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Przepustowośćskrzyżowańo ruchuokrężnymjakoelement
logistykimiejskiej3
Zasadyfunkcjonowaniaruchu
okrężnegow Polsce
ustawąregulującąprzepisyporuszania
sięw ruchudrogowymjestustawa„Prawo o ruchu drogowym” wprowadzona 20czerwca 1997rokui potoczniezwana „kod eks em drog ow ym”. ustaw a
regulujezasadyruchunadrogachpublicznychorazw strefachzamieszkania,warunkidopuszczeniapojazdówdotegoruchu, wymagania w stosunku do osób
kierującychpojazdamii innychuczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu
drogowego4.Dokumenttenniezawiera
określenia „rondo” – potocznej nazwy
oznaczającej „skrzyżowanie o ruchu
okrężnym”.
Jakpodajepodręcznikdonaukijazdy,
„Rondojesttoskrzyżowaniedrógo ruchu
okrężnym,gdzieruchpojazdówodbywa
sięodwrotniedoruchuwskazówekzegara.Rondow każdymprzypadkuw centralnejswojejczęściposiadawysepkę,która
jestwyłączonaz ruchupojazdówz wyjątkiem(czasami)ruchutramwajów”5.
Skrzyżowanieo ruchuokrężnymjest
dob rym rozw iąz an iem, stos ow an ym
głównienaterenachmiejskich;częstostosowanew krajacho dużymbezpieczeństwie ruchu. W porównaniu do innych
skrzyżowań,rondazwiększająprzepustowośćorazzmniejszajązatorydrogowe.
Dziękitemuusprawniająruch.Narondachwystępujemniej,niżw innychrodzajachskrzyżowań,punktów,w których
możedojśćdowypadkui kolizji.Konstrukcjarondazmuszawjeżdżającegodo
zmniejszeniaprędkościi umożliwiado-

brąwidocznośćuczestnikomruchu,co
zwiększabezpieczeństwo.
Jak pokazują badania6, na rondach
ogólniewystępuje 5razymniejwypadków, niż na innych skrzyżowaniach,
a w miastach 2razymniej.Dziękizastosowaniurondliczbawypadkówśmiertelnychspadao ponad 95%.W roku 2007
doszło do 460 wypadków na rondach,
podczasgdynainnychskrzyżowaniach
wystąpiło 14 336 wypadków. Wśród
tychwypadków,liczbawypadkówz ofiarami śmiertelnymi wyniosła 14 ofiar
śmiertelnychnarondachi 826napozostałychskrzyżowaniach7.

Celopracowaniasystemu
symulacjiruchuokrężnego
Symulacjajesttobadaniezachowania
danegosystemu,będącegoprzedmiotem
symulacji,w zależnościodokreślonych
parametrówwejściowych.Zmianyparametrówwejściowychpowodujązmiany
nawyjściusystemu.Symulacjamazazadaniezbudowaniemodelumatematycznego,wiążącegow takisposóbdaneparametrywejściowe,abyuzyskaćokreślony
wyniknawyjściusystemu8.Przedmiotbadań nie musi istnieć w rzeczywistości
podczasprzeprowadzaniasymulacji.Symulacjamożewykazać,żetakiprzedmiot
możepowstać,jeśliwynikisymulacjisą
pozytywne.
Badaniedanegosystemumożnaprzeprowadzićdrogąempiryczną,jeśliistniejątechnicznemożliwościorazczasi koszty rea liz ac ji są do zaa kc ept ow an ia.
W przeciwnymrazie,doprzeprowadze-

niabadańmożnaposłużyćsiętechniką
symulacjikomputerowej.
Istniejądwarodzajesymulacjikomputerowych:symulacjez czasemdyskretnym
orazsymulacjez czasemciągłym.Symulacjez czasemdyskretnymwykorzystywanesądobadaniazachowańsystemówrzeczywistychi hipotetycznych.Natomiast
symulacjez czasemciągłymsądobadaniasystemów,w którychdominujązmianyo charakterzeciągłym.W przypadku
symulacjiruchuokrężnegowykorzystana
zostaniemetodaz czasemdyskretnym.
Dyskretna symulacja komputerowa ma
wielezalet,międzyinnymi:
● możliwośćzdobyciawieluinformacjina
tematbadanegosystemujużw fazie
projektowania.Dziękitemuodpowiedzinaniektórepytaniadotyczącesystemumożnauzyskaćbezkonieczności
jegobudowaniai testowania(naprzykładmetodąpróbi błędów)
● określeniecelusymulacjiorazdostosowaniedoniegoparametrówwejściowychumożliwiabadaniezachowania
systemuw różnychwarunkach,nawet
w tych, które trudno jest uzyskać
w rzeczywistości(rzadkowystępują),
czynawettakich,którejeszczew rzeczywistościniewystępują
● symulacjakomputerowajestprocesem,
któryw prostysposóbmożnapowtórzyć.Dziękitejwłaściwościumożliwia
ona przeprowadzenie wielu badań
niewielkimkosztem
● czassymulacjimożebyćwielokrotnie
skróconyw zależnościodmocyobliczeniowejkomputera
● elas tyczn ość symulac ji poz wala na
przeprowadzaniebadańnasystemach

1 Drinż.K.Małeckijestadiunktemw KatedrzeArchitekturyKomputerówi TelekomunikacjiZachodniopomorskiegouniwersytetuTechnologicznegow Szczecinieorazstarszymwykładowcąw InstytucieZarządzaniaPaństwowejWyższejSzkołyZawodowejw GorzowieWielkopolskim(przyp. red.).
2 Drinż.J.Wątróbskijestadiunktemw KatedrzeInżynieriiSystemówInformacyjnychZachodniopomorskiegouniwersytetuTechnologicznegow Szczecinieorazwykładowcąw InstytucieZarządzaniaPaństwowejWyższejSzkołyZawodowejw GorzowieWielkopolskim(przyp. red.).
3 Artykułrecenzowany(przyp. red.).
4 Prawo o ruchu drogowym,ustawaz dnia 20czerwca 1997,www.kodeksdrogowy.pl, 2008.
5 Z.Papuga:ABC Podręcznik kierowcy,AgencjaWydawniczaLIWONA,Warszawa 2005.
6 Nowości zagranicznej techniki drogowej.InstytutBadawczyDrógi Mostów,Warszawa 1991.
7 Wypadki Drogowe w Polsce w 2007 roku,KomendaGłównaPolicji,Warszawa 2008.
8 GordonG.:Symulacja systemów,WNT,Warszawa 1974.
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rzeczywistych oraz hipotetycznych,
co umożliwia opracowanie nowych
skuteczniejszychsystemów
napodstawiesymulacjisystemumożna
określićjegoużytecznośćw zależności
odwynikusymulacji.W przypadkuwyniku negatywnego koszt poniesiony
naprzeprowadzeniesymulacjiniejest
takduży,jakw przypadkurzeczywistej
budowysystemu,przeprowadzeniabadańorazjegolikwidacji.

Symulacjaruchudrogowegojesttrudnymobszarembadań,zewzględunawystępowaniewieluczynników,uniemożliwiającychokreśleniejegojednoznacznej
charakterystyki.W realizacjiistotnąrolę
odgrywatakżeczynnikludzki,a jednoznaczneokreśleniejegozachowaniajest
niemożliwe.W ruchupojazdówwystępujązależnościczasowo– przestrzenne,któremogązostaćokreśloneprzezfunkcje
matematyczne.Określonezostałyzasady
ruchudrogowegoi zaichpomocąmożnaopracowaćreguły,wedługktórychbędzierealizowanyprocesruchu.
Napotrzebyniniejszegoartykułuopracowany został system symulacji ruchu
okrężnego,gdziedanymiwejściowymisą:
● elementyskładoweronda:liczbawlotów/wylotów, liczba pasów na rondzie oraz wlotach, promień ronda,
długośćpasówwlotowych
● liczbawygenerowanychpojazdówna
danymwlocie(stosunekwagowywzględempozostałychwlotów)
● liczba pojazdów kierujących się do

●
●
●

●

danego wylotu z określonego wlotu
(wagowo)
długośćsamochodów
szybkośćsamochodów
zasada pierwszeństwa uczestników
ruchu znajdujących się na rondzie,
bądźtychwjeżdżającychnarondo
procent pojazdów wjeżdżających na
rondobezpośrednionapaszewnętrzny.

Danewejścioweokreślajątakżeformę
orazdokładnośćwynikukońcowegosymulacji.Opracowanenarzędziepozwalaokreślić:
● czasprzeprowadzonejsymulacji
● liczbęwygenerowanychpojazdów
● liczbępojazdów,któreopuściłyrondo
● dlaposzczególnychwlotów,statystkę
określającą liczbę pojazdów, które
opuściłyrondodanymwylotem
● czasprzejazduprzezrondo(minimalny,maksymalny,średni).
Celemopracowaniasystemudosymulacji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu
o ruchuokrężnymbyłoprzeprowadzenie
badań umożliwiających określenie, czy
wybórpasana rondziemawpływnaprzepustowośćdrogi.Badaniapokazują,że
sporaczęśćkierowcówwybierapaszewnętrznybezwzględunapołożeniewylotu,którymchcerondoopuścić.Takie
zachowanie często tworzy zatory na
rondziei blokujepojazdychcącewjechać
na skrzyżowanie.Opracowaneoprogramowanieumożliwiaporównanieprzepustowościrondaw zależnościodprocen-

Rys. 1. Ekran opracowanego oprogramowania do symulacji ruchu okrężnego.
Źródło:opracowaniewłasne.

towegoudziałukierowcówporuszających
siępozewnętrznympasie,bezwzględu
napołożeniedocelowegowylotu.
Opracowaneoprogramowanieumożliwiaprzeprowadzeniesymulacjiruchuna
rondzie.użytkownikmamożliwośćokreśleniaparametrówronda,a takżezasad
nanimpanujących.Programpodzielony
jest na dwie części: część nawigacyjną
orazczęśćwizualną.Częśćnawigacyjna
składasięz czterechzakładekumożliwiającychskorzystaniez wieluparametrów,
dziękiktórymmożnadostosowaćobiekt
badańdozałożonychkryteriów.
Zakończeniesymulacjinastępuje,gdy
wszystkiepojazdyopuszcząskrzyżowanielubgdysymulacjazostaniezatrzymanaprzezużytkownika.Wyniksymulacji
zapisywanyjestdoplikutekstowego.Zawartesąw nimtakieinformacje,jak:czas
trwaniasymulacji,liczbasamochodówna
skrzyżowaniu, liczba wygenerowanych
pojazdów na poszczególnych wlotach,
liczbapojazdów,któreopuściłyskrzyżowanieokreślonymwylotem,liczbapojazdów, które przejechały z określonego
wlotu do danego wylotu, minimalny
i średniorazmaksymalnyczasprzejazdu
przezskrzyżowaniedlapojazdówporuszającychsięposzczególnymiwlotami.
W plikutym,opróczuzyskanychwyników, znajd uj e się takż e inf orm ac ja
o strukturzeskrzyżowania,naktórymodbywałasięsymulacja,parametrachwejściowychsymulacjiorazzasadachpanującychnaskrzyżowaniu.

Badaniaeksperymentalne
nabazieopracowanegosystemu
Badaniamiałynacelustwierdzenie,czy
obecneprzepisyruchudrogowegoumożliwiająsprawnąrealizacjęruchuokrężnegow stosunkudoprzepisówobowiązującychprzedwłączeniemPolskidounii
Europejskiej.Abytoosiągnąć,zebranodanerzeczywistenapodstawieruchupojazdównajednymzeszczecińskichskrzyżowań o ruchu okrężnym. uzyskane
danezostaływykorzystanejakodanewejściowedosymulacjizapomocąopracowanegonarzędzia.
Dane rzeczywiste zostały pozyskane
z placuSprzymierzonychw Szczecinie.
Skrzyżowanie to składa się z wyspy
o średnicy 52 mi posiada 6odmiennie
zbudowanychwlotów.Wyspacentralna
otoczonajesttrzemapasamio okrężnym
ruchujednokierunkowym(rys. 2).

Logistyka 5/2010

10

Logistyka - nauka

Rys. 2. Oznaczenie poszczególnych wlotów. Źródło:opracowaniewłasne.

Dokonanoanalizyruchupojazdówna
każdymz wlotów.Badaniazostaływykonanedwukrotnie:badanienr 1zostałowykonane w piątek 5 września 2008
roku,w godzinach 14: 20do 14: 35;badanienr 2zostałowykonanew poniedziałek 8
września 2008roku,w godzinach 15: 30
do 15: 45.Zebranedanewskazują,żenajwięcejautwjeżdżanaskrzyżowaniez wlotu Al. Piastów (wlot C). Ruch głównie
skierowanyjestpomiędzywlotami C(Al.
Piastów),A (północnyodcinekul.Wojska
Polskiego)orazE (ul.Piłsudskiego).
Dodatkowo dla każdego z wlotów
zbadanazostałaliczbapojazdów,które
wjeżdżałynaskrzyżowaniebezpośrednio
naskrajnieprawypasoraz,któremimo
zajęcia prawego pasa, nie skorzystały
z pierwszegomożliwegozjazdu.W konsekwencjiprowadziłotodozablokowania uczestników ruchu chcących wjechaćnaskrzyżowaniez innychwlotów.

W tabelach przedstawiono opisane
powyżejinformacje,posługującsięschematem przedstawionym na rysunku 3,
gdziePP– określaliczbępojazdówwjeżdżających na prawy pas skrzyżowania;

Tab. 1. Łączna liczba samochodów ze wszystkich wlotów.

Źródło:opracowaniewłasne

PPwyj=1 – określa liczbę pojazdów,
którewjechałynaskrzyżowaniebezpośrednionaprawypasi opuściłyjepierwszym możliwym wylotem. W nawiasie
umieszczono udział procentowy tych
pojazdów w stosunku do wszystkich
wjeżdżających na prawy pas z danego
wlotu(PP);PPwyj>1– określaliczbępo-

Rys. 3. Sposób poruszania się pojazdów na poszczególnych pasach opisywanego skrzyżowania.
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jazdów,którewjechałynaskrzyżowanie
bezpośrednionaprawypasi kontynuowałynimjazdęblokującmożliwośćwjazdu
naskrzyżowaniekierowcomwłączającym
siędoruchunaskrzyżowaniuz innych
wlotów.W nawiasieumieszczonoudział
procentowytychpojazdóww stosunku
dowszystkichwjeżdżającychnaprawy
pasz danegowlotu(PP).
Wpływnapłynnośćruchunaopisywanymskrzyżowaniumajątakżeprzejeżdżająceautobusyorazsamochodyciężarowe.Ichwymiaryuniemożliwiająimjazdę
w takisamsposób,jakinnymuczestnikomruchu.W wynikuczegodochodzido
sytuacji,w którychblokująonewjazd.
W tabeli 1przedstawionopodsumowanieopisywanegoprzypadkuruchu.Dane
dotyczą łącznej liczby pojazdów ze
wszystkichwlotów.
Z uzys kan ych dan ych wyn ik a, że
aż 42,8%kierowcówwjeżdżającnarondozajmujejegoprawypas.Tylko 21,9%
z nichzjeżdżaz rondapierwszymmożliwymwylotem.Zasadyporuszaniasiępo
skrzyżowaniuo ruchuokrężnym,które
przekazywanesąkursantom,w rzeczywistości stosowane są przez około 1/5

uczestników ruchu zajmujących prawy
pas po wjeździe na rondo. Pozostałe 78,1%kontynuujejazdęprawympasem
tymsamymblokującwjazdnaskrzyżowaniez innychwlotów.Dziejesiętak,ponieważ jazda prawym pasem ułatwia
opuszczenieskrzyżowania.Niejestwówczaskoniecznazmianapasównarondzie.

Rys. 4. Obciążenie poszczególnych pasów drogi opisywanego skrzyżowania.
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Obecneprawonieokreśladokładniezasadporuszaniasięw ruchuokrężnym,
stądtakwielukierowcówwybierawłaśnie
takie rozwiązanie w celu przyjechania
przez ten rodzaj skrzyżowania. Przeprowadzeniesymulacjizapomocąopracow an eg o oprog ram ow an ia wyk aż e
wpływ tej metody na przepustowość
ruchunarondzie.
W celu odzwierciedlenia ruchu na
skrzyżowaniu, ustalono też częstotliwośćgenerowaniakolejnegopojazdu.Na
podstawieczasutrwaniakażdegoz badań
(15minut)orazliczbysamochodów,jakie
wjechałynarondow tymczasie,określonointerwałczasowygenerowaniapojazdu.Średniewartościzostałyzaokrąglone
docałości(tabela 2).
Doprzeprowadzeniasymulacjiużyto
uśrednionychwartościz obuwykonanych
badań.Napodstawiedanychrzeczywistychporównanezostanądwiemetody
przejazduprzezrondo:
● metoda I (zgodnaz danymirzeczywistymi):określająca,że 43%kierowców
zajmujeprawypasskrzyżowaniabez
względunadocelowywylot,którymma
zamiarjeopuścić
● metoda II:polegającanatym,żeprawypasjestwykorzystywanytylkoi wyłącznieprzezpojazdy,którezamierzają opuścić skrzyżowanie pierwszym
najbliższymwylotem.W tensposóbpas
tenzapewniaswobodnybezkolizyjny
przejazd.Dodatkowoumożliwiapojazdomznajdującymsięnaśrodkowympasiebezpośrednizjazdnapaswylotowy.
Dlauzyskaniadokładniejszychwyników
przeprowadzonowielesymulacjidlaposzczególnychdanychwejściowych.Pierwszasymulacjazostaławykonanaprzyzastos ow an iu uśredn ion ych dan ych
rzeczywistych. uwzględniony został
udziałkażdegoz wlotóww ruchunaopisywanym skrzyżowaniu. Dla każdego
z wlotówzostałokreślonywagowyudział
docelowychwylotów.Liczbawygenerowanychpojazdóworazczasichgenerowania zostały ustalone na podstawie
średniejarytmetycznejwartościuzyskanychz poszczególnychbadań.Symulacja
uwzględniazasadywyznaczoneprzezmetodę I (tabela 3).
Kolejnasymulacjazostałaprzeprowadzonauwzględniającopcję„Prawypas
ronda dla zjeżdżających w najbliższy
wylot”(metodaII).Pozostałeparametry
niezostałyzmienione.Wynikiprzedstawionow tabeli 4.

Tab. 2. Interwał czasowy generowania pojazdów na rondzie dla poszczególnych badań.

Źródło:opracowaniewłasne
Tab. 3. Wyniki symulacji dla danych rzeczywistych przy zastosowaniu metody I.

Źródło:opracowaniewłasne
Tab. 4. Wyniki symulacji dla danych rzeczywistych przy zastosowaniu metody II.

Źródło:opracowaniewłasne
Tab. 5. Czas przejazdu pomiędzy danymi wlotami przy zastosowaniu metody I.

Źródło:opracowaniewłasne
Tab. 6. Czas przejazdu pomiędzy danymi wlotami przy zastosowaniu metody II.

Źródło:opracowaniewłasne
Tab. 7. Czas przejazdu pomiędzy danymi wlotami przy zastosowaniu metody I.

Źródło:opracowaniewłasne
Tab. 8. Czas przejazdu pomiędzy danymi wlotami przy zastosowaniu metody II.

Źródło:opracowaniewłasne
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uzyskanewynikisąbardzozbliżonedo
wynikówpoprzedniejsymulacji.Ichanalizanieumożliwiajednoznacznegookreślenia,któraz metodporuszaniasiępo
skrzyżowaniu o ruchu okrężnym jest
skuteczniejsza.Podczasprzeprowadzania obu symulacji zaobserwowano, że
przyzastosowanychparametrachpraktycznienietworząsięzatorydrogowe.
W celuokreśleniaróżnicw obciążeniu
prawegopasaorazdrógwlotowychwykonanezostałydodatkowebadania.Analizowanośrednieczasyprzejazdupojazdów z pos zczeg óln ych wlot ów do
najbliższegowylotu.Badaniupodlegały
następująceczynniki:A -> B [ms] – średniczasprzejazduz wlotuA dowylotuB;
B -> C [ms] – średniczasprzejazduz wlotuBdowylotu C; C -> D [ms] – średni
czasprzejazduz wlotu Cdowylotu D; D
-> E [ms] – średniczasprzejazduz wlotu DdowylotuE;E -> F [ms] – średniczas
przejazduz wlotuE dowylotuF;F ->
A [ms] – średniczasprzejazduz wlotuF
dowylotuA.Wynikibadańprzedstawionow tabelach: 5(metodaI)i 6(metoda
II).Daneuwzględniajądwukrotniemniejszyczasgenerowaniapojazdów(372ms).
Metoda II zapewniamniejszeobciążenienaprawympasierondaorazprawych
pasachposzczególnychwlotów.Danerzeczywiste,zebranenapodstawieruchuna
placuSprzymierzonychokreślają,żeniewielkaczęśćkierowcówzjeżdżanatym
rondzienajbliższymwylotem.Zbadano
skutecznośćpowyższychmetodzakładając,żenajwiększyruchodbywasiębezpośredniodonajbliższegowylotu.Zasymulowanotakżezatorydrogowestosując
czasgenerowaniapojazdówrówny 100
mscelemuzyskaniadokładniejszychwyników.Skutecznośćposzczególnychmetodzostałaprzedstawionaw tabelach: 7
(metodaI)oraz 8(metodaII).
Przeprowadzone badania wykazują,
żemetoda II poruszaniasięposkrzyżowaniuo ruchuokrężnymjestskuteczniejszanarondacho dużymnatężeniuruchu,
gdziewiększośćpojazdówkorzystaz najbliższegowylotu.

Wnioski
Brak jednolitych regulacji prawnych
dotyczącychokrężnegoruchudrogowegojestpowodemwystępowaniaodmiennychzachowańu kierowców,cow konsekwencji prowadzi do powstawania
zatorów drogowych oraz wypadków.
Główną przyczyną powstawania zato-
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rówdrogowychjestrosnącenatężenieruchudrogowego,wynikającez corazwiększejliczbyposiadaczysamochodów.Natężeniejesttakduże,że– bezwzględu
nazastosowanąmetodęporuszaniasiępo
skrzyżowaniuo ruchuokrężnym– występowaniezatorówjestnieuniknione.Rozwiązaniemtegoproblemumożebyćzastosowanierondturbinowych.W Polsce
należąonedorzadkości.Jednakichwłaściwościpozwalająprzypuszczać,żekorzyśćz ichzastosowaniamożebyćadekwatnadoponiesionychkosztówbudowy.
Niezmieniatojednakfaktu,żeustawa
„Prawoo ruchudrogowym”wymaganowelizacjiw celuokreśleniajasnychreguł
poruszaniasięporondach.
Przyprojektowaniui budowieskrzyżowańo ruchuokrężnymurbaniści,realizującwłasnepomysły,niezawszerobiąto
zgodniez istniejącymiwyznacznikami.Ponadto,brakjestnarzędzidosymulacjiruchunarondach,przypomocyktórychmożliwebyłobyokreślenie,jakityprondadla
danegofragmentuinfrastrukturydrogowej
byłbynajlepszymrozwiązaniem.
Artykułprzedstawiazagadnieniadotycząceruchuokrężnego.Opracowanenarzędziesymulacjimożestaćsiępodstawądo
rozwojutegotypuoprogramowania.Aplikacjaumożliwiawykonaniedowolnychsymulacjidotyczącychokrężnegoruchudrogowego.Wykorzystanamożezostaćdo
analizyruchunaistniejącychrondachoraz
do projektowania nowych. Dzięki temu
możliwebędzierozwiązaniewieluproblemówmającychzwiązekz przepustowością
skrzyżowań.użytecznośćoprogramowaniazostaławykazanaprzezprzeprowadzeniebadańeksperymentalnych.

ulepszaniaistniejącychorazszukanianowych rozwiązań dotyczących poprawy
organizacjii bezpieczeństwaruchudrogowego.Cenionymrozwiązaniem,poprawiającymw znacznymstopniuprzepustowość i bezp iec zeńs two ruc hu, jest
skrzyżowanieo ruchuokrężnym.Tegotypuskrzyżowaniasąskutecznymsposobem
na rozładowanie zatorów drogowych.
Swojąkonstrukcjąograniczająprędkość
jazdyorazzapewniająkierującymlepszą
widoczność.Wedługdanychstatystycznych,naskrzyżowaniacho ruchuokrężnymwystępuje 5razymniejwypadków,
niżnainnychskrzyżowaniach,a liczbaofiar
śmiertelnychzmniejszasięo ponad 95%.
The capacity of traffic circle crossings as
the element of the city logistics

Summary

In the article the important subject
matterofcitylogisticsisrepresentedthe
legitimacyofthedesigning(inthecontext
ofthecapacity)crossingsaboutthecircuitoustraffic.Owndevelopedsimulationtoolisusedinresearch.Manyresearcheswere executed; whose results inform the
importanceandthetopicalityofthisproblem.Intensivedevelopmentofmotorizationandtheincreasingtrafficdensityforcestoimprovingexistingandseeksofnew
solutionsconcerningtheimprovementof
theorganizationand theroadsafety.An
esteemedsolutionimprovinggreatlythe
capacityandthesecurityofthetrafficis
thecrossingaboutthetraffica circuitous.
Thesetypesofthecrossingareanefficient
mannerdischargingoftrafficcongestions.
TheconstructionlimitsthetravellingspeedandassuresdirectivethebettervisibiPodziękowania
lity.AccordingtogivenstatisticsontrafAutorzyskładająpodziękowaniapanu fic circle crossings appear 5 times less
MichałowiChmielewskiemuzawykona- accidentsthanonothercrossingsandthe
niewykorzystanegow niniejszymartyku- deathtollgrowslessabout 95%.
lenarzędziasymulacjiruchuokrężnego.

Streszczenie
W artykuleprzedstawionoważnątematykędotyczącąlogistykimiejskiej– zasadnośćprojektowania(w kontekścieprzepustowości)skrzyżowańo ruchuokrężnym.
Docelówbadawczychwykorzystanoopracowanenarzędziesymulacji.Wykonano
wielebadań,którychwynikiuświadamiająważnośći aktualnośćproblemu.Intensywnyrozwójmotoryzacjii wzrastającenatężenie ruchu drogowego zmusza do
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