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Problematyka modelowania ruchu miejskiego
z wykorzystaniem automatów komórkowych
1. Wprowadzenie
W ostatnich latach mo¿emy zaobserwowaæ znacz¹cy wzrost zainteresowania modelowaniem ruchu miejskiego. Dotyczy to zarówno ruchu pieszych, jak i ruchu samochodowego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przeprowadzenie skutecznych i realistycznych symulacji komputerowych pozwala na sprawdzenie konkretnych rozwi¹zañ technicznych ju¿ na etapie projektu. Podobnie rzecz ma siê z przeprowadzanymi remontami dróg oraz organizowaniem
objazdów, du¿o prociej jest zaplanowaæ wszelkie prace remontowe, korzystaj¹c z symulacji komputerowej, ni¿ testowaæ to na ¿ywej tkance organizmu miejskiego.

1.2. Sformu³owanie problemu
Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie modelu samochodowego ruchu miejskiego
stworzonego z wykorzystaniem istniej¹cych modeli. Model ruchu powinien uwzglêdniaæ
podejcie mikroskopowe w modelowaniu, tzn. uwzglêdniaæ specyfikê ruchu pojedynczego
pojazdu poruszaj¹cego siê po drogach jednopasmowych oraz wielopasmowych. Model ma
uwzglêdniaæ specyfikê zmiany pasa ruchu, braæ pod uwagê charakterystyki przyspieszania
oraz hamowania pojazdu. Ponadto powinien mieæ mo¿liwoci u¿ycia mapy drogowej miasta
w formacie cyfrowym do szczegó³owego zamodelowania topografii miasta.

1.3. Klasyczny model mikroskopowy ruchu drogowego
Automaty komórkowe CA mo¿na przedstawiæ w postaci czwórki (L, S, N, f). Gdzie
poszczególne elementy oznaczaj¹: L  przestrzeñ podzielon¹ na siatkê cel, S  zbiór skoñczonych stanów, N  zbiór s¹siadów danej celi, f  funkcja zmiany konfiguracji w poszczególnych celach. Konfiguracja Ct:L→S jest funkcj¹, któr¹ ³¹czy stan z ka¿d¹ cel¹ siatki.
Funkcja f zmienia konfiguracjê Ct w now¹ konfiguracjê Ct+1. Dok³adniejszy opis modelowania
za pomoc¹ automatów komórkowych mo¿na znaleæ przyk³adowo w pracach [10] czy [17].
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Klasycznym modelem opartym na automatach komórkowych, opisuj¹cym ruch samochodowy, jest model NagelaSchreckenberga [8] (nazywany równie¿ krótko Na-Sch).
Model ten dotyczy ruchu samochodów na autostradzie, lecz jest punktem odniesienia równie¿ dla symulacji ruchu miejskiego. W modelu Na-Sch przyjêto rozmiar komórki równy
d = 7,5 m. Prêdkoæ pojazdu opisywana jest liczb¹ komórek pokonywanych przez pojazd
w chwili czasowej (rys. 1). Model opisuj¹ nastêpuj¹ce regu³y ruchu:
 Przyspieszenie: v(t + 1) → min(v(t) + 1, vmax), gdzie v(t) to prêdkoæ aktualna.
 Hamowanie: v(t + 1) → min(v(t), g(t)  1), gdzie g(t) jest liczb¹ pustych komórek
pomiêdzy pojazdami.
 Element losowy (losowe hamowanie): prawdopodobieñstwo p, ¿e zajdzie v(t + 1) →
max(v(t)  1), je¿eli v(t) >= 1.
 Ruch (zmiana po³o¿enia w czasie): x(t + 1) = x(t) + v(t).

Rys. 1. Ruch w modelu NagelaSchreckenberga na pasie ruchu w kolejnych chwilach czasowych.
W lewym górnym rogu ka¿dej komórki mo¿emy zaobserwowaæ aktualn¹ prêdkoæ pojazdu
wyra¿on¹ w liczbie komórek pokonywanych w jednej chwili czasowej

Na bazie modelu Nagela–Schreckenberga – stworzono szereg modeli odnosz¹cych siê
do ruchu miejskiego. Wród tych prac nale¿y wymieniæ pracê Essena i Schreckenberga [3],
w której autorzy zaproponowali m.in. regu³y zmian pasa ruchu. Z kolei Dupuis i Chopard
zaproponowali równoleg³¹ implementacjê ruchu drogowego na przyk³adzie organizacji
ruchu w Genewie [2]. Wród prac bazuj¹cych na modelu Na-Sch nale¿y wymieniæ pracê Hartmana opisuj¹c¹ miedzy innymi ruch z uwzglêdnieniem rond oraz skrzy¿owañ [4].
Z kolei praca P³aczka [16] podejmuje bardzo wa¿ny problem praktycznej akwizycji zmiennych do modeli opartych na modelach komórkowych, z kolei zagadnienia zwi¹zane z kontrol¹ ruchu opisuje np. praca [13].
Ciekaw¹ prac¹ nawi¹zuj¹c¹ do praktycznych badañ jest praca [11] opisuj¹ca szereg
danych rzeczywistych dotycz¹cych modelowania ruchu. Podobnie nowatorskie podejcie
w modelowaniu ruchu oparte na systemach rozmytych opisuj¹ prace [13] oraz [16].
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W dalszej czêci pracy autorzy szczegó³owo nawi¹zuj¹ do poszczególnych modeli
opisanych w literaturze, w szczególnoci opieraj¹c siê na metodach opartych na automatach
komórkowych.

2. Zmodyfikowany model NagelaSchreckenberga
dla ruchu w miecie
Jedn¹ z g³ównych wad modelu Na-Sch jest fakt, i¿ dynamika pojedynczego samochodu nie jest dobrze odwzorowywana [9]. Przypieszenie pojazdu mo¿e przyjmowaæ zbyt
du¿e wartoci, które odbiegaj¹ znacznie od rzeczywistoci, a drugi krok modelu opisuj¹cy hamowanie s³u¿y tylko zapobieganiu kolizjom i zapewnieniu odpowiedniego odstêpu
miêdzy samochodami, nie odwzorowuj¹c przy tym rzeczywistego zachowania pojazdu
podczas zwalniania. W konsekwencji wartoci zwi¹zane z ruchem samochodu (jak zu¿ycie
paliwa, emisja spalin) nie s¹ dobrze opisywane [9]. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e model
Na-Sch powsta³ w celu symulacji przep³ywu pojazdów na autostradzie. Ruch miejski ma
trochê inny charakter  polega na ci¹g³ym hamowaniu i przypieszaniu, podczas gdy pojazdy na autostradzie utrzymuj¹ przez wiêksz¹ czeæ czasu sta³¹ prêdkoæ.
Proponowany model k³adzie wiêkszy nacisk na kwestiê dok³adniejszego opisu ruchu
pojedynczego samochodu. Wprowadzono w nim zmienne przypieszenie pojazdu, które
w szczególnoci mo¿e przyjmowaæ wartoci mniejsze ni¿ w modelu Na-Sch oraz stopniowe
zwalniane przed przeszkod¹ i poprzedzaj¹cym samochodem.
W stosunku do modelu Na-Sch proponujemy inny sposób reprezentacji pojazdu na siatce automatu. W oryginalnym modelu samochód zajmuje zawsze pojedyncz¹ komórkê. Rozwi¹zanie autorów zak³ada natomiast, ¿e pojedynczy pojazd mo¿e zaj¹æ wiêksz¹ ich liczbê.
Dziêki temu pojedyncza komórka nie musi ju¿ odpowiadaæ odcinkowi rzeczywistej drogi
o d³ugoci 7,5 m. Wiêksza elastycznoæ w doborze skali modelu pozwala miêdzy innymi
na osi¹gniêcie lepszego odwzorowania rzeczywistej prêdkoci samochodu ni¿ w modelu
Na-Sch. Proponowany model uwzglêdnia równie¿ wielopasmowe drogi oraz skrzy¿owania
ze wiat³ami.

2.1. Model w mikroskali
Podobnie jak w pracy D. Hartmana [4], jednokierunkow¹, wielopasmow¹ drogê, bêd¹c¹ podstawow¹ struktur¹ sieci drogowej, reprezentuje siatka kwadratowych komórek.
Ka¿dy rz¹d komórek odpowiada pojedynczemu pasowi drogi. Sposób reprezentacji pojazdu i jego poruszania siê po prezentowanej siatce jest zgodny z algorytmem Leading
Head Algorithm (LHA) [9]. Pojazd jest reprezentowany za pomoc¹ zajêtoci kilku s¹siednich komórek, które w dalszej czêci pracy bêdziemy nazywaæ skrótowo cz³onami b¹d
segmentami pojazdu. Ruch rozpoczyna pierwszy segment pojazdu, poruszaj¹c siê o jedn¹
komórkê w dan¹ stronê. Ka¿dy nastêpny cz³on samochodu zajmuje miejsce poprzedniego
(rys. 2).
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Rys. 2. Przyk³adowa konfiguracja wycinka siatki automatu

Obliczenie nowej konfiguracji automatu przebiega w szeciu kolejnych krokach,
z których ka¿dy jest wykonywany dla wszystkich samochodów. Nastêpna faza mo¿e byæ
rozpoczêta tylko w momencie, gdy poprzedni krok zostanie wykonany dla wszystkich pojazdów. Fazy te s¹ nastêpuj¹ce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Podejmowanie decyzji o zmianie pasa.
Zmiana pasa z prawego na prawy.
Zmiana pasa z lewego na prawy.
Obliczenie prêdkoci.
Uwzglêdnienie losowoci.
Ruch.

Pierwsze trzy kroki zwi¹zane s¹ ze zmian¹ pasa ruchu. W pierwszym nastêpuje faza
podejmowania decyzji. W dwóch nastêpnych krokach pojazdy, które wczeniej podjê³y decyzjê, zmieniaj¹ pasy w takiej kolejnoci, aby zapewniæ pierwszeñstwo pojazdom z prawej
strony.
Decyzja o zmianie pasa jest podejmowana w przypadku, gdy pojazd znajduje siê
w odleg³oci d0 lub mniejszej od jego koñca. Samochód wybiera wtedy najd³u¿szy pas.
Parametr d0 pozwala kontrolowaæ zachowanie samochodów np. przy zwê¿eniu drogi i dostosowaæ je tak, aby ¿aden pas nie by³ faworyzowany. Je¿eli samochód nie musi zmieniæ
pasa z uwagi na jego koniec, decyduje siê na jego zmianê w przypadku, gdy po wykonaniu
manewru bêdzie móg³ osi¹gn¹æ wiêksz¹ prêdkoæ. Pojazd nie mo¿e siê jednak znaleæ wtedy w odleg³oci mniejszej ni¿ d0 od koñca pasa  wybranie koñcz¹cej siê nitki jest zabronione. Je¿eli istniej¹ dwie alternatywne nitki, preferowana jest lewa.
Sama akcja zmiany pasa ruchu polega na zajêciu przez pierwszy segment pojazdu
komórki le¿¹cej w kierunku prostopad³ym do kierunku jazdy. Je¿eli pojazd podj¹³ wczeniej decyzjê, ruch jest wykonywany z prawdopodobieñstwem opisywanym przez funkcjê pc. Poprzez odpowiednie jej dobranie, mo¿na kontrolowaæ, z jakim zapasem bezpie-
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czeñstwa samochody wykonuj¹ manewr. Wartoæ funkcji jest uzale¿niona od warunków na
drodze opisywanych przez nastêpuj¹ce wartoci:
 prêdkoæ samochodu zmieniaj¹cego pas Vi,
 prêdkoæ najbli¿szego pojazdu z ty³u na pasie docelowym Vt,
 odleg³oæ miêdzy samochodami St.
Wartoci te pokazane s¹ na rysunku 2 (rozpatrywany jest niebieski pojazd). Przyk³adowa funkcja pc znajduje siê poni¿ej:
⎧0, 2, gdy Vt < St
.
pc (Vt , St ) = ⎨
⎩0,9, gdy Vt ≥ St

W przypadku kiedy prêdkoæ pojazdu znajduj¹cego siê z ty³u na pasie, na który zamierza wjechaæ rozpatrywany samochód, jest wiêksza ni¿ liczba wolnych komórek (Vt < St),
pojazd z ty³u bêdzie zmuszony do hamowania w aktualnej turze. Definiuj¹c funkcjê, uznano
tak¹ sytuacjê za niepo¿¹dan¹, dlatego zmiana pasa w takich warunkach wykonywana jest
z niskim prawdopodobieñstwem wynosz¹cym 0,2. Je¿eli takie okolicznoci nie maj¹ miejsca, pojazd zmienia pas z prawdopodobieñstwem 0,9. Prêdkoæ samochodu zmieniaj¹cego
pas nie jest w brana pod uwagê, jednak mo¿na sobie wyobraziæ funkcjê, która uwzglêdnia
to, jak szybko samochody zbli¿aj¹ siê do siebie, a wiêc równie¿ wielkoæ Vi.
Podobnie jak w modelu Na-Sch, pojazd w ka¿dej iteracji porusza siê zgodnie z kierunkiem jazdy o ca³kowit¹ liczbê komórek, jednak aby dok³adniej opisaæ jego dynamikê, prêdkoæ i przypieszenie wyra¿one s¹ przez liczby zmiennoprzecinkowe, a nie ca³kowite, jak
ma to miejsce w oryginalnym modelu. W ka¿dym kolejnym kroku, prêdkoæ jest zwiêkszana o wartoæ przypieszenia, a ca³kowit¹ liczbê komórek, o jak¹ przesunie siê pojazd
w danej iteracji, okrela wartoæ prêdkoci po odrzuceniu jej czêci u³amkowej.
W rzeczywistoci przyrost prêdkoci samochodu nastêpuje bardziej gwa³townie przy
mniejszych prêdkociach i spada w miarê, jak pojazd siê rozpêdza. Jako ¿e jednym z celów modelu by³o umo¿liwienie jak najlepsze odwzorowanie zachowania siê pojedynczego
samochodu, postanowiono wprowadziæ funkcjê a(v) opisuj¹c¹ przyspieszenie w funkcji
prêdkoci, któr¹ mo¿na dobraæ tak, aby opisywa³a ona sposób przyspieszania rzeczywistych pojazdów.
Uwzglêdniaj¹c maksymaln¹ prêdkoæ i-tego samochodu w chwili czasowej t, jego
prêdkoæ w chwili t + 1, obliczan¹ w czwartym kroku modelu, mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹cy sposób:

(

)

V (i, t + 1) = min {Vmax (i, t ), V (i, t ) + a (v(i, t ) )} .

Prêdkoæ maksymalna Vmax(i, t) uwzglêdnia ograniczenia prêdkoci na danym odcinku (znaki oraz ograniczenia wynikaj¹ce z rodzaju drogi), pozycjê samochodu poprzedzaj¹-
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cego (kolizje s¹ niedozwolone) oraz sposób, w jaki samochód zwalnia w nastêpuj¹cych
sytuacjach:
 przed nieruchom¹ przeszkod¹ (koñcem pasa, czerwonym wiat³em, nieruchomym pojazdem),
 przed wolniej poruszaj¹cym siê samochodem,
 ograniczeniem prêdkoci.
Charakterystykê zwalniania samochodu najprociej mo¿na opisaæ, przedstawiaj¹c jego
maksymaln¹ prêdkoæ fz(s) w funkcji odleg³oci od nieruchomej przeszkody. Odpowiednio
dobieraj¹c tê funkcjê, mo¿emy kontrolowaæ zachowanie siê pojazdów podczas zwalniania.
Resztê podanych wy¿ej przypadków mo¿na w prosty sposób sprowadziæ do sytuacji opisywanej przez funkcjê fz.
Dla zwalniania jednostajnego przed przeszkod¹ z opónieniem ab funkcje fz mo¿na
przedstawiæ nastêpuj¹co:
⎧0,
⎪
f z ( s) = ⎨
⎪⎩max 1, min s, 2 sab

({

({

})})

dla

s=0

dla

s>0

.

Wartoæ 2sab okrela prêdkoæ w ruchu jednostajnie opónionym w zale¿noci od
odleg³oci. Powy¿sza funkcja uwzglêdnia dodatkowo nastêpuj¹ce ograniczenia: pojazd nie
mo¿e przejechaæ przez przeszkodê (fz(s) ≤ s) oraz maj¹c przed ni¹ przynajmniej jedn¹ komórkê wolnego miejsca, musi wykonaæ ruch (fz(s) ≥ 1, gdy s ≥ 1).
Krok uwzglêdniaj¹cy losowoæ jest analogiczny do tego w modelu Na-Sch  prêdkoæ
samochodu jest obni¿ana o 1 z prawdopodobieñstwem pz.
W ostatnim kroku nastêpuje przesuniêcie pojazdu zgodnie z kierunkiem ruchu, o tyle
komórek, ile wynosi wartoæ prêdkoci samochodu po odrzuceniu jej czêci u³amkowej.

2.2. Sieæ drogowa i skrzy¿owania ze wiat³ami
Sieæ dróg mo¿e zostaæ przedstawiona w formie grafu skierowanego, w którym wêz³y
reprezentuj¹ skrzy¿owania, a krawêdzie jednokierunkowe odcinki drogi pomiêdzy nimi.
Specjalnym rodzajem wierzcho³ków s¹ generatory tworz¹ce samochody na granicy modelowanej sieci drogowej i terminatory usuwaj¹ce pojazdy wyje¿d¿aj¹ce poza modelowan¹
przestrzeñ. Graf mo¿e byæ stworzony na podstawie mapy cyfrowej GPS (co zosta³o opisane
w rozdz. 3) i na tej podstawie zbudowana jest siatka automatu komórkowego. Zgodnie
z rozwi¹zaniem opisanym w pracy Essera i Schreckenberga [1] ruch pojazdów na samym
skrzy¿owaniu nie jest modelowany, a jedynie definiowane s¹ wejcia i wyjcia. Pojazdy
przeje¿d¿aj¹ bezporednio z jednego odcinka drogi na drugi. Ruch ten mo¿na kontrolowaæ
poprzez zmianê s¹siedztwa skrajnych komórek nale¿¹cych do danych odcinków dróg. Sytuacja, w której komórki s¹siaduj¹ ze sob¹, jest równoznaczna z wyst¹pieniem zielone-
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go wiat³a. W momencie, kiedy dana komórka nie ma zdefiniowanego s¹siedztwa w kierunku ruchu, stanowi koniec pasa (czerwone wiat³o)  pojazd zatrzyma siê na niej zgodnie
z regu³ami kontroluj¹cymi prêdkoæ. Zatem skrzy¿owanie jest reprezentowane w tym
przypadku w postaci zbioru regu³, które okrelaj¹, jak zmieniaæ w czasie s¹siedztwo odpowiednich komórek (rys. 3, 4). Ust¹pienie pierwszeñstwa przejazdu mo¿e zostaæ zrealizowane poprzez dodatkow¹ zmianê wiat³a (s¹siedztwa) w zale¿noci od warunków na drodze.

Rys. 3. Przyk³adowe skrzy¿owanie

Rys. 4. Skrzy¿owanie z rysunku 3 z punktu widzenia zielonego pojazdu.
Szare komórki nie s¹ dla niego dostêpne

3. Wykorzystanie map cyfrowych w tworzeniu modeli
W ostatnich latach du¿e znaczenie uzyska³y mapy w formacie cyfrowym. W modelach
miejskich, które swym zasiêgiem musz¹ obejmowaæ nieraz gêst¹ sieæ dróg, wa¿ne jest
uzyskanie jak najwiêkszej iloci informacji z dostêpnych map cyfrowych. W tym celu auto-
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rzy skupili swoj¹ uwagê na znajduj¹cym coraz wiêksze uznanie formacie Polish Map Format i zastosowali go w modelu symulacji ruchu drogowego.

3.1. Polish Map Format
Polski Format Mapy (Polish Format) to jeden ze sposobów reprezentacji danych geograficznych w postaci kodu ród³owego. Zakodowane w ten sposób informacje dotycz¹ce
typu oraz po³o¿enia geograficznego poszczególnych obiektów mo¿na swobodnie konwertowaæ przy u¿yciu specjalnych programów z pliku tekstowego (o standardowym rozszerzeniu .MP) do ró¿norodnych formatów  m.in. Keyhole Markup Language (.KML) u¿ywanego przez Google Earth i Google Maps [7], czy te¿ do zamkniêtego formatu portowalnego na
urz¹dzenia GPS firmy Garmin (.IMG) [1].
Nazwa Polish Format historycznie pochodzi od narodowoci Stanis³awa Kozickiego –
twórcy programu cGPSmapper, pozwalaj¹cego na konwersjê map zapisanych w formie tekstowej na urz¹dzenia GPS.
Specyfikacja techniczna formatu wymusza okrelon¹ postaæ pocz¹tkowych linii pliku
.MP jak równie¿ opisu poszczególnych obiektów, które reprezentuje jeden z kilku podstawowych typów, m.in. POLYGON (m.in. jeziora, budynki), POLYLINE (m.in. ulice, drogi
kolejowe), RESTRICTION (nakazy/zakazy skrêtu), czy POI (Point of Interest  wa¿niejsze
obiekty, np. teatry, szpitale) przyk³adowo:
[POLYLINE]
RoadID=100
Type=0x5
Label=FLORIANSKA
EndLevel=2
RouteParam=3,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1
Dta0=(50.064830,19.941300),(50.063640,19.940420),
(5.062900, 19.939800),(50.062060,19.939180)
Nod1=3,4284,0
Nod2=2,4333,0
Nod3=1,4374,0
Nod4=0,4442,0
[END]
Poszczególne linie kodu okrelaj¹ parametry techniczne drogi – unikalny identyfikator
drogi na mapie (RoadID), typ drogi (Type  np. droga g³ówna, osiedlowa), nazwê (Label),
informacjê o poziomie szczegó³owoci prezentacji (EndLevel). Wspó³rzêdne punktów geograficznych tworz¹cych drogê w odpowiedniej skali koduje siê w linii zawieraj¹cej DataX.
Wspó³rzêdne punktów reprezentowane s¹ z dok³adnoci¹ do 6 miejsc po przecinku, co pozwala na konwersjê z maksymaln¹ precyzj¹ do formatu Garmina równ¹ 360o/2^24 =
= 2,.1*10–5 (ok. 2,4 m) [5].
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Wród punktów okrelaj¹cych po³o¿enie geograficzne drogi (np. modeluj¹cych zakrêty) w tagu Data, wyró¿nia siê tzw. punkty wêz³owe (Nody). Wêz³y definiuj¹ istotne miejsca
na drogach  pocz¹tki i koñce ulic, skrzy¿owania. Nody wskazuje siê podaj¹c ich pozycjê
wêz³ów na licie Data, oraz nadaj¹c unikalny w skali mapy identyfikator (rys. 5). W formacie mo¿liwe jest zakodowanie dodatkowych parametrów drogi, takich jak dozwolona prêdkoæ, kategoria oraz jedno- lub dwukierunkowoæ drogi, okrelone zakazy ruchu (np. dla
ciê¿arówek, rowerów itp.), jak równie¿ nakazy ruchu. Wiêcej szczegó³ów o formacie mo¿na odnaleæ w specyfikacji [1].
Powstanie aplikacji konwertuj¹cej mapê spowodowa³o rozwój programów do edycji
map  np. darmowego GPSMapEdit [5] czy komercyjnego GlobalMapper [6]. Pozwoli³o
tak¿e na powstanie amatorskich map wielu miast i rejonów w Polsce i na wiecie (m.in. Krakowa, Poznania, Nowego Jorku, Rio de Janeiro), udostêpnianych darmowo na stronie [1].

Rys. 5. Fragment mapy z Polish Map Format

Odcinek drogi miêdzy skrzy¿owaniami jest reprezentowany przez prostok¹tn¹ siatkê
komórek (rys. 6). Dla uproszczenia za³o¿ono, ¿e taka siatka nie uwzglêdnia rzeczywistej
geometrii ulicy, a tylko jej d³ugoæ. Pojedyncza komórka nie ma wiêc dok³adnie zdefiniowanego po³o¿enia na mapie. Mo¿na je w przybli¿eniu podaæ na podstawie odleg³oci od
skrzy¿owania, jednak nie opracowano metody dok³adnego naniesienia siatki komórek na
mapê gps.
Mapa w formacie Polish Map (rys. 6), konwertowana na siatkê komórek w aplikacji
TrMod, s³u¿y wiêc g³ównie do okrelenia, w których miejscach wystêpuj¹ skrzy¿owania,
jakie drogi do nich dochodz¹ i jaka jest d³ugoæ poszczególnych odcinków jezdni (¿eby na
tej podstawie okreliæ d³ugoæ wycinka siatki wyra¿on¹ w komórkach). Dodatkowo mo¿na
wykorzystaæ informacjê o ograniczeniach prêdkoci i zakazach skrêtu. Polish Map Format
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nie zawiera niestety informacji na temat pasów ruchu, dlatego takie dane jak ich liczba,
przeznaczenie czy te¿ po³o¿enie na jezdni musz¹ zostaæ uzupe³nione rêcznie w aplikacji
TrMod.

Rys. 6. Mapa w formacie Polish Map przedstawiona w oknie edytora map GPS
po lewej oraz w oknie aplikacji TrMod implementuj¹cej prezentowany model po prawej

4. Podsumowanie
Celem pracy by³o stworzenie modelu ruchu miejskiego z wykorzystaniem automatów
komórkowych, w odniesieniu do modelu NagelaSchreckenberga oraz innych znanych modeli ruchu miejskiego. Przyjêty sposób reprezentacji przestrzeni, reprezentacji samych poruszaj¹cych siê pojazdów, a tak¿e zaproponowane regu³y poruszania siê tych¿e pojazdów,
umo¿liwiaj¹ prowadzenie realistycznych symulacji. W pracy magisterskiej [12] zamieszczono szereg badañ rzeczywistych, opartych na analizie wideo kilku skrzy¿owañ, które pozwoli³y wysnuæ pierwsze, optymistyczne wnioski na temat przyjêtego modelu.
Przy tworzeniu reprezentacji przestrzeni wykorzystali dostêpne mapy cyfrowe w formacie Polish Map. Podejcie takie pozwala na uzyskanie wielu danych w sposób automatyczny. Przebieg tworzenia reprezentacji przestrzeni w modelu ma zatem dwuetapowy charakter: akwizycja danych z Polish Map Format oraz doprecyzowanie szczegó³ów i dostosowanie do wymogów modelu.
Zaproponowany w pracy model wymaga oczywicie dalszych testów i przeprowadzenia pe³nej walidacji.

Problematyka modelowania ruchu miejskiego z wykorzystaniem automatów komórkowych

1217

Literatura
[1] CGPS Map http://cgpsmapper.com.
[2] Dupuis A., Chopard B., Parallel simulation of traffic in Geneva using cellular automata. Virtual
Shared Memory For Distributed Architectures, Nova Science Publishers, Commack, NewYork,
2001, 89107.
[3] Esser J., Schreckenberg M., Microscopic Simulation of Urban Traffic Based on Cellular Automata. International Journal of Modern Physics, vol. 8, No. 5, 1997, 10251036.
[4] Hartman D., Head Leading Algorithm for Urban Traffic Modeling. Proceedings 16th European
Simulation Symposium, 2004.
[5] Geopainting http://www.geopainting.com.
[6] Globalmap http://cgpsmapper.com.
[7] Gpslib http://www.gpslib.net/services/Polish-to-Google.Earth/.
[8] Nagel K., Schreckenberg M., A cellular automaton model for freeway traffic. J. Phys. I France 2,
1992, 22212229.
[9] Wagner P., Traffic Simulations Using Cellular Automata: Comparision With Reality. Traffic and
Granular Flow 1995, Conference Proceedings.
[10] W¹s J., Gudowski B., Zastosowanie automatów komórkowych w symulacji dynamiki pieszych.
Automatyka (pó³rocznik AGH), t. 8, z. 3, 2004, 303314.
[11] Treiber M., Hennecke A., Helbing D., Congested Traffic States in Empirical Observations and
Microscopic Simulations. 2000 http://arxiv.org/abs/cond-mat/0002177v2.
[12] Bieliñski R., Gajewski B., Modelowanie ruchu drogowego z zastosowaniem automatów komórkowych za pomoc¹ zmodyfikowanego modelu Nagela-Schreckenberga. Katedra Automatyki AGH,
2009 (praca magisterska).
[13] Adamski A., Habdank-Wojewódzki S., Fuzzy stochastic model of traffic events. ITS ILS07 dokument elektroniczny, 2007.
[14] Adamski A., Ingram M., The advanced traffic inspection system. [w:] Transactions on Transport
Systems Telematics : Modelling, Management and Image Processing. Wydawnictwo Politechniki
l¹skiej, Gliwice, 2007.
[15] P³aczek B., The method of data entering into cellular traffic model for on-line simulation. [w:]
Transactions on Transport Systems Telematics. J. Piecha (red.), Wydawnictwo Politechniki l¹skiej, Gliwice, 2006.
[16] P³aczek B., Fuzzy cellular model for on-line traffic simulation. Konferencja PPAM, Workshop on
Complex Collective Systems, Wroc³aw LNCS Springer-Verlag, 2009 (w druku).
[17] Ku³akowski K., W¹s J., Two Concurrent Algorithms of Discrete Potential Field Construction.
Konferencja PPAM, Workshop on Complex Collective Systems, Wroc³aw LNCS Springer-Verlag, 2009 (w druku).

