
مهندسی ترافیک

#2موضوع درس 
مطالعه ترافیک

بیژن سعیدي نژاد
کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزي حمل و نقل

کارشناس ارشد مدیریت و مهندسی ساخت

93ترم بهمن دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس-دانشکده مهندسی عمران
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کمیت هاي اصلی جریان ترافیک

یشودبراي تشریح جریان ترافیک، معموالً از نه متغیر مهم استفاده م:
:سه متغیر اصلی 

 سرعت(V)
 حجم ترافیک(q)
 چگالی(D)

:و چهار متغیر دیگر براي تحلیل جریان ترافیک
 فاصله عبور زمانی(h)
فاصله عبور مکانی(s) 
 شلوغی(R) 
تاخیر تراکم(Cd) 
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حجم و تردد ترافیک

حجم ترافیک
 د که لزوماً واح-عبارت است از تعداد وسایل نقلیه اي که در مدت زمان معینی

در جهت یا جهات مشخصی از یک یا چند خط از مقطع سیستمی از -نیست
.جاده عبور میکنند

ر مدت تعداد واقعی وسایل نقلیه مشاهده شده یا پیش بینی شده اي است که د
.زمان خاصی از یک مقطع جاده عبور میکنند

 تردد ترافیک
 در جهت یا ) معموالً یک ساعت(تعداد وسایل نقلیه اي که در زمان واحدي

.جهات مشخصی از یک یا چند خط از مقطع معینی از جاده میگذرند
لیه حجم ترافیک و تردد را ممکن است براي دسته اي مخصوص از وسایل نق

ونه و یا به طور کلی براي همه گ) مانند اتومبیل سواري، اتوبوس، کامیون(
.وسیله نقلیه اي که عبور میکنند، تعریف کرد
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1کار در کالس 

 دقیقه معادل چه میزان 15وسیله نقلیه مشاهده شده در 250حجم
تردد است؟
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1کار در کالس 

 دقیقه معادل چه میزان 15وسیله نقلیه مشاهده شده در 250حجم
تردد است؟


250∗60
15

= 1000 نقلیه وسیله
ساعت

وسیله نقلیه از نقطه مشاهده شده در ساعت مورد 1000توجه کنید که !
.دقیقه از این مقطع گذشته اند15نظر عبور نکرده اند، بلکه با این تردد در 
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کاربردهاي حجم ترافیک 

مطالعه حجم ترافیک در موارد زیر الزم است
تعیین اهمیت جاده ها نسبت به یکدیگر
تصمیم گیري در مورد اولویت تعریض و تعمیر جاده ها
ایجاد جاده هاي جدید
تعیین تغییرات تردد در زمانهاي مختلف
تعیین نحوه توزیع ترافیک در شبکه
عه میزان افزایش یا کاهش تمایل رانندگان به استفاده از جاده یا مسیرهاي مورد مطال
تعیین ظرفیت جاده ها و تقاطعها
مطالعه تصادفها
مطالعه آثار ترافیک بر محیط زیست
 تعیین نوع و تعداد وسایل کنترل ترافیک
بررسی مسائل اقتصادي مربوط به ترافیک
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تغییرات حجم ترافیک

اي حجم ترافیک در زمانهاي مختلف، نظیر ساعات مختلف روز یا روزه
.مختلف هفته یا ماههاي مختلف سال ثابت نیست

حجم ترافیک ساعت طرح
ر حجم ترافیک در ساعتی که براي طرح و محاسبه پروژه هاي مشخصی د

.نظر گرفته شده است
متوسط حجم ترافیک روزانه

 365مجموع حجم ترافیک سالیانه بخش بر
متوسط حجم ترافیک روزانه را در طبقه بندي، طرح و توسعه جاده ها و !

ایجاد جاده هاي جدید به کار میگیرند، ولی در طرح جاده ها و تقاطع ها 
چرا؟. مستقیماً از آن استفاده نمیکنند
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خصوصیات حجم ترافیک

یر تغییرات روزانه حجم ترافیک در تمام شهرها به طور کلی شبیه شکل ز
است

حجم ترافیک روزانه در دو نوبت به حداکثر می رسد
 پیک صبح(در ساعاتی از صبح که معموالً مردم به سر کار میروند(
 پیک عصر(در ساعاتی از عصر که معموالً مردم به منزل خود بر میگردند(
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خصوصیات حجم ترافیک

 ادامه(تغییرات روزانه حجم ترافیک(

 جمعیتمدت تراکم حداکثر، بسته به مورد متفاوت است و به عواملی نظیر ،
.دموجود در شهر بستگی دارتعداد وسیله نقلیه و نیز بافت شهر، وسعت
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خصوصیات حجم ترافیک

و تغییرات حجم ترافیک در روزهاي مختلف هفته روند نسبتاً مشخص
.ثابتی دارد
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خصوصیات حجم ترافیک

ل تغییرات حجم ترافیک در ماههاي مختلف نیز اگر طی سالها و در مح
.مشخصی اندازه گیري شود، روند نسبتاً یکنواختی نشان میدهد
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اندازه گیري حجم ترافیک

یک ساعت
12 بعد از 8صبح تا 8از ( ساعت

)ظهر
16 از شش بعد از ظهر تا (ساعت

)صبح10
24ساعت
 1000تا 200بین ( سالیانه

)ساعت

مدت زمان اندازه گیري حجم ترافیک به 
داردهدف و دقت الزم در کار بستگی 

صورتهاي مختلف اندازه گیري حجم 
ترافیک بر حسب هدف 

12



روشهاي اندازه گیري حجم ترافیک

 شمارش دستی
ک جاده از طریق شمارش مستقیم وسیله نقلیه اي که از نقطه معینی از ی

عبور میکند 
کاغذ و مداد
شمارشگرهاي دستی
ضبط صوت
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روشهاي اندازه گیري حجم ترافیک

شمارش با دستگاههاي اندازه گیري
 بادي(شاخص هواي فشرده(

ایجاد عبور چرخهاي وسیله نقلیه از روي لوله الستیکی پر از هواي فشرده باعث
ستگاه هر مرتبه تغییر فشار هوا در لوله الستیکی یک شماره در د. ضربه میشود

ضابط می افزاید
شاخص هیدرولیکی

مشابه دستگاه هواي فشرده با این تفاوت که به جاي هوا، مایع پر شده است
شاخص برقی

آن با عبور چرخهاي وسیله نقلیه از روي شاخص و با اتصال دو سر فلزي که در
گر تعبیه شده است جریان برق برقرار و یک شماره به شماره هاي قبلی شمارش

.اضافه میگردد
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روشهاي اندازه گیري حجم ترافیک

 ادامه(شمارش با دستگاههاي اندازه گیري(
شاخص مغناطیسی

رق در ساختمان این شاخص عبارت است از یک سیم پیچ که در اثر عبور جریان ب
وي با هر بارعبور چرخهاي وسیله نقلیه از ر. آن میدان مغناطیسی ایجاد میشود

این شاخصها، میدان مغناطیسی متاثر شده و شماره اي بر شمارشگر افزوده 
.میشود

شاخص چشم الکتریکی
د، یک هرگاه اشعه نورانی از دستگاه را شیئی مانند یک وسیله نقلیه قطع کن

.شماره به شماره هاي شمارشگر اضافه میشود
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روشهاي اندازه گیري حجم ترافیک

روش اتومبیل ناظر
ت و عبور اتومبیل بین دو نقطه مورد نظر از جاده به دفعات و به صورت رف

هاي برگشت، حجم ترافیک در مسیر آن دو نقطه را با اندازه گیري کمیت
:زیر محاسبه میشود

تعداد وسایل نقلیه اي که از اتومبیل ناظر سبقت میگیرند
تعداد وسایل نقلیه اي که اتومبیل ناظر از آنها سبقت میگرد
زمان سفر اتومبیل ناظر در هر دور رفت و برگشت
تعداد وسایل نقلیه اي که ضمن حرکت اتومبیل ناظر در جهت عکس جریان

ترافیک در حرکت هستند
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روشهاي اندازه گیري حجم ترافیک

روش اتومبیل ناظر

 𝑞𝑞 = 𝑥𝑥+𝑦𝑦
𝑡𝑡𝑎𝑎+𝑡𝑡𝑡𝑡

:qتعداد وسایل نقلیه در دقیقه در جهت مورد نظر
:xمبیل میانگین تعداد وسایل نقلیه شمارش شده در این جهت، هنگامی که اتو

ناظر در جهت عکس حرکت میکرده است
:yعداد تعداد وسایل نقلیه اي که از اتومبیل ناظر سبقت گرفته اند منهاي ت

وسایلنقلیه اي که اتومبیل ناظر از آنها سبقت گرفته است
:taهزمان سفر اتومبیل ناظر در جهت عکس جریان ترافیک بر حسب دقیق
:twزمان سفر اتومبیل ناظر در جهت جریان ترافیک بر حسب دقیقه
، اتوبوس، اتومبیل(در صورتیکه منظور اندازه گیري حجم ترافیک گروه خاصی از وسایل نقلیه !  

.  در مورد همان گروه از وسایل نقلیه اندازه گیري میشوندyو xباشد پارامترهاي...) کامیون و 
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2کار در کالس 

 مثال با توجه به مقادیر جداول زیر، حجم ترافیک در هر دو جهت را
.حساب کنید

از شمال به جنوبحرکت
y2 y1 x زمان سفر
3
4
4
3
3
4
2
2

2
3
3
1
3
2
1
1

48
43
52
42
40
52
51
48

2’ 30”
2’ 35”
2’ 45
2’ 30”
2’ 25”
2’ 40”
2’ 55”
2’ 50”

25 16 375 21.17’ جمع

3.12 2.0 46.87 2.65’ متوسط

از جنوب به شمالحرکت
y2 y1 x زمان سفر
۳
۳
۴
۴
۲
۳
۴
۲

۲
۲
۳
۲
۳
۳
۲
۱

۵۰
۴۸
۴۵
۵۵
۴۸
۵۶
۴۴
۵۲

۲’ 55”
2’ 45”
2’ 40”
3’ 10”
3’ 00”
3’ 05”
2’ 45”
2’ 50”

25 18 398 23.16’ جمع

3.12 2.25 49.75 2.89’ متوسط

y1تعداد وسایل نقلیه اي که از اتومبیل ناظر سبقت گرفته اند
y2تعداد وسایل نقلیه اي که اتومبیل ناظر از آنها سبقت گرفته است
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2کار در کالس 

 مثال با توجه به مقادیر جداول زیر، حجم ترافیک در هر دو جهت را
.حساب کنید

حجم ترافیک شمال به جنوب در هر دقیقه
49.75 + (2 − 3.12)

2.89 + 2.65
= 8.78 �𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
.وسیله نقلیه خواهد شد527که در هر ساعت برابر 

حجم ترافیک جنوب به شمال در هر دقیقه
46.87 + (2.25 − 3.12)

2.89 + 2.65
= 8.30 �𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
.وسیله نقلیه خواهد شد498که در هر ساعت برابر 
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نقشه تردد

با توزیع حجم ترافیک در نقاط و مسیرهاي مختلف شهري را میتوان
.نقشه اي به نام نقشه تردد نشان داد

20



سرعت

ترافیکمدیریتدر.استترافیکمهندسیاساسیپارامترهايازسرعت
واسبمنمحلهاينقاطدرالزمعالئمنصببراينقلیهوسایلسرعتبررسی
عواملازسرعتراهسازيدرکههمچناناستضروريسرعتحداکثرتعیین

.میباشدهاجادهطرحضروري
تعاریف گوناگون با توجه به کاربردهاي مختلف سرعت

سرعت لحظه اي
 سرعت یک وسیله نقلیه در مقطع مشخصی از جاده
سرعت حرکت

ر نظر متوسط سرعت وسیله یا وسایل نقلیه در بین دو نقطه معین از یک جاده بدون د
گرفتن زمانهاي توقف بین آن دو نقطه

سرعت سفر
ر گرفتن سرعت متوسط وسیله یا وسایل نقلیه بین دو نقطه معین از یک جاده با در نظ

زمانهاي توقف بین آن دو نقطه

21



سرعت لحظه اي–سرعت 

سرعتی که وسیله نقلیه در مقطع مشخصی از جاده دارد، سرعت
.لحظه اي نامیده میشود

ت لحظه اگر از سرعت براي بررسی تصادفات استفاده نماییم، تعیین سرع
.اي وسیله نقطه الزم است

ندازه این سرعت بر حسب مورد و امکانات با وسایل نقلیه مختلفی ا
:گیري میشود

انوسکوپ
سرعت سنج راداري
پروژکتور زمانی
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سرعت لحظه اي–سرعت 

آنوسکوپ
ًکم باشداندازه گیري سرعت در مسیري که تردد وسایل نقلیه در آن نسبتا 
ت بوسیله مدت زمان عبور هر وسیله نقلیه از بین دو آنوسکوپ با فاصله ثاب

ه بتواند به طوري ک(کرنومتر و توسط شخصی که در بین آن دو قرار گرفته 
بدست ) دانعکاس عبور وسایل نقلیه از برابر هر یک از دو آنوسکوپ را ببین

.میآید
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سرعت لحظه اي–سرعت 

راداريسنجسرعت
درتومبیلاطرفبهکهپرفرکانسباالکترومغناطیسیامواجموجطولتغییراتاساسبر

ازبازتابیدهامواجموجطول.میکندگیرياندازهمرفرستدخودبرابرازحرکتحال
تغییراینزانمیوکردهتغییرنقلیهوسیلهسرعتبرحسبسنج،سرعتبهنقلیهوسیله
.دهدمینشانسنجسرعتصفحهرويبرمستقیماًرانقلیهوسیلهسرعتموج،طول

قلیهنوسایلنوعدرستودقیقتشخیصعدمدستگاهها،اینازاستفادهعمدهمشکل
.استاند،حرکتدرمختلفجهاتدرکهاستاي

زمانیپروژکتور
ايیهنقلوسایلتماماز)ثانیهیکهرمثالً(معینزمانیهايفاصلهدردستگاههااین

روژکتورپبامیتوانسپس.میکندعکسبردارياند،حرکتدردوربیندیدمیداندرکه
عتسرمیدهد،نشانشدهعکسبرداريزمانیفاصلههمانباراتصاویرکهمخصوصی

.کردمشخصرانقلیهوسایل
استشدهمشخصعالمتدوباواستنظرمدکهجادهازمعینیفاصلهدربایددوربین

اختیاردروفاصلهاینبودنمشخصبا.استدوربیندیدمیدانفاصلهاین.باشدمسلط
.میشودمحاسبهنقلیهوسیلهسرعتآن،پیمودنزمانداشتن
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1تکلیف 

 نفره، روشهاي جدید محاسبه سرعت لحظه اي 5با تشکیل گروههاي
.را با شرح مختصري از روش اندازه گیري سرعت بیان کنید

دو هفته: زمان * 
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سرعت حرکت–سرعت 

ه، بدون متوسط سرعت وسیله یا وسایل نقلیه در بین دو نقطه معین از یک جاد
.در نظر گرفتن زمانهاي توقف بین آن دو نقطه است

�𝑉𝑉𝑅𝑅 =
∑1𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑚𝑚
𝑚𝑚

=
∑( �𝑙𝑙 𝑡𝑡𝑚𝑚)
𝑚𝑚

�𝑉𝑉𝑅𝑅 متوسط سرعت حرکت بر حسب⁄𝑘𝑘𝑚𝑚
ℎ

𝑉𝑉 سرعت حرکت وسیله نقلیه𝑚𝑚 ام بر حسب⁄𝑘𝑘𝑚𝑚
ℎ

𝑙𝑙 طول مسیر بر حسب𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑚𝑚 زمان حرکت وسیله نقلیه𝑚𝑚 در مسافت ام𝑙𝑙 بر حسبℎ
𝑚𝑚تعداد وسایل نقلیه اي است که سرعت حرکت آنها اندازه گیري شده است.
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سرعت سفر–سرعت 

ه، با در متوسط سرعت وسیله یا وسایل نقلیه در بین دو نقطه معین از یک جاد
.نظر گرفتن زمانهاي توقف بین آن دو نقطه است

�𝑉𝑉𝑅𝑅 =
∑1𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑗𝑗
𝑚𝑚

=
∑( �𝑙𝑙 𝑡𝑡𝑗𝑗)
𝑚𝑚

�𝑉𝑉𝑗𝑗 متوسط سرعت سفر بر حسب⁄𝑘𝑘𝑚𝑚
ℎ

𝑉𝑉 سرعت سفر وسیله نقلیه𝑗𝑗 ام بر حسب⁄𝑘𝑘𝑚𝑚
ℎ

𝑙𝑙 طول مسیر بر حسب𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑗𝑗 زمان حرکت وسیله نقلیه𝑗𝑗 بین دو نقطه مورد نظر بر حسب امℎ
𝑚𝑚تعداد وسایل نقلیه اي است که سرعت سفر آنها اندازه گیري شده است.
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سرعت

متوسط سرعت مکانی
سفر، با بکار بردن زمان متوسط سفر براي بدست آوردن میانگین سرعت

ا طول سرعت متوسط مکانی مطابق ب. سرعت متوسط مکانی بدست میآید
.یشودزمانی که هر وسیله نقلیه در فاصله مکانی صرف میکند، وزن دهی م

3، 2مان سه وسیله نقلیه، یک کیلومتر از راه را به ترتیب در مدت ز:  مثال
:ر است باسرعت متوسط مکانی این سه وسیله براب. دقیقه طی میکنند5و 

سفر زمان متوسط =
2 + 3 + 5

3 ∗ 60
= 0.055 ℎ

مکانی سرعت متوسط =
1

0.055
= 18 �𝑘𝑘𝑚𝑚

ℎ
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سرعت

متوسط سرعت زمانی
ایل عبارت است از میانگین حسابی سرعت هاي اندازه گیري شده کل وس

عینی نقلیه اي که به عنوان مثال از نقطه ثابتی از جاده در فاصله زمانی م
.عبور میکنند

و 30هاي سه وسیله نقلیه، یک کیلومتر از راه را به ترتیب با سرعت:  مثال
ه سرعت متوسط زمانی این س. کیلومتر در ساعت طی میکنند12و 20

:وسیله برابر است با

زمانی سرعت متوسط =
30 + 20 + 12

3
= 20.67 �𝑘𝑘𝑚𝑚

ℎ
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سرعت

در سرعت متوسط زمانی میانگین حسابی سرعت هاي نقطه اي است
ها آن) هارمونیک(حالی که سرعت متوسط مکانی، میانگین همساز 

.است
ت سرعت متوسط زمانی همواره بزرگتر از سرعت متوسط مکانی اس

.کت کنندبجز در وضعیتی که کل وسایل نقلیه با سرعتی یکسان حر

30



2کار در کالس 

ومتر به فرض کنید پنج اتومبیل مسافتی از جاده را به طول یک کیل
متوسط . دقیقه طی میکنند3و 2، 1,25، 0,75، 0,5ترتیب در مدت 

.سرعت مکانی و زمانی آنها را بدست آورید
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2کار در کالس 

ومتر به فرض کنید پنج اتومبیل مسافتی از جاده را به طول یک کیل
متوسط . دقیقه طی میکنند3و 2، 1,25، 0,75، 0,5ترتیب در مدت 

.سرعت مکانی و زمانی آنها را بدست آورید
 تومبیلا پنج این سفر زمان میانگین = 3+2+1.25+0.75+0.5

5
= 1.5 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 مکانی سرعت متوسط = 1
1.5
60

= 45 ⁄𝑘𝑘𝑚𝑚
ℎ

 زمانی سرعت متوسط =

1
0.5
60
+ 1
0.75
60

+ 1
1.25
60

+ 1
2
60
+ 1

3
60

5
= 59.6 ⁄𝑘𝑘𝑚𝑚

ℎ
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چگالی

چگالی تعداد وسیله نقلیه اي که طول معینی از یک جاده را اشغال میکنند
.نامیده میشود

گالی بیان نزدیکی وسایل نقلیه به یکدیگر در جریان ترافیک به وسیله چ
.میشود که پارامتر اصلی براي شرخ آزادي مانور وسیله نقلیه است

د اما در اندازه گیري دقیق چگالی توسط عکسبرداري هوایی صورت میگیر
:صورتی که سرعت و تردد جریان مشخص باشد، خواهیم داشت

 𝑞𝑞 = 𝑣𝑣 ∗ 𝐷𝐷
𝑞𝑞 تردد جریان⁄𝑣𝑣𝑒𝑒ℎ

ℎ𝑟𝑟
𝑣𝑣 میانگین سرعت سفر⁄𝑘𝑘𝑚𝑚

ℎ𝑟𝑟
𝐷𝐷 چگالی متوسط⁄𝑣𝑣𝑒𝑒ℎ

𝑘𝑘𝑚𝑚
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3کار در کالس 

 وسیله نقلیه بر ساعت و 1600چگالی یک جاده با تردد جریان
.کیلومتر در ساعت را بدست آورید40متوسط سرعت مکانی 
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3کار در کالس 

 وسیله نقلیه بر ساعت و 1600چگالی یک جاده با تردد جریان
.کیلومتر در ساعت را بدست آورید40متوسط سرعت مکانی 

 𝐷𝐷 = 1600
40

= 40 ⁄𝑣𝑣𝑒𝑒ℎ
𝑘𝑘𝑚𝑚
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تاخیر تراکم

ایش تراکم یکی از ناخوشایندترین پدیده هایی است که در اثر افز
تلف به تعداد وسایل نقلیه نسبت به ظرفیت تقاطع ها و مسیرهاي مخ

.وقوع می پیوندد
قت تاخیر ناشی از تراکم یا کاهش سرعت در شهرها میلیونها ساعت و

.روزانه را تلف میکند
 میزان تاخیر تراکم در مورد وسایل نقلیه، و در نتیجه در مورد

دازه گیري رانندگان و سرنشینان این وسایل به راحتی قابل تعریف و ان
.نیست

براي محاسبه تاخیر تراکم بر حسب مورد به دو روش عمل میشود.
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تاخیر تراکم

روش اول-محاسبه تاخیر تراکم
میشودکاربهشهرخارجواصلیهايجادهدربیشتر.
مسیرکهمواقعیدرمجاز،سرعتبهتوجهباحرکتسرعتمتوسط

حرکتسرعتعنوانبهحاصلنتیجهوشدهمحاسبهاستآزادحرکت
.میشودگرفتهنظردرتراکمبدون

سرعترامجازسرعتکند،تجاوزمجازسرعتازمقداراینچنانچه
.میگیرندنظردرتراکمبدونحرکت

باارتراکمتاخیرومیآیدبدستتراکمحالتوآزادحالتدرحرکتزمان
.میکنندمحاسبهآنبهتوجه
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تاخیر تراکم

دوم-محاسبه تاخیر تراکم
نسبتاًهايتقاطعکهشهرآمدوپررفتوداخلیهايجادهدربیشتر

.میشوداستفادهدارند،زیادي
کهندمیگیراندازهنقاطیدررانقلیهوسایلايلحظههايسرعتمتوسط

.داردنوجودشودحرکتکنديسببکهمانعیگونههیچتقریباًآنهادر
کتحرسرعتیاتراکمبدونحرکتسرعتمتوسطعنوانبهرامقداراین

.میگیرندنظردرقبولقابل
تراکمحالتوقبولقابلحالتدودرسفرزمانمقایسهومحاسبهبا،

.میکنندمحاسبهراتراکمتاخیرمیزان
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تاخیر تراکم

درحرکتسرعتمتوسطشهر،مرکزدرمتر،480طولبهايجادهدر:مثال
135طرحساعتدرسفرزمانمتوسطساعت،برکیلومتر23.8طرحساعت
جهت(مجازسرعتثانیه،72.6طرحساعتدرحرکتزمانمتوسطثانیه،

درايلحظههايسرعتمتوسطوثانیهبرکیلومتر50)اولروشبهمحاسبه
راتراکمتاخیرمیزان.استساعتبرکیلومتر33.5تراکمحداقلبامقطعی
.آوریدبدست

اولروش:

 آزاد حالت در حرکت زمان = 480
50

∗ 3600
1000

= 35.46 ثانیه
 تراکم تاخیر = 72.6 − 34.56 = 38.04

 سفر زمان از درصد حسب بر = 38.04
135

∗ 100 = %28.18

39



تاخیر تراکم

درحرکتسرعتمتوسطشهر،مرکزدرمتر،480طولبهايجادهدر:مثال
135طرحساعتدرسفرزمانمتوسطساعت،برکیلومتر23.8طرحساعت
جهت(مجازسرعتثانیه،72.6طرحساعتدرحرکتزمانمتوسطثانیه،

درايلحظههايسرعتمتوسطوثانیهبرکیلومتر50)اولروشبهمحاسبه
راتراکمتاخیرمیزان.استساعتبرکیلومتر33.5تراکمحداقلبامقطعی
.آوریدبدست

دومروش:

 غیرتراکم حالت در حرکت زمان = 480
33.5

∗ 3600
1000

= 51.58 ثانیه
 تراکم تاخیر = 72.6 − 51.58 = 21.02

 سفر زمان از درصد حسب بر = 21.02
135

∗ 100 = %15.57
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