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Streszczenie: W artykule przedstawiono problematyk dotyczc prdkoci przejazdu pojazdów
przez skrzyowania z ruchem okrnym w tym gównie przez ronda. Skrzyowania z ruchem
okrnym, jako elementy infrastruktury swoj konstrukcj skutecznie ograniczaj prdko jazdy
oraz zapewniaj kierujcym pojazdami lepsz widoczno . W porównaniu z innymi typami
skrzyowa jednopoziomowych cechuje je wiksza przepustowo oraz pynno ruchu w czasie
przejazdu. Dodatkowo na skrzyowaniach z ruchem okrnym wystpuje znacznie mniej
potencjalnych punktów kolizji ni na innych typach skrzyowa, std zapewniaj one wysoki poziom
bezpieczestwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono take wyniki bada prdkoci przejazdu
pojazdów po skrzyowaniach z ruchem okrnym. Przeprowadzone analizy umoliwiy wyznaczenie
rednich wartoci prdkoci na poszczególnych typach skrzyowa, rozkadów czstoci
wystpowania prdkoci pojazdów w poszczególnych przedziaach czasu, jak równie na wskazanie
najistotniejszych determinant rednich wartoci prdkoci. Badania dowiody, e najistotniejsz
determinant redniej prdkoci pojazdów jest warto rednicy zewntrznej skrzyowania. Efektem
przeprowadzonych prac s profile prdkoci wyrónionych w badaniach grup rodzajowych pojazdów
w czasie przejazdu po skrzyowaniu z ruchem okrnym.
Sowa kluczowe: skrzyowania z ruchem okrnym, skrzyowanie typu rondo, prdko pojazdów

1. WPROWADZENIE
Na sieci drogowo - ulicznej wystpuj rónego typu skrzyowania, których celem jest
umoliwienie przecicia, poczenia lub rozwidlenia si tras drogowych. Jednym z typów
skrzyowa które zapewniaj pynny przepyw potoków ruchu przy zachowaniu
odpowiedniego poziomu bezpieczestwa swoim uytkownikom jest skrzyowanie typu
rondo [3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 27]. Zgodnie z [29] rondo jest to
skrzyowanie z wysp rodkow i jednokierunkow jezdni wokó wyspy, na którym
pojazdy s zobowizane objeda wysp rodkow w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara w krajach o ruchu prawostronnym lub w kierunku ruchu wskazówek
zegara w krajach o ruchu lewostronnym. Odstpstwa od tej reguy dotycz mini ronda,
na którym dugie pojazdy mog przejeda przez przejezdn wysp.
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Poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego na skrzyowaniach z ruchem okrnym,
w tym na rondach, wynika gównie z ograniczenia prdkoci jazdy spowodowanego
specyficznymi parametrami geometrycznymi skrzyowania (m.in. takimi jak
krzywoliniowe tory jazdy pojazdów przy wje dzie i zje dzie ze skrzyowania). W artykule
przedstawiono wyniki bada prdkoci przejazdu pojazdów po skrzyowaniach typu
rondo. Prdko przejazdu po skrzyowaniach typu rondo zaley od wielu czynników, std
kadorazowo naley j traktowa jako zmienn losow. Potencjalne czynniki mogce
determinowa wartoci prdkoci pojazdów podczas przejazdu po rondach przedstawiono
na rys. 1.

Czynniki mogce wpywa na prdko przejazdu
po skrzyowaniach typu rondo

geometryczne
- rednica zewntrzna ronda,
- szeroko wlotu,
- szeroko jezdni ronda,
- pochylenie wlotu,
- pochylenie jezdni ronda,
- kt pomidzy wlotem
a wylotem ronda,
- liczba wlotów,
- odlego widocznoci
na wlocie,
- odlego widocznoci na jezdni
ronda.

ruchowe
- natenie ruchu
na wlotach/wylotach
i jezdni ronda,
- obecno /brak przej
dla pieszych,
- natenie ruchu pieszych
na przejciach
dla pieszych,
- obecno torów
tramwajowych,
- natenie ruchu
tramwajów,
- prdko dopuszczalna
na wlotach ronda,
- struktura rodzajowa
ruchu,
- struktura kierunkowa
ruchu.

inne
- warunki atmosferyczne,
- pora dnia,
- miesic,
- cechy psychofizyczne
uczestników ruchu
drogowego,
- wiek kierowców,
- pe kierowców,
- wysoko rolinnoci
wyspy rodkowej,
- sposób zagospodarowania
wyspy rodkowej ronda,
- dowiadczenie
kierowców.

Rys. 1. Wybrane czynniki mogce wpywa na prdko przejazdu pojazdów po rondach

Obserwacje ruchu pojazdów na rondach pozwalaj wnioskowa , e czynnikami
geometrycznymi mogcymi wpywa na wzrost prdkoci przejazdu s rednica
zewntrzna ronda, szerokoci wlotów i szeroko jezdni ronda. Im te parametry przyjmuj
wiksze wartoci tym prdkoci pojazdów s wysze. Z kolei wzrost pochylenia
poprzecznego jezdni ronda powoduje spadek prdkoci pojazdów. Najwysze wartoci
prdkoci przejazdu mona zaobserwowa dla relacji na wprost w sytuacji, gdy kt
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pomidzy wlotem a wylotem jezdni jest zbliony do 180°. Mniejsze prdkoci pojazdy
osigaj na rondach o wikszej liczbie wlotów i niewielkiej rednicy zewntrznej. Bardzo
due znaczenie ma take odlego widocznoci na wlocie. Ten czynnik warunkuje
gównie prdko pojazdów dojedajcych do obwiedni ronda. Na widoczno
na obwiedniach rond wpywa gównie wysoko rolinnoci na wyspie rodkowej oraz
sposób jej zagospodarowania.
Kolejn grup czynników determinujc prdko pojazdów na rondach s parametry
ruchowe. Spadek prdkoci pojazdów (zarówno na wlocie, obwiedni i wylocie ronda)
obserwuje si w okresach zwikszonych dopywów potoków ruchu do wlotów ronda.
Wystpowanie przej dla pieszych i natenie ruchu pieszego to czynniki warunkujce
prdko gównie na wlocie i wylocie ronda. Torowiska tramwajowe przebiegajce
prostopadle do kierunku ruchu pojazdów take oddziauj na prdko pojazdów. Jeeli
rondo zlokalizowane jest w obszarze o charakterze handlowo – usugowym (np. przy
centrach handlowych) gdzie prdko dopuszczalna jest niska to naley spodziewa si
ogólnie niskiej prdkoci pojazdów.
Inne czynniki maj równie znaczenie dla osiganych prdkoci. Najwysze prdkoci
obserwuje si dla pojazdów o dobrych waciwociach trakcyjnych (samochody osobowe,
motocykle). Prdko jest równie uzaleniona od cech psychofizycznych uczestników
ruchu drogowego, warunków atmosferycznych, a w szczególnoci od wystpowania
opadów atmosferycznych, które midzy innymi zmniejszaj przyczepno kó pojazdów
do nawierzchni.

2. BADANIA PRDKOCI NA SKRZY OWANIACH
Z RUCHEM OKR NYM – STUDIA LITERATUROWE
Z powodu zoonego uwarunkowania prdko pojazdów nie jest jednakowa dla
pojazdów w strumieniach ruchu, wzdu drogi, a take w czasie obserwacji w tym samym
przekroju. Odchylenia te mog by chwilowe lub dugoterminowe, równie o charakterze
cyklicznym. Zmienno prdkoci strumienia ruchu jest przyczyn zastosowania
wybranych parametrów do jej opisu. Do celów praktycznych zwykle stosuje si:
- redni prdko chwilow i kwantyle z rozkadu prdkoci chwilowych,
- redni prdko jazdy,
- redni prdko podróy,
- profile prdkoci pojazdów czyli wykresy zmian prdkoci pojazdu wzdu odcinka drogi
oraz
- wykresy (linie) prdkoci czyli wykresy zmian prdkoci pojazdów w kolejnych
chwilach
czasu przejazdu danego odcinka drogi.
Na wiecie badaniami prdkoci przejazdu po skrzyowaniach z ruchem okrnym
w tym po rondach zajmowali si midzy innymi: S. Ritchie [22], D. Geruschat i S. Hassan
[13], M. Coelho, T. Farias i N. Rouphail [5], R. Akcelik [1].
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Badania S. Ritchiego [22] polegay na analizie bezpieczestwa na wybranych kilku
rondach zlokalizowanych w USA w odniesieniu do prdkoci pojazdów osiganych
na tego typu skrzyowaniach. Wyniki przeprowadzonych bada potwierdziy, e geometria
ronda wpywa na obnienie prdkoci pojazdów a zarazem na popraw bezpieczestwa
ruchu drogowego (liczba kolizji na tego typu skrzyowaniach jest mniejsza w porównaniu
z innymi typami skrzyowa).
Z kolei w pracy D. Geruschata oraz S. Hassana [13] badano wpyw prdkoci pojazdów
i zachowanie pieszych na ustpowanie pierwszestwa pieszym przez kierowców
na wlotach rond. Celem prac byo okrelenie zalenoci pomidzy ustpowaniem
pierwszestwa pieszym znajdujcym si na przejciu dla pieszych na wlocie/wylocie ronda
a prdkoci pojazdów na wlocie/wylocie oraz zachowaniem si pieszych. Na podstawie
bada i analiz stwierdzono, e:
- redni wska nik zatrzyma spowodowany ustpowaniem pierwszestwa pieszym
na wlocie wyniós 79 % a na wylocie 37 %,
- kierowcy czciej zatrzymywali si podczas dojazdu do ronda w celu ustpienia
pierwszestwa pieszym czyli wtedy kiedy zmniejszali prdko jazdy,
- przy opuszczaniu ronda podczas przyspieszania na wylocie wska nik zatrzyma by
dwukrotnie mniejszy,
- im wiksz prdko miay pojazdy tym liczba ich zatrzyma bya mniejsza,
- kierowcy poruszajcy si z niszymi prdkociami czciej ustpowali pierwszestwa
pieszym.
M. Coelho, T. Farias i N. Rouphail w pracy [5] analizowali wpyw emisji
zanieczyszcze na rodowisko naturalne spowodowanej przez poruszajce si pojazdy po
jednopasowych rondach zlokalizowanych w miejskich korytarzach transportowych. W tym
celu w oparciu o dane z pomiarów empirycznych wykonanych w Lizbonie (Portugalia)
i Raleigh (USA) zidentyfikowano trzy reprezentatywne profile prdkoci pojazdów
przejedajcych przez ronda jednopasowe zalene od wartoci natenia ruchu, dugoci
kolejki pojazdów na wlotach oraz liczby cykli startów i zatrzyma spowodowanych
wystpowaniem kolejki pojazdów na wlocie ronda. Wyszczególniono dwa typy cykli
startów i zatrzyma dla pojazdów dojedajcych do kolejki na wlocie ronda: krótkie
(cykle o dugoci do 10 m) i dugie (cykle o dugoci powyej 10 m). Wystpowanie
danego profilu w strumieniu ruchu w praktyce zaley od poziomu kongestii ruchu.
Zidentyfikowane profile prdkoci s nastpujce [5]:
- I profil prdkoci pojazdów – opisuje zmiany prdkoci tych pojazdów przejedajcych
przez rondo, które nie zatrzymuj si na wlocie ronda. Straty czasu w tym przypadku
wynikaj z przejazdu pojazdów po rondzie w porównaniu do przejazdu takiego samego
odcinka drogi, ale bez ronda.
- II profil prdkoci pojazdów – opisuje zmiany prdkoci tych pojazdów przejedajcych
przez rondo, które zatrzymuj si tylko jeden raz przed lini podporzdkowania wlotu.
Do strat czasu zwizanych z przejazdem po rondzie dolicza si straty czasu ponoszone na
linii podporzdkowania wlotu w oczekiwaniu na odpowiedniej wielkoci odstp czasowy
umoliwiajcy wjazd na obwiedni ronda.
- III profil prdkoci pojazdów – opisuje zmiany prdkoci tych pojazdów
przejedajcych przez rondo, które na wlocie poruszaj si w kolejce i zatrzymuj si
kilkakrotnie.
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Z kolei z bada R. Akcelika przedstawionych w pracy [1] wynika, e istnieje pewna
zaleno pomidzy promieniem skrtu (w relacji na wprost, w prawo lub w lewo)
a prdkoci pojazdów.
W Polsce badania prdkoci pojazdów na rondzie byy prowadzone przez M. Tracza
[26] na 40 maych jednopasowych rondach o rednicy zewntrznej 31 ÷ 46 m
zrónicowanych pod wzgldem geometrycznym. Wyniki bada pozwoliy na wyznaczenie
zalenoci pomidzy zewntrzn rednic ronda, promieniem skrtu (przy wje dzie
i wyje dzie z ronda), szerokoci pasów ruchu a kwantylem prdkoci pojazdów V85.
Wyniki bada prdkoci przejazdu pojazdu testowego po skrzyowaniach typu mae rondo
jednopasowe przedstawiono take w pracy [16]. Efektem byo wyznaczenie rednich
prdkoci pojazdów poruszajcych si po maych rondach jednopasowych.
W literaturze mona spotka take charakterystyki rónego typu modeli predykcji
liczby zdarze drogowych dla skrzyowa z ruchem okrnym, w tym take na rondach
[2, 7, 8, 9, 18, 21, 25, 28].

3. PRDKOCI POJAZDÓW PORUSZAJCYCH
SI PO SKRZY OWANIACH Z RUCHEM OKR NYM
Badania empiryczne przeprowadzono na mini, maych, rednich i duych rondach
z wykorzystaniem kamery cyfrowej. Celem pomiarów by pomiar czasów przejazdu
pojazdów przez poszczególne elementy ronda. Znajc dugoci wyszczególnionych
w pomiarach elementów ronda oraz czasy przejazdu, moliwe byo oszacowanie prdkoci
poszczególnych pojazdów. Badania prowadzono w typowe dni robocze, w okresach czasu
obejmujcych godziny szczytu na danym skrzyowaniu. Kadorazowo, kamery cyfrowe
lokalizowano w miejscach moliwie niewidocznych dla kierujcych pojazdami, tak aby
przeprowadzany pomiar nie wpywa na zachowania kierujcych pojazdami. Liczebnoci
prób na kadym z poligonów dobrano z wykorzystaniem wzoru Lagunowa przy
zaoonym poziomie istotnoci  = 0,05. Kada z prób wykorzystanych w analizie
speniaa wymogi minimalnej liczebnoci.
Jak podano w pracy [19] prdko pojazdów na rondzie waha si w zakresie
9 ÷ 60 km/h i w gównej mierze zaley od typu ronda, struktury kierunkowej i rodzajowej
ruchu oraz tego czy pojazd zatrzymywa si na wlocie ronda przed lini podporzdkowania
wlotu czy te wjecha na obwiedni ronda bez zatrzymania. Badania zgodnoci
empirycznych rozkadów prdkoci z rozkadami teoretycznymi wykazay, e na poziomie
istotnoci  = 0,05 prdko pojazdów na wlocie i obwiedni ronda mona opisa
rozkadem logarytmiczno - normalnym. Z kolei rozkad prdkoci pojazdów na wylocie
ronda wykaza zgodno z rozkadem normalnym (zarówno dla pojazdów zatrzymujcych
si na wlocie ronda w celu ustpienia pierwszestwa pojazdom na obwiedni oraz dla
pojazdów niezatrzymujcych si na wlocie). Na rys. 2 przedstawiono histogramy
prdkoci pojazdów na wlocie, obwiedni oraz wylocie z ronda. Na kady histogram
naniesiono rozkad teoretyczny, który wykazuje najlepsze dopasowanie do danych
empirycznych.

74

Elbieta Macioszek

a) wlot ronda

b) obwiednia ronda

c) wylot ronda

Rys. 2. Empiryczne rozkady prdkoci pojazdów z naniesionymi rozkadami teoretycznymi
dla: a) wlotu ronda, b) obwiedni ronda, c) wylotu ronda
ródo: [19].

Dla wszystkich relacji, oraz wszystkich wyrónionych w badaniu grup rodzajowych
pojazdów wystpujcych na poddanych pomiarom skrzyowaniach z ruchem okrnym
wykonano analiz zmiennoci wartoci prdkoci. Wartoci kwantyli prdkoci dla 5 %,
50 %, 75 % oraz 95 % dla samochodów osobowych poruszajcych si po obwiedniach
rond przedstawiono tablicy 1.
Tablica 1
Wartoci kwantyli pr dkoci
dla samochodów osobowych poruszajcych si po obwiedniach rond
Relacja

Zatrzymanie
na wlocie

Skrt w lewo
Skrt w lewo
Jazda na wprost
Jazda na wprost
Skrt w prawo
Skrt w prawo

nie
tak
nie
tak
nie
tak

Kwantyl
5%
[km/h]
17,0
16,0
16,0
13,5
13,5
10,0

Kwantyl
50 %
[km/h]
22,5
19,5
26,0
19,0
19,0
15,5

Kwantyl
75 %
[km/h]
25,0
21,5
31,0
21,0
22,5
19,0

Kwantyl
95 %
[km/h]
30,0
24,0
42,0
25,0
27,0
31,0

Przykadowe wykresy czstoci skumulowanych dla prdkoci samochodów
osobowych i dostawczych poruszajcych si po obwiedniach skrzyowa w relacji na
wprost, w prawo i w lewo przedstawiono na rys. 3.

Analiza prdkoci przejazdu pojazdów przez skrzyowania z ruchem okrnym

75

W trakcie analizy statystycznej wyników pomiarów wyznaczono take szereg miar
zmiennoci prdkoci (tj. rozstpy w próbach, odchylenia standardowe, przecitne
(dewiaty) i wiartkowe, wariancje oraz wspóczynniki zmiennoci) dla prdkoci
wszystkich wyszczególnionych w badanych grup rodzajowych pojazdów. Na podstawie tej
analizy stwierdzono, e najwiksza zmienno i zrónicowanie wartoci prdkoci
wystpuje na wlotach ronda a najmniejsza na wylotach rond.
b)
Dystrybuanta

czestosc skumulowana [%]

czestosc skumulowana [%]

a)
100
80
60
40
20
0
14

18

22

26

30

34

38

60
40
20
0
12

16

20

24

28

predkosc [km/h]

Dystrybuanta
100
80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

predkosc [km/h]

e)

czestosc skumulowana [%]

d)
Dystrybuanta
100
80
60
40
20
0
11

15

19

23

27

31

35

predkosc [km/h]

f)
Dystrybuanta
100
80
60
40
20
0
10

14

18

22

26

30

34

czestosc skumulowana [%]

czestosc skumulowana [%]

80

predkosc [km/h]

c)

czestosc skumulowana [%]

Dystrybuanta
100

predkosc [km/h]

Dystrybuanta
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

predkosc [km/h]

Rys. 3. Wykresy czstoci skumulowanych prdkoci samochodów osobowych poruszajcych si
po obwiedniach skrzyowa z ruchem okrnym: a) dla relacji skrtu w lewo bez zatrzymania na
wlocie, b) dla relacji skrtu w lewo z zatrzymaniem na wlocie, c) dla relacji jazda na wprost bez
zatrzymania na wlocie, d) dla relacji jazda na wprost z zatrzymaniem na wlocie, e) dla relacji skrtu
w prawo bez zatrzymania na wlocie, f) dla relacji skrtu w prawo z zatrzymaniem na wlocie
ródo: [19].
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Rozkład częstości występowania prędkości pojazdów w poszczególnych przedziałach
prędkości na mini, małych, średnich i dużych rondach przedstawiono na rys. 4. Wykresy
skonstruowano bazując na danych pochodzących z pomiarów na 52 skrzyżowaniach typu
rondo. Na podstawie rys. 4 można stwierdzić, że prędkość przejazdu pojazdów rośnie wraz
ze wzrostem średnicy zewnętrznej ronda. Najniższa prędkość jazdy obserwowana jest na
mini rondach, wyższa na małych i średnich rondach a najwyższa na rondach dużych.
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Rys. 4. Rozkład częstości występowania poszczególnych prędkości pojazdów
na skrzyżowaniach typu rondo

Oddzielnie dla każdej z badanych grup rodzajowych pojazdów (tj. dla grup:
SOD – samochody osobowe i dostawcze, SC - samochody ciężarowe, A – autobusy,
M/R – motocykle i rowery) wyznaczono średnie wartości prędkości przejazdu po różnych
typach rond (rys. 5) oraz określono zależność średniej prędkości pojazdów od średnicy
zewnętrznej ronda (rys. 6). Dla wszystkich grup rodzajowych pojazdów można
zaobserwować tendencję wzrostu prędkości wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej ronda.
Porównując prędkość poszczególnych grup rodzajowych pojazdów na mini, małych,
średnich i dużych rondach można stwierdzić, że w każdym przypadku z najwyższą
prędkością poruszają się samochody osobowe i dostawcze a z najniższą autobusy. Z kolei
motocykle i rowery na każdym typie ronda poruszają się ze zbliżoną do siebie prędkością.
Największe prędkości wszystkie pojazdy osiągają na rondach dużych (średnio
dla wszystkich grup rodzajowych pojazdów - 28 km/h). Fakt ten powoduje wzrost
przepustowości takiego elementu infrastruktury drogowej, ale w pewnym stopniu obniża
bezpieczeństwo ruchu drogowego w porównaniu z pozostałymi typami rond.
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Rys. 5. Średnie prędkości przejazdu poszczególnych grup rodzajowych pojazdów
po skrzyżowaniach typu rondo
gdzie: SOD – samochody osobowe i dostawcze, SC – samochody ciężarowe, A – autobusy,
M/R – motocykle i rowery.
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Rys. 6. Zależność średniej prędkości z jaką poruszają się pojazdy po rondach
od średnicy zewnętrznej ronda
gdzie: SOD – samochody osobowe i dostawcze, SC – samochody ciężarowe, A – autobusy,
M/R – motocykle i rowery.
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Dla wszystkich wyrónionych grup rodzajowych pojazdów skonstruowano wykresy
zmian prdkoci pojazdów w kolejnych chwilach czasu przejazdu po rondzie dopuszczajc
moliwo wystpienia na wlotach dwóch sytuacji ruchowych (dwóch typów linii
prdkoci):
- I typ linii prdkoci pojazdów na rondzie - opisujcy zmiany prdkoci w czasie
w sytuacji, gdy pojazdy nie zatrzymuj si przed lini podporzdkowania wlotu w celu
ustpienia pierwszestwa pojazdom na obwiedni ronda.
- II typ linii prdkoci pojazdów na rondzie - opisujcy zmiany prdkoci w czasie
w sytuacji, gdy pojazdy zmuszone s do zatrzymania si przed lini podporzdkowania
wlotu w celu ustpienia pierwszestwa przejazdu pojazdom znajdujcym si na obwiedni
ronda przed analizowanym wlotem.
Na rys. 7 i 8 przedstawiono przykadowe wykresy zmian prdkoci w czasie przejazdu
przez rondo samochodów osobowych i dostawczych z uwzgldnieniem struktury
kierunkowej ruchu. Z kolei na rys. 9 i 10 przykadowe wykresy zmian prdkoci w czasie
przejazdu przez rondo samochodów ciarowych, a na rys. 11 i 12 motocykli i rowerów.
Z linii prdkoci wykonanych dla wszystkich wyrónionych grup rodzajowych pojazdów
wynika, e prdkoci kadej grupy rodzajowej pojazdów na wszystkich odcinkach ronda
s nisze jeli pojazdy zatrzymuj si na wlocie w celu ustpienia pierwszestwa przejazdu
pojazdom znajdujcym si w obszarze kolizyjnym na obwiedni ronda. Dodatkowo
prdkoci samochodów osobowych w relacji na wprost przyjmuj najwysze wartoci
zarówno w porównaniu z pozostaymi grupami rodzajowymi pojazdów jak i w stosunku do
samochodów osobowych poruszajcych si w relacji w lewo i w prawo. Dla samochodów
osobowych i dostawczych nie zatrzymujcych si na wlocie ronda w relacji skrtu w lewo
prdko na obwiedni ronda jest najmniejsza (22,54 km/h), prdko na wlocie wynosi
24,34 km/h a najwysz prdko osigaj pojazdy na wylocie ronda (27,65 km/h).
Dla relacji na wprost prdkoci samochodów na wlocie (26,91 km/h) i obwiedni ronda
(26,71 km/h) s zblione a najwiksza prdko wystpuje na wylocie ronda (29,95 km/h).
Dla relacji skrtu w prawo najnisza prdko wystpuje na wlocie ronda (16,67 km/h)
a najwysza na wylocie (27,28 km/h), prdko na obwiedni ronda wynosi 22,78 km/h.
Dla samochodów osobowych i dostawczych, które zatrzymuj si na wlocie ronda
dla wszystkich relacji najnisze prdkoci wystpuj na wlocie ronda (14,72 km/h ÷
17,00 km/h) a najwysze na wylocie ronda (23,03 km/h ÷ 27,87 km/h). Za najnisze
wartoci prdkoci wystpuj dla relacji skrtu w prawo (14,72 km/h ÷ 23,03 km/h)
zarówno na wlocie, obwiedni jak i wylocie ronda.
Stwierdzono take, e najwiksze wahania prdkoci wystpuj na rednich i duych
rondach. Z kolei na rondach mini i maych rozrzut prdkoci pojazdów jest zdecydowanie
mniejszy. W sytuacji, gdy rozrzut prdkoci jest niewielki, czyli gdy pojazdy poruszaj si
ze zblionymi do siebie prdkociami (dodatkowo stosunkowo niskimi) to w ruchu
drogowym zapewnione s odpowiednie warunki do bezpiecznego przejazdu pojazdów.
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Rys. 7. Prdkoci samochodów osobowych i dostawczych podczas przejazdu przez rondo
(I typ linii prdkoci pojazdów na rondzie)
ródo: [19].
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Rys. 8. Prdkoci samochodów osobowych i dostawczych podczas przejazdu przez rondo
(II typ linii prdkoci pojazdów na rondzie)
ródo: [19].
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Rys. 9. Prdkoci samochodów ciarowych podczas przejazdu przez rondo
(I typ linii prdkoci pojazdów na rondzie)
ródo: [19].
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Rys. 10. Prdkoci samochodów ciarowych podczas przejazdu przez rondo
(II typ linii prdkoci pojazdów na rondzie)
ródo: [19].
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Rys. 11. Prdkoci motocykli i rowerów podczas przejazdu przez rondo
(I typ linii prdkoci pojazdów na rondzie)
ródo: [19].
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Rys. 12. Prdkoci motocykli i rowerów podczas przejazdu przez rondo
(II typ linii prdkoci pojazdów na rondzie)
ródo: [19].

82

Elbieta Macioszek

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Bezpieczestwo ruchu drogowego jest jednym z istotnych problemów transportu. Jest
ono bezporednio zwizane z prdkoci poruszania si uczestników ruchu drogowego. Im
nisza prdko jazdy tym mniej powane skutki potencjalnych zdarze drogowych.
Budowa takich elementów infrastruktury jak skrzyowania z ruchem okrnym w tym
ronda skutecznie zmniejsza liczb oraz ciko potencjalnych zdarze drogowych
gównie ze wzgldu na obnienie redniej prdkoci w czasie przejazdu przez ten typ
skrzyowa. Przedstawione w artykule rozwaania pozwalaj na sformuowanie
nastpujcych, ogólnych wniosków:
- Prdko pojazdów na rondzie waha si w zakresie 9 ÷ 60 km/h i w gównej mierze
zaley od typu ronda, struktury kierunkowej i rodzajowej ruchu oraz tego czy pojazd
zatrzymywa si na wlocie ronda przed lini podporzdkowania wlotu czy te wjecha na
obwiedni ronda bez zatrzymania.
- Rozpatrujc prdkoci jazdy pojazdów po rónych elementach sieci drogowo – ulicznej
mona stwierdzi , e rednia prdko przejazdu pojazdów przez poszczególne elementy
ronda wszystkich wyrónionych grup rodzajowych pojazdów jest niska, i jednoczenie
nisza ni na innych elementach sieci.
- Prdko przejazdu pojazdów ronie wraz ze wzrostem rednicy zewntrznej ronda.
Najnisza prdko jazdy obserwowana jest na mini rondach, wysza na maych i rednich
rondach a najwysza na rondach duych (wynosi rednio okoo 28 km/h).
- Najwiksze wahania prdkoci wystpuj na rednich i duych rondach. Z kolei
na rondach mini i maych rozrzut prdkoci pojazdów jest zdecydowanie mniejszy.
W sytuacji gdy rozrzut prdkoci jest niewielki, czyli gdy pojazdy poruszaj si
ze zblionymi do siebie prdkociami (dodatkowo stosunkowo niskimi) to w ruchu
drogowym zapewnione s odpowiednie warunki do bezpiecznego przejazdu pojazdów.
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THE ANALYSIS OF VEHICLE SPEED ON INTERSECTIONS WITH CIRCULAR
TRAFFIC
Summary: The values of vehicles speed on different parts of the circular intersection, especially on
roundabouts have been presented in this article. Roundabouts are one of the urban road infrastructure
elements. Roundabouts based on his own geometrical construction due in effective way reduced speed and
ensure better visibility for drivers. Roundabouts are characterized by bigger total capacity and traffic fluency
in comparison with another type of intersections. Additionally on the roundabouts is less potential conflict
points then on another type of intersections. There is a reason why roundabouts are consider as a very safe
kind of intersections through majority of traffic flow participants. The results of vehicles speed
measurements on circular intersections have been also presented in this article. Results of analysis made
possible the determination of average speed selected vehicles type on every circular intersection types,
vehicles speed frequency in individual time intervals and also pointed out the main average vehicle speed
determinants. The results of measurements proof that the main important determinant average vehicles speed
on circular intersection is outer intersection diameter. The total effect from conducted research is
determination of vehicle speed profiles on circular intersections for selected vehicle types.
Keywords: intersections with circular traffic, roundabouts, vehicle speed

