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Lech KASYK 

G�STO�� STRUMIENIA RUCHU STATKÓW NA 
TORZE WODNYM SZCZECIN - �WINOUJSCIE 

Streszczenie 
W niniejszym artykule przedstawiono metod� wyznaczania �redniej g�sto�ci okresowej strumienia 

statków na torze wodnym. Wyznaczono g�sto�� strumienia na  odcinku toru wodnego Szczecin – 
�winouj�cie, w ró�nych okresach roku. Wykorzystano w tym celu dane z systemu nadzoru i regulacji 
ruchu VTS Szczecin. Ponadto zbadano hipotez� o typie rozkładu prawdopodobie�stwa, opisuj�cego 
badan� g�sto�� strumienia ruchu statków. 

WST�P 
Spo�ród podstawowych parametrów strumienia ruchu statków, najcz��ciej badana jest 

intensywno��. Natomiast rzadkim tematem prac naukowych jest g�sto�� strumienia ruchu 
statków. Specyfika ruchu statków (polegaj�ca głównie na ich ogromnych rozmiarach i siłach 
bezwładno�ci) sprawia, �e g�sto�� chwilowa na torach wodnych jest bardzo mała, a co za tym 
idzie nie wiele wnosi do analizy strumieni ruchu. Jednak autor opracował poj�cie przeci�tnej 
g�sto�ci okresowej, które mo�na wykorzysta� w analizie ró�nych aspektów ruchu statków na 
akwenach ograniczonych.  

1. �REDNIA G�STO�� OKRESOWA 
W pracy [2] autor zdefiniował poj�cie �redniej g�sto�ci okresowej strumienia ruchu 

statków. Jest to ł�czny czas jednoczesnego przebywania na danym akwenie okre�lonej liczby 
statków, w skali rozpatrywanego okresu czasu (na przykład dnia, tygodnia, miesi�ca itd.). 
Wykorzystuj�c punkty raportowe systemy nadzoru ruchu statków, mo�na okre�li� liczb�
statków przebywaj�cych jednocze�nie na danym odcinku toru wodnego i czas trwania takiej 
sytuacji. Otrzymano w ten sposób rozkład cz�sto�ci wyst�powania n statków na danym 
odcinku toru wodnego, przedstawiony w postaci poni�szej tabeli, gdzie T oznacza długo��
rozpatrywanego czasu. 

 Tab. 1. Rozkład cz�sto�ci jednoczesnego przebywania statków na danym akwenie
liczba statków czas jednoczesnego przebywania na torze cz�sto��

0 t0 t0/T 
1 t1 t1/T 
2 t2 t2/T

… … …
n tn tn/T

�ródło: [opracowanie własne] 
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Przeci�tn� g�sto�� okresow� na danym odcinku toru wodnego, o długo�ci d, wyznacza si�
według nast�puj�cego wzoru: 

1

1 n
i

i

i tg
d T=

⋅= � (1)

gdzie: 
i − liczba statków jednocze�nie przebywaj�cych na badanym akwenie; 
ti − czas jednoczesnego przebywania i statków na badanym akwenie; 
n − maksymalna liczba statków jednocze�nie przebywaj�cych na badanym akwenie; 
T − długo�� okresu czasu, w którym badana jest g�sto��.  

2. G�STO�� NA TORZE SZCZECIN - �WINOUJ�CIE 
System nadzoru ruchu statków na torze wodnym Szczecin – �winouj�cie ma dwa o�rodki: 

VTS Szczecin i VTS �winouj�cie. W niniejszym artykule wykorzystano dane uzyskane z 
VTS Szczecin, za 2009 rok w punktach raportowych: KARSIBOR, 11_KILOMETR, 
I_BRAMA, CHELMINEK_N, IV_BRAMA, PLAWY_13_14, KREPA_DOLNA, 
RADUN_GORNA, POLICE_MIJANKA, INOUJSCIE, DOK_5. Długo�� odcinka toru 
wodnego pomi�dzy punktami KARSIBOR i DOK_5 wynosi 53,7 km. W całym 2009 roku 
zarejestrowano 5134 statki płyn�ce torem wodnym Szczecin – �winouj�cie w obu kierunkach. 
W niniejszym artykule rozpatrywano ruch statków w kierunku północ – południe w okresie 
jednego przykładowego miesi�ca, którym był luty. 

2.1. �rednia g�sto�� dobowa 
Dla ka�dego dnia rozpatrywanego okresu wyznaczono najpierw list� statków i czasy 

zarejestrowane podczas trawersowania przez nie poszczególnych punktów raportowych 
systemu VTS. Przykład takiego zestawienia przedstawia tabela 2. 

Tab. 2. Czasy trawersowania punktów raportowych w dniu 3.02.2009
               Nazwa statku 
Pkt raportowy     ALHOLMEN FRI STREAM ROMANKA SABINE VERONA 

KARSIBOR 08:40:59 13:08:54 15:13:26 19:55:10 13:21:21 

11_KILOMETR 08:48:22 13:16:16 15:20:27 20:03:30 13:27:51 

I_BRAMA 09:09:08 13:35:31 15:39:13 20:24:39 13:45:34 

CHELMINEK_N 10:03:59 14:35:51 16:48:34 21:38:24 14:48:22 

IV_BRAMA 10:08:37 14:40:12 16:52:29 21:42:49 14:52:38 

PLAWY_13_14 10:09:47 14:41:21 16:53:34 21:44:08 14:53:41 

KREPA_DOLNA 10:33:28 15:08:24 17:21:14 22:15:35 15:21:43 

RADUN_GORNA 10:45:01 15:19:27 17:31:25 22:27:09 15:31:46 

POLICE_MIJANKA 10:50:26 15:25:22 17:37:38 22:34:20 15:38:01 

INOUJSCIE 11:03:27 15:38:55 17:51:50 22:50:32 15:52:01 

DOK_5 11:35:17 23:21:19 16:23:47 
�ródło: [Dane VTS Szczecin i opracowanie własne] 

Nast�pnie wyznaczono ł�czny czas kiedy na torze nie było �adnego statku, kiedy był 1 
statek, kiedy było 2 statki itd., dziel�c go przez 24 godziny. Przykładow� tabel� cz�sto�ci 
przedstawiono poni�ej. 
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Tab. 3. Rozkład cz�sto�ci jednoczesnego przebywania statków na torze Szczecin-�winouj�cie  
w dniu 3.02.2009 

liczba statków czas jednoczesnego przebywania na torze [gg:mm:ss] cz�sto��
0 12:56:37 0,539 
1 08:00:57 0,334 
2 02:36:57 0,109 
3 00:25:29 0,018 

�ródło: [opracowanie własne] 

St�d �rednia g�sto�� dobowa na badanym odcinku toru wodnego Szczecin – �winouj�cie 
w dniu 3.02.2009, zgodnie ze wzorem (1) wynosi 0,0112 jednostki na kilometr. 

Analizuj�c dane z tabeli 3, szczególnie przedstawione w postaci histogramu (rys.1), 
mo�na wst�pnie oszacowa� typ rozkładu, który najlepiej opisuje rozkład g�sto�ci dobowej, a 
nast�pnie wykorzystuj�c test zgodno�ci χ2 Pearsona, zweryfikowa� hipotez� dotycz�c� tego 
rozkładu. 

Rys. 1. Histogram cz�sto�ci liczby statków jednocze�nie przebywaj�cych na torze wodnym Szczecin-
�winouj�cie w dniu 3.02.2009

W tym przypadku zweryfikowano hipotez� mówi�c�, �e rozkład g�sto�ci dobowej jest 
rozkładem Poissona. W zwi�zku z mał� liczb� statków w tym przykładzie, stosowano 
tradycyjne obliczenia tabelaryczne [1, 3], natomiast w pozostałych przypadkach korzystano z 
programu Statistica.  

Tab. 4. Obliczenia testu chi – kwadrat dla bie��cego przykładu

liczba statków
liczba godzin 

jednoczesnego 
przebywania - ni

liczno��
teoretyczna - npi

(ni− npi)2 (ni− npi)2/ npi

0 13 13,4 0,16 0,012 
1 8 7,21 0,62 0,087 

2 i wiecej 3 3,39 0,15 0,045 
Suma 24 24 0,93 0,143 

�ródło: [opracowanie własne] 

 Warto�� krytyczna w te�cie χ2, na poziomie istotno�ci 0,05, wynosi 3,84 przy warto�ci 
statystyki testowej 0,143. Nie ma wi�c podstaw by odrzuci� hipotez�, �e g�sto�� strumienia 
ruchu w tym momencie ma rozkład Poissona. 

Zaprezentowana powy�ej metoda pozwala wyznacza� przeci�tn� dobow� g�sto��
strumienia statków na torze wodnym, a obliczone cz�sto�ci słu�� do okre�lenia rozkładu 
prawdopodobie	stwa opisuj�cego g�sto�� dobow� strumienia ruchu na torze. 
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Przedstawienie szczegółowej analizy g�sto�ci dobowej dzie	 po dniu, przekracza ramy 
niniejszego artykułu, st�d poni�ej zaprezentowano analiz� g�sto�ci rozpatrywanej w 
dłu�szych okresach czasowych. 

2.2. �rednia g�sto�� tygodniowa 
Rozpatruj�c g�sto�� strumienia statków w okresach tygodniowych, otrzymano nast�puj�ce 

cz�sto�ci jednoczesnego przebywania statków na badanym odcinku toru wodnego, dla 
czterech tygodni lutego: 

Tab. 5. Rozkład cz�sto�ci jednoczesnego przebywania statków na torze Szczecin-�winouj�cie w 
poszczególnych tygodniach 02.2009 

         liczba statków 

tydzie	
0 1 2 3 4 5 

1 – 7. 02 0,417 0,384 0,159 0,03 0,01 0 
8 – 14. 02 0,4 0,412 0,148 0,034 0,007 0 

15 – 21. 02 0,404 0,343 0,185 0,065 0,004 0 
22 – 28. 02 0,396 0,372 0,123 0,077 0,03 0,001 

�ródło: [opracowanie własne] 

Na podstawie powy�szej tabeli oraz wzoru (1) wyznaczono przeci�tn� g�sto�� tygodniow�
strumienia statków na torze wodnym Szczecin – �winouj�cie, pomi�dzy punktami 
raportowymi KARSIBOR i DOK_5. W pierwszym tygodniu lutego g�sto�� ta wynosiła 
0,0155 jednostki na kilometr. W dniach 8.02 – 14.02 �rednia g�sto�� tygodniowa miała 
warto�� 0,0156 jednostki na kilometr. W trzecim tygodniu lutego g�sto�� wynosiła 0,0172 
jednostki na kilometr. Pomi�dzy 22.02 a 28.02 �rednia g�sto�� tygodniowa miała warto��
0,0182 jednostki na kilometr. 

Stosuj�c test χ2 Pearsona, zweryfikowano dla ka�dego tygodnia hipotez� o tym, �e �rednia 
tygodniowa g�sto�� strumienia statków na torze wodnym Szczecin – �winouj�cie ma rozkład 
Poissona. Na poni�szym rysunku zaprezentowano histogramy i dopasowane wykresy 
prawdopodobie	stwa Poissona dla danych z poszczególnych tygodni. 
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Rys. 2. Rozkład liczby godzin jednoczesnego przebywania okre�lonej liczby statków na torze 
wodnym Szczecin-�winouj�cie w poszczególnych tygodniach lutego 2009 roku

Dla wszystkich czterech tygodni, test zgodno�ci χ2 Pearsona potwierdził hipotez�, �e 
rozkład prawdopodobie	stwa �redniej g�sto�ci tygodniowej jest rozkładem Poissona. 
Warto�ci testowe wynosiły odpowiednio: 0,75, 1,94, 0,62 i 5,07, przy warto�ci krytycznej 
5,99. 

2.3. �rednia g�sto�� miesi�czna 
W całym miesi�cu lutym otrzymano nast�puj�ce cz�sto�ci: 

Tab. 6. Rozkład cz�sto�ci jednoczesnego przebywania statków na torze Szczecin-�winouj�cie w 
lutym 2009

liczba statków czas jednoczesnego przebywania na torze [h] cz�sto��
0 271,56 0,4041 
1 253,84 0,3777 
2 103,33 0,1538 
3 34,51 0,0514 
4 8,56 0,0127 
5 0,20 0,0003 

�ródło: [opracowanie własne] 

St�d �rednia g�sto�� miesi�czna na badanym odcinku toru wodnego Szczecin – 
�winouj�cie w lutym 2009, zgodnie ze wzorem (1) wynosi 0,0166 jednostki na kilometr. 

Analizuj�c dane z tabeli 6, w kontek�cie rozkładu prawdopodobie	stwa, podobnie jak 
zrobiono to powy�ej, zweryfikowano hipotez� o tym, �e �rednia miesi�czna g�sto��
strumienia statków na torze wodnym Szczecin – �winouj�cie ma rozkład Poissona. Na 
rysunku 3 przedstawiono histogram dopasowany wykres prawdopodobie	stwa Poissona dla 
danych z całego miesi�ca. 
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Rys. 3. Rozkład liczby godzin jednoczesnego przebywania okre�lonej liczby statków na torze 
wodnym Szczecin-�winouj�cie w lutym 2009 roku

Statystyka testowa wynosi 0,895 przy warto�ci krytycznej 7,8 dla 3 stopni swobody. 
Potwierdza si� wi�c hipoteza, �e rozkład prawdopodobie	stwa �redniej g�sto�ci miesi�cznej 
jest rozkładem Poissona. Parametr tego rozkładu λ wynosi 0,893. Mo�na wi�c wyznaczy�
formuł� okre�laj�c� rozkład prawdopodobie	stwa �redniej liczby statków przypadaj�cych na 
jednostk� długo�ci toru wodnego, w rozpatrywanym okresie: 

� ( ) 0,8930,893
e

!

k

kP
k

−= �dla k = 0, 1, 2, …� (2)

PODSUMOWANIE
Wykorzystanie poj�cia przeci�tnej g�sto�ci okresowej pozwala analizowa� g�sto��

strumienia ruchu statków na akwenach ograniczonych w ró�nych przedziałach czasowych. 
Je�eli potrzebna jest szczegółowa analiza g�sto�ci „dzie	 po dniu”, wykorzystuje si� �redni�
g�sto�� dobow�. W przypadku analizy przekrojowej mo�na zastosowa� przeci�tn� g�sto��
miesi�czn� lub roczn�. 

Pojecie g�sto�ci jest �ci�le zwi�zane z odległo�ciami pomi�dzy statkami znajduj�cymi si�
na torze wodnym, a ta z kolei ma znacz�cy wpływ na przepustowo�� dróg wodnych i 
bezpiecze	stwo �eglugi. Dlatego miara oceniaj�ca g�sto�� strumienia ruchu, jak� jest 
przeci�tna g�sto�� okresowa, mo�e by� przydatnym narz�dziem słu��cym optymalizacji 
parametrów dróg wodnych. 

Ponadto, zweryfikowanie hipotezy o tym, �e �rednia okresowa g�sto�� strumienia statków 
na torze ma rozkład Poissona pozwala dokładniej modelowa� ten parametr strumienia ruchu 
w ró�nych metodach symulacyjnych. 
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THE DENSITY OF VESSEL TRAFFIC FLOW  
ON THE SZCZECIN – �WINOUJ�CIE FAIRWAY  

Abstract 
In this paper a determination method of periodical vessel traffic flow density has been presented. 

The vessel traffic flow density, in different periods on the Szczecin – �winouj�cie fairway, has been 
determined. To achieve this goal  data from VTS Szczecin, have been used. The hypothesis about 
Poissonian character of periodical vessel traffic flow density has been verified. 
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