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ALGORYTM DIJKSTRY W MODELOWANIU  
SAMOCHODOWEGO RUCHU MIEJSKIEGO 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono matematyczny model ruchu samochodowego mie�cie w okresie porannego 

szczytu. Obliczenia wykonano na przykładzie hipotetycznego miasta �redniej wielko�ci przy zało�eniu 
niejednorodno�ci g�sto�ci sieci ulic i zró�nicowanych rzeczywistych pr�dko�ciach poruszania si�
samochodów w wybranych rejonach miasta. Do okre�lenia optymalnej trasy przejazdu pojedynczego 
pojazdu wykorzystano algorytm Dijkstry wyszukiwania najta�szej �cie�ki w grafie. Metodami 
statystycznymi wykazano przydatno�� tego algorytmu do modelowania ruchu samochodowego.

WST�P 
Zagadnienie modelowania ruchu pojazdów jest popularn� metod� stosowan� do 

identyfikacji zjawisk zachodz�cych w układach komunikacyjnych. Ogólnie wyró�nia si�
cztery podstawowe klasy modeli ruchu drogowego: makroskopowe, mezoskopowe, 
mikroskopowe oraz submikroskopowe [1,7]. Modele mikroskopowe umo�liwiaj� szacowanie 
zachowania pojedynczych pojazdów, zatem stosowane s� w małych obszarowo układach 
komunikacyjnych. W�ród nich wyró�nia si� modele bodziec-reakcja, bezpiecznej odległo�ci 
oraz psychofizyczne [10]. Niemiecki system symulacji mikroskopowej przepływu ruchu 
drogowego VISSIM umo�liwia modelowanie ruchu potoku pojazdów w oparciu o 
przewidywane zachowania kierowcy (wpływ percepcji kierowcy na proces podejmowania 
decyzji) [11]. Modele mezoskopowe charakteryzuje po�redni poziom szczegółowo�ci. 
Analizowane s� poszczególne pojazdy jednak ich zachowanie na pasach ruchu jest 
uogólnione. Rozwa�a si� uogólnienia w postaci ł�czenia pojazdów w pakiety, analizowania 
jedynie czasu, a nie toru ruchu pojazdu lub analizy zachowania jedynie na skrzy�owaniu [12]. 
Modele makroskopowe opisuj� ogólny ruch potoku pojazdów w zło�onej sieci drogowej. W 
grupie modeli makroskopowych wyró�ni� mo�na kilka podstawowych idei modelowania: 
oparte na równaniach ró�niczkowych kinematyki gazów [2],  dynamiki płynów [2], opisuj�ce 
ruch pojazdów z zastosowaniem automatów komórkowych [1,2]. Model prezentowany w 
niniejszej pracy jest modelem makroskopowym opartym na teorii grafów oraz rachunku 
prawdopodobie�stwa. 

1. MODELOWANIE RUCHU MIEJSKIEGO 
1.1. Nat��enie i g�sto�� ruchu 

W procesie modelowania ruchu niezb�dne jest okre�lenie podstawowych poj�� oraz 
zadanie wyst�puj�cych z nich funkcji.  
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G�sto�ci� (k) okre�lono liczb� pojazdów znajduj�cych si� na rozwa�anym odcinku drogi 
w chwili t, wyra�one w ilo�ci pojazdów na kilometr [veh�km-1]. 

Nat��eniem ruchu – przepływem (q) okre�lono liczb� pojazdów przeje�d�aj�cych przez  
zadany przekrój poprzeczny drogi w czasie, wyra�ony w ilo�ci pojazdów na godzin� [veh�h-1]. 

Przedstawione poj�cia ł�czy podstawowe równanie ruchu drogowego [1,2,5,6,9]: 

� � ��       (1) 
gdzie � – przeci�tna pr�dko�� ruchu na danym odcinku ruchu [km�h-1]. 

1.2. Hipotetyczne miasto 
Obliczenia symulacyjne ruchu samochodowego wykonano na przykładzie hipotetycznego 

miasta �redniej wielko�ci w kształcie zbli�onym do elipsy o długo�ciach półosi 15 km x 10 
km i powierzchni 449 km2. Zało�ono niejednorodno�� g�sto�ci sieci ulic. Przyj�to, tak jak to 
cz�sto ma miejsce w europejskich miastach o �redniowiecznym rodowodzie, �e w �cisłym 
centrum miasta (strefa I) g�sto�� sieci ulic wynosi około 10 km�km-2, w strefie �ródmiejskiej 
(strefa II) ok. 4 km�km-2, na peryferiach (strefa III) ok. 2 km�km-2 (rys.1).  

Rys.1. Podział hipotetycznego miasta z niejednorodn� sieci� ulic reprezentowan� w modelu przy 
pomocy siatki trójk�tów i z podziałem na trzy strefy.

	ródło: opracowanie własne 

Sie� ulic w przykładowym mie�cie reprezentuje wygenerowana automatycznie siatka 
trójk�tów, w której wierzchołki obrazuj� skrzy�owania a boki trójk�tów to ulice je ł�cz�ce. 
Liczba skrzy�owa� wynosi 896, �rednia długo�� odcinka 665 m, ł�czna długo�� sieci ulic w 
całym mie�cie wynosi 3477 km. Zało�ono tak�e zró�nicowane �rednie rzeczywiste pr�dko�ci 
vrz przemieszczania si� pojazdów mechanicznych w wydzielonych strefach. W strefie I, z 
uwagi na du�� g�sto�� zwykle w�skich i kr�tych ulic, du�� liczb� skrzy�owa� z sygnalizacj�
�wietln�, ruch pieszych, zaparkowane pojazdy i inne utrudnienia, przyj�to, �e vrz = 10 km�h-1. 
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W strefie II przyj�to vrz = 30 km�h-1, w strefie III zało�ono, i� pojazdy poruszaj� si� z 
pr�dko�ci� vrz = 50 km�h-1. W opisywanym modelu wielko�� i liczb� stref, g�sto�ci sieci ulic 
oraz rzeczywiste pr�dko�ci przejazdów mo�na dowolnie zmienia�.  

1.3. Generator porannego ruchu 
W pracy analizowano miejski ruch samochodowy podczas porannego szczytu. Badano 

przejazdy odpowiednio du�ej, dla zało�onej wielko�ci miasta, liczby pojazdów z domu (punkt 
startowy S) do pracy (punkt ko�cowy K) w dni powszednie. Punkty startowe i ko�cowe 
losowano, przesuwano do najbli�szego w�zła sieci (skrzy�owania) eliminuj�c te pary, dla 
których odległo�� była mniejsza ni� 2 km. Zało�ono, �e lokalizacja punktów startowych S ma 
dwuwymiarowy rozkład normalny ze �redni� w centrum miasta i odpowiednio du�ymi 
odchyleniami standardowymi wzdłu� osi OX i OY (�� � �	
���	 �� � 
	�����, tak by 
przyj�ty rozkład zbli�ony był do jednostajnego (rys.3). Taki rozkład charakteryzuje zbli�ony 
do równomiernego (jednostajnego) rozkład g�sto�ci zaludnienia z niewielkim wzrostem 
g�sto�ci w centrum. Rozkład rozrzutu punktów docelowych K równie� przyj�to jako 
dwuwymiarowy normalny ze �redni� w centralnej cz��ci miasta, z tym, �e zało�one 
trzykrotnie mniejsze odchylenia (�� � �	
���	 � � �	������skutkowały znacznie wi�kszym 
prawdopodobie�stwem wylosowania punktów ko�cowych w �cisłym centrum miasta ni� na 
jego peryferiach (rys.3). W efekcie takich zało�e� otrzymano w wyniku losowania trasy 
przejazdu z terenu całego miasta głównie w kierunku centrum.  

1.4. Optymalna trasa przejazdu 
Zało�ono, �e rzeczywisto�ci ka�dy kierowca w momencie rozpocz�cia podró�y podejmuje 

decyzj� o wyborze trasy przejazdu w sposób dla siebie optymalny. W pracy rozwa�ono dwie 
mo�liwo�ci optymalizacji: czasu przejazdu oraz długo�ci trasy przejazdu. Kierowca 
podejmuj�c decyzj� o wyborze trasy ze wzgl�du na czas przejazdu wybiera tras�, która 
według jego wiedzy i nabytego do�wiadczenia b�dzie najkrótsza w czasie – charakterystyczne 
post�powanie w okresie porannego szczytu. Nie zwraca uwagi na długo�� trasy i zwi�zanym 
z tym by� mo�e wi�kszym kosztem przejazdu. Kryterium wyboru trasy stanowi tu czas 
przejazdu. Alternatyw� jest wybór trasy najkrótszej (pod wzgl�dem długo�ci) bez wzgl�du na 
czas po�wi�cony na jej pokonanie. Przyj�to równie�, �e podczas podró�y kierowca nie 
zmienia raz podj�tej decyzji, niezale�nie od zastanych niespodziewanych zdarze� losowych 
na trasie. Po zało�onej trasie pojazd porusza si� z pr�dko�ci�  przyj�t� w modelu, 
charakterystyczn� dla poszczególnych stref.  

W prezentowanym modelu symuluj�cym rzeczywiste post�powanie kierowców, do 
wyznaczania tak zdefiniowanej trasy optymalnej wykorzystano algorytm Dijkstry 
wyszukiwania najta�szego (o najmniejszym koszcie) poł�czenia dwóch wierzchołków w 
grafie nieskierowanym. W modelu grafem jest sie� ulic, wierzchołkami - skrzy�owania, 
ramionami – odcinki ulic ł�cz�ce skrzy�owania. Koszt poł�czenia dwóch s�siaduj�cych ze 
sob� wierzchołków to czas przejazdu wyliczony przy zało�onych �rednich rzeczywistych 
pr�dko�ciach poruszania si� pojazdów dla wersji minimalizacji czasu przejazdu oraz suma 
długo�ci odcinków (ramion) grafu wyznaczaj�cego trajektori� dla wersji minimalizacji 
długo�ci trasy. W tak zdefiniowanym zagadnieniu, algorytm Dijkstry [3] w sposób efektywny 
wyszukuje �cie�k� ł�cz�c� dwa dowolne punkty o najkrótszym czasie przejazdu. W tabeli 1 
przedstawiono charakterystyki liczbowe trzech wybranych tras przejazdów zilustrowanych 
graficznie na rys.2. 
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Tab.1. Porównanie efektywno�ci dwóch strategii wyboru trasy.  

Wariant 

Odległo��
w linii 
prostej 
[km] 

Długo��
trasy 

najkrótszej 
[km] 

Czas trasy 
najkrótszej 

[h] 

Pr�dko��  
na trasie 

najkrótszej 
[km�h-1] 

Długo��
�cie�ki 

Dijkstry 
[km] 

Czas 
�cie�ki 

Dijkstry 
[h] 

Pr�dko��
na �cie�ce 
Dijkstry 
[km�h-1] 

Ró�nica 
czasów 

4-7 
[min] 

Ró�nice 
wzgl�dne 

(4-7)/7 
[%] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
S1K1 9,80 10,01 0,20 50,00 10,01 0,20 50,00 0,00 0,00 
S2K2 9,42 9,94 0,38 25,99 10,48 0,32 32,56 3,62 18,75 
S3K3 14,91 16,18 0,43 38,03 17,32 0,35 50,00 4,73 22,78 
	ródło: opracowanie własne 

Rys.2. Przykładowe trzy trasy przejazdu (linia czerwona według algorytmu Dijkstry dla �cie�ki 
najkrótszej w czasie, linia niebieska według trasy najkrótszej)

	ródło: opracowanie własne 

Dla przykładu trasa S1K1 prowadzi tylko przez stref� III. W tym przypadku obie strategie 
wyboru daj� ten sam efekt – obie �cie�ki, najkrótsza w czasie i w sensie odległo�ci pokrywaj�
si�. W innych przypadkach (S2K2, S3K3), trasa Dijkstry jest zwykle dłu�sza, ale prowadzi 
przez obszary o wi�kszej rzeczywistej pr�dko�ci przejazdu i dzi�ki temu czas przejazdu jest 
krótszy. 

2. ANALIZA EFEKTYWNO�CI 
Efektywno�� algorytmu Dijkstry testowano losuj�c 1000 tras przejazdu i porównuj�c 

parametry przejazdów (długo��, pr�dko��, czas) ze strategi� polegaj�ca na wyborze trasy 
najkrótszej po zadanej sieci ulic, najkrótszej w sensie odległo�ci. Z dalszej analizy 
statystycznej wyników wyeliminowano te trasy, dla których prosta strategia wyboru trasy 
najkrótszej okazywała si� równocze�nie optymaln� pod wzgl�dem czasu przejazdu. Były to 



��������			
���

trasy wiod�ce tylko przez jedn� stref�, np. S1K1. Przy zało�onych wcze�niej trzech strefach 
ruchu takich tras było około 30%. W takich przypadkach algorytm Dijkstry nie mógł skróci�
czasu przejazdu.  

a) punkty startowe                 b) punkty ko�cowe 

    
  c) trajektorie najkrótszej drogi               d) trajektorie najkrótszego czasu 

Rys.3. Mapy a) wylosowanych punktów startowych S, b) wylosowanych punktów ko�cowych K,  
c) trajektorii wyznaczonych metod� minimalizacji długo�ci przejazdu oraz d) minimalizacji 
czasu przejazdu.  

	ródło: opracowanie własne 

W wariancie c) wida� wi�ksze ni� w przypadku d) obci��enie ruchem �cisłego centrum 
miasta wynikaj�ce nie tylko z ruchu docelowego, ale tak�e tras przelotowych wiod�cych w 
linii prostej przez centrum.  

Podstawowe statystyki wyznaczone dla tras przejazdu najkrótszych oraz 
optymalizowanych ze wzgl�du na czas przejazdu z zastosowaniem algorytmu Dijkstry 
przedstawiono w tabeli 2.  

Tab.2. Podstawowe statystyki dla n=715 tras oraz dwóch strategii wyboru: najkrótszej oraz 
minimalizacji czasu przejazdu.
Odległo��

w linii 
prostej 
[km] 

Długo��
trasy 

najkrótszej 
[km] 

Czas trasy 
najkrótszej 

[h] 

Pr�dko��  
na trasie 

najkrótszej 
[km�h-1] 

Długo��
�cie�ki 

Dijkstry 
[km] 

Czas 
�cie�ki 

Dijkstry 
[h] 

Pr�dko��
na �cie�ce 
Dijkstry 
[km�h-1] 

Ró�nica 
czasów 
[min] 

Ró�nice 
wzgl�dne 

[%] 

�� 8,17 8,49 0,37 24,4 9,72 0,27 35,3 5,76 34,3 
s 3,42 3,58 0,15 8,88 4,23 0,09 8,85 5,53 32,1 

Me 7,87 8,32 0,35 22,1 9,22 0,27 34,8 3,75 22,6 
Vs 42,2 42,1 40,4 36,4 43,5 32,0 25,2 96,1 93,6 
As 0,39 0,42 0,41 0,38 0,53 0,04 -0,08 0,84 0,91 

	ródło: opracowanie własne 
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gdzie:   �� – �rednia arytmetyczna 
s – odchylenie standardowe 
Me – mediana 
Vs – współczynnik zmienno�ci �� � �

��
� ����

As – współczynnik asymetrii �� � �� �������
� 

�!"

���#����$���


rednia długo�� trasy wyznaczonej metod� optymalizacji czasu przejazdu jest o 15% 
dłu�sza od długo�ci �cie�ki najkrótszej. Mimo wzrostu długo�ci trasy redukcji ulega czas 
przejazdu, �rednio o 5,76 min, czyli a� 35%. W�ród rozwa�anych parametrów tras jedynie 
pr�dko�� na �cie�ce Dijkstry wykazuje ujemny współczynnik asymetrii co oznacza, �e 
wi�kszo�� tras charakteryzuje si� �redni� pr�dko�ci� przejazdu powy�ej 35,3 km�h-1. To jest 
wła�nie główn� zalet� metody Dijkstry i tu uwidacznia si� jej przewaga nad strategi� wyboru  
trasy najkrótszej.  

Do sprawdzenia istnienia warto�ci odstaj�cych dla poszczególnych zmiennych 
przeprowadzono test Grubbsa z zastosowaniem statystyki Grubbsa [4]. Warto�ci statystyki 
dla wszystkich zmiennych wskazały na brak warto�ci odstaj�cych (p>0,2). Porównanie 
długo�ci poszczególnych tras przejazdu ze wzgl�du na długo�� przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys.4. Wykres rozrzutu długo�ci tras przejazdu wyznaczonych według minimalizacji długo�ci oraz 
czasu.

	ródło: opracowanie własne 

Lini� niebiesk� zaznaczono prost� o równaniu y=x, której punkty reprezentuj� trasy o 
równej długo�ci bez wzgl�du na wybrana metod� wyznaczenia. Długo�� �adnej z 
analizowanych trajektorii wyznaczonej algorytmem Dijkstry nie jest mniejsza, ni� trasy 
najkrótszej. Pomimo tego czas przejazdu tras� najkrótsz� jest �rednio o 5,76 min dłu�szy od 
czasu przejazdu tras� wyznaczon� metod� Dijkstry (rys.5.).  
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Rys.5. Wykres rozrzutu czasu przejazdu dla tras wyznaczonych według optymalizacji długo�ci oraz 
czasu.

	ródło: opracowanie własne 

Wszystkie analizowane trajektorie wyznaczone algorytmem Dijkstry s� krótsze w czasie 
ni� trajektorie trasy najkrótszej w sensie długo�ci.  
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Ró�nica czasów = 1,0963+0,5495*x

Rys.6. Oszcz�dno�� czasu przejazdu jako funkcja długo�ci trasy najkrótszej.

	ródło: opracowanie własne 
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Im dłu�sza trasa przejazdu, tym zysk czasowy wynikaj�cy z wyboru trasy Dijkstry jest 
wi�kszy. Równanie prostej regresji pokazuje, �e przeci�tnie na ka�dym kilometrze 
pokonywanej trasy algorytm Dijkstry daje około 0,55 min zysku nad zwykł� strategi�
najkrótszej drogi. Ten zysk byłby �rednio mniejszy, gdyby w analizie nie pomija� tych tras, 
na których wypracowanie jakiegokolwiek zysku czasowego było mo�liwe. Przy trasach 
krótkich, cz�sto dochodzi bowiem do sytuacji, gdzie obie strategie prowadz� tylko przez 
obszary jednej strefy i obie s� równocze�nie optymalne pod wzgl�dem czasu i długo�ci 
przejazdu.   

PODSUMOWANIE  
Przedstawiony w pracy model ruchu pojazdów w obszarze aglomeracji miejskiej 

umo�liwia generowanie tras przejazdu z zadanym dwuwymiarowym rozkładem 
prawdopodobie�stwa zarówno punktów startowych jak i docelowych. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy mo�na stwierdzi�, �e optymalizacja czasu przejazdu metod�
Dijkstry jest najbardziej skuteczna dla zagadnie� modelowania ruchu w mie�cie, którego sie�
ulic potraktowano jako graf nieskierowany.  

 Zastosowany do wyznaczania zarówno najszybszej (optymalnej wzgl�dem czasu 
przejazdu) jak i najkrótszej (optymalnej ze wzgl�du na długo�� trasy) trasy przejazdu 
algorytm mo�na równie� stosowa� do wyznaczania tras przejazdu z dowoln� inn� funkcj�
kosztu zale�n� od wielu parametrów (np. czas, długo��, koszty paliwa, dodatkowe opłaty za 
przyjazd wybranych odcinków, komfort). Zagadnieniem zwi�zanym z prezentowanym 
modelowaniem, które b�dzie jego kontynuacj�, jest opracowanie metody obliczania nat��enia 
(q) i przede wszystkim g�sto�ci (k) ruchu pojazdów w całym mie�cie, bo zbyt du�a warto��
tego ostatniego parametru powoduje powstawanie tak uci��liwych w �yciu codziennym 
zatorów na ulicach miast.  
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DIJKSTRA’S ALGORITHM IN URBAN  
TRAFFIC MODELLING  

Abstract 
The paper presents a mathematical model of the traffic flow during the morning rush. The 

calculations were performed on the example of a hypothetical medium-sized cities, assuming a 
heterogeneity density of road network and diverse actual speed of movement of cars in some areas of 
the city. To determine the optimal route of the vehicle were used a Dijkstra algorithm to search the 
cheapest path in the graph. Statistical methods have shown the usefulness of this algorithm to 
modeling the urban traffic. 
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