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 قدم هشدسة السهاصالت والشقل

 
 التقاطعات السشعسة بإشارات ضهئية 
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 إشارات الزهئية :قاطعات السشعسة بمشهجية دراسة الت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Parameters 
- Geometric 
- Traffic 
- Signal 

Lane Grouping and Demand 
Flow Rate 
- Lane grouping 
- PHF 
- RTOR 

 

Saturation Flow Rate 
- Basic equation 
- Adjustment factors 

 

Input Parameters 
- Geometric 
- Traffic 
- Signal 

Capacity and v/c 
- Capacity 
- v/c 

 

Performance Measures 
- Delay 
- Progression adjustment 
- LOS 
- Back of queue 
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 معيار مدتهى الخدمة:

 
LOS 

 مدتػؾى الخجمػة
Control Delay per Vehicle (s/veh) 

 ضبط الحخكةالتأخخ بدبب 

A ≤10 

B > 10–20 

C > 20–35 

D > 35–55 

E > 55–80 

F > 80 

 
 معطيات اإلدخال:

 
 نؾع مشظقة التقاطع  العروف الهشدسية:

  عجد حارات السخورN، 

  عخض حارة السخور W (m)، 

  المٌلG (%) 

 ، ٌوجوووح روو ماص م للووط ل لليوو   ل ٌلوو م  و ل ٌموو 

exclusive LT or RT lanes 
  يول مليقط االلتظ م Ls (m) 

   الوقو Parking 

 العروف السرورية:
 

  غزامة الي ب ع ى الرمكطV (veh/h) 
  غزامة اإلشب ع األل لٌطso (pc/h/ln) 
 PHF 
  ملحل غزامة المش ة ع ى الذماعvped (p/h) 
  ًوجوح مواق  ب ل ص اللقل الجم ع, NB (buses/h) 
  رمكط وقو  اللمب ص, Nm (maneuvers/h) 
  شكل ولول اللمب ص إلى التق يع AT 
  للبط اللمب ص التً تلل  ثل ء الزم  األ ضم P 
  اللمعط ع ى ذماع التق يع SA (km/h) 

 G (s)  زم  حومة اإلش مة الضوئٌط  ظروف اإلشارات الزهئية:
 األلفم + الكل  رمم وزم  التفمٌغ زم  الY (s) ، 
   زم  اإل  ءAll Red   ( AR . ) 
   إش مة ذاص زم  ث بص  و ممتبيط ب لرمكطA , P  . 
  . زم   ص برمكط المش ة 
  ل مش ة الزم  األ ضم األلغميGp (s) 
  م يي األيوام  

 فتمة التر ٌل T (h) 
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 الهشدسية: العروف

ويجب أف تتزسؽ كافة السعمؾمات ذات الرمة مؽ ميؾؿ أذرع التقاطع، تسّثل ىشجسة التقاطع بذكل تخظيظي  
يجب تحجيج وجؾد حارات مخررة لالنعظاؼ لميسيؽ أو عجد وعخض حارات السخور وعخوؼ وقؾؼ العخبات. كسا 

اليدار وحارات االنتغار في حاؿ وجؾدىا. في حاؿ القياـ بترسيؼ التقاطعات تفخض ىحه البيانات مدبقًا لمقياـ بعسمية 
 التحميل.

 :العروف السرورية

ه الغدارات معجالت الغدارة تحجيج الغدارات السخورية لكافة اتجاىات الحخكة عمى أذرع التقاطع، وتسثل ىحيجب  
، ويسكؽ الحرؾؿ عمى ىحه السعجالت باستخجاـ الغدارات  (T=0.25)دقيقة التي تسثل عادة فتخة التحميل  15مؽ أجل 

 .  PHFالداعية ومعامل ساعة الحروة 
ضح فإف التأخخ بدبب التحكؼ بالحخكة يتأثخ بذكل وا 0.9أكبخ مؽ   v/c في الحاالت التي تكؾف فييا قيسة 

فإف فتخة التحميل يجب  1.0أكبخ مؽ   v/cبظؾؿ فتخة التحميل ويسكؽ أف تؤخح فتخة التحميل بالداعات، وحاؿ كانت قيسة
 أف تستج لتذسل كافة الفتخة التي تتجاوز فييا الغدارة قيسة غدارة اإلشباع.

ة ) كافة العخبات التي تستمػ يجب أيزًا دراسة التؾزع الشؾعي لمعخبات بسعخفة الشدبة السئؾية لمعخبات الثقيم 
وندبة  الباصات  السحمية عمى كل ذراع مؽ أذرع التقاطع ويذسل ذلػ فقط  (HV %)أكثخ مؽ أربعة دواليب( 

مة العخبات الثقيمة، ، أما التي ال تتؾقف فتعامل معامالباصات التي تتؾقف عمى مجخل أو مخخج التقاطع إلفخاغ الخكاب
غدارات السذاة والجراجات التي تتجاخل مع الحخكات السدسؾحة باالنعظاؼ لميسيؽ أو وىشاؾ حاجة لسعخفة وتحجيج 

 اليدار.
السشغسة بإشارات ىشاؾ أخيخًا خاصة مسيدة لمحخكة يجب أف يتؼ تحجيجىا إلنياء التحميل العسمياتي لمتقاطعات  

وذلػ  ATعخبات إلى التقاطع ضؾئية ىي نؾعية تقجـ الحخكة، والسعيار الحي يرف ىحه الخاصة ىؾ شكل وصؾؿ ال
 لكل مجسؾعة مؽ الحخكات السجروسة، يؾضح الججوؿ التالي أشكاؿ وصؾؿ العخبات إلى التقاطع.

 
 الججوؿ )    ( أشكاؿ وصؾؿ العخبات إلى التقاطع

 Descriptionتؾصيف الحالة 
Arrival Type 

 شكل وصؾؿ العخبات إلى التقاطع
% مؽ العخبات ترل مع بجاية الدمؽ األحسخ 88 رتل كثيف مؽ العخبات يتزسؽ أكثخ مؽ

 ، يعبخ ىحا الذكل عؽ تعاقب ضعيف ججًا لإلشارات الزؾئية عمى التقاطعات الستتالية،
1 

 88-48رتل متؾسط مؽ العخبات يرل في مشترف الدمؽ األحسخ أو رتل مبعثخ يتزسؽ 
تقجـ  غيخ مفزل % مؽ الغدارة يرل خالؿ الدمؽ األحسخ، يعبخ ىحا الذكل مؽ الؾصؾؿ 

 لمحخكة عمى الظخؽ باتجاىيؽ،

2 

% مؽ الغدارة ، يعبخ 48وصؾؿ عذؾائي لمعخبات حيث يتزسؽ الختل الخئيدي أقل مؽ 
ىحا الذكل مؽ الؾصؾؿ عمى التقاطعات السشفخدة، أو عمى التقاطعات التي يكؾف ربط  3 
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 وتشديق اإلشارات فيسا بيشيا ضعيفًا وفي حجوده الجنيا،

-48بات متؾسط الكثافة يرل في مشترف الدمؽ األخزخ أو رتل مبعثخ يتزسؽرتل العخ 
% مؽ الغدارة يرل خالؿ الدمؽ األخزخ ، يعخ ىحا الذكل مؽ الؾصؾؿ عؽ تقجـ 88

 مقبؾؿ لمحخكة عمى الظخؽ باتجاىيؽ،

4 

% مؽ الغدارة يرل مع بجاية الدمؽ األخزخ 88رتل كثيف إلى متؾسط يتزسؽ أكثخ مؽ 
الذكل مؽ الؾصؾؿ عؽ تقجـ  مقبؾؿ ججًا لمحخكة يسكؽ أف يحجث عمى محاور  ، يعبخ ىحا

 مع حخكات قميمة إلى متؾسظة مؽ الذؾارع الجانبية 

5 

يسثل ىحا الذكل الؾصؾؿ االستثشائي األمثل ويعبخ عؽ تقجـ مسيد ألرتاؿ العخبات عمى 
 فخاعية،التقاطعات الستقاربة مع حخكات ميسمة مؽ الذؾارع الجانبية أو  ال

6 
. 

 –مػؽ مخظظػات السدػافة إف أفزل طخيقة لتحجيج شكل وصؾؿ العخبات ىي السخاقبة الحقميػة أو تحجيػجىا بذػكل تقخيبػي 
 الدمؽ لمحخكة عمى الذارع السجروس. 

إف شػػكل وصػػؾؿ العخبػػات يػػؤثخ بذػػكل واضػػح عمػػى أزمشػػة التػػأخيخ التػػي يحػػجد بشػػاء عمييػػا مدػػتؾى الخجمػػة ولػػحلػ يجػػب 
حجيجه بأكبخ قػجر مسكػؽ مػؽ الجقػة، بػالخغؼ مػؽ عػجـ وجػؾد معيػار محػجد بؾضػؾح ودقػة لذػكل الؾصػؾؿ فػإف العسل عمى ت

ندبة العخبات السؾجؾدة في أرتاؿ )مجسؾعات( يسكؽ أف تعظي ترؾرًا واضحًا ومقبػؾاًل عشػو ويسكػؽ أف تحػجد ىػحه الشدػبة 
 وفق العالقة التالية:

C

g

P
R

i
p  

 حيث:        

Rp  . ندبة الختل : 
P ويسكؽ تحجيجىا أو تقػجيخ قيستيػا بذػكل حقمػي حيػث ال  : الشدبة مؽ كامل العخبات والتي ترل خالؿ الدمؽ األخزخ

 . 1يسكؽ أف تتجاوز قيستيا 
C  زمؽ دورة اإلشارة الزؾئية :(s). 
gi أو لسجسؾعة الحارات : الدمؽ األخزخ الفعاؿ لمحخكة(s) . 
 

 :ظروف اإلشارات الزهئية

باإلشػػػػارات الزػػػػؾئية بيػػػػجؼ إنجػػػػاز عسميػػػػة التحميػػػػل، تذػػػػسل ىػػػػحه تتػػػػؾفخ كافػػػػة السعمؾمػػػػات الستعمقػػػػة  أفيجػػػػب  
 السعمؾمات مخظط األطؾار، طؾؿ دورة اإلشارة الزؾئية، األزمشة الخزخاء وأزمشة التبجيل واإلخالء.

ؿ وجؾد أطؾار مخررة كسا يجب تحجيج مجسؾعات الحارات إضافة لألطؾار السذّغمة مؽ قبل السذاة في حا 
لحخكة السذاة، والتي في قج تتحكؼ بالحجود الجنيا لألزمشة الخزخاء الخاصة باألطؾار التي تخّجـ تمػ الحخكة، ويحدب 

 الحج األدنى لمدمؽ األخزخ الحي يحقق متظمبات عبؾر السذاة وفق العالقة التالية:
Gp = 3.2 + L/Sp+ 0.81(Nped/ WE)    for   WE > 3.0 m 

Gp = 3.2 + L/Sp+ 0.27Nped              for   WE ≤ 3.0 m 
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 ديث:

Gp  : الدمؽ األخزخ األصغخي  (s) ، 

L    :طؾؿ مسخ السذاة (m)، 

Sp  :1.2 ة وسظي سخعة السذاة تؤخح عاد m/s. 

WE :العخض الفّعاؿ لسسخ السذاة (m)، 

Nped : زمؽ دورة اإلشارة الزؾئيةعجد السذاة المحيؽ يعبخوف خالؿ (p)، 

 
 

 تحديد مجسهعات الحارات:
تعتسج السشيجية السعتسجة في دراسة التقاطعات السشغسة بإشارات ضؾئية عمى دراسة أذرع التقاطع ودراسة مجسؾعات 

 الحارات عمى األذرع، ويعتسج في تحجيج السجسؾعات األسذ التالية:
مة ، ونفذ الؾضع تعامل بو الحخات تحجد الحارة أو الحارات السخررة لالنعظاؼ لميدار كسجسؾعة مدتق -

 السخررة لالنعظاؼ نحؾ اليسيؽ،
عمى األذرع التي تؾجج حارات مخررة لالنعظاؼ نحؾ اليسيؽ أو نحؾ اليدار  تعامل كافة الحارات األخخى  -

 كسجسؾعة واحجة،

لزخوري في حاؿ وجؾد حارات تدتخجـ بذكل مذتخؾ بيؽ الحخكة السدتقيسة والحخكة السشعظفة لميدار، مؽ ا -
التحقق مؽ وجؾد تؾازف في استخجاـ ىحه الحارات بيؽ الحخكتيؽ أو أف ىحه الحارات تدتخجـ فقط لمحخكة السشعظفة 

 لميدار ،

 ( بعض الحاالت الذائعة لسجسؾعات الحارات التي تدتخجـ في التحميل،5-16يؾضح الذكل )
 

 لسخورعجد حارات ا الحخكات عمى حارات السخور عجد السجسؾعات السسكشة
   

   

   

LT+TH+RT 

Exc.   LT 
TH+RT 

TH+LT 

TH+RT 

1 

{ 
{ 

2 

{ 

{ 
{ 

1 

2 

1 

2 

2 

3 
 أو

 أو
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 حداب معدل الغزارة:
دقيقة األعغسية مؽ خالؿ قدسة الغدارة الداعية عمى معامل عجـ تؾازف الحخكة  15يتؼ حداب معجؿ الغدارة لمػ   

PHF : 
vp =V/PHF 

 حيث:  
vp  دقيقة  11: معجؿ الغدارة خالؿ ذرة الػ(veh/h)، 

V  الغزارة الساعيت :(veh/h)، 

PHF ،هعاهل ساعت الذروة : 
 

 الترحيح من أجل الحركة السشعطفة لميسين خالل الزمن األحسر:
يجػػب تخضػػيض قيسػػة الغػػدارة  (RTOR)عشػػجما تكػػؾف حخكػػة االنعظػػاؼ لميسػػيؽ مدػػسؾحة خػػالؿ الػػدمؽ األحسػػخ 

يسػػة الغػػدارة التػػي تقػػـؾ باالنعظػػاؼ بقلمدػػعة لسجسؾعػػة الحػػارة  السشعظفػػة لميسػػيؽ والتػػي تػػتؼ عمييػػا عسميػػة الجراسػػة والتحميػػل
 لميسيؽ خالؿ الدمؽ األحسخ، وتتؼ ىحه العسمية عمى قيؼ الغدارة الحقيقية وقبل الحرؾؿ عمى معجؿ الغدارة الداعية،

 خالؿ الدمؽ األحسخ تختبط بعجة عؾامل أىسيا:إف قيسة الغدارة التي تتسكؽ مؽ القياـ بحخكة االنعظاؼ لميسيؽ 
 الحراع السجروس  )حارات مذتخكة أو حارات مخررة لالنعظاؼ لميسيؽ(،تؾضع الحارات عمى  -

 الظمب عمى حخكة االنعظاؼ لميسيؽ، -

 مدافة الخؤية عمى ذراع التقاطع، -

 درجة اإلشباع لمحخكة السدتقيسة السترادمة مع الحخكة السشعظفة لميسيؽ، -

 أشكاؿ وصؾؿ العخبات خالؿ دورة اإلشارة الزؾئية، -

 بالحخكة السشعظفة لميدار عمى الذارع السترادـ، طؾر اإلشارة الخاص -

 الترادـ مع حخكة السذاة. -

تعتبخ السخاقبة الحقمية أفزل طخيقة لتحجيج قيسة الغدارة السشعظفة لميسيؽ خالؿ الدمؽ األحسخ لمتقاطعات السؾجؾدة، وفػي 
 الدمؽ األحسخ.حاؿ دراسة الغدارة السدتقبمية يسكؽ تقجيخ قيسة الغدارة السشعظفة لميسيؽ خالؿ 

 
 

Exc.   LT 

TH+RT 
TH 

{ 
{ 

{ 
{ 
{ 

2 

3 
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 تحديد معدل غزارة اإلشباع:
عؽ عجد العخبات التي يسكػؽ ترػخيفيا خػالؿ سػاعة مػؽ قبػل مجسؾعػة الحػارات معجؿ غدارة اإلشباع  ىؾ عبارة  

 :يحدب معجؿ غدارة اإلشباع لكل مجسؾعة حارات وفق العالقة التالية، و (g/C=1)بفخض أف الدمؽ األخزخ مدتسخ
  

s = so N fw fHV fg fp fbb fa fLU fLT fRT fLpb fRpb 
 رٌث:

 s :  معدل غزارة المرور لمجموعة الحارات(veh/h)، 

 so  هعذل غزارة اإلشباع األساسيت لذارة هزور وادذة :(pc/h/ln)، 

 N  :عجد حارات السخور لسجسؾعة الحارات السجروسة، 

  fw  ،هعاهل تصذيخ عزض دارة الوزور : 

 fHV  :ت الثقيمة في تيار السخور،معامل ترحيح العخبا 
 fg  :،معامل ترحيح السيل الظؾلي لمحراع 
 fp  :،معامل ترحيح لحارة الؾقؾؼ وعجد مشاورات الؾقؾؼ لسجسؾعة الحارات السجاورة لحارة الؾقؾؼ 

 fbb ،معامل ترحيح لتأثيخ اإلعاقة الشاجؼ عؽ الباصات التي تتؾقف في مشظقة التقاطع : 
fa  : ع السشظقة،لشؾ معامل ترحيح 

fLU  :،معامل ترحيح استخجاـ حارة السخور 
fLT :،معامل ترحيح لالنعظاؼ  لميدار ضسؽ مجسؾعة الحارات 
fRT :،معامل ترحيح لالنعظاؼ  لميسيؽ ضسؽ مجسؾعة الحارات 

fLpb  :،معامل ترحيح السذاة لمحخكات السشعظفة لميدار 

fRpb  :شعظفة لميسيؽ،معامل ترحيح السذاة والجراجات لمحخكات الس 

 

 مالحعات تعريف الستحهالت الريغة السعامل

 عخض حارة السخور
Lane width 9

)6.3(
1




w
fw 

W عخض حارة السخور :(m) w  2.4 

عتبخ ي w  4.8مؽ أجل 
 حارتافعجد الحارات 

 العخبات الثقيمة
Heavy vehicles 

 )1(%100

100




T
HV

EHV
f %HV عخبات لم: الشدبة السئؾية

 الثقيمة في مجسؾعة الحارات
ET=2.0 pc/HV 

 السيل
Grade 200

%
1

G
fg  %G الشدبة السئؾية لمسيل الظؾلي :

 لحراع مجسؾعة الحارات السجروسة

-6 ≤ %Gw ≤+10 

القيسة الدالية تعبخ عؽ 
 السيل اليابط

 وقؾؼ العخبات
Parking 

N

Nm
N

fp
3600

4.14


 

Nخور في : عجد حارات الس
 السجسؾعة السجروسة

Nm عجد حخكات السشاورة لمؾقؾؼ:
(man/h) 

0 ≤ Nm ≤180 

fp  0.05 

fp = 1.0 حالة عجـ وقؾؼ   
 

 

 إعاقة بدبب الباصات
Bus blockage 

N

N
N

f

B

bb
3600

4.14


 
: عجد حارات السخور في 

 السجسؾعة السجروسة
0 ≤  NB  ≤ 250 

Fbb  0.05 
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NB عجد الباصات الستؾقفة خالؿ:
 (bus/h)ساعة

 

 نؾع السشظقة
Type of area 

fa = 0.900 هزكز الوذينت (CBD) 

fa = 1.000  هناطق أخزى  
  

استخجاـ حارة السخور 
lane utilization 

fLU = vg/(vg1N) 

 

vg: معجؿ الظمب عمى الغدارة غيخ
لسجسؾعة الحارات  السرحح
veh/h 

vg1:  معجؿ الظمب عمى الغدارة
جة ضسؽ مجسؾعة لحارة مخور واح

 الحارات ذات الغدارة األعغسية

veh/h 
N عجد حارات السخور في :

 السجسؾعة السجروسة

 

 االنعظاؼ لميدار
Left turns 

 : طور هذوي

 fLT = 0.95دارة هخصصت :    

  حارة مذتخكة:

LT
LT

P
f

05.00.1

1


 

 

PLT نسبت الذزكت الونعطفت :

لليسار في هجووع الذاراث 

 الوذروست

 

 االنعظاؼ لميسيؽ
Right Turns 

 fRT = 0.85دارة هخصصت :   

 fRT=1.0-0.15PRT حارة مذتخكة:

 fRT=1.0-0.135PRT :حارة مفخدة

PRT نسبت الذزكت الونعطفت :

لليوين في هجووع الذاراث 

 الوذروست

fRT  0.05 

 

 إعاقة السذاة والجراجات
Pedestrian bicycle 

blockage 

 

 :LT ضبظ االنعطاف لليسار

fLpb = 1.0 – PLT(1 – ApbT) 

(1 – PLTA) 

 :RTضبظ االنعطاف لليوين 

fRpb = 1.0 – PRT(1 – ApbT) 

(1 – PRTA) 

 

PLT نسبت الذزكت الونعطفت :

لليسار في هجووع الذاراث 

 الوذروست

ApbT :تعذيل الطور الوسووح 

 PLTA نسبت األخضز الوذوي هن :

إجوالي األخضز الوخصص 

 لالنعطاف لليسار

PRT نسبت الذزكت الونعطفت :

لليوين في هجووع الذاراث 

 الوذروست

PRTA نسبت األخضز الوذوي هن :

إجوالي األخضز الوخصص 

 لالنعطاف لليوين

 

 

    
    

 
 معامالت الترحيح الخاصة بالسذاة والدراجات:

لحي يتؼ تجسيعو حقميًا، ونحرل ا vpedوذلػ انظالقًا مؽ حجؼ السذاة   OCCpedg: تحجيج معجؿ إشغاؿ السذاة 1خطهة 
 حدب العالقة: vpedgمشو عمى معجؿ غدارة السذاة 

vpedg= vped*(C/gp)                       (vpedg≤5000) 
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 ثؼ نقـؾ بحداب معجؿ إشغاؿ السذاة مؽ العالقة:
OCCpedg = vpedg/2000                  (vpedg ≤ 1000 and OCCpedg ≤ 0.5) 

 أو
OCCpedg = 0.4 + vpedg/10,000          (1000 < vpedg ≤ 5,000 and 0.5 < OCCpedg ≤ 0.9) 

 :2خطهة 
، وإذا كانت ىشاؾ حخكة دراجات تتقاطع مع حخكة العخبات السشعظفة  OCCr تحجيج إشغاؿ مشظقة الترادـ السالئسة

 يعتبخ التجاخل فقط مع حخكة السذاة، لميسيؽ قبل خط الؾقؾؼ تيسل عشجىا حخكة الجراجات ألف ذلػ يتؼ خارج التقاطع و 
مؽ أجل حخكات انعظاؼ لميسيؽ بجوف دراجات أو مؽ أجل حخكات انعظاؼ لميدار مؽ شارع باتجاه واحج يكؾف:  -

OCCr = OCCpedg 

مؽ  vbicgمتجاخمة مع حخكة دراجات يجب الحرؾؿ عمى معجؿ غدارة الجراجات مؽ أجل حخكات انعظاؼ لميسيؽ  -
 حدب العالقة:) أو يتؼ الحرؾؿ حقميًا عمى معجؿ غدارة الجراجات( vbicغدارة الجراجات 

vbicg = vbic(C/g)             (vbicg ≤ 1900) 
 ويتن دساب إشغال هنطقت التصادم للذراجاث هن العالقت:

OCCbicg = 0.02 + vbicg/2700       (vbicg ≤ 1900 and OCCbicg ≤ 0.72) 
 

 هن العالقت: لونطقت التصادم لذراجاث والوشاةافق هن هجووع إشغال االووشغال يتن تذذيذ اإل عنذئذ

OCCr = OCCpedg + OCCbicg – (OCCpedg)(OCCbicg)  
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APPENDIX D. PEDESTRIAN AND BICYCLE ADJUSTMENT FACTORS 
Appendix D provides the procedure used to calculate pedestrian and bicycle 

adjustment factors for calculating saturation flow of turning vehicles. Exhibit D16-1 

shows sample conflict zones where intersection users compete for space. The variables 

required for input are shown in Exhibit D16-2. These variables are divided into two 

groups, qualitative and quantitative, and they are displayed in computational order. A 

flowchart in Exhibit D16-3 illustrates a step-by-step procedure for computation, and a 

supplemental worksheet is also provided to facilitate the computation. 

There are four steps for computing pedestrian-bicycle saturation flow rate adjustment 

factors. 

Step 1: Determine average pedestrian occupancy, OCCpedg 

Average pedestrian occupancy is derived from pedestrian volume, vped. If pedestrian 

flow rate, vpedg, rather than pedestrian volume, vped, is collected in the field, average 

pedestrian occupancy can be calculated directly from pedestrian flow rate. Otherwise, 

pedestrian flow rate first has to be converted from pedestrian volume using Equation 

D16-1. 

vpedg = vped * (C/gp) (vpedg ≤ 5000) (D16-1) 

Then average pedestrian occupancy can be calculated using Equation D16-2. 

OCCpedg = vpedg/2000 (vpedg ≤ 1000 and OCCpedg ≤ 0.5) (D16-2) 

or 

OCCpedg = 0.4 + vpedg/10,000 (1000 < vpedg ≤ 5,000 and 0.5 < OCCpedg ≤ 0.9) 

Step 2: Determine relevant conflict zone occupancy, OCCr 

If bicycle traffic weaves with right-turning vehicles in advance of the stop line, the 

bicycle volume should be ignored in the analysis because this interaction does not take 

place within the intersection. Only pedestrian interference should be considered.   

  الدعة ومدتهى الخدمة :
تحدب الدعة لمتقاطع لكل مجسؾعة مؽ الحخكات بذكل مدػتقل ، وىػي عبػارة عػؽ معػجؿ السػخور األعغسػي الػحي يسكػؽ 

 أف يعبخ قظاع معيؽ في الغخوؼ السخورية والظخقية وعخوؼ اإلشارات الزؾئية السؾجؾدة عمى التقاطع السجروس .
  بالعالقة :  iحارات محجدة يعبخ عؽ الدعة لسجسؾعة 

C

g
sc i
ii  

 حيث:
ci  الدعة لسجسؾعة حارات معيشة :i (veh/h). 
si  الحارات  : معجؿ غدارة اإلشباع لسجسؾعة i  بػ مقجرة(veh/h) 

gi/C  الحارات لسجسؾعة إلى زمؽ دورة اإلشارة الزؾئية: ندبة الدمؽ األخزخ الفعاؿi   .   
gi = Gi + Yi – tL   خزخ الفعاؿاألالدمؽ 
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Yi  + الدمؽ األصفخ :All Red  بيؽ األطؾار ليؤمؽ إخالء التقػاطع قبػل بػجء الحخكػة عمػى  الفاصل ) عبارة عؽ الدمؽ
 .االتجاه السترادـ مع الحخكة الحالية السدسؾحة(

tL  : خكػات )وىػؾ الػدمؽ الػحي ال يػتؼ خاللػو اسػتخجاـ التقػاطع مػؽ قبػل أي حخكػة مػؽ الح الدمؽ الزائع وىػؾ عبػارة عػؽ
 .(مزياعات الدمشية الالزمة إلخالء التقاطع إضافة لالزياعات الدمشية أثشاء اإلقالع عبارة عؽ 

 
 لسجسؾعة حارات معيشة كسا يمي :ندبة الغدارة إلى الدعة تحجد 

ii

i

i
i

i

i
i

gs

Cv

C

g
s

v

c

v
X 








 

iv معجؿ غدارة السخور لسجسؾعة الحارات :i . 
ig  الدمؽ األخزخ الفعاؿ لسجسؾعة الحارات :i . 

  

تعخؼ الشدبة الحخجة
c

v
 لمتقاطع كسا يمي : 




















LC

C

s

v
X

ci
c 

Xc  لمغدارة إلى الدعة  : الشدبة الحخجة 
c

v
   . 

Y
s

v

ci









 ؾعات الحخجةإلشباع لمسجسدرجات امجسؾع i   . 

C . زمؽ دورة اإلشارة الزؾئية : 
L   : حدب كسجسؾع الزياعات تو ،  الزؾئية مجسؾع الزياعات الدمشية خالؿ دورة اإلشارةإجساليtL  لمسجسؾعات الحخجة ، 

 

 تحديد أزمشة التأخير:
ؼ بحخكة السخور ويتزسؽ التأخخ الحاصل تعّبخ قيؼ أزمشة التأخيخ عؽ معجؿ التأخيخ الحي تتعخض لو كافة العخبات بدبب التحك

 خالؿ فتخة التحميل التي تتجاوز فييا الغدارة قيسة اإلشباع حيث يالحظ تباطؤ في الحخكة وتؾقفات عمى أذرع التقاطعات . 
 لكل مجسؾعة حارات بالعالقة التالية : (control delay)يعظى معجؿ تأخخ التحكؼ 

d = d1(PF) + d2 + d3 

 (s/veh)التحكؼ لكل عخبة  : تأخخd  حيث:
         d1،تأخخ التحكؼ بفخض وصؾؿ مشتغؼ لمعخبات : 

PF،معامل ترحيح تقجـ الحخكة )استسخارية الحخكة( وذلػ حدب تقجـ اإلشارات : 
d2 التأخخ اإلضافي الحي يأخح باالعتبار تأثيخ الؾصؾؿ العذؾائي لمعخبات واألرتاؿ لمحالة فؾؽ السذبعة، ويتؼ :

 حدب فتخة التحميل ونسط التحكؼ،ترحيحو 

d3: ،)زمؽ التأخخ األولي )أثشاء إقالع العخبات ضسؽ الختل 
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 معامل ترحيح تقدم الحركة:
يشتج عؽ التعاقب الجيج لإلشارات وصؾؿ مشتغؼ لشدبة كبيخة مؽ العخبات خالؿ الدمؽ األخزخ، يظبق معامل ترحيح تقجـ 

ضسؽ نغاـ التحكؼ السختبظة بحخكة العخبات  غيخ ا فييا ذات الدمؽ الثابت أوالحخكة لكافة مجسؾعات الحارات السشدقة بس
 السختبط جدئيا بالحخكة ويؤثخ التعاقب عمى التأخخ السشتغؼ بذكل رئيدي وتحدب قيسة معامل الترحيح بالعالقة:

  













C

g

fP
PF PA

1

)1( 

 حيث:        

PF   :،معامل ترحيح تقجـ الحخكة. 
P  ويسكؽ تحجيجىا أو تقػجيخ قيستيػا بذػكل حقمػي حيػث ال  كامل العخبات والتي ترل خالؿ الدمؽ األخزخ: الشدبة مؽ

 . 1يسكؽ أف تتجاوز قيستيا 
g/C  : زمؽ دورة اإلشارة الزؾئيةندبة الدمؽ األخزخ مؽ، 
fPA  :،معامل ترحيح إضافي خاص بالختل الحي يرل خالؿ الدمؽ األخزخ 

  4إذا كاف شكل الؾصؾؿ 
 

Progression Adjustment Factor 
Progression primarily affects 

Good signal progression will result in a high proportion of vehicles arriving on the uniform delay 

green. Poor signal progression will result in a low proportion of vehicles arriving on the 

green. The progression adjustment factor, PF, applies to all coordinated lane groups, 

including both pretimed control and nonactuated lane groups in semiactuated control 

systems. In circumstances where coordinated control is explicitly provided for actuated 

lane groups, PF may also be applied to these lane groups. Progression primarily affects 

uniform delay, and for this reason, the adjustment is applied only to d1. The value of PF 

may be determined using Equation 16-10. 


(16-10) 

where 

PF = progression adjustment factor, 

P = proportion of vehicles arriving on green, 

g/C = proportion of green time available, and 

fPA = supplemental adjustment factor for platoon arriving during green. 
If PF for Arrival Type 4 
calculates to greater than 1.0, 
set the value to 1.0 

The value of P may be measured in the field or estimated from the arrival type. If 

field measurements are carried out, P should be determined as the proportion of vehicles 

in the cycle that arrive at the stop line or join the queue (stationary or moving) while the 

green phase is displayed. The approximate ranges of Rp are related to arrival type as 

shown in Exhibit 16-11, and default values are suggested for use in subsequent 

computations in Exhibit 16-12. 

دقيقػػة ويعظػػي الجػػجوؿ التػػالي معػػاييخ مدػػتؾيات  15تعػػخؼ مدػػتؾيات الخجمػػة اسػػتشادا إلػػى أزمشػػة التػػأخيخ بدػػبب الؾقفػػات خػػالؿ فتػػخة اختبػػار 
 الخجمة :
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Level of Service Stopped Delay per Vehicle 
A 5.1≤ 
B 5.1 15> و≤ 
C 15.1  25.1> و≤ 
D 25.1  41.1> و≤ 
E 41.1  61.1> و≤ 
F 61.1< 

   
 ( معيار مدتؾى الخجمة لمتقاطعات السجيدة بإشارات ضؾئية 1-5الججوؿ )            

Level of Service Criteria for Signalized Intersection                

-  
 

 شكل الؾصؾؿ
Arrival Type 

 مجاؿ معجؿ الختل الؾاصل
Range of Platoon 

Ratio 

 االفتخاضيةالقيسة 
Default Value 

(Rp) 

 تتالي)استسخار( الحخكةنؾعية 
Progression Quality 

 very poorسيئ ججا  8.333 ≥8.58 1
 unfavorableغيخ مخغؾب  8.667 >  0.858.58- 2
 Random arrivalsوصؾؿ عذؾائي  1.88 > 1.158.85- 3
 favorableوصؾؿ مخغؾب  1.333 > 1.501.15- 4
 High Favorableمخغؾب كثيخا  1.667 > 2.01.58 - 5
 Exceptionalاستثشائي  2.88 >2.88 6

 ( العالقة بيؽ شكل الؾصؾؿ ومعجؿ الختل  2-5الججوؿ ) 
Relationship between Arrival Type and Platoon Ratio 
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معجؿ الدمؽ 
 ”g/C“األخزخ 

 TYPE ARRAIVAL   (AT) شكل الؾصؾؿ 
AT-1 AT-2 AT-3 AT-4 AT-5 AT-6 

8.2 1.167 1.887 1.88 1.88 8.833 8.758 
8.3 1.286 1.863 1.88 8.986 8.714 8.571 
8.4 1.445 1.136 1.88 8.895 8.555 8.333 
8.5 1.667 1.248 1.88 8.767 8.333 8.888 
8.6 2.881 1.395 1.88 8.576 8.888 8.888 
8.7 2.556 1.653 1.88 8.256 8.888 8.888 
 FPA 1.88 8.93 1.88 1.15 1.88 1.88القيسة 
 RP 8.333 8.667 1.88 1.333 1.667 2.888القيسة 
m 8 12 16 12 8 4 

PF = (1 - P)fPA/(1 - g/C). 
Tabulation is based on default values of fPA and Rp. 
P = Rp * g/C (may not exceed 1.0). 
PF may not exceed 1.0 for AT 3 through AT 6. 

 
 d1(ألزمشة التأخيخ  DF( وعامل الترحيح )  d1أخخ السشتغؼ ) ( الت 13-5الججوؿ ) 

 

 
 

   Sample Calculations أمثمة محمهله

 :1مثال 
 central business districtتبػيؽ ورقػة العسػل تقػاطع مجيػد بإشػارات ضػؾئية لذػارع رئيدػي يتقػاطع مػع يخػخ ثػانؾي فػي مشظقػة تجاريػة مخكديػة 

(CBD) ظقػة حزػخية صػغيخة لسشsmall urban area  تبػيؽ ورقػة العسػل أيزػا كافػة السعظيػات الالزمػة ، ومشيػا يتبػيؽ لشػا أف الذػارع الثػانؾي ىػؾ ،
 four –laneبػأربع حػارات وباتجػاىيؽ  arterial ، أمػا الذػارع الخئيدػي فيػؾ شػارع شػخياني  two –lane streetشػارع بحػارتي مػخور باتجػاىيؽ 

street الزؾئية مؤلفة مؽ طؾريؽ متعاقبيؽ، والسظمؾب دراسة ىحا التقاطع وتحجيج مدتؾى الخجمة عمى أذرعو األربعة .، اإلشارة 
 معطيات:
 %5ىي   WBو   EBندبة العخبات الثقيمة عمى أذرع االقتخاب  -

 %8ىي   SBو   NBندبة العخبات الثقيمة عمى أذرع االقتخاب  -

 مكؾف مؽ حارة واحجة لكل اتجاه،  NB/SBل اتجاه، والذارع الثانؾي مكؾف مؽ حارتيؽ لك EB/WBالذارع الخئيدي  -

 ،sec 26ىؾ   EB-WBولالجاه  sec 36ىؾ   NB-SB،  الدمؽ األخزخ لالتجاه PHF = 0.90اإلشارة الزؾئية بظؾريؽ،  -

 لكافة األذرع، bicycles/h 20والجراجات ، p/h 100حخكة السذاة عمى كافة األذرع   -

 السشظقة مدتؾية. -،     sec 4الدمؽ األصفخ   -،   sec 4كة ىؾ الدمؽ الزائع لمحخ  -

 افرض:
 عمى كافة األذرع  m 3عخض مسخ السذاة  -

 pc/h/ln  ،ET= 2.0 1900معجؿ غدارة اإلشباع األساسي  -

 عجـ وجؾد باصات، -

 . sec 70.0زمؽ دورة اإلشارة الزؾئية  -
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 الحل: خطهات 
 

 1.944=70*(100/3600) ة اإلشارة الزؾئيةالسذاة والجراجات خالؿ دور  .1

الػػدمؽ األخزػػخ الفعػػاؿ األصػػغخي الػػحي يحقػػق متظمبػػات  .2
 حخكة السذاة

Gp = 3.2 + L/Sp+ 0.27Nped               

Gp(Main)=3.2+9.0/1.2+0.27(1.944)=11.2 sec 

Gp(Third)=3.2+13.2/1.2+0.27(1.944)=14.7 sec 

ـز لحخكػػة السذػػاة مقارنػػة الػػدمؽ األخزػػخ األصػػغخي الػػال .3
 مع الدمؽ األخزخ الحقيقي عمى التقاطع

Gp (Main) = 26 s, which is >11.2 s 

Gp (Third) = 36 s, which is >14.7 s 
 

 PLT (EB) 65/( 65 620 35)  0.090 ندب االنعظاؼ لميدار واليسيؽ .4

 
 معامل ترحيح عخض حارة السخور  .5

9

)6.3(
1




w
fw  

967.0
9

)6.33.3(
1)( 


EBwf  

 معامل ترحيح العخبات الثقيمة .6
)1(%100

100




T
HV

EHV
f  

952.0
)10.2(5100

100



HVf  

 grade, fg = 1.0 %0 معامل ترحيح السيل .7

 fp = 1.0 معامل ترحيح وقؾؼ العخبات .8

 fbb = 1.0 معامل ترحيح خاص بالباصات  .9

 For CBD, fa = 0.90 معامل ترحيح مشظقة التقاطع .18

  ,fLU = 0.950 for EB and WB approaches استخجاـ حارة السخور معامل .11
fLU =1.0 for NB and SB approaches. 
 

تلت حم الر لط ال  لط )اللي   ل ٌل م م  ر مة مشتمكط متل حم مع  معامل ترحيح االنعظاؼ لميدار .12
 fLT (EB)= 0.716االتج ه المل كس(.
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  fRT = 1.0 –0.135PRT For EB and WB  معامل ترحيح االنعظاؼ لميسيؽ .13
 fRT = 1.0–0.150PRT 
fRT (EB )= 0.993 , fRT (WB )= 0.996 

 FLpb (EB )= 0.997 , fLpb (WB )= 0.998 معامل تأثيخ السذاة والجراجات عمى االنعظاؼ لميدار .14

 fRpb (EB )= 0.992 , fRpb (WB )= 0.995 معامل تأثيخ السذاة والجراجات عمى االنعظاؼ لميسيؽ .15

 s = so N fw fHV fg fp fbb fa fLU fLT fRT fLpb fRpb غدارة اإلشباع .16
s(EB) = 1900 * 2 * 0.967 * 0.952 * 1.000 * 1.000 * 
1.000 * 0.900 * 0.950 * 0.716 * 0.993 * 0.997 * 0.992 
= 2103 veh/h 

 

 c = s(g/C) سعة مجسعات الحارات .17
c(EB) = 2103(0.371) = 780 veh/h 

 v/c v/c(EB) =800/780 = 1.026دبة الش .18

 SBوللطور الثاني هي  EBللطور األول الوجووعت الذزجت هي  تحجيج الشدبة الحخجة لكل مجسؾعة حارات في كل طؾر .19

 v/s(EB) =800/2103 = 0.380 لمسجسؾعات الحخجة v/sالشدبة  .28
v/s(SB) =667/1625 = 0.410 

 Yc = 0.380 + 0.410 = 0.790 لسجسؾعات الحارات الحخجة v/sمجسؾع الشدب  .21

 v/cندبة معجؿ الجخياف الحخجة إلى الدعة  .22
LC

CY
X c

c



*

, 892.0
80.70

)0.70(*790.0



cX  

  Uniform delay التأخخ السشتغؼ .23

vehsEBd /01.22
)0.1(371.01

)371.01)(0.70(50.0
)(

2

1 



  

 .Incremental delayالتأخخ اإلضافي  .24










cT

KIX
xXTd

8
)1()1(900 2

2  

 Progression factor PF (EB) = 0.926 معامل ترحيح تتابع الحخكة .25

 d = d1PF + d2 + d3 التأخيخ لسجسؾعة الحارات .26

d (EB) = 22.015(0.926) + 39.011 + 0 = 59.4 s/veh 

 /{dI (59.4 * 800) (31.0 * 833) (14.4 * 466) (21.9 * 667) التأخخ لمتقاطع .27

(800 833 466 667) 
= 34.2 s/veh 

 LOS (EB lane group) = E خجمة لسجسؾعات الحارات ولكامل التقاطعمدتؾى ال .28
LOS (EB approach) = E 
LOS Intersection = C 
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  جـدول ترحيـح الحجــهم
VOLUM ADJUSTMENT MOUDULE WORK SHEET  

 
 الذراع

 
 احلركة

الغزارة 
االجتاىية 
(vph) 

 
PHF 

معدل 
 اجلراين

(vph) 

موعة جم
 احلارات

اجلراين يف  
جمموعة 
 احلارات

عدد 
 احلارات

اجلراين  Uعامل 
 ادلصحح

نسب 
 االنعطاف

 
EB 
 

LT 65 8.9 72       
TH 628 8.9 689  888 2 1.85 848 0.09LT 
RT 35 8.9 39      0.05RT 

 
WB 

LT 38 8.9 33       
TH 788 8.9 778  833 2 1.85 875 0.04LT 
RT 28 8.9 22      0.03RT 

 
NB 

LT 38 8.9 33       
TH 378 8.9 411  466 1 1.88 466 0.07LT 
RT 28 8.9 22      0.05RT 

 
SB 

LT 48 8.9 44       
TH 518 8.9 567  667 1 1.88 667 0.07LT 
RT 58 8.9 56      0.08RT 

 
 الحخكة السدتقيسة.  THاالنعظاؼ نحؾ اليسيؽ،  RTاالنعظاؼ نحؾ اليدار،   LTحيث : 

يتؼ حداب معجؿ الجخياف بقدسة الغدارة االتجاهية عمى عامل عجـ تؾازف الحخكة، ويتؼ الحرػؾؿ عمػى معػجؿ الجخيػاف فػي مجسؾعػة الحػارات 
بجسػػع معػػجؿ الجخيػػاف التجاىػػات الحخكػػة، كسػػا يػػتؼ حدػػاب معػػجؿ الجخيػػاف السرػػحح بزػػخب معػػجؿ الجخيػػاف فػػي مجسؾعػػة الحػػارات بعامػػل 

 ، ونحرل عمى ندب االنعظاؼ بقدسة معجؿ الجخياف لالتجاه الؾاحج عمى معجؿ الجخياف في مجسؾعة الحارات. Uع مؽ الحارات االنتفا
 
 
 

  جـدول حداب معدل غزارة اإلشباع
SATURATION FLOW RATE MOUDLE WORKSHEET 

                                                                                                 
 ذراع

جمموعة 
 احلارات

غزارة 
اإلشباع 

 ادلثايل

عدد 
 احلارات

    ADJUSTMENT FACTORSعهامل الترحيح 
S                              fW fHV fp fg fbb fa fRT fLT 

 
EB 
 

                                                                      
 1988 2 8.97 8.95 1.88 1.88 1.88 8.9 8.99 8.62 1947 
            

 
WB 

            
 1988 2 8.97 8.95 1.88 1.88 1.88 8.98 8.99 8.88 2516 
            

 
NB 

            
 1988 1 1.18 8.93 1.88 1.88 1.88 8.98 8.89 8.78 1214 
            

 
SB 

            
 1988 1 1.18 8.93 1.88 1.88 1.88 8.98 8.88 8.88 1363 
            

 (           4-5مؽ الججوؿ )  fWنحرل عمى العامل 
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 (5-5مؽ الججوؿ ) fHVنحرل عمى العامل 
 (7-5مؽ الججوؿ  ) fpنحرل عمى العامل 
 (6-5مؽ الججوؿ ) fgنحرل عمى العامل 

 (8-5مؽ الججوؿ ) fbbعامل نحرل عمى ال
 (9-5مؽ الججوؿ ) faنحرل عمى العامل 
 . NB,SBوالحالة الدابعة لمحراعيؽ  EB ، WB( الحالة الخامدة لمحراعيؽ 18-5مؽ الججوؿ ) fRTنحرل عمى العامل 
 فق ورقتي العسل التاليتيؽ :( ومشو نالحظ أف الحالة تقع تحت بشج الحالة الخاصة التي تحل و 11-5مؽ الججوؿ ) fLTنحرل عمى العامل 

 
 حداب عامل االنعظاؼ نحؾ اليدار حالة 

 تدتعسل ىحه الؾرقة عشجما يكؾف الحراع عمى االتجاه السعاكذ لمحراع السجروس متعجد الحارات
 EB WB NB SB الــذراع

   C 78 78ادخل زمؽ دورة اإلشارة الزؾئية 
   G  26 26ت ادخل الزمن األخضر جملموعة احلارا

   g 27 27ادخل الزمن األخضر الفعال جملموعة احلارات 
   g0 27 27ادخل الزمن األخضر الفعال على الذراع ادلعاكس 

   N 2 2ادخل عدد احلارات يف جمموعة احلارات 
   N0 2 2ادخل عدد احلارات يف جمموعة احلارات على الذراع ادلعاكس 

   vLT 72 33دلنعطف حنو اليسار ادخل معدل اجلراين ادلصحح ا
   pLT 8.89 8.84ادخل نسب االنعطاف حنو اليسار يف جمموعة احلارات 

   v0 875 848ادخل معدل اجلراين ادلصحح على االجتاه ادلعاكس 
   tL 3 3ادخل مقدار الزمن الضائع لكل طور 

   LTC=vLT*C/3600 14. 8.64احسب نسب االنعطاف حنو اليسار لكل دورة:      
احسب معدل اجلراين على االجتاه ادلعاكس لكل حارة لكل دورة: 

volc=vo*C/(3600*No) 
8.51 8.17   

   1.33 8.67 (2-5اجلدول )     Rpoحدد نسبة على الجتاه الرتل ادلعاكس 
 gfاحسب 

**
 =G*exp(-0.882*LTC

0.717
)-tL  ,  gf≤g 5.46 18.69   

   qro =1-Rpo(go/C) 8.74 8.49ى االجتاه ادلعاكس:     احسب نسبة الرتل ادلستمر عل
   gq≤g     12.87 8.53ابستعمال ادلعادلة  ,  gqاحسب 

   gw  :gw=g-gq   if gq≥gf      ,gw=g-gf   if gq<gf 14.93 16.31احسب      
   fS=  (875-0.625vo)/1000  , fS≥0 8.33 8.35احسب                      

P                    احسب  
* 
= pLT+{(N-1)g/( fS* gw+4.5)}]  8.35 814   

   8.88 9.75 ( 12-5اجلدول)     EL1حدد  
   fmin =2(1+PL)/g                                               8.18 8.88احسب  

  fm   :fm=[gw/g][1/{1+pL(EL1-1)}]احسب                     

min=fmin    ,   max= 1.00                                         
834 8.78   

 fLT = [fm+0.91(N-1)]/Nاحسب  
***                                                8.62 8.88   

   لرو الٌل م واعح الرل ب.علحئذ افتمض    الر مة تلمل ر مة م للط ل للي   N>1م   جل ر ماص اللي   مشتمكط  و   pL≥1*إذا كان 

 وعمى االتجاه السعاكذ ذراع متعجد الحارات ، انغخ الشص.  **مؽ أجل الظخيقة الخاصة لحراع بحارة واحجة
 fLT = fm*** وألجل انعظاؼ نحؾ اليدار مدسؾح مع حارة مخررة لالنعظاؼ نحؾ اليدار 

 
 

 ساب عامل االنعظاؼ نحؾ اليدار حالة 
 قة عشجما يكؾف الحراع عمى االتجاه السعاكذ لمحراع السجروس بحارة واحجةتدتعسل ىحه الؾر 

 NB SB WB EB الــذراع
   C 78 78ادخل زمؽ دورة اإلشارة الزؾئية 

   G  36 36ادخل الزمن األخضر جملموعة احلارات 
   g 37 37ادخل الزمن األخضر الفعال جملموعة احلارات 
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   g0 37 37لى الذراع ادلعاكس ادخل الزمن األخضر الفعال ع
   N 1 1ادخل عدد احلارات يف جمموعة احلارات 

   vLT 33 44ادخل معدل اجلراين ادلصحح ادلنعطف حنو اليسار 
   pLT 8.87 8.87ادخل نسب االنعطاف حنو اليسار يف جمموعة احلارات 

   pLTO 8.87 8.87   ادخل نسب االنعطاف حنو اليسار على االجتاه ادلعاكس 
   v0 667 466ادخل معدل اجلراين ادلصحح على االجتاه ادلعاكس 

   tL 3 3ادخل مقدار الزمن الضائع لكل طور 
   LTC=vLT*C/3600 8.64 8.86احسب نسب االنعطاف حنو اليسار لكل دورة:      

 volc=vo*C/(3600)احسب معدل اجلراين على االجتاه ادلعاكس لكل حارة لكل دورة: 

                                                          
12.97 9.86   

   1 1 (2-5اجلدول )     Rpoحدد نسبة على الجتاه الرتل ادلعاكس 
 gfاحسب              

**
 =G*exp(-0.860*LTC

0.629
)-tL  ,  gf≤g 15.78 13.51   

   qro =1-Rpo(go/C) 8.47 8.47  احسب نسبة الرتل ادلستمر على االجتاه ادلعاكس:   
gq= 4.943*volcاحسب                  

0.762
*qro

1.061
-tL   ,gq≤g     12.69 8.94   

   gw  :gw=g-gq   if gq≥gf      ,gw=g-gf   if gq<gf 21.22 23.49احسب          
   n= (go-gf)/2   ,  n≥ 0   8.88 8.88احسب                                         

   PTHO =1- PLTO                                                      8.93 8.93احسب 
   4.36 9.68 (12-5اجلدول )   EL1حدد 

 EL2 =(1-PTHOاحسب                                         
n
)/PLTO 8.88 8.88   

   fmin =2(1+PLT)/g                                                      8.86 8.86حدد 
fLT   احسب  

**
 = fm =[gf/g]+[(gq-go/g][1/{1+PLT(EL2-1)}]

            

                 
8.78 8.88   

 
 gf<gq** من أجل الطريقة اخلاصة لذراع متعدد احلارات يوجد على االجتاه ادلعاكس لو ذراع حبارة وحيدة أو عندما 

 
 تقل اآلن لتحليل السعة من خالل ورقة العمل التاليـة:نن
 
 

 CAPACITY ANALAYSIS WORK SHEET  ورقـة العسـل لتحميـــل الدعة
احلركات يف 

جمموعة 
 احلارات

شكل الطور 
(P,S,T) 

معدل اجلراين 
 V ادلصحح

معدل اإلشباع 
 ادلصحح

نسبة اجلراين 
V/S 

نسبة الزمن 
 األخضر

g/C 

سعة جمموعة 
 cحلارات ا

X=V/c  جمموعة
 احلارات احلرج

EB         
  848 1947 8.431 8.386 751 1.119 * 
WB         
 T 875 2516 8.348 8.386 978 8.982  
NB         
 T 466 1214 8.384 8.529 642 8.726  
SB         
 T 667 1363 8.489 8.529 728 8.926 * 

 
 اث 6 الزمن الضائع لكل دورة:  اث 78: زمن دورة اإلشارة الضوئية 

Xc = Y*c / (c-L ) =1.007 
Y = Sum (V/S) c =0.921 

 . SBو   NBمؽ جية والحراعيؽ   WBو   EBبعج السقارنة بيؽ الحراعيؽ   c (V/S)والقيسة األخيخة ىي مجسؾع لمقيؼ األكبخ لػ 
 سل التالية:تحدب قيؼ التأخخات الدمشية ومدتؾى الخجمة  مؽ خالؿ ورقة الع
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 LOS MODULE WORKSHEETورقة العسل لتحديـد مدتـهى الخدمــة  
الدورة الضوئية 

 اث 07
 الذراع جمموعة احلارات اجلزء الثاين لتحديد التأخر اجلزء األول لتحديد التأخر

 c mالسعة  X=V/c g/C D1 DF جمموعة احلارات
 

D2 D L
O
S 

D L
O
S 

EB  1.119 8.386 * 8.918 751 12 * * * * * 
WB  8.982 8.386 15.4 1.124 978 12 6.5 23.8 C 23.8 C 
NB  8.726 8.529 9.6 1.88 642 16 2.9 12.4 B 12.4 B 
SB  8.926 8.529 11.6 1.88 728 16 12.9 C C C C 

 
 

 

يؽ األطؾار والحي يؤمؽ " ، وىؾ عبارة عؽ الدمؽ ب  All redىؾ عبارة عؽ الدمؽ األصفخ مزافا إليو الدمؽ األحسخ لمكل "  -
 تفخيغ كافة الحخكات خالؿ طؾر معيؽ قبل بجء الحخكة لمحخكات التالية " السترادمة " .

 . i( لظؾر ما   Giىؾ الدمؽ لظؾر ما والحي تكؾف اإلشارة خاللو خزخاء )  Giالدمؽ األخزخ   -
بذػكل فعػػاؿ مػؽ قبػػل أي حخكػة ويحػػجث  الػدمؽ الزػائع ىػػؾ الػدمؽ الػػحي يكػؾف خاللػػو التقػاطع غيػػخ مشذػط أو غيػخ مدػػتخجـ  -

 خالؿ فتخة التبجيل ) زمؽ اإلخالء ( ، وخالؿ كل طؾر ) زمؽ تأخيخ أثشاء اإلقالع .
الدمؽ األخزخ الفعاؿ ىؾ الدمؽ الحي يكؾف خػالؿ طػؾر معػيؽ مدػتخجـ بذػكل فعػاؿ مػؽ قبػل حخكػات معيشػة، ويؤخػح عػادة   -

 ( . i) لظؾر معيؽ          giو الدمؽ الزائع يخمد لو بػالدمؽ األخزخ مزافا إليو زمؽ التبجيل مظخوحا مش
: ىؾ الدمؽ الحي تكؾف خاللو حخكة محجدة أو مجسؾعة حخكات غيخ مدسؾحة   ) وىؾ عبػارة عػؽ  riالدمؽ األحسخ الفعاؿ   -

 زمؽ دورة اإلشارة الزؾئية مظخوحا مشو الدمؽ الفعاؿ (.
 أنهاع اإلشارات الزهئية : 
د ) ثابت ( : تتعاقب فييا األزمشػة الخزػخاء ، أزمشػة التبػجيل ، األزمشػة الحسػخاء ، بذػكل دوري وثابػت إشارات ذات زمؽ محج -1

 وقيسيا محجدة مدبقا .
إشػػارات مختبظػػة جدئيػػا بالحخكػػة : تعظػػي زمػػؽ أخزػػخ بذػػكل مدػػتسخ لمذػػارع الخئيدػػي مػػا لػػؼ يػػتؼ اإلعػػالف عػػؽ حاجػػة لػػدمؽ  -2

 الخاصة السؾضؾعة في الظخيق الثانؾي.أخزخ عمى االتجاه الثانؾي عؽ طخيق الكؾاشف 
إشارات مختبظة كميا بالحخكػة : تكػؾف كافػة أطػؾار اإلشػارة الزػؾئية  مختبظػة بعسػل الكؾاشػف التػي تتؾضػع عمػى كافػة أذرع   -3

 التقاطع .
R318-D7V2-W059 
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 :2مثال 
 حدب الذكل السخفق  (EB/WB)مع شارع  NB لذارع تبيؽ ورقة العسل تقاطع مجيد بإشارات ضؾئية 

 
 المعطيات:

EB and WB HV = 5 percent, Western Boulevard has two lanes in 

NB HV = 8 percent, each direction plus an added left-turn 

PHF = 0.95, No parking EB/WB, Sixth Street is a NB one-way street with 

Arrival Type 3, two lanes, 

Movement lost time = 4 s, each phase Bicycle volume = 0.0 bicycles/h, all 

Sixth Street NB grade = -2 percent approaches, 

Three-phase signal, NB parking = 12 maneuvers/h, and 

Western Blvd. bus stopping = 15 b/h, Peak-hour volume data, by approach 

Pedestrian volume = 0  p/h, all and movement, are shown on the 
approaches, Input Worksheet. 

All lane widths are 3.3 m, 

 غزارات ادلرور:
 EB WB NB الذراع

 TH LT RT TH RT TH LT 

 veh/h 851 141 141 700 35 825 65الغزارة 

 
 خمطط األطوار :

 
 

EB 
WB 

NB 


