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PRĘDKOŚĆ RUCHU JAKO FUNKCJA ODLEGŁOŚCI MIĘDZY POJAZDAMI 

 

W pracy zaprezentowano wyprowadzenie teoretycznej zależności prędkości ruchu pojazdów od gęstości ruchu zdefiniowanej 

jako liczba pojazdów znajdujących się na jednym  kilometrze odcinka drogi. Otrzymana zależność jest funkcją tylko dwóch 

parametrów: średniej długości pojazdów na analizowanym odcinku drogi oraz odległości między nimi opisanej zmienną losową 

o zadanym z góry rozkładzie i znanych parametrach. W pracy analizowano zmienne losowe o różnych rozkładach wykazując ich 

niewielki wpływ na wyprowadzoną zależność prędkości od gęstości ruchu. Wykazano, że wpływ na prędkość ruchu ma jedynie 

wartość oczekiwana przyjętej zmiennej losowej.  Praca jest uogólnieniem wcześniejszej pracy Autorów, w której zakładano iż 

odległość pomiędzy pojazdami jest stała dla wszystkich pojazdów i równa bezpiecznej odległości wyrażonej w jednostkach czasu.  

 

WSTĘP 

Wpływ odległości pomiędzy pojazdami na ogólnie pojęte bezpie-
czeństwo ruchu drogowego jest znaczący i bezsporny. Z racji dyna-
miki zjawiska jakim jest zmieniający się w czasie i przestrzeni potok 
pojazdów na drogach, empiryczne badanie zachowywanej przez kie-
rowców odległości między pojazdami z jednoczesnymi pomiarami 
prędkości tych pojazdów na ustalonym odcinku drogi jest niezmiernie 
trudne i kosztowne. Polskie przepisy ruchu drogowego określają je-
dynie odległość bezpieczną podczas przejazdu przez tunele o długo-
ści ponad 500 m zobowiązując kierujących do zachowania odległości 
50 lub 80 m w zależności od rodzaju pojazdu, od pojazdu poprzedza-
jącego (Ustawa Prawo o Rychu Drogowym art.19. punkt 2, podpunkt 
3.). Podana odległość nie jest uzależniona od prędkości poruszania 
się pojazdu. We Francji bezpieczną odległość między pojazdami uza-
leżniono od ich prędkości poruszania się, określając ją jako czas bez-
pieczny jaki powinien dzielić jadące po sobie pojazdy. Czas ten okre-
ślono we francuskim Kodeksie Drogowym jako 2s [2]. Z kolei, mate-
matyczne modele ruchu samochodowego, a szczególnie modele ma-
kroskopowe ruchu w całym mieście, wymagają określenia prędkości 
poruszania się pojazdów jako funkcji gęstości ruchu na każdym od-
cinku drogi, ulicy.  

Celem pracy jest wyznaczenie analitycznej zależności prędkości 
ruchu od gęstości ruchu. W pracy autorów [3] wyznaczono taką teo-
retyczną zależność przy założeniu stałej, równej dla wszystkich 
uczestników ruchu, odległości między pojazdami określonej jako od-
ległość bezpieczna wyrażona w jednostkach czasu. W niniejszej 
pracy zrezygnowano z tego założenia wyprowadzając bardziej 
ogólną postać zależności prędkości ruchu od gęstości zakładając do-
wolny, choć znany, rozkład prawdopodobieństwa odległości zacho-
wywanej przez pojazdy pozostające w ruchu. 

1. ZALEŻNOŚĆ FUNKCYJNA PRĘDKOŚCI  
OD GĘSTOŚCI  RUCHU 

Poniżej przytoczono metodykę określania postaci funkcji pręd-
kości w zależności od gęstości ruchu zawartą w pracy [3].  

Przyjęto następujące oznaczenia: 
𝑡𝑖 – odległość między i-tym pojazdem a pojazdem go poprze-

dzającym mierzona w jednostce czasu [s], 

𝑑𝑖 – długość i-tego pojazdu [m], 
𝑘  – gęstość pojazdów na rozważanym odcinku drogi 

[𝑝𝑜𝑗 ∙ 𝑘𝑚−1], 

𝑣𝑖 – prędkość i-tego pojazdu poruszającego się na rozważanym 
odcinku drogi [𝑘𝑚 ∙ ℎ−1]. 

Przez odległość 𝑡𝑖 rozumie się czas, jaki i-ty pojazd (a dokładnie 
jego najbardziej wysunięty w kierunku ruchu punkt) potrzebuje na po-
konanie odległości do pojazdu (a dokładnie jego najbardziej wysunię-
tego w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu punktu) poprzedzają-
cego go w kierunku jazdy (rys.1). Odległość między pojazdami uzna-
wana jest za bezpieczną, kiedy gwarantuje bezkolizyjne zatrzymanie 
się pojazdów w nagłej sytuacji drogowej. Bezpieczna odległość wy-
rażona w jednostkach czasu zwykle określana jest na 1-2 sekundy, 
czasami nawet na 3 sekundy w zależności od warunków drogowych 
[6,7]. Teoretycznie czas ten (czyli odległość wynikająca z czasu i rze-
czywistej prędkości pojazdu) powinien zagwarantować bezkolizyjne 
zatrzymanie się pojazdów w nagłych zdarzeniach drogowych. Bez-
pieczna odległość mierzona w jednostkach czasu może być przy róż-
nych prędkościach przemieszczania się pojazdów przeliczona na 
bezpieczną odległość mierzoną w jednostkach długości. 

 

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

 
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.), gdzie odległość między pojazdami, 
po uporządkowaniu jednostek, wyraża zależność: 

𝑠𝑖 = 𝑣𝑖[𝑘𝑚 ∙ ℎ−1] ∙ 𝑡𝑖[𝑠] = 𝑣𝑖𝑡𝑖
1

3600
[𝑘𝑚] (1) 

 
Biorąc pod uwagę długość pojazdu i zapisaną powyżej odległość 

między pojazdami można zapisać nierówność: 
 

∑(
𝑑𝑖
1000

+ 𝑣𝑖
𝑡𝑖

3600
)

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑆 (2) 
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Odcinek drogi o długości S został w nierówności (2) przedsta-
wiony jako suma długości drogi zajętej przez wszystkie n znajdują-
cych się na niej pojazdów, biorąc pod uwagą zarówno długość po-
jazdu, jak i odległość do pojazdu poprzedzającego. Założono, dla 
uproszczenia rachunków niemających wpływu na otrzymywany re-
zultat, że suma długości drogi znajdującej się przed pierwszym po-
jazdem i za ostatnim jest równa średniej odległości między pojaz-
dami. 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 po-
jazd przy aktualnej gęstości jest w stanie osiągnąć 

 
𝑣𝑖 = 𝑣(𝑘)  𝑑𝑙𝑎 𝑘𝑎ż𝑑𝑒𝑔𝑜 𝑖 = 1,2,… , 𝑛 (3) 

 
Wzór (2) przyjmuje wtedy postać 
 

∑
𝑑𝑖
1000

+ 𝑣∑
𝑡𝑖

3600

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑆 (4) 

 
Wprowadzając średnią długością pojazdu w ruchu wyrażoną w 

metrach �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1  otrzymano 

 

𝑛
�̅�

1000
+
𝑣 ∙ 𝑛

3600
∑

𝑡𝑖
𝑛

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑆 (5) 

 

Pojawiający się w zależności (5) człon ∑
𝑡𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  wyraża średnią 

arytmetyczną wartość odległości (mierzonej w jednostkach czasu) 
między pojazdami, która jest estymatorem wartości oczekiwanej roz-
kładu prawdopodobieństwa odległości między pojazdami poruszają-
cymi się po rozważanym odcinku drogi.  

W warunkach rzeczywistego ruchu warunek bezpiecznej odle-
głości równej dla wszystkich pojazdów może być utrzymany tylko w 
nielicznych przypadkach, np. przy spokojnym, jednostajnym ruchu na 
drogach szybkiego ruchu. W innych przypadkach, a w szczególności 
w ruchu miejskim, odległość pomiędzy pojazdami zależy od wielu 
czynników, które są szczegółowo analizowane w literaturze [1,4]. Od-
ległość ta zależy od temperamentu kierowcy, parametrów pojazdu, 
warunków drogowych, warunków atmosferycznych a także od przy-
jętej w danym kraju kultury jazdy. Są kierowcy bardziej dynamiczni, 
dla których bezpieczna odległość będzie mniejsza niż dla kierowcy 
spokojniejszego czy też bardziej zmęczonego. Populację kierowców 
można też podzielić na mniej lub bardziej podporządkowujących się 
przepisom ruchu drogowego. Na odległość mają też wpływ przyspie-
szenie pojazdu oraz skuteczność hamowania. Nie bez wpływu są 
także stan nawierzchni, i fakt, czy ruch odbywa się w warunkach miej-
skich, czy też na drogach szybkiego ruchu. Nie jest celem tej pracy 
wymienianie wszystkich czynników wpływających na odległość po-
między pojazdami w ruchu, ani też szeregowanie ich według znacze-
nia, tym niemniej wydaje się, że styl jazdy kierowcy jest tu czynnikiem 
o dużym znaczeniu. Na przykład w pracach [3,5] wykazano, z wyko-
rzystaniem danych pomiarowych z obwodnicy Atlanty, że w tych sa-
mych warunkach drogowych zdecydowana większość obliczonych 
odległość między pojazdami wahała się pomiędzy 1,2 a 2,2 s., czyli 
różnica odległości wynikająca tylko ze stylu jazdy kierowcy docho-
dziła niemal do 100%. W związku z tym, w niniejszej pracy założono, 
że odległość pomiędzy pojazdami jest zmienną losową o założonym 
a priori rozkładzie i znanych jego parametrach.  

Zakładając zatem, że znany jest rozkład prawdopodobieństwa 
odległości między pojazdami zachowywanych przez kierowców (T) 

oraz jego skończona wartość oczekiwana 𝐸(𝑇) zależność (5) przyj-
muje postać: 

 

𝑛
�̅�

1000
+
𝑣 ∙ 𝑛

3600
𝐸(𝑇) ≤ 𝑆 (6) 

 
Analogiczne przekształcenia jak w pracy [3] prowadzą do zależ-

ności prędkości od gęstości ruchu przy różnych odległościach między 

pojazdami opisanych zmienną losową 𝑇𝑏  przedstawionej w nierów-
ności (7). 

𝑣(𝑘) ≤
1

𝑘
∙
3600

𝐸(𝑇)
−
3,6�̅�

𝐸(𝑇)
 (7) 

 
Specyfika rozważanego zjawiska nakazuje nałożyć na zbiór roz-

wiązań oczywiste ograniczenia: 
 

0 < 𝑘 < ∞ 

0 < �̅� < ∞ 
(8) 

 
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych wyrażających zależność po-

między prędkością pojazdów 𝑣 a gęstością ruchu 𝑘, dla 

�̅� = 4 [𝑚], 𝐸(𝑇𝑏) = 2𝑠 pokazano na rysunku 2 jako obszar ozna-
czony kolorem niebieskim. 

 

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

 
Wśród najważniejszych cech funkcji będącej górnym ogranicze-

niem obszaru wyznaczonego w (7), należy wymienić: 

– miejsce zerowe dla 𝑘 =
1000

�̅� 
[𝑝𝑜𝑗 ∙ 𝑘𝑚−1] . Jest to zatem gę-

stość, przy której ruch ustaje – prędkości i odległości pomiędzy 
pojazdami spadają do zera. Wartość ta nie zależy od odległości 
między pojazdami a jedynie od  średniej ich długości, 

– asymptota pionowa o równaniu 𝑘 = 0 oznaczająca bardzo 
szybki wzrost prędkości przy zmniejszającej się do zera gęstości. 
Oczywiście przy gęstości k=0 nie ma żadnego pojazdu w ruchu i 
nie ma sensu mówić o górnym ograniczeniu prędkości. Założenie 
(8) dopuszcza teoretycznie nieograniczoną wartość prędkości, 
jednak w praktyce dla małych gęstości ruchu ograniczeniem gór-
nym prędkości są parametry techniczne pojazdów oraz przepisy 
ruchu drogowego redukujące wartości prędkości znacznie poni-
żej wynikających z rozważań teoretycznych, 

– jest to funkcja hiperboliczna.  
Hiperboliczny typ zależności prędkości pojazdu od gęstości ruchu ma 
więc uzasadnienie teoretyczne w przeciwieństwie do stosowanych 
od lat w literaturze wzorów empirycznych zestawionych na przykład 
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w pracy [5]. Raz jeszcze należy podkreślić, że wyznaczona zależność 
stanowi jedynie ograniczenie górne rzeczywistych, występujących w 
realnym ruchu relacji, ponieważ nie zawiera ograniczeń prawno-tech-
nicznych obowiązujących w ruchu drogowym. 

2. RÓŻNE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIENSTWA 
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY POJAZDAMI 

Podstawowa dla określenia prędkości ruchu nierówność (7) 
określa tę prędkość w zależności od średniej długości pojazdu oraz 
wartości oczekiwanej zmiennej losowej opisującej wielkość luki mię-
dzy pojazdami. W dalszej analizie poddano wpływ różnych rozkładów 
zmiennej losowej, a co za tym idzie sposobów wyznaczania wartości 
oczekiwanej, opisującej odległości pomiędzy pojazdami na otrzymy-
wane prędkości. Badano rozkład jednostajny, trójkątny oraz log-nor-
malny. 

2.1. Rozkład jednostajny 

Założono, że warunki drogowe, atmosferyczne, typy kierowców 
poruszających się na badanym odcinku drogi oraz inne przypadkowe 
czynniki powodują, że rozkład prawdopodobieństwa zachowywanych 
przez pojazdy odległości do pojazdu poprzedzającego jest jedno-
stajny, czyli opisany następującą funkcją gęstości: 

𝑓(𝑡𝑖) = {

1

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑙𝑎 0 < 𝑡𝑖 ≤ 𝑡𝑚𝑎𝑥

0 𝑡𝑖 > 𝑡𝑚𝑎𝑥

 (9) 

 
gdzie 𝑡𝑚𝑎𝑥  jest dowolnie dużą, skończoną wartością odległości mie-
rzonej w czasie. 
 

Przy takim rozkładzie wartość oczekiwana odległości między po-

jazdami wynosi 0,5𝑡𝑚𝑎𝑥. Zależność prędkości od gęstości ruchu jest 
wtedy silnie uzależniona od najbardziej zachowawczego kierowcy 
generującego wartość 𝑡𝑚𝑎𝑥  i przyjmuje postać: 

𝑣(𝑘) ≤
1

𝑘
∙
7200

𝑡𝑚𝑎𝑥
−
7,2�̅�

𝑡𝑚𝑎𝑥
 (10) 

Przyjmując jak wyżej �̅� = 4 [𝑚] oraz 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 6[𝑠] otrzymano 
obszar występowania teoretycznych prędkości przedstawiony na ry-
sunku 3. Odległość od pojazdu poprzedzającego równa 6 s przy 
prędkości 50 km·h-1 daje odległość około 83 m, czyli wystarczająco 
dużo, by określić styl jazdy kierowcy jako skrajnie zachowawczy. 
 

 
Rys. 3. Obszar teoretycznego występowania wartości prędkości po-

jazdów v(k) przy określonych wartościach gęstości ruchu k dla �̅� =
4 [𝑚] oraz 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 6[𝑠]- rozkład jednostajny 𝑡𝑖 
Źródło: opracowanie własne.  

2.2. Rozkład trójkątny  

W tym podpunkcie przyjęto bliższy rzeczywistego rozkład liczby 
kierowców co do ich stylu jazdy w postaci rozkładu trójkątnego. Zało-
żono, że najwięcej jest kierowców odpowiedzialnych i rozsądnych za-
chowujących odległość od poprzedzającego pojazdu w zakresie od-
ległości bezpiecznej szacowanej na 2s. Dodatkowo założono, że 
liczba kierowców agresywnych lub bardziej zachowawczych maleje 
liniowo aż do zera. Niech największa możliwa odległość bezpieczna 

będzie, jak w rozdziale 2.1. równa 𝑡𝑚𝑎𝑥 . Wtedy funkcję gęstości roz-
kładu liczby kierowców przedstawia równanie (11). 

 

𝑓(𝑡𝑖) =

{
 

 
𝑡𝑖
𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑙𝑎 0 < 𝑡𝑖 ≤ 2

2(𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑖)

𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑚𝑎𝑥 − 2)
2 < 𝑡𝑖 ≤ 𝑡𝑚𝑎𝑥

 (11) 

 
Wykres opisanej funkcji gęstości przedstawia rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Wykres funkcji gęstości trójkątnego rozkładu prawdopodo-
bieństwa 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Dla tak określonego zbioru preferencji kierowców wartość ocze-

kiwana odległości między pojazdami wynosi 𝐸(𝑡𝑖) =
𝑡𝑏+𝑡𝑚𝑎𝑥

3
. Za-

leżność prędkości od gęstości ruchu jest uzależniona od odległości 
między pojazdami (a zatem także typu kierowcy) najczęściej wystę-
pującego oraz największej (najbardziej zachowawczego kierowcy w 
zbiorze). Zależność prędkości od gęstości przyjmuje wtedy postać  
 

𝑣(𝑘) ≤
1

𝑘
∙
10800

𝑡𝑚𝑎𝑥 + 𝑡𝑏
−

10,8�̅�

𝑡𝑚𝑎𝑥 + 𝑡𝑏
 (12) 

 

Przyjmując jak wcześniej �̅� = 4 [𝑚] oraz 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 6[𝑠] otrzy-
mano obszar występowania teoretycznych prędkości przedstawiony 
na rysunku 5. 
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Rys. 5. Obszar teoretycznego występowania wartości prędkości po-

jazdów v(k) przy określonych wartościach gęstości ruchu k dla �̅� =
4 [𝑚] oraz 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 6[𝑠]- rozkład trójkątny 𝑡𝑖 
Źródło: opracowanie własne. 

2.3. Rozkład logarytmiczno-normalny  

Idealnym i najbardziej pożądanym rozkładem cechy jest rozkład 
normalny. Specyfika opisywanego zbioru kierowców reprezentowa-
nych przez odległości do pojazdu poprzedzającego ograniczająca 
zbiór argumentów do liczb dodatnich nie pozwala rozważać tego roz-
kładu. Założono zatem, że opisywana cecha posiada rozkład logaryt-

miczno-normalny, dla którego nośnikiem jest przedział (0, +∞). 
Rozkład ten posiada funkcję gęstości zależną od dwóch parametrów 
𝜇 i 𝜎 przedstawioną w równaniu (13) i na rysunku 6. 

 

𝑓(𝑡𝑖) =
1

𝑡𝑖𝜎√2𝜋
𝑒
−(ln (𝑡𝑖)−𝜇)

2

2𝜎2  (13) 

 

 
Rys. 6. Wykres funkcji gęstości rozkładu logarytmiczno-normalnego 
z parametrami 𝜇 = 2, 𝜎 = 0,5 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Zakładając, że najliczniejsza grupa kierowców reprezentuje od-

ległość bezpieczną czyli moda rozkładu jest równa 𝑡𝑏 otrzymujemy 
zależność (13): 

𝑒𝜇−𝜎
2
= 𝑡𝑏 (13) 

czyli 

𝜇 = ln(𝑡𝑏) + 𝜎
2 (14) 

 
Podstawiając równanie (14) do wartości oczekiwanej rozkładu 

logarytmiczno-normalnego otrzymano: 
 

𝐸(𝑡𝑖) = 𝑒
𝜇+

𝜎2

2 = 𝑡𝑏 + 𝑒
1,5𝜎2 (15) 

 

Zatem wartość oczekiwana odległości między pojazdami jest 
równa odległości bezpiecznej powiększonej o współczynnik zwią-
zany ze zróżnicowaniem zbioru danych.  

Podstawiając wyznaczoną w (15) wartość oczekiwaną do (7) 
otrzymano zależność prędkości od gęstości dla logarytmiczno-nor-
malnego rozkładu odległości między pojazdami. 

 

𝑣(𝑘) ≤
1

𝑘
∙

3600

𝑡𝑏 +𝑒1,5𝜎
2 −

3,6�̅�

𝑡𝑏+𝑒1,5𝜎
2 (16) 

Przyjmując dla celów poglądowych 𝜎 = 0,5 oraz jak wyżej 
𝑡𝑏 = 2[𝑠] otrzymano obszar teoretycznego występowania prędko-
ści przedstawiony na rysunku 7. 

 

 
Rys. 7. Obszar teoretycznego występowania wartości prędkości po-
jazdów v(k) przy określonych wartościach gęstości ruchu k dla  

�̅� = 4 [𝑚] oraz 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 6[𝑠]- rozkład logarytmiczno-normalny 𝑡𝑖 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Pamiętać należy, że w całych powyższych rozważaniach wyzna-

czany jest teoretyczny obszar występowania zależności między pręd-
kością a gęstością ruchu pojazdów po jednej jezdni. Innym, nie roz-
ważanym w niniejszej pracy, zagadnieniem jest ograniczanie ob-
szaru z góry biorąc pod uwagę rzeczywiste zachowania kierowców i 
respektowanie przez nich nakładanych przez przepisy ruchu drogo-
wego ograniczeń prędkości. 

PODSUMOWANIE 

W pracy wykazano, że niezależnie od rozkładu prawdopodo-
bieństwa odległości miedzy pojazdami, zależność prędkości od gę-
stości ruchu ma postać funkcji hiperbolicznej.  

Przedstawione rozumowanie, a w szczególności nierówność (7) 
pozwala wyznaczyć obszar rozwiązań dopuszczalnych dla badań za-
leżności prędkości od gęstości ruchu przy dowolnym, znanym rozkła-
dzie odległości do pojazdu poprzedzającego. 

Zdefiniowana nierównością (7) hiperboliczna zależność prędko-
ści jako funkcji gęstości ruchu może być wykorzystana w modelowa-
niu ruchu samochodowego w makroskopowych modelach na tere-
nach zurbanizowanych. 
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A traffic speed as a function of distance between vehicles 

In the paper a theoretical relation between velocity of ve-

hicles in motion and density (defined as number of vehicles for 

one kilometer of road) was investigated. Described function 

has two parameters only: mean length of vehicles and a dis-

tance between them as random variable with a priori known 

distribution and parameters. In the article a various random 

variables with different distribution functions were analyzed. 

It was proved that random variable hasn’t important influence 

on the velocity function. Velocity function depends  on ex-

pected value of distance between vehicles only. The article is 

a generalization of previous author paper where velocity func-

tion was created by assumption of constant distance between 

vehicles and equal safe distance defined in time unit.  
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