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Streszczenie 
 

Uniwersalność automatów komórkowych spowodowała, iż znajdują 
zastosowanie w wielu dziedzinach, np. w modelowaniu i symulacji ruchu 
drogowego. Autorzy prezentują dokonania w tym zakresie (tab. 1) oraz 
formułują nowy model, będący rozwinięciem modelu skrzyżowania dróg 
prezentowanego w [1] i [8]. Dodatkowo autorzy przedstawiają charaktery-
stykę opracowanego, nowatorskiego systemu, umożliwiającego modelo-
wanie dowolnego obszaru (zespół skrzyżowań i dróg) oraz symulowanie 
ruchu w ujęciu mikroskopowym.  
 
Słowa kluczowe: automaty komórkowe, symulacja. 
 

Use of cellular automata for traffic analysis 
 

Abstract 
 
Cellular automata are considered by some researchers to belong to one of 
the IT department, which is an artificial intelligence. Even though their 
history goes back to the forties of the last century, much attention is still 
paid to the use of cellular automata for the process of testing and simulation 
of  different phenomena. The universality of cellular automata caused their 
application to many areas such as: physics, computer graphics and traffic 
modeling. The authors present the achievements in this field (Table 1) and 
formulate a new traffic model which is a development of the  crossroads 
model defined by Chowdhury-Schadschneider [1] and later by  Bartodziej 
[8]. This new model helps to simulate traffic at the crossroads of two-lane 
and two-way roads. In addition, there is given the worked out system 
characteristics which enables modeling any area (intersections and roads) 
and carrying out the traffic simulations in a microscopic approach. The 
software consists of two applications: TrafficCA (traffic simulator based 
on cellular automata) and the map editor (this application enables  generating 
any area including roads, traffic lights and the surroundings). Taking into 
account the fact that the simulated cases are always correct (carried out in 
accordance with properly defined models of cellular automata), the developed 
system, except for the traffic modeling, can be used for showing driver 
behaviour unfavourable for traffic capacity. 
 
Keywords: cellular automata, simulation. 
 
1. Wstęp 
 

W dzisiejszym świecie niemal każdy człowiek spotyka się 
z problemem zatorów ulicznych – niektórzy jako kierowcy, inni 
jako piesi. Dla większości z nich jedynym rozwiązaniem tej sytuacji 
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jest rozbudowa sieci dróg i chodników. Niestety, dostrzec można 
realne ograniczenia takiej polityki w związku z ograniczeniem 
miejsca w wielu gęsto zabudowanych aglomeracjach a także  
z koniecznością ochrony pozostałych obszarów „zielonych”, które 
niezbędne są dla zachowania życia na naszej planecie. 

 
Tab. 1.  Opracowane modele ruchu drogowego na bazie automatów komórkowych 
Tab. 1.  The traffic models using cellular automata 
 

Model Opis 

Model podstawowy – 
model Choparda-
Luthego-Queloza 

Elementarny automat komórkowy, zdefiniowany przez 
S.Wolframa, o regule numer 184; przestawia ruch 
pojazdów na drodze jednokierunkowej i jednopasmo-
wej. Wszystkie samochody poruszają się w jedną 
stronę maksymalnie o jedną pozycję. 

Model Nagela-
Schreckenberga [4] 

Model opisujący ruch samochodów na drodze jedno-
pasmowej i jednokierunkowej. Pas ruchu podzielony 
jest na odcinki (komórki) o długości 7,5 metra. Model 
posiada pochłaniające warunki brzegowe i 4-ro etapo-
wą funkcję przejścia: przyśpieszenie, hamowanie, 
zdarzenie losowe i przesunięcie. 

Model [1]  
Chowdhuryego-
Schadschneidera  

Model skrzyżowania, w którym ruch pojazdów odby-
wa się tylko w prawo lub do góry. Model posiada 
periodyczne warunki brzegowe. Funkcja przejścia jak 
w modelu NagelaSchreckenberga. 

Model Treibera:  
Ring-Road – ruch 
okrężny [6] 

Ruch pojazdów odbywa się na drodze dwupasmowej 
i jednokierunkowej (tablica o dwóch wierszach i n 
kolumnach). Funkcja przejścia jak w modelu Nagela-
Schreckenberga z tym, że pojazdy mogą zmieniać pas 
ruchu. 

Model Treibera:  
On Ramp – pas 
rozbiegowy [6] 

Model przedstawia drogę dwupasmową, jednokierunkową 
wraz z pasem rozbiegowym (pas trzeci). Funkcja przejścia 
składa się z 5 etapów: zmiana pasa ruchu, przyśpieszenie, 
hamowanie, zdarzenie losowe i przesunięcie.  

Model Treibera:  Lane 
closing – zamknięcie 
drogi z symulacją 
ograniczenia  
prędkości [6] 

Model opisuje ruch pojazdów na drodze dwupasmo-
wej, jednokierunkowej. Fragment tej drogi jest za-
mknięty. Siatka automatu komórkowego ma postać 
tablicy dwuwymiarowej o dwóch wierszach i n kolum-
nach. Funkcja przejścia składa się z 5 etapów: zmiana 
pasa ruchu, przyśpieszenie, hamowanie, zdarzenie 
losowe i przesunięcie.  

Model Treibera: Uphil 
Grade – stromy 
podjazd [6] 

Model przedstawia ruch na drodze dwupasmowej, 
i jednokierunkowej w postaci tablicy o dwóch wier-
szach i n kolumnach. Symulowane są utrudnienia 
w ruchu spowodowane przez wolno jadące pojazdy 
poruszające się po stromych podjazdach.  

Model Treibera: 
Traffic Lights – 
sygnalizacja  
świetlna [6] 

Model symulujący ograniczenia w ruchu, jakim jest 
sygnalizacja świetlna. Sieć komórek o dwóch wierszach 
i n kolumnach przedstawia dwupasmową drogę jedno-
kierunkową. Funkcja przejścia składa się z 5 etapów.  

Model Treibera: Lane 
Changes – zmiana 
pasa [6] 

Model identyczny z modelem ruchu okrężnego, tyle, 
że na drodze dodatkowo umieszczone zostały prze-
szkody na obydwu pasach ruchu, co zmusza pojazdy 
do zmiany pasa.  

Modele  
Bartodzieja [8] 

Rozwinięcie kilku modeli, m.in. Chowdhuryego-
Schadschneidera, Ring-Road i On Ramp. 

Nowy model  
skrzyżowania  
[niniejszy referat] 

Rozwinięcie modeli skrzyżowania [1] i [8]; modyfikacja 
drugiego etapu funkcji przejścia, poprzez uwzględnienie 
detektora ruchu (np. pętli indukcyjnej), co powoduje 
eliminację możliwości zablokowania skrzyżowania. 

 
Źródło: opracowanie własne na bazie literatury. 
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Dlatego też, zauważona została potrzeba usprawnienia istnieją-
cego systemu transportu, np. poprzez modelowanie i sterowanie 
ruchu oraz permanentne edukowanie kierowców i wskazywanie 
niepoprawnych zachowań na drodze. Do tego celu przydatne jest 
posiadanie odpowiedniego aparatu matematycznego i oprogra-
mowania.  

W tabeli 1 przedstawiono istniejące modele ruchu drogowego. 
Część z nich została zaimplementowana i przedstawiona w postaci 
systemu dostępnego na stronie dra Martina Treibera [6]. Innym, 
zasługującym na uwagę systemem jest aplikacja TrafficSim [7], 
która posłużyła do testowania modeli przedstawionych w [8]. 
Zgodnie z informacją, prezentowaną na stronie internetowej pro-
jektu [7], autorzy opracowali środowisko dla prostej symulacji 
ruchu drogowego. 

Niestety, ilość istniejących modeli (nie uwzględniają wszyst-
kich aspektów ruchu drogowego) oraz rozwiązań informatycznych 
(darmowych dla końcowego użytkownika) jest wciąż niewystar-
czająca. W związku z tym, wspierając się analizą dostępnych 
rozwiązań, autorzy opracowali i prezentują w niniejszym referacie 
rozwinięcie modelu skrzyżowania dróg oraz środowisko, bazujące 
na teorii automatów komórkowych, do analizowania zachowań 
kierowców wobec zadanej sytuacji w określonym strukturalnie 
obszarze. 

 
2. Idea automatów komórkowych 
 

Ogólnie rzecz ujmując, automat komórkowy jest to matema-
tyczny model dynamicznych procesów zachodzących w czasie. 
Zgodnie z definicją [3] specyfikują go następujące elementy: 
siatka komórek, zbiór stanów oraz reguła określająca stan komórki 
w chwili t+1 w zależności od stanu danej komórki i komórek ją 
otaczających w chwili t. Siatka stanów jest dyskretną, 
d-wymiarową przestrzenią, w której zachodzi ewolucja automatu 
i podzielona jest na jednakowe komórki. Każda z nich może przy-
jąć jeden ze stanów (si), przy czym liczba stanów jest skończona 
i dowolnie duża (zawiera k elementów). Zatem regułę przejścia 
można zapisać następująco: 

 
),( )),(()1( iOjtjsFtis                  (1) 

 
gdzie O(i) jest otoczeniem i-tej komórki. 

Z uwagi na fakt, że implementacja tego typu siatki jest niemoż-
liwa do zrealizowania, w komputerze ma ona postać skończonej 
tablicy. Dlatego też aby urealnić symulowane zjawiska ustala się 
warunki brzegowe (periodyczne, pochłaniające, odbijające)[5], 
które określają zachowanie się komórek na brzegach tablicy. Dla 
celów omawianego systemu wykonano tzw. pochłaniające warun-
ki brzegowe – brzegi siatki wypełnione są z góry ustaloną warto-
ścią, która powoduje, że symulowana cząstka (pojazd) po przekro-
czeniu krawędzi siatki przestaje istnieć. 

W jednym automacie nie mogą istnieć dwie komórki, które nie 
mają wszystkich elementów takich samych. Budowa wszystkich 
komórek musi być identyczna, muszą mieć tyle samo sąsiadów, 
taką samą przestrzeń stanów, kształt itp. Stan komórki zmieniany 
jest w dyskretnych chwilach czasu, zgodnie z regułami, mówią-
cymi w jaki sposób zależy on od jej poprzedniego stanu i stanu jej 
sąsiadów [5].  

Jedną z najprostszych grup automatów komórkowych są jed-
nowymiarowe automaty o dwóch stanach komórki (0 lub 1) 
i otoczeniu złożonym z najbliższych sąsiadów. Często określa się 
funkcję przejścia zapisując ją w postaci ośmiu trój-bitowych liczb 
binarnych od 0 do 7 (000, 001, 010, 011, ...) z przypisanymi im 
wartościami [5]. Nietrudno obliczyć, że wszystkich funkcji przej-
ścia, dla tak określonego jednowymiarowego automatu komórko-
wego, jest 28 = 256. 

Inną grupą są automaty dwuwymiarowe. Znane i szeroko opisywa-
ne, to „Gra w życie”, czy „Mrówka Langtona” [3, 5]. Poznanie tej 
grupy przyczyniło się do opracowania modeli uwzględnionych 
w prezentowanym środowisku, wykonanym w technologii Silverlight.  
 

3. Technologia Silverlight 
 

Microsoft Silverlight jest technologią umożliwiającą tworzenie 
aplikacji typu RIA (ang. Rich Internet Application). W celu ich 
uruchomienia wymagana jest jedynie dowolna przeglądarka inter-
netowa z zainstalowanym specjalnym dodatkiem, tzw. wtyczką 
(ang. plug-in). Od wersji Silverlight 3.0 użytkownicy mają możli-
wość instalacji takich aplikacji na lokalnym komputerze, co po-
zwala na pracę w trybie offline. Jedną z największych zalet tej 
technologii jest możliwość tworzenia aplikacji w dowolnym języ-
ku wspieranym przez .NET (np. C# lub Visual Basic.NET). Ko-
lejnym ważnym aspektem jest tzw. multiplatformowość pisanych 
w Silverlight aplikacji – dostępne są „wtyczki” dla systemów 
Windows i Mac OS X oraz projekt Moonlight przeznaczony dla 
systemu Linux.  
 
4. Specyfikacja i możliwości opracowanego 

środowiska do symulacji ruchu drogowego 
 
Środowisko, opracowane na Wydziale Informatyki Zachodnio-

pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecnie,  
składa się z dwóch głównych aplikacji: TrafficCA (symulacja 
ruchu drogowego bazująca na automatach komórkowych) oraz 
edytora map (aplikacja umożliwia wygenerowanie dowolnego 
obszaru, w skład którego wchodzą drogi, sygnalizatory oraz oto-
czenie). Celem głównym powstania systemu było umożliwienie 
modelowania ruchu drogowego, zgodnie z modelami przedsta-
wionymi w tabeli 1 oraz wprowadzenie i symulacja innych moż-
liwych zdarzeń, np. wpływ „agresji” kierowców na komfort jazdy 
pozostałych uczestników, czy wpływ pętli indukcyjnych na za-
kleszczanie pojazdów w ciągu skrzyżowań dróg. 

Mapa, którą można w systemie uzyskać, składa się siatki komó-
rek o n-wierszach i m-kolumnach. Pojedyncza komórka może 
reprezentować jezdnię lub pobocze (w domyśle teren niedostępny 
dla pojazdów). Komórki jezdni są wykorzystywane do tworzenia 
ścieżek, po których poruszają się samochody. Każda ścieżka ma 
postać drzewa (rysunek 1), a zatem posiada jeden korzeń i n-liści. 
Korzeń reprezentuje punkt, w którym obiekty samochodów są 
tworzone (wjeżdżają w strefę uwidocznioną na mapie), węzeł to 
rozwidlenie ścieżki na dwie podścieżki (rozwidlenie drogi, skrzy-
żowanie) a liście to punkty, w których samochody są niszczone 
(opuszczają obszar mapy). Do każdego węzła przypisana jest 
wartość prawdopodobieństwa. Na jego podstawie samochód de-
cyduje o wyborze danej drogi – podścieżki drzewa. Dla korzenia 
owa wartość to prawdopodobieństwo pojawienia się nowego 
samochodu na mapie w danym punkcie. Liście są takimi samymi 
obiektami jak inne węzły – nie posiadają jedynie referencji do 
węzłów następnych.  

 
 

 
 
Rys. 1.  Drzewo dla ścieżki, po której porusza się pojazd 
Fig. 1.  The tree for the path which the vehicle moves on 

 
Ponadto każda komórka typu „jezdnia” może zawierać obiekt 

reprezentujący sygnalizator świetlny. Jest on definiowany przez 
trzy parametry – czasy świecenia się świateł czerwonego i zielo-
nego oraz opóźnienie, decydujące o tym, po jakim czasie od startu 
symulacji dany sygnalizator rozpoczyna pracę – jest to wykorzy-
stywane w celu odpowiedniej synchronizacji sygnalizacji. 
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Podobnie jak w modelu Nagela-Schreckenberga [4] symulowany 
samochód jest nie większy od pojedynczej komórki i przechowuje 
referencje do komórki, na której się znajduje obecnie oraz komórek 
następujących po niej w ramach danej ścieżki. Każda komórka 
składa się z 30 mniejszych „podkomórek” – mechanizm ten pozwa-
la na zwiększenie dokładności i płynności symulowanego ruchu. 
Dany samochód może przemieścić się do następnej komórki pod 
warunkiem, że w obecnej komórce nie świeci się czerwone światło, 
a w następnej komórce nie znajduje się inny samochód.  

Obiekt „samochód” przechowuje kilka wartości, m.in. informa-
cję o obecnej komórce i następnej komórce oraz obecną ścieżkę 
(drogę), współrzędne, prędkość, prędkość maksymalną, przyspie-
szenie (opóźnienie) i przyspieszenie maksymalne. Przyspiesze-
nie/opóźnienie zależne jest od odległości do następnego pojazdu 
lub sygnalizacji świetlnej oraz zdarzeń losowych. 

 
 

 
 
Rys. 2.  Algorytm poruszania się pojazdu 
Fig. 2.  The algorithm of the vehicle movement 

 
Opracowane środowisko do symulacji ruchu drogowego, posia-

da ogromne możliwości wykorzystania, m.in: 
 dostęp z poziomu przeglądarki WWW; 
 rozbudowany edytor map, dzięki któremu można modelować 

dowolny obszar objęty badaniem, np. konfliktowe skrzyżowa-
nie dróg; 

 proces symulacji, umożliwiający m.in. zróżnicowanie samo-
chodów ze względu na różne wartości przyspieszeń czy prędko-
ści maksymalnych, generowanie zdarzeń losowych oraz mode-
lowanie specyficznych sytuacji na drodze; 

 statystyki oraz wizualizacja danych wygenerowanych przez 
symulator, np. natężenie ruchu, średnia prędkość, wartości 
prędkości i przyspieszeń pojazdów na danym odcinku drogi, 
przepustowość danego obszaru itp.  

 
5. Nowy model skrzyżowania 
 

Opracowany model skrzyżowania jest rozwinięciem modelu 
Chowdhuryego-Schadschneidera [1] i Bartodzieja [8] (rys. 3).  

Model dotyczy skrzyżowania dróg dwupasmowych, dwukie-
runkowych. Odległości pomiędzy skrzyżowaniami nie muszą być 
jednakowe. Komórka może być wolna lub zajęta (posiada wów-
czas wartość liczbową Vj,i = 0, 1, …, Vmax, gdzie j jest numerem 

drogi, i - numerem komórki, dla których określona jest prędkość 
pojazdu na danym odcinku drogi).  
 
 

 
 
Rys. 3.  Modele [1] i [8] mogą prowadzić do blokady skrzyżowania 
Fig. 3.  The models [1] and [8] may lead to the crossroad’s blocking 

 
Rozwinięcie istniejących modeli skrzyżowań dotyczy uwzględ-

nienia detektora ruchu (np. pętli indukcyjnej) umieszczonego za 
skrzyżowaniem w celu określenia możliwości opuszczenia skrzy-
żowania (rysunek 4). 

W związku z tym funkcja przejścia, dla opracowanego modelu 
składa się, tak jak w modelach [1] i [8], z czterech etapów z tym, 
że został zmodyfikowany etap drugi (hamowanie). Etapy 1,2 i 4 są 
zgodne z modelem [4]:  
1. przyspieszanie – pojazdy, których prędkość (Vj,i) w chwili t jest 

mniejsza od Vmax, zwiększają ją o jeden: 
 

1  ,,max,  ijijij VVVV ,          (2) 

 
 gdzie Vj,i – prędkość pojazdu znajdującego się na drodze 

nr j i komórce i; 
2. hamowanie – jeżeli sygnalizacja świetlna na najbliższym skrzy-
żowaniu ma kolor: 
 czerwony oraz 

 
),min( ,,, ijijij sdV  , to ),min( ,,, ijijij sdV  ,           (3) 

 
 lub zielony oraz  

 

ljijij psd ,,,  , to ),min( ,,, ijijij dVV  ,           (4) 

 
 lub zielony oraz 

 

ljijij psd ,,,  , to ),min( ,,, ijijij sdV  ,           (5) 

 
gdzie dj,i – odległość pojazdu znajdującego się w i-tej komór-
ce drogi nr j do następnego pojazdu; sj,i – odległość pojazdu 
znajdującego się w i-tej komórce drogi nr j do najbliższych 
świateł; pj,l – odległość od świateł na drodze nr j do pętli in-
dukcyjnej umieszczonej za określonym skrzyżowaniem; 

3. zdarzenie losowe – z zadanym prawdopodobieństwem, samo-
chody zmniejszają swoją prędkość o jeden: 

 
10 ,,,  ijijij VVpPV ,       (6) 

 
gdzie P – zmienna losowa, p – prawdopodobieństwo wystą-
pienia zdarzenia losowego; 

4. przesunięcie – pojazdy przesuwają się o tyle komórek ile wy-
nosiła ich prędkość; zmienna czasu zmienia wartość z t na t+1. 

 
 

 
 
Rys. 4.  Pojazd znajdujący się na polu zakreskowanym (mimo zielonego świiatła) 

nie wjedzie na skrzyżowanie. Szare pole – oznacza pętlę indukcyjną 
Fig. 4.  The vehicle located in the marked field (despite the green traffic light) will 

not enter the crossroad. The grey box – means the loopset 
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6. Podsumowanie 
 

Opracowano nowy model skrzyżowania, będący rozwinięciem 
modeli prezentowanych w [1] i [8]. Dzięki temu można uwidocz-
nić niepoprawne zjawisko blokowania skrzyżowań. W praktyce 
model może przyczynić się do zaprogramowania sterowników 
sygnalizacji świetlnej w taki sposób aby, w przypadku pokazanym 
na rysunku 4, wymuszały światło czerwone. 

Opracowano środowisko do mikrosymulacji ruchu drogowego 
i analizy zachowań kierowców. Opracowane narzędzia są nowa-
torskie, pod względem technologii wykonania, ilości zaimplemen-
towanych modeli ruchu.  
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Nowa inicjatywa PAK 
 
 

Na stronie internetowej Wydawnictwa PAK został utworzony dział: Niepewność wyników pomiarów w którym są zamieszczane aktu-
alne informacje dotyczące problemów teoretycznych i praktycznych związanych z szacowaniem niepewności wyników pomiarów.  
W dziale znajdują się: 
 aktualne informacje o publikacjach dotyczących niepewności wyników, 
 informacje o przedsięwzięciach naukowo–technicznych i edukacyjnych, o tematyce związanej z niepewnością, 
 dokumenty dotyczące niepewności, 
 pytania do ekspertów (FAQs).  

Zapraszamy: 
 autorów opublikowanych prac dotyczących niepewności o nadsyłanie tekstów do zamieszczenia w tym dziale, 
 organizatorów przedsięwzięć naukowo – technicznych lub edukacyjnych do nadsyłania informacji o imprezach planowanych lub odbytych, 
 zainteresowanych zagadnieniami szczegółowymi do nadsyłania pytań do ekspertów.  

Materiały mogą mieć formę plików lub linków do źródeł. Warunkiem zamieszczenia w tym dziale strony internetowej PAK materiałów 
lub linków jest przysłanie do redakcji PAK pocztą zwykłą zgody właściciela praw autorskich na takie rozpowszechnienie. 
Zamieszczanie  i pobieranie materiałów i informacji w tym dziale strony internetowej jest bezpłatne. Redakcja PAK będzie nadzorować 
zawartość działu, ale za szczegółowe treści merytoryczne odpowiadają autorzy nadsyłanych materiałów. 
 
 

Newsletter PAK 
 
 

Wydawnictwo PAK wysyła drogą e-mailową do osób zainteresowanych Newsletter PAK, w którym są zamieszczane: 
-  spis treści aktualnego numeru miesięcznika PAK, 
- kalendarz imprez branżowych, 
-  ważniejsze informacje o działalności Wydawnictwa PAK. 

Newsletter jest wysyłany co miesiąc do osób, które w jakikolwiek sposób współpracują z Wydawnictwem PAK (autorzy prac opubliko-
wanych w miesięczniku PAK, recenzenci, członkowie Rady Programowej, osoby które zgłosiły chęć otrzymywania Newslettera).  

Celem  inicjatywy jest umocnienie w środowisku pozycji miesięcznika PAK jako ważnego i aktualnego źródła informacji naukowo- 
technicznej. 

Do newslettera można zapisać się za pośrednictwem: 
 strony internetowej: www.pak.info.pl, po dodaniu swojego adresu mailowego do subskrypcji,  
 adresu mailowego: wydawnictwo@pak.info.pl, wysyłając swoje zgłoszenie. 

Otrzymywanie Newslettera nie powoduje żadnych zobowiązań ze strony adresatów. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywa-
nia Newslettera. 

 
  Tadeusz SKUBIS 

Redaktor naczelny Wydawnictwa PAK  
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