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تعیین مناسبترین مدت زمان چرخه

 مدت زمان چرخه یک چراغ راهنمایی برابر است با فاصله زمانی از
ابتداي زمان سبز یک فاز تا شروع مجدد زمان سبز همان فاز

ع داردمدت زمان چرخه بستگی به وضعیت فیزیکی و ترافیک تقاط
دتر و زمان سبز فاز مسیري از تقاطع که تردد وسایل نقلیه از آن زیا

.شودبار ترافیک در آن بیشتر باشد، طوالنیتر در نظر گرفته می
سنگینی ترافیک

 𝑦𝑦 = 𝑞𝑞
𝑠𝑠

y ، سنگینی ترافیکq تردد عادي)PCU/hr ( وs تردد اشباع)PCU/hr(
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تعیین مناسبترین مدت زمان چرخه

شرایط زیر را تحلیل کنید !
زمان چرخه کوتاه در نظر گرفته شود. 1

زمان چرخه طوالنی در نظر گرفته شود. 2
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تعیین مناسبترین مدت زمان چرخه

شرایط زیر را تحلیل کنید !
زمان چرخه کوتاه در نظر گرفته شود. 1

رخه چون زمانهاي تلف شده به این مدت بستگی ندارند و چه بسا براي چ•
ه ها با مدت زمانهاي متفاوت یکسان باشند، نسبت زمانهاي تلف شده ب

.زمانهاي مفید فازها زیاد خواهد بود
زمان چرخه طوالنی در نظر گرفته شود. 2

ورت ممکن است عبور وسایل نقلیه در مسیرهاي تقاطع به حالت اشباع ص•
وط توقف نگیرد و فاصله زمانی عبور وسایل نقلیه به هنگام گذشتن از خط

ود، مسیرهاي مختلف، از فاصله زمانی عبور در حالت تردد اشباع زیادتر ش
یه در این صورت ضمن تلف شدن مقداري از زمانهاي مفید، به وسایل نقل

.نیز تاخیر زیادي وارد می شود
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تعیین مناسبترین مدت زمان چرخه

ایل مدت چرخه باید به گونه اي انتخاب شود که متوسط تاخیر وارد بر وس
ه نقلیه اي که از مسیرهاي مختلف تقاطع وارد یا از آن عبور میکنند، ب

.حداقل برسد
 ه یا روش انگلیسی موسس(روش حداقل تاخیر براي محاسبه مدت چرخه

)تحقیقات جاده

 𝐶𝐶0 = 1.5 𝐿𝐿+5
1−𝑌𝑌

𝐶𝐶0 ثانیه(مناسبترین زمان چرخه(
𝐿𝐿 ثانیه(مجموع زمان هاي تلف شده در یک چرخه(
𝑌𝑌ک فاز مجموع بزرگترین سنگینی ترافیک مسیر یا مسیرهایی که از ی

.استفاده میکنند
 120ثانیه و بیشتر از 25مدت چرخه چراغ راهنمایی را معموالً کمتر از

.ثانیه در نظر نمیگیرند
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تعیین مناسبترین مدت زمان چرخه

مراحل مختلف براي تعیین مدت چرخه
 تعیین تردد وسایل نقلیه در ساعت طرح بر حسبP.C.U/hr
ت تعیین تعداد فازهاي چراغ بر حسب تعداد مسیرهاي تقاطع و وضع حرک

و گردش وسایل
انتخاب زمان مناسب بین دو سبز
محاسبه سنگینی ترافیک در مسیرهاي مختلف
انتخاب بیشترین سنگینی ترافیک براي هر فاز
تعیین زمان گمشده در چرخه
محاسبه مدت چرخه
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محاسبه مدت چرخه: 1مثال 

ی در صورت. مشخصات ترافیک در یک چهارراه مطابق جدول زیر است
ثانیه 2ثانیه و تاخیر شروع 3ثانیه، زمان زرد 8که زمان بین دو سبز 

باشد، مطلوبست اندازه مدت چرخه و مدت سبز هر فاز
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محاسبه مدت چرخه: 1مثال 

حل:
چرا؟.(مبا توجه به وضعیت ترافیک این تقاطع را دو فازي در نظر میگیری(
 0,25و 0,33با توجه به جدول بزرگترین سنگینی ترافیک فازها به ترتیب

بنابراین . است
 𝑌𝑌 = 0.33 + 0.25 = 0.58

مجموع زمان هاي تلف شده در هر چرخه
 𝐿𝐿 = 2 8 − 3 + 2 ∗ 2 = 14

مدت چرخه چراغ راهنمایی برابر است با
 𝐶𝐶0 = 1.5∗14+5

1−0.58
= 62 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
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محاسبه مدت چرخه: 1مثال 

 ادامه(حل(
 مجموع زمان هاي سبز موثر با توجه به مجموع زمان هاي تلف شده در هر

چرخه برابر است با
 𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝐶𝐶0 − 𝐿𝐿 = 62 − 14 = 48 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 براي بدست آوردن زمان سبز موثر هر فاز مجموع زمان سبز موثر در هر
کنیمچرخه را بین فازها به نسبت سنگینی ترافیک هر فاز تقسیم می

 𝐺𝐺𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.33
0.33+0.25

∗ 48 = 27.4 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 𝐺𝐺𝐸𝐸𝐸𝐸 = 0.25
0.33+0.25

∗ 48 = 20.66 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
ردپس میتوان کل زمان سبز موثر را با فرمول زیر بین فازها تقسیم ک

𝑔𝑔𝑛𝑛 = 𝑦𝑦𝑛𝑛
𝑌𝑌

(𝐶𝐶0 − 𝐿𝐿)
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محاسبه مدت چرخه: 1مثال 

 ادامه(حل(
ر آن براي بدست آوردن زمان سبز حقیقی هر فاز کافیست زمان سبز موث

فاز را با زمان تلف شده مربوطه، جمع و زمان زرد آن را از آن کم کنیم
𝑘𝑘 = 𝑔𝑔 + 𝑙𝑙 − 𝑎𝑎
 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁 = 27 + 2 − 3 = 26 ,𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸 = 21 + 2 − 3 = 20
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محاسبه زمان چرخه: 2مثال 

وضعیت ترافیک تقاطعی در ساعت طرح مطابق جدول زیر است  .
مطلوبست محاسبه زمان چرخه و زمان بندي چراغ راهنمایی 

 ثانیه و شعاع گردش 3ثانیه، زمان زرد 2ثانیه، تاخیر شروع 5زمان بین دو سبز
.متر در نظر گرفته شده است30به چپ 

 فرض شده است0,3و موتور سیکلت 2، کامیون 2,5اثر ترافیکی اتوبوس.
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محاسبه زمان چرخه: 2مثال 

حل:
د ازبا توجه به میزان تردد وسایل در جهات مختلف حرکات اصلی عبارتن

شمالی در تمام جهات-جنوبی و جنوبی-شمالی
شرقی مستقیم و گردش به راست-غربی و غربی-شرقی
شرقی گردش به چپ-غربی و غربی-شرقی

براي این سه حرکت اصلی، سه فاز براي چراغ در نظر میگیریم و چون براي
فاز شرقی به سمت چپ-غربی و غربی-حرکت وسایل نقلیه از مسیرهاي شرقی

ظور جداگانه اي منظور کرده ایم، باید یکی از خطوط در این مسیرها را به این من
.اختصاص دهیم
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محاسبه زمان چرخه: 2مثال 

 ادامه(حل(
تشخیص تردد وسایل نقلیه بر حسب : قدم اولP.C.U/hr و تعیین تردد

اشباع
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محاسبه زمان چرخه: 2مثال 

 ادامه(حل(
خطولیدارندچپبهگردشکهاينقلیهوسایلترافیکیاثرکهشودتوجه

باهکاستنظیرشاننقلیهوسایلترافیکیاثربرابر1/75ندارند،ايجداگانه
.میکنندحرکتمستقیمیاراستبهگردش

ومیکنندحرکتچپسمتبهکهاينقلیهوسایلبرايترافیکیاثرافزایشاین
بهمربوطمسیراشباعترددتعییندرعمالهستند،خودبهمخصوصخطداراي

.نمیشوداعمال1/75ضریبدیگرP.C.U/hrومیشودمنظورچپبهگردش
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محاسبه زمان چرخه: 2مثال 

مشخص کردن حداکثر سنگینی ترافیک
 0/24: 1فاز
 0/29: 2فاز
 0/22: 3فاز
مجموع زمان هاي تلف شده در هر چرخه

 𝐿𝐿 = 3 5 − 3 + 3 ∗ 2 = 12 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 مناسبترین مدت چرخه چراغ

 𝐶𝐶0 = 1.5∗12+5
1−(0.24+0.29+0.22)

= 92 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
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محاسبه زمان چرخه: 2مثال 

زمانهاي سبز موثر براي فازهاي مختلف عبارتند از
 𝑔𝑔1 = 0.24

0.75
92 − 12 = 25.6 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 𝑔𝑔2 = 0.29
0.75

92 − 12 = 30.9 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 𝑔𝑔3 = 0.22
0.75

92 − 12 = 23.4 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 ثانیه میشود23و 31و 26پس از گرد کردن به ترتیب.
زمان هاي سبز حقیقی براي فازهاي مختلف برابر است با

 𝑘𝑘1 = 26 + 2 − 3 = 25 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑘𝑘2 = 31 + 2 − 3 = 30 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑘𝑘3 = 23 + 2 − 3 = 22 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
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محاسبه زمان چرخه: 3مثال 

ي تردد وسایل نقلیه در یک تقاطع که منظور محاسبه و زمان بند
4زمان بین دو سبز . چراغ هاي آن است به شرح جدول زیر میباشد

متر و تاخیر شروع 30ثانیه، شعاع گردش به چپ 3ثانیه، زمان زرد 
.ثانیه در نظر گرفته شده است2

سنگینی ترافیک تردد اشباع تردد مسیر
0,28 3900 1096 )تمام جهات(جنوبی-شمالی
0,32 3900 1260 )جهاتتمام(شمالی-جنوبی
0,38 3900 1464 )تمام جهات(غربی-شرقی
0,24 1900 460 )به چپگردش(شرقی-غربی
0,11 1713 185 )مستقیم و گردش به راست(شرقی-غربی
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محاسبه زمان چرخه: 3مثال 

حل
سمتهبشرقی-غربیمسیرازکهاينقلیهوسایلبرايشده،دادهاطالعاتبهتوجهبا

بودنسبکعلتبهولیاست،شدهگرفتهنظردرمخصوصیخطمیکنندگردشچپ
اينقلیهلوسایعبوربرايناچاربهبلکهنمیشود،گرفتهنظردرخاصیفازروبرو،مسیر

.ودمیشاستفادهدیرآزادکنندهروشازمیکنندحرکتچپسمتبهمسیرایندرکه
ترافیکسنگینیحداکثرکردنمشخص

0.32شمالبهجنوبوجنوب-شمالمسیردر
امیککدسنگینیکهشودبررسیاستالزمشرقبهغربوغرببهشرقمسیردر

.دشوانتخابدومفازترافیکسنگینیعنوانبهتااستبیشترزیرحاالتاز
چپمتسبهکهاينقلیهوسایلگرفتننظردربدونشرقبهغربازترافیکسنگینی

میکنندگردش
ردشگچپسمتبهشرقبهغربمسیردرکهاينقلیهوسایلترافیکسنگینیمجموع

هستندحرکتدرغرببهشرقمسیردرکهاينقلیهوسایلترافیکسنگینیبامیکنند
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محاسبه زمان چرخه: 3مثال 

 ادامه(حل(
 ادامه(مشخص کردن حداکثر سنگینی ترافیک(

 𝑦𝑦𝐸𝐸𝑙𝑙 + 𝑦𝑦𝐸𝐸 = 0.11 + 0.38 = 0.49
 𝑦𝑦𝐸𝐸 = 0.24

 را در نظر میگیریم0,49لذا مقدار.
مجموع زمان هاي گمشده برابر است با

 𝐿𝐿 = 2 4 − 3 + 2 ∗ 2 = 6 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑌𝑌 = 𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2 = 0.49 + 0.32 = 0.81

 𝐶𝐶0 = 1.5∗6+5
1−0.81

= 14
0.19

= 74 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
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محاسبه زمان چرخه: 3مثال 

 ادامه(حل(
کل زمان سبز موثر برابر است با

 𝑔𝑔𝑡𝑡 = 𝐶𝐶0 − 𝐿𝐿 = 74 − 6 = 68 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
زمان سبز موثر هر فاز

 𝑔𝑔1 = 0.32
0.81

∗ 68 = 27 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 𝑔𝑔2 = 0.49
0.81

∗ 68 = 41 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 قلیه را باید بین ترافیکی که از شرق به غرب در حرکت است و وسایل ن2زمان سبز موثر فاز

م کرداي که از غرب به سمت چپ حرکن میکنند، به نسبت سنگینی این دو مسیر تقسی

 𝑔𝑔𝐸𝐸 = 𝑦𝑦𝐸𝐸
(𝑦𝑦𝐸𝐸+𝑦𝑦𝐸𝐸𝑦𝑦)

∗ 𝑔𝑔2 = 0.38
0.11+0.38

∗ 41 = 32 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 𝑔𝑔𝐸𝐸𝑙𝑙 = 𝑦𝑦𝑤𝑤𝑦𝑦
(𝑦𝑦𝐸𝐸+𝑦𝑦𝐸𝐸𝑦𝑦)

∗ 𝑔𝑔2 = 0.11
0.11+0.38

∗ 41 = 9 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
چرا؟(. زمان سبز حقیق فازها یک ثانیه از زمان سبز موثر آنها کمتر است(
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نمودار زمانها

ه نمودار زمان بندي یک چراغ راهنمایی را نمودار زمانها مینامند که ب
)2مربوط به مثال . (به شکل زیر است
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نمودار زمانها 

 3نمودار زمانها مربوط به مثال
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تاخیر

ی مدت زمانی که رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه در پشت چراغهاي راهنمای
گین میگذرانند، بخصوص در شهرهاي بزرگ که تعداد تقاطع ها زیاد و ترافیک سن

.است، گاهی به میلیونها ساعت در روز میرسد
براي بدست آوردن متوسط تاخیر وسایل نقلیه در تقاطع هایی که با چراغهاي

فرمول (راهنمایی با زمان ثابت کنترل میشوند میتوان از فرمول زیر استفاده نمود 
)وبستر

d ثانیه(متوسط تاخیر بر وسایل نقلیه (
λ نسبت بین زمان سبز موثر براي فاز مورد نظر و زمان چرخه چراغ(g/c)
x درجه اشباع(q/λ.S)
qمتوسط تردد موجود در زمان واحد
Cزمان چرخه چراغ بر حسب ثانیه
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تاخیر

جهت ساده سازي فرمول فوق میتوان از فرمول زیر استفاده نمود

 مقادرA وB وkرا میتوان از جداول مخصوص بدست آورد.
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تاخیر
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تاخیر
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تاخیر

kقسمت ثابت رابطه 
به صورت درصد از دو قسمت اول
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تاخیر
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تاخیر: 4مثال 

 مسیري از یک تقاطع که با چراغ راهنمایی کنترل میشود داراي
ر اگر تردد اشباع در این مسیر براب. استP.C.U/h1020ترددي برابر 

ثانیه و زمان 32و جمع زمان سبز و زرد آن P.C.U/h2400با 
یه را در چرخه یک چراغ یک دقیقه باشد، متوسط تاخیر بر وسایل نقل

.ثانیه باشد2این مسیر تعیین کنید، در صورتیکه تاخیر شروع 
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تاخیر: 4مثال 

حل:
 سبز زمان = 𝑔𝑔 − 𝑙𝑙 = 32 − 2 = 30 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 λ= 𝑔𝑔
𝐶𝐶

= 30
60

= 0.5

 𝑥𝑥 = 𝑞𝑞
λ.𝑆𝑆

= 1020
0.5∗2400

= 0.85

 𝑀𝑀 = 𝑞𝑞. 𝑠𝑠 = 1020
3600

∗ 60 = 17
 جدول 𝐴𝐴 = 0.217 ,𝐵𝐵 = 2.41 ,𝐾𝐾 = 12.3

 𝑑𝑑 = 60 ∗ 0.217 + 2.41
1020
3600

− 12.3
100

∗ 21.5 = 18.9 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠
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پایان
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