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چراغ هاي راهنمایی

رورموعبورتنظیموکنترلراستايدراستفادهموردوسایلآشناتریناز
.استراهنماییچراغایمنی،افزایشونقلیهوسایل

یکمختلفمسیرهايدرنقلیهوسایلدائمیحرکتازراهنماییچراغهرچند
بنديزمانصحیحمحاسبهصورتدرکلیطوربهولیمیکند،جلوگیريتقاطع

چراغبدونتقاطعکهبودخواهدزمانیازکمترنقلیهوسایلتاخیرمتوسطآن
.باشدراهنمایی

ًهبتقاطعهاکنترلبرايجداگانهومستقلطوربهراراهنماییچراغهايمعموال
ايچراغهاستممکنبهتربازدهیبرايوضرورتحسبگاهیولیمیبرند،کار

باطارتهمباطریقیبهرامسیریکهايتقاطعکلیهیاتقاطعچندراهنمایی
.نمودهماهنگوداده

عتقاطراهنماییچراغهايمیتوانکامپیوتريروشهايکمکبااخیرسالهايدر
نای.نمودهماهنگودادارتباطهمبهراشهرشبکهتمامیاشهرازقسمتیهاي
ع،وسیمطالعاتنیازمندمیشود،نامیدهترافیکايمنطقهکنترلکهروش

.میباشدزیادهزینهصرفومربوطهتکنولوژيبهدسترسی
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پی آیی چراغ هاي راهنمایی

رور از آشناترین وسایل مورد استفاده در راستاي کنترل و تنظیم عبور و م
)ادامه. (استچراغ راهنمایی وسایل نقلیه و افزایش ایمنی، 

 ز چراغهاي راهنمایی معموالً به صورت قرمز، قرم) پشت سر هم آمدن(پی آیی
ثانیه و زمان قرمز و زرد را 3معموالً زمان زرد را . و زرد تواماً، سبز و زرد است

.ثانیه در نظر میگیرند2
 و مجموع زمان آن را » چرخه راهنمایی«هر دور کامل این پی آیی را یک

.می نامند» مدت چرخه«
 در مورد یک یا چند جریان ترافیک که در مدت یک چرخه، همزمان فرمان

.عالمتی یکسان را دریافت میکنند، اصطالح فاز به کار برده میشود
»ع را فاصله زمانی از انتهاي زمان سبز یک فاز تا شرو» زمان بین دو سبز

.زمان سبز فاز بعدي تعریف میکنند
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انواع چراغ راهنمایی

چراغ هاي راهنمایی با زمان ثابت
 زمان بندي این چراغ ها به گونه اي است که براي ساعت طرح محاسبه

.میشوند و مقدار ثابت است
ین تغییرات تردد وسایل نقلیه در زمان هاي مختلف بر روي زمان بندي ا

چراغها تاثیري ندارد و هر تغییري در زمان بندي چراغ هاي راهنمایی از 
.این نوع، جز از طریق تنظیم مجدد با دست مقدور نیست

ه به دلیل تغییرات میزان تردد در طول روز و عدم حساسیت این چراغها ب
این تغییرات تردد، غالباً الزم است که در ساعات معینی از روز زمان بندي

این عمل را که پلیس راهنمایی انجام میدهد، در . چراغها تغییر کند
.بسیاري از اوقات به خصوص در ساعات اوج در سطح شهر مشاهده میشود
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انواع چراغ راهنمایی

 ادامه(چراغ هاي راهنمایی با زمان ثابت(
ار سبک در ساعاتی که تردد وسایل نقلیه از مسیرهاي مختلف تقاطع بسی

است، چراغ را به صورت چشمک زن در می آورند، تا از تاخیرهاي نسبتاً 
ایی در این حالت چراغ راهنم. زیاد و بی مورد وسایل نقلیه جلوگیري شود

.عمالً نقش چراغ احتیاط را ایفا میکند
 چراغ هاي راهنمایی با زمان ثابت از نظر قیمت اولیه و هزینه نگهداري

دان نسبت به چراغ هاي متغیر ارزانترند، ولی به علت عیبهاي مذکور، چن
ن هم اکنون در بسیاري از شهرهاي ایران استفاده از ای. مناسب نیستند

.چراغها همچنان رایج است
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انواع چراغ هاي راهنمایی

چراغ هاي راهنماي متغیر
این چراغ ها نسبت به تغییرات تردد حساس هستند و دامنه زمان زمان

یرهاي آن سبز هر فاز که قبالً تنظیم شده است بسته به میزان تردد در مس
.فاز میباشد

و در تنظیم زمان سبز با نصب شاخص هایی در فواصل معین از خط توقف
.تمام مسیرهاي منتهی به تقاطع انجام می گیرد

در این چراغ ها سه گونه زمان را در نظر میگیرند
1-حداقل زمان عبور
2-زمان تمدید
3-حداکثر زمان سبز
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انواع چراغ هاي راهنمایی

 ادامه(چراغ هاي راهنماي متغیر(
1-حداقل زمان عبور

یه این زمان حداقل زمانی است که میتوان به هر فاز اختصاص داد تا وسایل نقل
د، اي که بین خط توقف مسیرهاي مربوط به آن فاز و شاخص ها متوقف شده ان

.امکان عبور از تقاطع را داشته باشند
 ثانیه تنظیم میشود13تا 7این زمان ثابت نیست و معموالً  حدود.
م است این دامنه تنظیم باعث میشود که در مسیري که بار ترافیکی صفر یا ک

ور زمان سبز کاهش یابد و وسایل نقلیه بتوانند در جهات دیگر از تقاطع عب
.نمایند
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انواع چراغ هاي راهنمایی

 ادامه(چراغ هاي راهنماي متغیر(
2-زمان تمدید

اشد، اگر عبور وسایل نقلیه در مسیر یا مسیرهاي مربوط به آن فاز ادامه داشته ب
ی به عبارت دیگر وقت.میتوان زمان سبز آن فاز را تا حدود معینی تمدید کرد

وسیله نقلیه اي در مسیري که چراغ مربوط به آن سبز است به محل نصب
راي شاخص ها میرسد، دستگاه زمان سبز چراغ را به اندازه اي تمدید میکند که ب

.عبور آن وسیله کافی باشد
ه در چراغ هاي قدیمی این زمان ثابت بود، ولی در انواع جدید مدت آن بستگی ب

کیلومتر 50تا 25این زمان معموالً براي سرعتهاي بین . سرعت وسیله نقلیه دارد
یرهاي در ساعت کافی است ولی براي جلوگیري از تاخیر زیاد وسایل نقلیه در مس

کیلومتر در ساعت کوتاه 25دیگر تقاطع، زمان تمدید براي سرعت هاي کمتر از 
.در نظر گرفته میشود

8



انواع چراغ هاي راهنمایی

 ادامه(چراغ هاي راهنماي متغیر(
حداکثر زمان سبز

ارد، از آنجا که امکان عبور پیوسته وسایل نقلیه در یک مسیر از تقاطع وجود د
قاطع براي جلوگیري از تاخیر زیاد وسایل نقلیه اي که از مسیرهاي دیگر به ت

یگر به عبارت د. میرسد، الزم است زمان سبز هر فاز به میزان معینی تمدید شود
باید براي زمان سبز هر فاز مدت حداکثري در نظر گرفت که پس از پایان آن

مدت حتی اگر تردد وسایل نقلیه در مسیرهاي آن فاز ادامه داشته باشد، زمان
.سبز آن فاز تمام شود و زمان سبز فاز بعدي شروع گردد

هاي اگر تردد وسایل نقلیه در تمام جهات تقاطع زیاد باشد، به طوري که در فاز
ر چراغ در هر جهت از حداکثر زمان سبز استفاده شود، چراغ راهنمایی متغیر نظی

د این حالت معموالً در ساعات اوج بوجو. چراغ راهنمایی با زمان ثابت عمل میکند
.می آید

9



انواع چراغ هاي راهنمایی

چراغ هاي راهنماي نیمه متغیر
له این چراغ ها ساختمانی نظیر چراغ هاي راهنمایی متغیر دارند و به وسی

.شاخص کنترل میشوند
در موارد خاص، مثالً در مواقعی که تردد وسایل نقلیه در یک جاده فرعی

ین منظور به ا. نسبت به جاده اصلی بسیار کم باشد، میتوانند به کار روند
اده شاخص ها در جاده فرعی نصب مشوند و تا زمانی که وسیله نقلیه از ج
فرعی عبور نکند، چراغ مربوط به جاده فرعی قرمز می ماند و عبور در 

.جاده اصلی آزاد است
 زمان سبز فاز مربوط به جاده فرعی در این نوع چراغ ها میتواند طوري

ود زمان تنظیم شود که اگر تردد وسایل نقلیه در جاده فرعی نسبتاً زیاد ش
.سبز فقط براي مدت معین یا حداکثر تمدید شود
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انواع چراغ هاي راهنمایی

چراغ مخصوص پیاده ها
در تقاطع هایی که با چراغ راهنمایی کنترل میشوند، عبور پیاده ها از

.عرض مسیرها به وسیله چراغ مخصوص عابر پیاده کنترل میگردد
در مواقعی که تعداد وسایل نقلیه اي که به سمت راست یا چپ گردش

بور میکنند، با مشخص شدن رنگ بسز در پی فاز قرمز یک مسیر اجازه ع
ور به آنها داده میشود و بر عکس، موقعی که فاز آن مسیر سبز باشد عب

.پیاده ها با روشن شدن رنگ قرمز ممنوع خواهد شد
ه حالت دیگر، اختصاص فاز جداگانه و مخصوص به عابرین پیاده بوده ب

ته و طوري که در هنگام عبور عابرین پیاده، وسایل نقلیه اجازه عبور نداش
وقف در این روش به علت ت. ایمنی کامل براي عابرین پیاده فراهم میشود

.دوسایل نقلیه در تمام جهات، تاخیر بیشتري براي آنها بوجود می آی
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انواع چراغ هاي راهنمایی

 ادامه(چراغ مخصوص پیاده ها(
تعبیه فاز مخصوص پیاده ها به دو صورت ممکن است انجام شود

نصب دستگاهی مجهر به دکمه اي مخصوص که با فشار دادن آن پس از مدتی معین
.رنگ سبز ظاهر می شود

کبار در این صورت، رنگ سبز فاز مخصوص عابرین پیاده در هر دور ی.  به صورت خود کار
.و در موقع معین ظاهر میگردد

یل در حالت خودکار اگر حجم عابرین پیاده کم باشد باعث تاخیر بی مورد وسا
نقلیه نقلیه خواهد شد در حالی که با کنترل دستی تاخیر بی موردي بر وسایل

.وارد نمیشود
بر حسب ضرورت ممکن است چراغ مخصوص عابرین پیاده بین دو تقاطع در

د، در این حالت چراغ در تمام اوقات قرمز میباش. طول یک مسیر نیز به کار رود
مگر آنکه دکمه مخصوص چراغ توسط عابري فشار داده شود که در این صورت

.پس از مدت معین و نسبتاً کمی چراغ عابر پیاده سبز خواهد شد
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انواع چراغ هاي راهنمایی

چراغ هاي راهنمایی ارتباطی
ر در نواحی پرازدحام شهري، وسایل نقلیه ممکن است در چندین تقاطع متوالی که د

.  اجه شوندفاصله زمانی و یا مسافتی کوتاه نسبت به یکدیگر قرار دارند، با چراغ قرمز مو
.این مساله تاخییرات قابل توجهی براي وسایل نقلیه عبوري ایجاد میکند

راغ هاي بهینه سازي کلی جریان ترافیکی بین این تقاطع هاي نزدیک به هم از طریق چ
هماهنگ کردن زمان سبز در این تقاطع ها براي . راهنمایی ارتباطی انجام میشود

روري ض» موج سبز«جلوگیري از توقف بیش از اندازه وسایل نقلیه و عبور آنها از یک 
.است

پیشروي موج سبز به زمان بندي شروع هر چرخه در هر چراغ راهنمایی بستگی دارد و
می ورود وسایل نقلیه به تقاطع هاي متوالی در زمان هاي مشخصی که فاز سبز پدید

.آید، صورت می پذیرد
آن مفهوم موج سبز چراغ راهنمایی در طول یک مسیر، میتواند براي یک شبکه که در

.چراغ هاي راهنمایی مختلفی استفاده میشود، توسعه یابد
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انواع چراغ هاي راهنمایی

چراغ راهنمایی چشمک زن
 گاهی براي هشدار به رانندگان از چراغ هاي زرد چشمک زن، در

ه مسیرهاي اصلی و چراغ هاي قرمز چشمک زن در مسیرهاي فرعی استفاد
.میشود

اطع رانندگان باید در چنین موقعیت هایی مانند قوس هاي افقی تند، تق
هاي خط آهن و یا دیگر محدودیت ها در مسیر، آهسته و با احتیاط 

.حرکت نمایند
در در زمانی که ترافیک عبوري از تقاطع، روند ثابتی دارد، به طور مثال ،

طول نیمه شب و در زمان هایی به غیر از ساعت هاي اوج ترافیک نیز از 
.این نوع چراغ هاي راهنمایی استفاده میشود
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انواع چراغ هاي راهنمایی

چراغ راهنمایی با حق تقدم اتوبوس
بدین صورت که هرگاه یک . در تقاطع هاي ویژه مورد استفاده قرار میگیرد

عت اتوبوس در جریان ترافیک به تقاطع نزدیک میشود، چراغ راهنمایی به سر
.سبز شده تا مجموع تاخیرات سرنشینان اتوبوس به حداقل برسد

این حق تقدم از طریق. این نوع چراغ هاي راهنمایی، اتوبوس ها حق تقدم دارند
.  یگرددیک وسیله شناسایی که در زیر اتوبوس نصب شده است، بر چراغ اعمال م
ه با یک بدین طریق که با عبور اتوبوس مذکور، حلقه هایی که به صورت الیه الی

اکنش حد الکترونیکی مشخص، در زیر سطح جاده نصب شده اند، نسبت به آن و
.نشان میدهند

ال عکس العمل فوق ممکن است سبب ادامه یک فاز سبز مطلوب گردد که در ح
راغ حاضر روشن است و یا موجب قطع قبل از موقع فاز قرمز شود تا سبز شدن چ

.را براي اتوبوسی که در پشت چراغ قرمز منتظر است، تسریع کند
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شرایط نصب چراغ راهنمایی
 ز ا(لزوم نصب چراغ در هر تقاطع را باید جداگانه و بر اساس مشخصات آن تقاطع

سایل قبیل میزان تردد وسایل نقلیه، جهات گردش، ایمنی عبور عابرین پیاده و و
.نمودوجنبه هاي اقتصادي آن وارد بر وسیله نقلیه بررسی) نقلیه و میزان تاخیر

ی ایجاد ایمنی بیشتر در تقاطع ها از علل اساسی استفاده از چراغ هاي راهنمایی م
ش این چراغها نقاط برخورد احتمالی وسایل نقلیه را در تقاطع بسیار کاه. باشد

.  میدهند
 کاهش می % 40براساس مطالعات، میزان تصادفات در تقاطعها پس از نصب چراغ تا

.یابد
با نصب چراغ راهنمایی غالباً ظرفیت تقاطع هم افزایش پیدا میکند.
ابلو ها و فرعی که با ت-میزان تاخیر وارد بر وسایل نقلیه در تقاطع هاي اصلی: بحث کنید !

مونه در عالئمی نظیر ایست کنترل میشوند و تقاطع هاي با چراغ راهنمایی مجهزند به عنوان ن
لیه در در این نمونه نسبت تردد وسایل نق. در شکل نشان داده شده است) شکلT(حالت خاصی 

فیت همچنین افزایش ظر. مسیر اصلی به تردد در مسیر دیگر برابر با چهار فرض شده است
.تقاطع نیز در شکل دیگري در صفحات بعدي نمایش داده شده است
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شرایط نصب چراغ راهنمایی

راغ نقاط برخورد احتمالی وسایل نقلیه در یک چهار راه بدون چراغ راهنمایی و با چ
راهنمایی
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شرایط نصب چراغ راهنمایی
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فاز بندي چراغها

ا فاز عبارت است از حاالت متوالی که به وسیله چراغ راهنمایی به یک ی
.چند جریان ترافیک در هردور به صورت یکنواخت و مشخص اعمال شود

اطع و ترتیب و تعداد فازهاي یک چراغ راهنمایی بستگی به تعداد مسیرهاي تق
.نسبت گردش به چپ وسایل نقلیه از مسیرهاي مختلف دارد

ش در طرح چراغهاي راهنمایی میکوشند تا آنجا که مقدور است تعداد فازها افزای
.  پیدا نکند

ه در تقاطع هاي ساده نظیر چهار راههاي معمولی که گردش به چپ وسایل نقلی
و است، معموالً دو فاز کافی است) وسیله نقلیه در ساعت60کمتر از ( نسبتا کم 

وسایل نقلیه اي که میخواهند به سمت چپ گردش کنند در شرایط عادي 
مقابل عبور میتوانند در فاصله زمانی بین دو سبز یا در فواصل عبور وسایل نقلیه

.نمایند
گردش اگر تعداد وسایل نقلیه گردنده به چپ آنقدر زیاد باشد که امکان عبور و

آنها از طریق عادي میسر نباشد، برحسب مورد و موقعیت میتوان یکی از 
ننده دیر آزاد ک-روشهاي زود قطع کننده، دیر آزاد کننده، توامان زود قطع کننده

. استفاده کرد و یا فاز مخصوصی براي گردش به چپ اختصاص داد
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فاز بندي چراغها

نمایش چراغهاي دو فازي 
در یک تقاطع

نمایش چراغهاي سه فازي 
در یک تقاطع
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فازبندي چراغها

روش زود قطع کننده
بز مسیر اگر تعداد وسایل نقلیه گردنده به چپ نسبتاً زیاد باشد میتوان زمان س

ع عبور مقابل را چند ثانیه زودتر قطع کرد و به این وسایل فرصت داد که از تقاط
.کنند

در این روش اگر نخواهند همزمان با گردش به چپ در یک مسیر، حرکت دیگر
راي وسایل نقطه از آن مسیر به راست و مستقیم ادامه یابد باید خط ویژه اي ب

.گردش به چپ در نظر گرند
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فازبندي چراغها

روش دیر آزاد کننده
ن در این روش زمان سبز فازي که گردش وسایل نقلیه به سمت چپ باید در آ

.ودفاز صورت گیرد، براي وسایل نقلیه مقابل چند ثانیه دیرتر شروع میش
اي که به این ترتیب، در ابتداي شروع زمان سبز هر فاز، ابتدا به وسایل نقلیه

میخواهند به سمت چپ گردش کنند اجازه عبور میدهند و سپس عبور آنها را 
.متوقف کرده و به ترافیک مقابلشان اجازه عبور میدهند
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فازبندي چراغها

 دیر آزاد کننده-زود قطع کننده(روش توامان(
 در زمانی که یکی از روشهاي دیر آزاد کننده یا زود قطع کننده براي

ن گردش به چپ وسایل نقلیه استفاده میشود، معموالً فرصتی جز زما
اختصاص داده شده به آنها داده نمیشود، و همین امر گاهی باعث تاخیر 

.زیاد براي آنها میشود
را براي حل این مشکل گاهی هردو روش زود قطع کننده و دیر آزاد کننده

ل در بدین صورت که براي گردش به چپ این وسای. توامان به کار میبرند
را به هر فاز چند ثانیه از ابتداي زمان سبز و چند ثانیه از انتهاي این زمان
دو آنها اختصاص میدهند و حرکت وسایل نقلیه را از مسیر مقابل در این

.زمان متوقف میکنند
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عوامل موثر در ظرفیت تقاطع و زمان بندي چراغ

تظرفیبهبستگیشودکنترلراهنماییچراغباکهتقاطعیظرفیت
.شوندمیمنتهیتقاطعآنبهکهداردمسیرهایی

طولهبجادهعرضنظیرعواملیبهبستگیخودنوبهبههممسیرهاظرفیت
هايویژگیوترافیکترکیبگردش،هايشعاعشیب،خطوط،تعدادکلی،

.داردرانندگانشخصی
اشباعتردد

تعریفاشباعترددحسببرراتقاطعیکمسیرهايظرفیتحداکثر
.میکنند

نقلیهوسایلترددحداکثرازاستعبارتتقاطعازمسیرهراشباعظرفیت
اینتمامدرآنکهفرضبهساعت،یکمدتدرمسیرآنتوقفخطاز

صفازپیدرپیبتوانندمسیرآندرنقلیهوسایلوباشدسبزچراغمدت
.بگذرندوشوندجداتوقفخطپشتدرموجودنقلیهوسایل
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عوامل موثر در ظرفیت تقاطع و زمان بندي چراغ

تردد اشباع را میتوان به کمک فرمول زیر بدست آورد

 𝑆𝑆 = 550 ∗ 𝑤𝑤 𝑃𝑃.𝐶𝐶.𝑈𝑈
ℎ

𝑆𝑆 تردد اشباع بر حسب𝑃𝑃.𝐶𝐶.𝑈𝑈
ℎ

𝑤𝑤عرض مسیر به متر
 18متر و بیشتر از 5/5این فرمول براي مسیرهاي با عرض کمتر از

.متر صادق نیست
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عوامل موثر در ظرفیت تقاطع و زمان بندي چراغ

ازمیتوانرامتر5/5ازکمترعرضبامسیرهاییدراشباعتردد
آوردبدستزیرجدول

شیبدرصدیکهرازايبهباشد،داشتهشیبمسیريچنانچه
اضافهیبترتبهاشباعترددبهدرصدسهبایدسرباالیییاوسرازیري

.کردکمیا
ازاينقطهوتوقفخطبینجادهشیبمتوسطمسیر،شیبازمنظور

.استآنازقبلمتر63فاصلهبهمسیر
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عوامل موثر در ظرفیت تقاطع و زمان بندي چراغ

ت تقاطع وسایل نقلیه گردنده به چپ بیشتر بر روي ترافیک و ظرفی
گردنده به اثر میگذارند تا وسایلی که به صورت مستقیم و یا به صورت

.راست حرکت میکنند
 اگر براي گردش به چپ وسایل نقلیه خط یا خطوط مخصوص

وداختصاص یافته باشد، تردد اشباع به صورت زیر محاسبه میش
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عوامل موثر در ظرفیت تقاطع و زمان بندي چراغ

اع اثر توقف وسایل نقلیه در نزدیکی تقاطع نیز بر روي تردد اشب
میزان کاهش عرض خط در اثر توقف وسایل نقلیه در . میگذارد

نزدیکی تقاطع به صورت زیر محاسبه میشود

 𝑤𝑤 = ⁄(5.5 − 29.5𝑧𝑧−22.5
𝑘𝑘

) 3.28
wمقدار کاهش عرض مسیر
zفاصله توقف وسیله نقلیه از خط توقف بر حسب متر
kزمان سبز فاز مربوط به مسیر مورد نظر بر حسب ثانیه
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عوامل موثر در ظرفیت تقاطع و زمان بندي چراغ

اصالح تردد اشباع بر اساس شرایط محیطی
درصد افزایش میبابد20تردد اشباع : تقاطع با شرایط محیطی خیلی خوب

داراي قابلیت دید خوب و دو خط آمد و شد
بدون تداخل از نظر عبور عابران پیاده
شعاع هاي چرخش کافی
 درصد کاهش 15تردد اشباع به مقدار : تقاطع با شرایط محیطی نامناسب

میباشد
داراي سرعت کم، قابلیت دید کم
داراي اجزاي نامناسب با چند محل تداخل از نظر عبور عابران پیاده
باع نیستنیاز به تصحیح مقادیر تردد اش: تقاطع با شرایط محیطی متوسط
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قلیهترکیب ترافیک و اثر ترافیکی وسایل ن

اثیرتمختلفمسیرهايوهاتقاطعدرترافیکباربرمختلفنقلیهوسایل
وهاتقاطعظرفیتوراهنماییچراغمحاسبهدربنابراین.دارندمتفاوتی
.باشدمشخصنقلیهوسایلانواعدرصدنظرازترافیکترکیببایدمسیرها

عنوانبهرااتومبیلمختلف،نقلیهوسایلترافیکیاثرسنجشومقایسهبراي
اثر.میگیرندنظردرP.C.Uیکراآناثرومیکنندانتخابسنجشواحد

استزیرصورتبهنقلیهوسایلسایرترافیکی
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قلیهترکیب ترافیک و اثر ترافیکی وسایل ن

سیر اثر ترافیکی وسایل نقلیه گردنده به چپ در صورت عدم وجود م
.افزایش میابد0/75مجزا براي عبور به اندازه 

2.5اگر اتوبوسی که اثر ترافیکی آن : مثال P.C.U باشد به سمت چپ
گردش کند با فرض عدم وجود خط مجزا برابر خواهد بود، اثر 

ترافیکی آن برابر خواهد شد با
 2.5*1.75=4.38 P.C.U
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زمان سبز موثر

شدن میزان تخلیه در هنگام قرمز بودن فاز به صفر رسیده و با سبز
د چراغ شروع به افزایش میکند و پس از چند ثانیه کمابیش به ح

.ثابت و نهایت خود میرسد
مان سطح زیر منحنی برابر است با مجموع وسایل نقلیه اي که در ز

.سبز از خط توقف مسیر مورد نظر عبور میکنند
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زمان سبز موثر

ضلعیککهطوريبسازیممنحنیاینبامساحتهممستطیلیاگر
مانیزمساويآندیگرضلعباشد،حداکثريتخلیهمیزانمساويآن

.مینامندموثرسبززمانراآنکهفرضیاست
اگرکهاستالزمیزمانتقاطعیکازمسیريدرموثرسبززمان

همانمدتآندرباشدحداکثرآنانتهايتاابتداازتخلیهمیزان
زمانمدتدرکهمیکنندعبورنظرموردمسیرازنقلیهوسیلهتعداد
.کردندمیعبورزردزمانوحقیقیسبز

فاززردزمانوحقیقیسبزهايزمانمجموعازموثرسبززمان
بزسزماناززردوسبززمانهايمجموعتفاضل.استکوچکترمربوطه

.مینامندشدهتلفزمانراموثر
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زمان سبز موثر

ا زمان سبز موثر به اضافه مجموع زمانهاي تلف شده مساوي است ب
زمان سبز حقیقی به اضافه زمان زرد

 k+a=l+g k=g+(l-a)
k ثانیه(زمان سبز حقیقی(
l ثانیه(زمان تلف شده(
a ثانیه(زمان زرد(
g ثانیه(زمان سبز موثر(
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زمان تلف شده

 ع از نظر وضعیت تقاط(به عوامل فیزیکی زمان تلف شده در یک فاز بستگی
در . و نیز عوامل جوي دارد...) طرح هندسی، دید رانندگان، شیب مسیر و
است، اما برحسب مورد ثانیه 2شرایط عادي مقدار زمان تلف شده برابر با 

.ثانیه تغییر کند8ممکن است از صفر تا 
اگر چراغ راهنمایی طوري محاسبه و تنظیم شده باشد که بین فازها زمان

ضافه تمام قرمز وجود داشته باشد، زمان تلف شده دیگري به زمان تلف شده ا
زمان Iکه در آن (I-a)زمان تلف شده اخیر در هر فاز برابر است با . میشود

.زمان زرد است aبین دوسبز و 
دکل زمان تلف شده در هر چرخه کامل را میتوان به صورت زیر محاسبه کر

 𝐿𝐿 = 𝑛𝑛 𝐼𝐼 − 𝑎𝑎 + 𝑛𝑛𝑛𝑛
L و ) ثانیه(مجموع زمان هاي تلف شدهnمعرف تعداد فازهاست.
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پایان
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