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S t r e s z c z e n i e  

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z powstawania nowych inwestycji (centra hand-
lowe, osiedla mieszkaniowe, obiekty biurowo-usługowe, inwestycje w infrastrukturę drogową itp.) mają 
istotny wpływ na funkcjonowanie układu komunikacyjnego miasta. Dodatkowe podróże generowane 
przez te obiekty obciążają zarówno układ drogowo-uliczny miasta, jak i funkcjonujące linie komunikacji 
zbiorowej, wpływając na równowagę między tymi środkami transportu. Zachodzące zmiany można mo-
delować, bazując na podejściu analitycznym wspomaganym specjalistycznym oprogramowaniem – PTV 
Vision Visum. W artykule przedstawiono założenia tradycyjnego modelu czterostadiowego, stanowią-
cego podstawę w modelowaniu podróży. Duży nacisk położono na wykazanie wpływu zmian w zagospo-
darowaniu przestrzennym na poszczególne etapy modelowania oraz ich efekt w ujęciu sieci transportowej 
miasta. Zamieszczono też przykład obliczeniowy modelujący wpływ dużego obiektu na warunki ruchu. 

Słowa kluczowe:  model czterostadiowy, modelowanie symulacyjne podróży, efektywność funkcjonalna 
inwestycji 

A b s t r a c t  

Changes in spatial development which derives from new investments (shopping malls, living districts, 
offices, road investments etc.) have strong impact on street network functioning. Generated additional 
trips will affect traffic conditions both for private and public transport and will influence on relationship 
in modal split. Occurred changes can be modeled based on analytical approach supported by professional 
software – Visum. In the article there will presented assumptions for simulation model of Kraków based 
on traditional four stage demand modeling. It will be focused on definition of influence of spatial 
development changes on all stages of the model. It will be presented case study of new Fair Centre 
focused on estimation its influence on the traffic conditions.  
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1. Wstęp 

Tradycyjne modele czterostadiowe wymagają znajomości wielu zmiennych determinu-
jących potencjał ruchotwórczy (np. dane demograficzne i ekonomiczne, zachowania komu-
nikacyjne, ruchliwość, dostępność samochodu itp.). Struktura tradycyjnego podejścia 
składa się z czterech podstawowych etapów:  
1. Generacja podróży – model analityczny polegający na określeniu wielkości potencjałów 

ruchotwórczych dla przyjętych rejonów komunikacyjnych obszarów o jednorodnych 
zachowaniach komunikacyjnych. Wyróżniamy dwa typy potencjałów: produkcję, okre-
ślającą liczbę podróży generowanych przez dany rejon komunikacyjny w jednostce 
czasu oraz atrakcję, stanowiącą absorbowaną liczbę podróży.   

2. Dystrybucja podróży polega na przestrzennym rozkładzie produkcji rejonów komuni-
kacyjnych, obrazującym skąd–dokąd są realizowane podróże. W efekcie uzyskuje się 
więźbę ruchu, stanowiącą macierz o wymiarze odpowiadającym liczbie rejonów komu-
nikacyjnych.  

3. Podział na środki transportu (tzw. modal split) wyznacza udział poszczególnych 
środków transportu w podróżach. W proponowanym podejściu zostanie wykorzystany 
model bimodalny, odnoszący się do komunikacji indywidualnej i zbiorowej. 

4. Rozkład ruchu na sieć komunikacyjną – za pomocą programu symulacyjnego i dla 
opracowanego modelu sieciowego miasta zostanie dokonany rozkład więźby ruchu, co 
w efekcie pozwoli wyznaczyć wielkości potoków pasażerskich i potoków pojazdów na 
poszczególnych odcinkach sieci. Na tej podstawie zostaną określone wymagane para-
metry funkcjonalne, tj. praca przewozowa, liczba pasażerów czy czas podróży. 

2.  Model transportowy dla Krakowa 

W modelu odwzorowano podstawowy układ drogowo-uliczny miasta, zachowując 
istniejącą hierarchizację sieci. Aby zróżnicować przekroje drogowe i odzwierciedlić 
wpływy dostępności do układu dla pojazdów komunikacji zbiorowej, poszczególne typy 
odcinków scharakteryzowano dwoma parametrami: prędkością w ruchu swobodnym i prze-
pustowością. Model dla transportu publicznego opracowano na podstawie umownie 
przyjętego, istniejącego układu linii tramwajowych i autobusowych obsługiwanych przez 
MPK w Krakowie S.A. Podczas jego tworzenia położono nacisk na wierne odwzorowanie 
układu transportu publicznego Krakowa. Ogółem uwzględniono 150 linii komunikacji 
miejskiej, w tym 83 linie autobusowe miejskie, 40 linii autobusowych podmiejskich oraz 
27 linii tramwajowych. Model został stworzony dla warunków ruchowych odpowiadają-
cych szczytowi popołudniowemu dla przeciętnego dnia roboczego. Podczas jego budowy 
w większości wypadków uwzględniono rzeczywiste częstotliwości kursowania pojazdów 
na poszczególnych liniach komunikacyjnych, tam gdzie nie były one znane – wartości te 
były szacowane na podstawie danych o liniach tymczasowych, zastępczych lub planowa-
nych. Przyjęte rzeczywiste interwały międzypojazdowe mieszczą się w przedziale od 7 do 
90 minut.  

Podstawą do wyznaczenia potencjałów ruchotwórczych oraz więźby ruchu są wyniki 
badań ruchliwości prowadzone podczas Kompleksowych Badań Ruchu [10]. Badania te 
zrealizowano w Krakowie w 2003 r. i obejmowały one badania ankietowe prowadzone 
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w wybranych gospodarstwach domowych. Na podstawie wywiadów zebrano szczegółową 
bazę danych dotyczącą m.in. liczby podróży, wybranych środków transportu, motywacji 
podróży czy zdefiniowania źródła i celu podróży. Ponadto w ramach opracowania zesta-
wiono dane demograficzne i gospodarcze przypisane do poszczególnych rejonów komuni-
kacyjnych (odnosi się to np. do liczby mieszkańców, miejsc pracy, struktury wiekowej, 
liczby uczniów, miejsc w szkołach itp.).  

2.1. Generacja podróży 

W raporcie z badań ruchu [5] opracowano modele regresyjne uzależniające wielkość 
podróży generowanych przez dany rejon komunikacyjny od odpowiednich zmiennych 
objaśniających. W tabeli 1 zestawiono przyjęte modele wraz z udziałem godziny szczytu 
dla każdej z motywacji. 

T a b e l a  1 

Modele ruchotwórcze dla poszczególnych motywacji oraz udział godziny szczytu 
(wg KBR 2003) 

Motywacja Produkcja Atrakcja 
Podział zadań 
przewozowych 

Udział godziny 
szczytu 

popołudniowego 

Dom–praca 
0,707 * liczba 
pracujących 

~ miejsca pracy 44,55% 0,74% 

Praca–dom ~ miejsca pracy 
0,628 * liczba 
pracujących 

44,18% 21,81% 

Dom–nauka 
0,741 * liczba 

uczniów 
~ miejsca w szkołach 70,12% 2,32% 

Nauka–dom ~ miejsca w szkołach 0,741 * liczba uczniów 70,50% 15,70% 

Dom–studia 
0,741 * liczba 

studentów 
~ miejsca na 
uczelniach 

70,12% 2,32% 

Studia–dom 
~ miejsca na 
uczelniach 

0,741 * liczba 
studentów 

70,50% 15,70% 

Dom–inne 
0,433 * liczba 
mieszkańców 

~ 0,281 * liczba 
pracujących + 0,757 * 

zatrudnienie 
w usługach 

28,84% 5,76% 

Inne–dom 

~ 0,281 * liczba 
pracujących + 0,757 * 

zatrudnienie 
w usługach 

0,461 * liczba 
mieszkańców 

28,57% 8,09% 

Niezwiązane 
z domem 

~ 0,21 * liczba 
pracujących + 1,15 * 

zatrudnienie 
w usługach 

= produkcja 30,61% 11,86% 

 
Opracowane oddzielne formuły dla poszczególnych motywacji podróży mają charakter 

addytywny i całkowity potencjał ruchotwórczy będzie stanowił sumę dla konkretnych 
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motywacji. Opracowując prognozy ruchu, wystarczy wyznaczyć zmienne objaśniające dla 
określonego horyzontu czasowego i stosując podane formuły ruchotwórcze, można określić 
wielkość potencjału generującego lub absorbującego ruch.  

Bardzo często w celu wyznaczenia wielkości podróży generowanych przez nowe 
obiekty stosuje się wskaźniki przypisane do odpowiedniego typu zabudowy. Na przykład 
wg [3] liczbę podróży generowanych przez dany obiekt wyrażoną w pojazdach/dobę 
zestawiono w tab. 2  

T a b e l a  2 

Wskaźniki ruchotwórcze dla wybranych obiektów wg [3] 

Typ obiektu Liczba podróży/dobę 

Kamienice/bloki mieszkalne w Śródmieściu 4,49 

Wielorodzinny niski  6,60 

Wielorodzinny wysoki  4,20 

Biurowy, 5000 m2 powierzchni  17,54 

Biurowy, 20 000 m2 powierzchni  12,41 

Diagnostyka medyczna, przychodnie 36,74 

Ośrodek naukowo-badawczy  6,55 

 
Podane wielkości mają charakter indywidualny i uwzględniają warunki lokalne. Jed-

nakże wobec braku innych danych można je stosować w celu wyznaczenia orientacyjnej 
liczby podróży zwiększającej potencjał ruchotwórczy rejonu komunikacyjnego, w którym 
powstanie nowy obiekt.  

2.2. Rozkład przestrzenny podróży 

Przestrzenny rozkład podróży został opracowany z wykorzystaniem modelu grawita-
cyjnego, którego parametry zostały skalibrowane w ramach KBR dla poszczególnych 
motywacji podróży. Przyjęty model grawitacyjny opisano formułą 
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gdzie: 
 a, b – parametry, 
 x  – opór przestrzeni mierzony odległością po sieci drogowej. 

Aby wyznaczyć wielkość parametru x, za pomocą programu VISUM wygenerowano 
macierz odległości między poszczególnymi rejonami i bazując na tej macierzy, dokonano 
przestrzennego rozdzielenia potencjałów ruchotwórczych. Wykorzystano tu moduł Kalibri  
z programu VISUM. Przyjęte parametry zestawiono w tab. 3. 
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T a b e l a  3 

Wartości parametrów a i b dla przyjętej funkcji oporu (wg KBR 2003) 

Motywacja a b [m] 

D-P-D – 5800 

D-N-D –0,40 4300 

D-I-D, NZD –0,85 4600 

2.3. Podział zadań przewozowych 

W ramach KBR zaproponowano związek między odległością w sieci a udziałem 
poszczególnych środków transportu, jednak uzyskana zgodność z obserwacjami jest 
niewystarczająca (R2 = 0,343). Zdecydowano się wykorzystać model autorski, opisany 
m.in. w [6–9]. W celu określenia udziału komunikacji indywidualnej w podróżach bazo-
wano na systemie wnioskowania rozmytego, uzależniając go od ilorazu czasu podróży 
środkami komunikacji zbiorowej i samochodem osobowym. Przedstawiony model opraco-
wano w programie Matlab i opiera się on na założeniach wnioskowania Mamdaniego. Jako 
rezultat działania układu wnioskującego zaproponowano funkcję wykładniczą o postaci 

uki = 65,19 · ∆s
0,11 

gdzie:  
 uki  – udział komunikacji indywidualnej w podróżach, 
 ∆s  – iloraz czasu podróży komunikacją zbiorową do czasu podróży komunikacją 

indywidualną. 
Zastosowanie modelu wymagało wygenerowania macierzy sieciowych związanych 

z czasem podróży konkurencyjnymi środkami transportu. Macierze te wyznaczono na pod-
stawie modelu symulacyjnego Krakowa i odnosiły się one do relacji źródło–cel. Aby 
wyznaczyć udział komunikacji indywidualnej, należy wygenerować macierze czasów 
podróży poszczególnymi środkami transportu. W tym celu wykorzystano program VISUM, 
w którym opracowano model sieciowy układu komunikacyjnego miasta.  

2.4. Rozkład ruchu 

Rozkład ruchu w sieci drogowo-ulicznej polega na wyszukaniu najkrótszych ścieżek 
między rejonami komunikacyjnymi. Kryterium wyboru ścieżki odnosi się do czasu podróży 
wyznaczanego na podstawie przyjętej funkcji oporu odcinka. W modelu symulacyjnym 
Krakowa przyjęto wielkości parametrów dla funkcji BPR (wg HCM 85). Parametry tej 
funkcji były kalibrowane w pracy [1] i stanowiły podstawę do przyjęcia ostatecznego 
kształtu funkcji oporu. W funkcji tej czas przejazdu odcinka jest uzależniony od wielkości 
nasycenia (będącej ilorazem natężenia ruchu do przepustowości). Wynikiem zastosowania 
procedury rozkładu ruchu jest obciążenie układu komunikacyjnego miasta wyrażone w po-
jazdach na godzinę (w odniesieniu do komunikacji indywidualnej) lub pasażerach na go-
dzinę (w odniesieniu do komunikacji zbiorowej). Wynik rozkładu ruchu przedstawiono  
na rys. 1. 
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3. Charakterystyka planowanego obiektu 

Celem artykułu jest określenie wpływu planowanego obiektu na warunki ruchu. Ponie-
waż obiekt jest w fazie projektowej, możliwe było przeprowadzenie szczegółowej analizy 
wpływu dla kilku wariantów wielkości parkingów. W procesie modelowania wykorzystano 
część obszaru objętego obowiązującym planem miejscowym „Czyżyny–Dąbie” [10]. 
Głównym elementem analizy będzie Krakowskie Centrum Kongresowo-Wystawiennicze 
wraz z propozycją obsługi komunikacyjnej [5]. 

 

 
Fot. 1. Wizualizacja centrum wystawienniczego [11] 

Photo 1. The concept of exhibition centre 

Obszar analizy jest ograniczony ulicami Bora-Komorowskiego, Stella-Sawickiego  
i al. Jana Pawła II oraz granicą z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Czyżynach. Na analizo-
wanym obszarze poza centrum wystawienniczym planowane jest powstanie obiektów 
mieszkalnych (przy Akademikach Politechniki Krakowskiej). Na rysunku 2 przedstawiono 
obszar analizy wraz z planowanym podłączeniem do układu komunikacyjnego [11]. 

Dla całego obszaru analizy została zaproponowana obsługa komunikacyjna odnosząca 
się zarówno do komunikacji zbiorowej, jak i indywidualnej. Najważniejsze z punktu 
widzenia modelowania symulacyjnego było przyjęcie planowanych pojemności miejsc 
parkingowych, ponieważ to one pośrednio będą decydować o obciążeniu układu drogo-
wego. Przyjęto trzy scenariusze dotyczące pojemności parkingów wg [5]: 
– Scenariusz 1 wg koncepcji architektonicznej – 2800 miejsc postojowych, 
– Scenariusz 2 wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 4859 miejsc 

postojowych, 
– Scenariusz 3 wg Studium, tzw. opcja II – 5890 miejsc postojowych.  
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Rys. 2. Planowane centrum wystawiennicze wraz z przyległymi inwestycjami stanowiącymi obszar 

analizy symulacyjnej [11]: 1 – teren mieszkalny, 2 – Domy Studenckie, 3 – teren mieszkalny 
i usługowy, 4 – teren mieszkalny, 5 – Krakowskie Centrum Kongresowo-Wystawiennicze, 
6 – budynki firm, biura, np. COMARCH, 7 – budynki PK (Wydział Mechaniczny) z plano-
                       waną budową basenu pływackiego, 8 – salon samochodowy 

Fig. 2. Planned exhibition centre with surrounded investments taken as an area of simulation analysis 

al. Jana Pawła II 

Bora-Komorowskiego 
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4. Modelowanie wpływu obiektu na warunki ruchu 

W celu odwzorowania wpływu planowanych parkingów na warunki ruchu przyjęto po-
dejście polegające na korekcie więźby ruchu dla komunikacji indywidualnej, uwzględniając 
zwiększenie potencjału ruchotwórczego w odpowiednich rejonach komunikacyjnych. 
Dokonano identyfikacji rejonu, w którym planuje się budowę parkingów i zwiększono tam 
potencjał odpowiednio do wielkości parkingu. Do oszacowania wielkości ruchu generowa-
nego przez parkingi przyjęto następujące założenia: 
– dla parkingu przy Centrum Wystawienniczym: napełnienie 100%, struktura kierunkowa 

na wjeździe do parkingu: wjazd – 50%, wyjazd – 50%,  
– dla parkingu przy biurach, hotelu i części usługowej: napełnienie 70%, struktura kierun-

kowa na wjeździe do parkingu: wjazd – 40%, wyjazd – 35%, 
– dla parkingu przy obiektach mieszkaniowych: liczbę pojazdów oszacowano, bazując na 

planowanej liczbie mieszkań i wskaźniku motoryzacji (przyjęto 400 so/1000 mieszkań-
ców), napełnienie 80%, struktura kierunkowa na wjeździe do parkingu: wjazd – 45%, 
wyjazd – 30%. 
Wykorzystując przyjęte pojemności parkingów dla każdego ze scenariuszy obliczenio-

wych oraz powyższe założenia, wyznaczono liczbę samochodów generowanych przez 
obiekty, a następnie dodano je do potencjałów w stanie bezinwestycyjnym. Wyznaczone 
potencjały prognostyczne stanowiły podstawę do korekty więźby ruchu. Jednakże nie 
można ich uwzględnić wprost w modelu więźby, wykorzystując skalibrowane funkcje 
oporu, ponieważ w fazie opracowywania modelu dokonano jego kalibracji na podstawie 
dostępnych pomiarów przekrojowych, co zmienia kształt funkcji modelu grawitacyjnego. 
Posiłkowano się tutaj podejściem polegającym na zmianie wielkości liczby podróży 
bazującej na nowych potencjałach prognostycznych i historycznej (skalibrowanej 
wcześniej) więźbie ruchu. W tym celu zdecydowano się zastosować uproszczoną metodę 
Fratara (zwaną metodą Detroit) [2] uzależniającą wielkości relacji między rejonami od 
wartości wskaźnika wzrostu potencjału. Według tej metody wielkość potoku pojazdów Pij ' 
między rejonami i oraz j będzie określona formułą 

Pij '
śrw

ww
P AjGi

ij

⋅
⋅=  

gdzie:  
 Pij  –  element więźby w ruchu wyjściowym – więźba historyczna [pojazdów/godz.], 
 wGi  –  współczynnik wzrostu potencjału wytwarzającego ruch rejonu i-tego, 
 wAi  –  współczynnik wzrostu potencjału absorbującego ruch rejonu j-tego, 
 wśr  –  średni współczynnik wzrostu potencjału ruchu dla całego miasta. 

Poza zmianami w więźbie ruchu konieczne było uzupełnienie układu komunikacyjnego 
przez dodanie odcinków odwzorowujących wjazdy na parkingi oraz korekty podłączenia 
sieci drogowej przez zmiany w podłączeniach konektorów. Ponieważ rozważano jeden 
wariant rozwoju obiektu, różniący się tylko wielkością parkingu, do obliczeń przyjęto jeden 
uzupełniony model sieci prognostycznej i obciążano go skorygowanymi więźbami ruchu 
(zgodnie z przyjętymi założeniami dla poszczególnych scenariuszy obliczeniowych). 
Wynik symulacji dla stanu istniejącego oraz jednego ze scenariuszy przedstawiono na  
rys. 3 i 4. 
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Rys. 3. Wynik obciążenia sieci drogowej w wariancie bezinwestycyjnym [pojazdów/godz.] 

Fig. 3. Results of the assignment in road network – variant with no investments [vehicles/hour] 

 
Rys. 4. Wynik obciążenia sieci drogowej w wariancie inwestycyjnym (wybrano scenariusz 3) 

[pojazdów/godz.] 

Fig. 4. Results of the assignment in road network – variant with investments (for chosen scenario 
No. 3) [vehicles/hour] 
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Dokładna analiza wyników dla każdego ze scenariuszy obliczeniowych pozwala wy-
znaczyć zmiany w natężeniu ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Można zaob-
serwować wyraźne zwiększenie potoków pojazdów na przyległych ulicach, sięgające nawet 
40%, (zmiany te dotyczą zwłaszcza ulicy Stella-Sawickiego), ponieważ do tych ulic plano-
wane jest główne podłączenie układu komunikacyjnego obiektu. W modelu symulacyjnym 
możliwe jest również sparametryzowanie sieci i podanie wybranych charakterystyk 
opisujących wpływ danej inwestycji. Do najważniejszych należą średnia prędkość w sieci 
oraz praca przewozowa wyrażona w pojazdogodzinach (obrazuje ona łączny czas stracony 
przez użytkowników w ciągu godziny szczytu). Na rysunku 5 przedstawiono średnią pręd-
kość pojazdów w rozbiciu na dwa przypadki: dla całej sieci drogowej oraz dla bezpośred-
niego sąsiedztwa obiektu (zasięg zgodny z rys. 3 i 4). 
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Rys. 5. Wyznaczona średnia prędkość w sieci dla całego miasta oraz dla wybranego obszaru analizy 

[km/h] 

Fig. 5. Estimated average vehicle speed in the network for whole city and for chosen area [km/hour] 

Zmiany w prędkości pojazdów w skali całego miasta są nieznaczne i praktycznie nie 
różnicują scenariuszy obliczeniowych (jedynie dla scenariusza wg Studium prędkość jest 
nieznacznie niższa niż w pozostałych przypadkach). Tak małe zmiany spowodowane są 
lokalnym charakterem inwestycji i „rozmywają” się w skali całego miasta. Dlatego 
wyznaczono również prędkość dla bezpośredniego sąsiedztwa ulic. W tym wypadku 
różnice są już wyraźne. Jak należało się spodziewać, najgorszą wartość osiągnie wariant 
z największą liczbą miejsc postojowych, dla którego średnia prędkość w sieci zmaleje 
o ponad 3 km/h w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym. Podobne tendencje można 
zaobserwować przy zmianie pracy przewozowej (rys. 6). 

Dla scenariusza wg Studium praca przewozowa zwiększa się o prawie 2500 pojazdo-
godzin, co oznacza łączną stratę czasu przypadającą na okres jednej godziny (wyłącznie 
w odniesieniu do wybranego obszaru wpływu) w porównaniu z wariantem bezinwesty-
cyjnym.  
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Praca przewozowa w obszarze analizy [poj.godz]
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Rys. 6. Wyznaczona praca przewozowa w obszarze analizy [pojazdogodziny] 

Fig. 6. Estimated ridership in chosen area [vehiclehour] 

5. Podsumowanie 

Zastosowanie modelu symulacyjnego pozwala kwantyfikować zmiany w warunkach 
ruchu związane z pojawieniem się nowego obiektu budowlanego. Zastosowanie podejścia 
4-stadiowego umożliwia pełną analizę skutków przyjętych rozwiązań, uwzględniając 
wpływ planowanych powiązań obiektu z układem komunikacji zbiorowej (zmiany w po-
dziale zadań przewozowych). Znajomość funkcji regresyjnych określających potencjały 
ruchotwórcze pozwala dokładnie odwzorować wpływ zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym na wielkość ruchu generowanego przez rejon komunikacyjny. W takim wypadku 
wymagana jest jednak szczegółowa analiza zmiennych objaśniających (liczba mieszkań-
ców, miejsc pracy itp.) i odniesienie ich do prognozowanych wartości. Niebagatelną rolę 
odgrywa tutaj jakość dostępnych danych dla wariantu podstawowego (wariant bezinwesty-
cyjny). Niedoszacowanie lub przeszacowanie wielkości zmiennych objaśniających bezpo-
średnio przekłada się na otrzymane wyniki prognoz.  

W prezentowanym podejściu wykorzystano procedurę uproszczoną polegającą jedynie 
na zmianach w potencjałach ruchotwórczych związanych z wielkościami parkingów i ko-
rektach sieci drogowej wraz z uzupełnieniami podłączeń rejonów. Jest to stosunkowo 
szybka metoda, dająca zadowalające wyniki. Wykorzystana metoda Fratara uniezależnia 
analizę od prognozowanej funkcji oporu, bazując na więźbie ruchu i zwiększając propor-
cjonalnie podróże w relacjach międzyrejonowych.  

Otrzymany model symulacyjny pozwala na przeprowadzenie w łatwy sposób analiz 
ruchowych i weryfikację przyjętego rozwiązania organizacji ruchu w zależności od wielko-
ści parkingu czy przyjętego programu urbanistycznego. Jest to możliwe dzięki funkcji 
TurnVolumes, która tworzy kartogramy natężenia ruchu na każdym ze skrzyżowań.  
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