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WPŁYW BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY POJAZDAMI  

NA GĘSTOŚĆ I PRĘDKOŚĆ RUCHU 

 

W pracy zaprezentowano wyprowadzenie teoretycznej zależności prędkości ruchu pojazdu od gęstości tego ruchu. Otrzy-

mana funkcja jest zależna jedynie od dwóch parametrów: długości pojazdów (średniej długości pojazdów na analizowanym 

odcinku drogi) oraz bezpiecznej odległości między pojazdami wyrażonej w jednostkach czasu. Wyznaczona zależność, będąca 

w postaci nierówności, wyznacza obszar (część płaszczyzny), na której mieści się wykres rzeczywistej zależności, bądź punkty 

pochodzące z pomiarów empirycznych ruchu. Otrzymane ograniczenie pozwala na bardzo szybką, choć zgrubną weryfikację 

poprawności danych otrzymywanych z pomiarów, czy też estymowanych modeli. 

 

WSTĘP 

Zależność pomiędzy prędkością pojazdu a gęstością ruchu 
znajduje się w kręgu zainteresowań zarówno naukowców jak i 
praktyków zajmujących się modelowaniem oraz optymalizacją 
zagadnień transportowych. Zależność ta nierozerwalnie wiąże się z 
zagadnieniem społecznym – bezpieczeństwa ruchu, liczby wypad-
ków, liczbą ofiar wypadków i kosztów tych zdarzeń. Równie ważnym 
problemem jest wyznaczanie przepustowości dróg, a co z tym 
bezpośrednio związane płynnością ruchu, tworzącymi się zatorami 
oraz ogólnie pojętą organizacją ruchu. Każdy uczestnik ruchu dro-
gowego zdaje sobie sprawę ze znaczenia zachowywania bezpiecz-
nej odległości od poprzedzającego go pojazdu. Najczęściej zagad-
nienie to jest pojmowane w kategorii oceny poziomu bezpieczeń-
stwa (im mniejsza odległość tym mniej czasu na reakcję i większe 
prawdopodobieństwo kolizji poprzez najechanie na pojazd poprze-
dzający). Polskie przepisy ruchu drogowego jednoznacznie określa-
ją jedynie odległość bezpieczną podczas przejazdu przez tunele o 
długości ponad 500m zobowiązując kierujących do zachowania 
odległości 50 lub 80m w zależności od rodzaju pojazdu, od pojazdu 
poprzedzającego (Ustawa Prawo o Rychu Drogowym art.19. punkt 
2, podpunkt 3.). Należy zwrócić uwagę, że podana odległość nie 
została uzależniona od prędkości poruszania się pojazdu. We Fran-
cji bezpieczną odległość między pojazdami uzależniono od ich 
prędkości poruszania się, określając ją jako czas bezpieczny jaki 
powinien dzielić jadące po sobie pojazdy. Czas ten określono we 
francuskim Kodeksie Drogowym jako 2s [13]. Określanie odległości 
bezpiecznej w jednostce czasu jest słuszne choć trudne do kontro-
lowania i egzekwowania. W poniższej pracy przedstawiono zależ-
ność pomiędzy prędkością a gęstością ruchu wprowadzając jako 
parametr tej zależności między innymi odległość bezpieczną między 
pojazdami. Następnie określono i porównano prędkości bezpieczne 
stosowane podczas badań przedstawionych w literaturze. 

1. OGRANICZENIE GÓRNE PRĘDKOŚCI 

Zależności pomiędzy prędkością przemieszczania się samo-
chodów a gęstością ruchu, czyli liczbą pojazdów znajdujących się 
na jednym kilometrze rozważanej drogi, jest na ogół wyznaczana na 
podstawie danych empirycznych, a następnie chmura punktów 
pomiarowych naniesiona na wykres prędkości pojazdów w funkcji 

gęstości ruchu jest wygładzana funkcją należącą do z góry założo-
nej klasy [1,7,8,9,10]. Zwykle są to funkcje malejące typu potęgo-
wego, wykładniczego lub logistycznego oraz ich złożenia. Parame-
try takiej funkcji określa się metodą najmniejszych kwadratów lub 
innymi metodami minimalizującymi błąd aproksymacji. Do dalszych 
zastosowań wybiera się funkcję z tej klasy, która daje najmniejszy 
błąd, bez analizy przyczynowo-skutkowej wyjaśniającej dlaczego 
zależność prędkości od gęstości jest akurat tej a nie innej postaci.  

Poniżej opisano metodykę określania postaci funkcji prędkości 
od gęstości wynikającą tylko z prostych zależności pomiędzy pręd-
kością pojazdów i ich wzajemnych odległości.  

Przyjęto następujące oznaczenia: 

 – bezpieczna odległość między pojazdami mierzona w jednostce 

czasu [s], 

 – długość i-tego pojazdu [m], 

 –   gęstość pojazdów na rozważanym odcinku drogi [poj·km-1], 

 – prędkość i-tego pojazdu poruszającego się na rozważanym 

odcinku drogi [km·h-1]. 

Przez bezpieczną odległość  rozumie się ściśle określony 

czas, jaki pojazd (a dokładnie jego przedni zderzak) potrzebuje na 
pokonanie odległości do pojazdu (a dokładnie jego tylnego zderza-
ka) poprzedzającego go w kierunku jazdy (rys.1). Ten bezpieczny 
czas zwykle określa się na 1-2 sekundy, czasami nawet na 3 se-
kundy w zależności od warunków drogowych [11,12] i teoretycznie 
powinien zagwarantować bezkolizyjne zatrzymanie się pojazdów w 
nagłych zdarzeniach drogowych. Bezpieczna odległość mierzona w 
jednostkach czasu może być przy różnych prędkościach przemiesz-
czania się pojazdów przeliczona na bezpieczną odległość mierzoną 
w jednostkach długości. Przykład przedstawiono w tabeli 1. Wyra-
żenie bezpiecznej odległości w jednostkach czasu pozwala unieza-
leżnić ją od zmiennej prędkości ruchu pojazdów. 

 
Tab.1. Bezpieczna odległość wyrażona w metrach w zależności od 

prędkości i bezpiecznej odległości wyrażonej w sekundach. 

   
 25  6,94 13,89 

 50 13,89 27,78 

 75 20,82 41,64 

100 27,78 55,56 

125 34,70 69,40 
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Rozważając mikroskopowo ruch pojazdów znajdujących się na 
drodze o długości S (zakładając brak możliwości zjazdu ani wjazdu 
na tą drogę w ciągu jej biegu) wyznaczono długość drogi zajętej  
przez jeden, i-ty pojazd (rys.1.): 

 
Rys.1. Długość drogi zajmowanej przez jeden pojazd. 
Źródło: opracowanie własne 

 
gdzie odległość między pojazdami 

 

 
(1) 

 
Zatem długość drogi zajmowana przez jeden, i-ty pojazd, wyra-

ża się zależnością: 

 
 (2) 

 
Zliczając wszystkie n-pojazdów znajdujących się aktualnie na 

drodze długości S [km] zachodzi nierówność: 

 
  (3) 

 
Wiedząc, że prędkość pojazdów poruszających się po rozwa-

żanym odcinku drogi zależy od aktualnej gęstości ruchu k przyjęto, 
że prędkość każdego z pojazdów jest równa maksymalnej z jaką 
pojazd przy aktualnej gęstości jest w stanie osiągnąć 

 
  (4) 

 
Wzór (3) przyjmuje postać 

 

 
  (5) 

 
Proste przekształcenie pozwala napisać 

 

 
(6) 

 

gdzie    jest średnią długością pojazdów w ruchu 

wyrażoną w metrach. 

 
Zatem 

 

 

(7) 

gdzie  oznacza gęstość ruchu . 

Stąd wyliczono  

 

 
(8) 

 

Otrzymano zatem nierówność (8) wyrażającą zależność po-
między prędkością pojazdów a gęstością ruchu zależną od bez-

piecznej odległości  oraz średniej długości pojazdów . Jest to 

oszacowanie prędkości z góry poprzez funkcję hiperboliczną, której 
kształt nie był z góry założony, a wynika z rozważań teoretycznych. 

Specyfika rozważanego zjawiska nakazuje nałożyć na zbiór 
rozwiązań oczywiste ograniczenia: 

 
 

 

(9) 

 

Zbiór rozwiązań dopuszczalnych wyrażających zależność po-

między prędkością pojazdów , a gęstością ruchu , dla  

 i = 2 [s] pokazano na rysunku 2 jako obszar ozna-

czony kolorem niebieskim. 
 

 
Rys.2. Obszar teoretycznego występowania wartości prędkości 
pojazdów v(k) przy określonych wartościach gęstości ruchu k. 
Źródło: opracowanie własne 

 
Przedstawiona powyżej zależność wskazuje, że wszystkie 

punkty pomiarowe dotyczące rozważanej relacji powinny zawsze 
mieścić się w zaznaczonym na rysunku 2 obszarze. Krzywizna 

wykresu zależy od wartości przyjętych parametrów , ich 

zmienność charakteryzuje rodzaj analizowanego ruchu (miejski, 
autostradowy, itp.). Przy małych gęstościach ruchu, a więc przy 
dużych prędkościach, o wielkości oszacowania prędkości z góry 
decyduje wartość bezpiecznej odległości. Z drugiej strony, przy 
dużych gęstościach, oszacowanie z góry jest zdeterminowane tylko 
przez średnią długość pojazdów. Gęstość, przy której ruch ustaje 

wynosi  i nie zależy od wartości przyjętej 

do modelu bezpiecznej odległości. Na uwagę zasługuje fakt, że 
wyznaczony obszar nie ma górnego ograniczenia prędkości, co 
wynika z teoretycznego charakteru rozważań. Należy pamiętać, że 
obszar stanowi jedynie ograniczenie, a nie musi, a nawet nie może 
być wypełniony punktami empirycznymi w całości. Stwierdzenie to 
dotyczy w szczególności obszaru w zakresie niskich wartości gęsto-
ści k<20 [poj·km-1] oraz ogona k>150 [poj·km-1]. Zakres małych 
gęstości ruchu dopuszcza według oszacowania (8) ruch o bardzo 
wysokich prędkościach przejazdu. Oczywiście rozważana, teore-
tyczna zależność, nie uwzględnia ograniczeń wynikających z prze-
pisów prawa o ruchu drogowym ani możliwości technologicznych 
pojazdów. W rzeczywistości, dla konkretnej analizy należy zbudo-
wać zbiór rozwiązań dopuszczalnych ograniczający z góry wartości 
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. Inaczej jest w przypadku dużych wartości gęstości. W litera-

turze przyjmuje się, że gęstość maksymalna to 150 [poj·km-1]. Przy 
założeniu średniej długości pojazdu równej 4 m otrzymano w pracy 
jako ograniczenie górne gęstości k=250 [poj·km-1]. Jasnym jest, że 
w rzeczywistości pojazdy nigdy nie będą stały, a tym bardziej posu-
wały się do przodu „zderzak w zderzak” nie zachowując żadnej 
odległości pomiędzy sobą, mimo, że teoretycznie sytuacja taka jest 
możliwa. 

2.  PRZEGLĄD LITERATURY – DANE EMPIRYCZNE 

Celem zastosowania przedstawionego w poprzedniej części 

pracy ograniczenia górnego zależności  prześledzono dane 

empiryczne dostępne w literaturze. 
W pracy Wang i inni [8] autorzy przedstawili analizę danych 

zebranych w 2003 roku na Georgia State Route 400 w Atlancie 
(USA) na 78 stacjach pomiarowych usytuowanych na północnej i 
południowej nitce drogi. Zawarte w [8] dane zależności prędkości od 
gęstości ruchu porównano z wyznaczonym w niniejszej pracy ogra-
niczeniem (8) (rys.3).  

 

 
Rys.3. Dane empiryczne Wang i in 2011 oraz wyznaczone w pracy 
ograniczenia zależności v(k) 
Źródło: Na podstawie [Wang i in. 2011] 
 

Chmura punktów, w zdecydowanej większości, zawiera się 

pomiędzy liniami bezpiecznej odległości oraz 

. Oznacza to, że kierujący poruszali się zachowując 

dystans do najbliższego pojazdu pomiędzy 1,2 a 2,2 sekundy. 
Niewielka część pojazdów, zobrazowana punktami poniżej dolnej 
linii  porusza się z prędkościami mniejszymi niż te 

wynikające z ograniczenia spowodowanego aktualną gęstością 
ruchu. Z kolei przy gęstościach ruchu poniżej 25 poj·km-1 prędkość 
pojazdów nie wynika z ograniczeń związanych z gęstością ruchu a z 
przepisów ruchu drogowego danego kraju. Jednoznacznie można 
stwierdzić, że wyniki pomiarów spełniają warunek (8).  

Z kolei w pracy [1] przedstawiono zależność prędkości od gę-
stości uzyskaną na drodze symulacji komputerowych w warunkach 
bezkolizyjnego ruchu. Punkty te, przedstawione na rys.4, w zakresie 
gęstości ruchu powyżej 15 poj·km-1 z bardzo dużą dokładnością 
wpisują się w ograniczenie (8) z bezpieczną odległością 

. 

 
Rys.4. Wyniki obliczeń modelowych wg [1] wraz z linią 2-sek. bez-
piecznej odległości. 
Źródło: Na podstawie [Burgmann i in. 2014] 

 
Z kolei w pracy [10] autorzy publikują wykres zależności pręd-

kości od gęstości innego typu niż powyższe. 

 
Rys.5. Dane empiryczne według [10] wraz z liniami 0,5, 1,0 oraz 2,0 
sekundowych odległości. 
Źródło: Na podstawie [Xiaowen i  in. 2008] 

 
Jak widać (rys.5) prawie wszystkie punkty pomiarowe w zakre-

sie gęstości ruchu przekraczającej 50 poj·km-1 leżą wyraźnie powy-
żej linii 1-sekundowej odległości, co oznacza, że kierujący pojazda-
mi jeżdżą niemal „na styk, zderzak w zderzak” nie zachowując 
minimalnej bezpiecznej odległości. W niektórych krajach UE takie 
zachowanie kierujących jest karane [12]. Wydaje się, że przy gęsto-
ści ruchu 100 poj·km-1, czyli co 10 m jest w ruchu pojazd minus jego 
długość, utrzymanie średniej prędkości w granicach 40 km·h-1 jest 
wręcz niemożliwe.  

3. PRZEGLĄD LITERATURY – MODELE 

W literaturze spotyka się wiele różnych propozycji modeli wyra-

żających zależność . W 1935 Greenshield [4] zaproponował 

postać funkcji liniowej. W 1959 roku Greenberg [3] przedstawił 
model logarytmiczny. Kolejne propozycje Underwood Model [7] oraz 
Northwestern Model [2] to przedstawione w latach sześćdziesiątych 
XX wieku modele eksponencjalne zawierające gęstość ruchu odpo-
wiednio w pierwszej i drugiej potędze. Wraz z upływem czasu i 
postępem w zakresie możliwości obliczeniowych pojawiły się coraz 
to bardziej złożone modele. Wśród nich można wymienić model 
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Kerner, Konhäuser [5] z 1995 roku oparty na funkcji eksponencjal-
nej, zawierający empirycznie wyznaczone współczynniki i wyrażają-
cy się równaniem:  

 

(10) 

Przedstawiony w równaniu (10) model, podobnie jak wszystkie 
wymienione powyżej, zależny jest od dwóch parametrów charakte-
ryzujących ruch: 

 – prędkość ruchu swobodnego (free flow speed), 

 – gęstość maksymalna (jam density) 

ewentualnie, zamiennie, prędkości optymalnej oraz gęstości opty-
malnej. Wymienione parametry odpowiadają przedstawionym w 
części 1.1. pracy – odległość bezpieczna oraz długość pojazdu.  

W 2008 roku MacNicholas [6] przedstawił logistyczny model 

zawierający 5 parametrów ( ), charakteryzujący 

się dwiema asymptotami poziomymi: górną o równaniu   

oraz dolną   

 

(11) 

 
Na rysunku 6 przedstawiono porównanie modeli omówionych 

powyżej przy dopasowaniu ich współczynników do danych empi-
rycznych przedstawionych na rysunku 3. 

 
Rys.6. Dopasowanie różnych modeli matematycznych do danych 
empirycznych 
Źródło: Wang i in. 2011, Fig.1., p.556 

 
Na rysunku 6 wyraźnie odróżnia się model Greenberga [3] jako 

jedyny dopuszczający wartości prędkości dążące do nieskończono-
ści przy gęstości ruchu malejącej do zera, co jak wykazano teore-
tycznie/modelowo jest możliwe, jednak uwzględniając rzeczywiste 
warunki ruchu nigdy nie będzie miało miejsca. Wang i in. [8] wykre-
ślili wartości prędkości dla modeli jedynie do gęstości równej 150 

, co jak wiemy jest uzasadnione empirycznie. Jednak 

w opisie modeli przedstawionych powyżej, ograniczenie to nie 
wynika z postaci analitycznej funkcji. Co ważniejsze, wiele z przed-
stawionych i akceptowanych w praktyce modeli dąży, przy rosnącej 
gęstości, asymptotycznie do prędkości równej zero. Oznacza to, że 

nie zostanie ona nigdy osiągnięta, co jest niezgodne zarówno z 
praktyką, jak i teoretycznym ograniczeniem przedstawionym w 
niniejszej pracy. Należy zwrócić zatem uwagę na jednoznaczne 
określanie zbioru zarówno wartości, jak i argumentów funkcji stoso-
wanych do opisu relacji .  

PODSUMOWANIE 

Wyznaczona w pracy zależność  pozwala w bardzo 

szybki sposób zweryfikować wstępnie poprawność danych empi-
rycznych pozyskiwanych z pomiarów ruchu oraz ocenić merytorycz-
ną poprawność, ewentualnie wyznaczyć ograniczenia, dla modeli 
teoretycznych.  

Podane w pracy oszacowanie prędkości (8) pozwala na pod-
stawie pomiarów prędkości i gęstości ruchu określić bezpieczną 
odległość z jaką poruszali się kierujący.  

Stosowanie uznanych modeli z literatury nie może odbywać się 
bezkrytycznie jedynie na podstawie zamieszczonego przez autorów 
wzoru analitycznego funkcji. Nie mniej ważne od postaci samej 
funkcji są zbiór przyjętych dla niej argumentów i wartości. 
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An influence of safe distance between vehicles on traffic 
speed and density 

The paper presents a theoretical derivation of the rela-

tionship between traffic speed and density. The obtained 

function is dependent only on two parameters: the length of 

the vehicle (the average length of the vehicle) and the safe 

distance between vehicles. The designated relationship, 

which is in the form of inequality, determine the area (part 

plane), which is a graph of real dependence or points derived 

from empirical measurements of traffic.  
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