyZ dlaruchu
kolejowego [11].W przypadkuanalizyruchupojazdówwartościmacierzyZ mającharakter
przybliżony,aczynnikiemniezbędnymdo ichutworzeniajestznajomość rozkładupotoków
ruchunasieciorazmacierzypodróży.
W proponowanym modelu,któryjestrozwinięciemmetodyprzedstawionejw artykule
[14],macierzzwiązkówruchowychZ określonow oparciuonastępującedane:
- struktura sieci, określona grafem skierowanym: G(N, L), gdzie N jest zbiorem
wierzchołków(węzłów),aL —zbioremłuków(odcinkówmiędzywęzłowych),
- określone pary (a, b) e OD, gdzie OD jestzbioremwszystkichrelacjiw analizowanej
sieci,
- /H(0)-zaobserwowanewartościnatężeńnaodcinkachmiędzywęzłowychu e /,.
z,j

ElementymacierzyZ= [r,,]pomiędzydowolnąparąodcinków(/,/)możnaokreślićna
podstawiewzoru:

z

(a,b)eO D k = 1

(1)

gdzie:
Kah

-

liczbawyznaczonychścieżekdlapary(a, b)e OD,

(hah)*ł ) , (habjp - elementymacierzyścieżekH,
- elementmacierzypodróżyP.

p 1^

Wartościelementówmacierzyścieżek//wyznaczasięzzależności
(h )(ł)
V‘ah

,gdyodcineku eścieżkiw k - tejiteracjidlarelacji(a,
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lV <
j 1K
"t]’
="
i
[0 ,gdyodcineku t. ścieżkiw k - tejiteracjidlarelacji(a, b) efV(t)

^

gdzie:
1

-zbiórrelacji(a, b) w k-tymkrokuiteracyjnym.

3. WYZNACZANIE MACIERZY PODRÓŻY
Klasycznemetodywyznaczaniamacierzypodróży[2,4]orazichmodyfikacjeznalazły
zastosowanie w wielu aplikacjach komputerowych służących do prognozowania oraz
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kompleksowych analiz ruchu drogowego. Część z nich opiera się na czterofazowej
procedurzemodelowaniaruchu(generacja,rozkładprzestrzennypodróży,podziałpodróżyna
środki transportu, rozkład ruchu na siećdrogową) [1],Wśród najczęściej stosowanych w
Polsce pakietów komputerowych należy wymienić EMME/2, PTV VISION, SATURN i
TRIPS [3],
Metody klasyczne wymagają znajomości szeregu parametrów charakteryzujących
atrakcyjność komunikacyjną danego rejonu oraz szczegółowych danych, które często są
trudnedookreślenia[7].Dlategow latachosiemdziesiątychobokmetodklasycznychnastąpił
rozwój metod wyznaczania macierzy podróży w oparciu o znajomość natężeń na
poszczególnychodcinkachmiędzywęzłowychanalizowanejsiecidrogowej [5,6 ,10,12,13].
W modelach tych do wyznaczaniaczasu podróży naodcinku międzywęzłowym najczęściej
wykorzystuje się funkcję BPR [9], która uwzględnia wpływ stopnia wykorzystania
przepustowościtegoodcinka.
W proponowanym modelu macierz podróży P wyznaczana jest przez rozwiązanie
problemuoptymalizacyjnegopolegającegonaminimalizacjifunkcjiceluF, wyrażającejsumę
odchyleńpomiędzywartościamipotokówzaobserwowanychauzyskanychw trakcieobliczeń
naposzczególnychodcinkachmiędzywęzłowychprzyzałożeniuminimalizacjiczasupodróży
dlaużytkownikówpojazdówindywidualnych.FunkcjaceluFma postać:
(3)

przyspełnieniuwarunków:
/,(0)>0,
p% >

0,

\/u tL

(4)

V(a,b) e OD

(5)

(6)

I
(a , b )e ()D k = 1

Kryteriumminimalizacjiczasupodróżydlaużytkowników pojazdów indywidualnych
realizowanejestw sposób iteracyjnyprzezanalizęiwybór optymalnych dróg dlakażdej z
relacji (a ,b) e W(k) w kolejnych krokach. Czas przejazdu odcinka międzywęzłowego
wyznaczono w zależności od obciążenia tego odcinka, wykorzystując szeroko stosowaną
funkcjęopracowanąprzezBPR [9]określonąwzorem:
[S]

(7)

v »/
gdzie:
/„(O) -czasprzejazduodcinkamiędzywęzłowegou przyruchuswobodnym,
C„
-przepustowośćodcinkamiędzywęzłowegou.
Wielkości potoków dla każdej relacji (a, b) mogą być różne w poszczególnych
przedziałach czasowych. Przy określaniuzwiązków ruchowych należy brać pod uwagę te
interwały,w którychzwiązkitesąnajsilniejsze.Dlategozazwyczajbadasięsiećbiorącpod
uwagęnatężeniaw godzinieszczytowej[4],
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Opracowanametodama charakteriteracyjnyiuwzględniaoptymalnyrozkładpotoków
ruchuw każdymkrokuiteracyjnym.Zewzględunatrudnościzwiązanezweryfikacjąmodelu
w warunkach rzeczywistych, należy podkreślić, że metoda ma charakter przybliżony, a
ostateczna wartość funkcji celu zależy od wyboru relacji (a,b) przyjętych do analizy w
kolejnych krokach iteracyjnych. Metoda zakładaznajomość obciążeńwszystkich odcinków
międzywęzłowychanalizowanegofragmentusieci.
Procedury obliczeniowe opierają się częściowo na metodzie ograniczonych
przepustowości, przy czym ograniczeniem nie są przepustowości, ale zaobserwowane
obciążeniaodcinkówmiędzywęzłowych /„(0).Schematmetodyprzedstawiononarys.l.
Bezpośredniopowprowadzeniudanychmożnawyznaczyćwartośćfunkcjicelu/•<0)na
podstawiezależności:
F (0) = Z / U(0)

(8)

ueL

JesttogórneograniczeniewartościfunkcjiF.
W pierwszym kroku iteracyjnym wyznaczane są najkrótsze ścieżki pomiędzy
wszystkimi założonymi relacjami (a, b) e OD. Funkcją charakterystyczną dla każdego
odcinkamiędzywęzłowegojestczaspodróży /,f™(/„(0)).
PrzezW^k) (H/W)a OD) oznaczonozbiórrelacji(a, b), dlaktórychokreślononajkrótsze
ścieżkiw ¿-tejiteracji,natomiast\v k) oznaczaliczbęwyznaczonych ścieżekw ¿-tejiteracji.
W pierwszym kroku iteracjiw(0>jestrówna założonej liczbierelacji(a, b) w zbiorzeOD.
W kolejnych krokach ze względu na zmianę struktury sieci zbiór W'*** oraz liczba
wyznaczanych ścieżek\\’{k) mogą sięzmniejszać.Gdy w(k> osiągawartość0,oznaczato,że
zbiór jestpustyialgorytmzostajezakończony.
Najkrótsze czasowo ścieżki wyznaczone w ¿-tym kroku iteracji zostajązapisane w
postaci macierzy ścieżek //*'zgodnie z zależnością(2). W każdym ¿-tym kroku iteracji
następuje analiza wykorzystania wyznaczonych najkrótszychczasowo ścieżekdlarelacji
(a, ń)e\P k) napodstawieczasupodróży.Dlakażdejr
elacji(a, b) przyjętowspółczynnik f i {kh1
określającydopuszczalnystopieńwzrostuczasupodróżyścieżkąw ¿-tejiteracjiw stosunku
doczasupodróżyścieżkąglobalnienajkrótsządlatejrelacjinapodstawiewzoru:
,(*)
/^ = %

(9)

ab

gdzie:
V(a,ń)6 lf(i>

[s]

(10 )

Prawdopodobieństwo wyboru przezużytkowników sieciwyznaczonej ścieżkimaleje
wraz zewzrostem wartości współczynnika p {kP . Przyjmując pewnąwartość granicznąpgr,
możnaokreślićwarunekwykorzystaniadanejścieżkijako:
dl)
Jeżeli dla wyznaczonej ścieżki warunek (11) niejestspełniony, następujejej usunięcie z
macierzy
P W < P gr
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Rys.1.SchematmetodywyznaczaniamacierzyzwiązkówruchowychZ
Fig.1.TheschemeoftrafficrelationmatrixZestimation
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W przypadkugdy:
z(^r=o

d2 )

ueL

następujezakończeniepracyalgorytmu.
W analizie sieci transportowej potoki określają liczbę osób lub pojazdów
przemieszczającychsięzpunktuźródłowegodomiejscaprzeznaczenia[8 ].Opisanametoda
zakłada,żemaksymalna wielkośćpotoku q (arb) dlakażdejrelacji(a,
nawyznaczonej
ścieżcejestrównaminimalnejwartościnatężeńnajejodcinkachskładowych.Zgodnieztym
wielkośćpoczątkowąpotokuq$ wyznaczonozzależności:
C

=m in f ^ r

•/„'*>]

V (a, b) e

(13)

Spełnieniezałożenia (6)realizowanejestiteracyjnieprzezodpowiedniąmodyfikację
wielkości potokuq[rb dlarelacji (a, b). W kolejnych r-tych iteracjach dla wszystkich
odcinków międzywęzłowych u należywyznaczyćodchylenia y^r) odwartościpomiarowych
wedługwzoru:
Ar)=/Jł)- K A u r-d ?

('4)

(a,/i)elV(‘>
Maksymalnąwartośćodchyleniaujemnegoodwartościpomiarowych można określić
jakoujemną odchyłkę krytyczną (y~ Jn :
k r -a x k 1

(,5)

przyzałożeniu:
E M * -* !?
d6 )
(a.AleW'“’
Odcinek, dla którego odchylenie obciążenia od wartości pomiarowej jest ujemną
odchyłkąkrytyczną f ', nazwanoodcinkiem krytycznym ukr. W przypadkugdyujemna
odchyłka krytyczna (y~tJ ^est większa od pewnej założonej dokładności s u należy
odpowiednio zmniejszyć wartości potoków przejeżdżających przez odcinek krytyczny ukr.
Wprowadzającstałydlar-tejiteracjiparametrc t r) równy:
/r <

Z
=

(17)
ukr

gdzie:
-ustalona wartość natężenia naodcinkukrytycznymukr w A-tym kroku iteracyjnym;
dlak =0 wartośćtaodpowiadazaobserwowanejwielkościpomiarowej,
należy dlakażdej relacji(a, b) e H/ik>, dlaktórej (hah 1 = 1 ,wyznaczyć nowe wartości
potokówwedługwzoru:

/¡¡kJ
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^ +,)= c4 cr’

Gdy wielkości potoków zostały zmodyfikowane w ten sposób, że żadna ujemna
odchyłka krytyczna )<r>niejestwiększa od pewnej założonej dokładności E\, należy
przyjąćwyznaczonew ostatniejr-tejiteracjipotoki q~2 jakoelementywyjściowej macierzy
podróżyP, tzn.:
P % = q% V ( a , b ) e t V (l)
(19)
oraz zmodyfikować strukturę sieci wyjściowej przez usunięcie odcinków, dla których
spełnionyjestwarunek:
|ylr)\<£i

(20)

Modyfikacji ulegają również wartości natężeń na odcinkach międzywęzłowych.
Ponieważżadneodchylenie y (ur> wyznaczonew ostatnimr-tymkrokuiteracjiniejestujemne,
możnaprzyjąć:
/„(*+l) = yir)

anowąwartośćfunkcjiceluF^k+<) wyznaczyćjako:
F(*+»=£/_<*+'>

(21)

(22 )

U

W przypadku gdy wartość nowo obliczonej funkcji celu nie różni sięod wartości
wyznaczonejw poprzedniejiteracjiopewnązałożonądokładnośćey.
F fM )- F {k)< £2
(23)
następujezakończeniealgorytmu. W przeciwnej sytuacjinależy przyzmienionej strukturze
sieciprzejśćdokolejnejiteracji.
Ostatnim etapem jest wyznaczenie macierzy Z zgodnie z zależnością (1). Należy
jednakpamiętać,żenajsilniejszezwiązkiruchowewystępująpomiędzysąsiednimiodcinkami
sieci.W opisanejmetodziewspólnenatężenieparysąsiadującychodcinków (i, j ) określane
jestnapodstawieanalizynatężeniaw węźlełączącymteodcinki.
4. PODSUMOWANIE
Poprzedniawersjametody [14]uwzględniałatylkojednąścieżkępomiędzyparąrelacji
zakładałastałyudziałskładowychpotokunaodcinkumiędzywęzłowymoraznie
badała wartości odchyleń pomiędzy obliczonymi wartościami potoków a wartościami
pomiarowymi. Przedstawionyw artykulemodel analizujedowolnąliczbęścieżekpomiędzy
parą węzłów (a, b) e OD (przy czym liczba ta może być różna dla każdej relacji), a
optymalizacja polega na minimalizacji odchyleń pomiędzy wartościami potoków
zaobserwowanychauzyskanychw trakcieobliczeń.
(a, b) e OD,
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Otrzymana na podstawie przedstawionej metody macierz związków ruchowych Z
określawspólneobciążeniedwóch odcinkówzarównonapodstawiemacierzypodróży,jaki
związkówpomiędzysąsiednimiodcinkami.
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Abstract

The structureofroadnetmay bedescribedby trafficrelationmatrixthatdetermines
common trafficvolumeoftwo sections.Theoriginalmethodestimatesthematrixbasedon
linktrafficvolume analysis.Minimization ofthedeviationsbetween measured flows and
estimatedonesisthecriterionofoptimisationproblem.Buildingthemodel trafficrelations
betweenadjacentlinkshasbeenalsotakenintoaccount.

