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 جامعة تشرين        
 كلية الهندسة المدنية    

 قسم هندسة المهاصالت والنقل
 

تطبٌك دوارات  إلمكانٌةدراسة تحلٌلٌة 

خدام برنامج تباس ة(ضمن مدٌنة الالذلٌةنفتوربو)ع

kreisel 

 الممدمة:

وأصبحت الحل النموذجً للعمد المرورٌة  بشكل كبٌر مدٌنة الالذلٌةتم استخدام الدوارات فً 

داخل المدن للمزاٌا التً تتمتع بها من ناحٌة الكفاءة والسالمة المرورٌة وتركٌبة المرور 

تخفٌف االزدحام المروري الحاصل فً وااللتصادٌة وأٌضا ألسباب بٌئٌة, ومن أهم األسباب 

ً السنوات العشرة األخٌرة نتٌجة نتٌجة االزدٌاد الكبٌر فً عدد المركبات ف التماطعات ولكن

من الموالع المزدحمة والتً تحدث فٌها العدٌد من  هذه الدوارات الموانٌن المتخذة أصبحت

كان من الضروري  إٌجاد حل بهدف تطوٌر هذه  لذلن وخاصة الجانبٌة حوادث االصطدام

وتملٌل عدد الحوادث عن طرٌك تملٌل السرعة  هالدوارات  لزٌادة االستٌعاب المروري ضمن

 .وتخفٌض نماط التصادم بتكلفة ممبولة  على المدى البعٌد )العرللة(

وسٌتم فً هذه هذا الحل كان بدراسة حالة متطورة عن الدوارات دعٌت بدوارات التوربو , 

 ستخدام برنامجباإجراء ممارنة  ألداء الدوارات الكالسٌكٌة مع دوارات التوربو وذلن الورلة 

 . version 7.0فً النسخة الجدٌدة  kriesel  ألمانً ٌدعى

بلد لحساب السعة والتً تعد المعٌار المهم فً  17طرٌمة من اجل  77ٌحتوي هذا البرنامج على 

 .حساب أداء الدوارات 
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 الشكل)(

 :البحث همٌةأ

حل مروري للتماطعات الطرلٌة  ٌساهم فً زٌادة السعة  إٌجادالدراسة  فً  أهمٌةتكمن 

تحسٌن حد وتخفٌض عدد  نماط التصادم بٌن العربات عبر التماطع  وبالتالً  بألصىالمرورٌة  

حٌث ٌتم تطوٌر الدوارات الكالسٌكٌة متعددة الحارات والسالمة فً العمد  األمانةشروط 

والذي ٌحد من مخاطر  ة عبر اطارٌف خاصةفصل الحارات المرورٌلدوارات توربو ٌتم عبره 

تمٌٌم سعة دوارات التوربو وفك نظرٌة الثغرة الحرجة سٌتم فً هذه الدراسة  .الجانبٌة الحوادث

لهذا  (ومستوٌات الخدمة رتالاأل أطوال,التأخٌر)زمن األداءمع ممارنتها وفك معطٌات مستوى 

 . krieselالدوار باستخدام برنامج  

عند  من السالمة والسٌما أعلىمستوى  إلعطاءهذه المٌزات تجعل التوربو هو الحل المناسب 

 وجود مشاة وحجوم مرور عالٌة.

 

 مجال البحث وهدفه:

 رئٌسٌة: أهدافثالث ٌمع البحث ضمن مجال هندسة المرور, وله 

 تمٌٌم مستوى أداء الدوارات الكالسٌكٌة ودوارات التوربو البدٌلة .-

 معاٌٌر التصمٌم العامة والمبادئ الوظٌفٌة لدوارات التوربو. منالشة-

 krieselباستخدام برنامج  دوار توربو إلىتمدٌم دراسة عن حالة والعٌة لتحوٌل الدوار الحالً -

 وفك مخطط جدٌد.
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تكون  أنتعمم لكن من وجهة النظر المنهجٌة ٌمكن  أننتائج الدراسة ال ٌمكن  أنبالرغم من 

 الطرق فً اتخاذ المرارات حول تحوٌل التماطعات المائمة وتطوٌرها. وإداراتسٌن ارممفٌدة للم

 اإلشكالٌة:

المروري  الممدم لمستخدمً الدوارات بشكل دلٌك والذي من خالله ٌتم  األداءكٌفٌة تحدٌد  إن

فان التمدٌرات الموضوعٌة الدلٌمة تمدٌر الجودة المرورٌة للنظام المروري مشكلة ال تزال لائمة  

ألداء الدوار غٌر متوفرة الن البرامج المتوفرة غٌر متوافمة مع األنماط السلوكٌة المحلٌة مما 

نظرا للتعمٌدات المشتركة فً وجعل من الضروري تطوٌر إجراء تحلٌل ٌناسب الشروط المحلٌة 

وفك مودٌل معٌن موجود   krieselتحلٌل أداء المرور ضمن الدوارات سٌتم استخدام برنامج 

 ضمن البرنامج نفسه .

مما  الدواراتنتٌجة زٌادة عدد المركبات فً مدٌنة الالذلٌة واالزدحام المروري وخاصة فً و-

زٌادة حوادث االصطدام الجانبٌة كان من الضروري إٌجاد حل لمشكلة االزدحام هذه  إلى أدى

لزٌادة السعة باستخدام دوارات التوربو الذي  وتملٌل الحوادث عن طرٌك تطوٌر هذه الدوارات

 .له وفك نفس البرنامج األداءوتحدٌد مستوى  مرة فً هولندا  أولتم استخدامه 

 

 المنهجٌة:

نحدد البٌانات الهندسٌة و .ضمن مدٌنة الالذلٌة الجامعةساحة الٌمن ودوار  نأخذ دوار -1

 .عدد األذرع  - :منهمالكل 

 ذراع  وضمن الدوار.عدد الحارات المرورٌة لكل  -

 عرض الجزٌرة الوسطٌة. -

 ممرات المشاة. -
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عن  ودوار الجامعةنموم بتعداد الغزارات المرورٌة على كافة اذرع دوار ساحة الٌمن  -7

 (8-7.5وذلن فً فترتً الذروة ) األذرعضغط على كافة ال أنابٌبوضع ك ٌطر

سٌاحٌة,شاحنات كبٌرة تعطى الغزارات المرورٌة لكل نوع )سٌارة (.3-7.5و)

 وصغٌرة,باصات ,دراجات, المشاة(.

                                                                          :                    kriesel العمل وفك برنامج -3

تحمٌل مشروع جدٌد)اسم الملف,اسم المشروع ورلمه,اسم التماطع,عدد  -

 المداخل,وضع صورة للدوار(.

 اختٌار طرٌمة لحساب السعة حسب النورمات المٌاسٌة. -

إدخال البٌانات الهندسٌة)اسم كل مدخل,عدد الحارات على المداخل  -

 وعدد الحارات على الدوار.....الخ

إدخال بٌانات الغزارات المرورٌة بشكل مباشر على كل فرع فً  -

 المدخل والمخرج وعلى الدوار.

 إدخال بٌانات المشاة والدراجات. -

نأخذ النتائج )السعة( وبذلن نكون لد عٌنا مستوى أداء الدوارات  -

 الكالسٌكٌة عن طرٌك معرفة السعة )دواري هارون ودوار الجامعة(.

نموم بعمل مخطط هندسً جدٌد بتحوٌل كل من  دوار الٌمن والجامعة  -

 إلى دوار توربو كل على حدا.

ندخل البٌانات الهندسٌة الجدٌدة وبٌانات الغزارات السابمة  إلى برنامج  -

kriesel  وبنفس الخطوات السابمة نعٌن مستوى األداء لدوار التوربو

 لكال الدوارٌن الموجودٌن ضمن مدٌنة الالذلٌة.

 

تتم الممارنة بٌن النتائج السابمة لكل من دوارات الكالسٌكٌة ودوارات  -4

 دٌدة على المخطط.التوربو  الج

 

 الدراسة المرجعٌة:

دوار التوربو هو نوع معٌن من الدوار حٌث تكون حارات المرور محددة وٌكون الدخول ممٌد 

شكل معٌن النجاز تحدٌد  أٌضادوار التوربو ٌمتلن  أنللدوار وضمن حارات الدوار نفسها.كما 

وفك  جة للحارات المحددةللحركة المرورٌة ولكً ٌمنع الحركة ضمن لطاع التماوج .كنتٌ

مسارات حلزونٌة حٌث تكون  إلىدوارات التوربو تموي التدفمات المرورٌة الدائرٌة  ,االطارٌف

ٌجتازوا اتجاههم  أنكل حارة دخول مخصصة فمط لمناورات االلتفاف ٌجب على السائمٌن 

التماطع والحارة المالئمة  ٌدخلوا أنالحارة الصحٌحة  من وجهة نظرهم( لبل  أخر)بمعنى 

 .  u-turnدوار التوربو ال ٌسمح لاللتفاف للوراء  إنضمن الطرٌك الدائري ,كما 
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 لدوارات التوربو: إشكاللدٌنا عدة 

ٌكون لدوار التوربو عدد من الحارات مما ٌمودنا الى عدد من الدوارات التوربو  أنٌمكن 

 المختلفة:

 : egg turbo roundabout دوار توربو بٌضوي-1

 الخصائص الرئٌسٌة له:

 وحٌدتٌن للخروج.حارتٌن مضاعفتٌن للخروج وحارتٌن -

 حارتٌن مضاعفتٌن للدخول وحارتٌن وحٌدتٌن للدخول--

وهذا ما ٌجعل هذا النوع مناسب للتماطعات بٌن طرٌك مع تدفك مروري كبٌر والطرق االخرى 

 تمتلن تدفك بسٌط نسبٌا.

 

 الشكل)(

 :أساسًتوربو -7

 الخصائص الرئٌسٌة له:

 حارتٌن مضاعفتٌن للخروج وحارتٌن وحٌدتٌن للخروج.-

 حارات مضاعفة داخلٌة.4-

 طرٌك وحٌد مع تدفك كبٌر وطرق ذات تدفك الل بملٌل. مناسب للتماطعات,
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 الشكل)(

 

لدوار التوربو ٌكون للتماطعات بٌن طرٌك  األساسًانظر الشكل التالً )(ٌعبر عن الشكل 

ضمن الدوارات الحدٌثة  ثانوي مع حركة مرور للٌلة,بشكل مختلف عما ٌحدث  أخررئٌسً مع 

خط الطرٌك ثم  إلىحٌث العربات تتحرن جنبا لجنب كل ضمن الحارة السلٌمة للوصول 

ٌتوضعون بشكل تام وكامل ضمن المسار المطلوب للخروج,ضمن دوارات التوربو 

لبل الدخول  األمتارٌحة حتى ضمن عشرات اختبار الحارة الصح إلعادةالمستخدمٌن مجبرون 

العربات التً تحاول االلتفاف نحو الٌمٌن من الطرٌك الثانوي المطلوب  1وٌظهر الشكل  للدوار.

 للمٌادة على طول حارة الدخول الخارجٌة .

 

 3الشكل 
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 (الشكل)

 (:knee turbo roundaboutدوار توربو ركبة )-3

 ٌتجه ٌسارا وٌمٌنا بشكل كبٌر .مناسب للتماطعات مع  رتل حركً 

 

 الشكل)(

 :spiral turbo roundaboutدوار توربو حلزونً 

 الخصائص الرئٌسٌة له:

 حارتٌن مضاعفتٌن للخروج وحارتٌن وحٌدتٌن للخروج.-

 حارتً دخول مع ضعفً حارتً دخول. ضعافأ 3-

 ٌمٌنا. تمتلن تدفك بشكل رئٌسً تتجه ٌسارا أو أخرىمناسب لطرٌك مع تدفك كبٌر مع طرق 
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 الشكل)(

 

 :  rotor turbo roundaboutتوربو دوار

 . حارات خروج أربعضعفً -

 اضعاف اربع حارات دخول . 3-

 لدرة لاللتفاف نحو الٌمٌن عن طرٌك حارتٌن.-

 لدرة للذهاب مباشرة عن طرٌك حارتٌن.-

 وحٌدة.لدرة لاللتفاف نحو الٌسار عبر حارة -

 

 الشكل)(
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 الفوائد الرئٌسٌة لدوارات التوربو:

 عدد الل من نماط االصطدام بٌن العربات -

 

 

 

 سرعة الل ضمن الدوار.-

 سعة عالٌة.-

 مخاطر الل للحوادث الجانبٌة.-

ابتداء من هذه االعتبارات ,دوارات التوربو ٌمكن ان تكون بدٌال عن الدوارات العادٌة خاصة 

 مستوٌات عالٌة للالمان ,حٌث تكون غزارة الدراجات والمشاة لٌست للٌلة  الشكل )(.لضمان 



11 
 

الشكل الممٌز للجزٌرة الوسطٌة مصممة خالل الواس مع مراكز انصاف الطار مختلفة خطوات 

 التصمٌم الهندسً له الخطوات التالٌة:

 .نحدد مركز التماطع)نمطة تماطع بٌن الطرق المتماطعة(-1

اختٌار العرض للحارة ونصف عرض جزٌرة االمان بٌن الحارات )     والكتف(الذي ٌتوافك -7

 .c1-c2:c1c2=Drمع مجموع المسافة بٌن 

 المراكز المتناظرة بالنسبة لنمطة التماطع بٌن محور الطرٌك.c1-c2نحدد موالع -3

فك العاللة ,لٌم اصاف االلطار معرفة وR1=R4نثبت لٌمة نصف المطر االولً ووضع -4

                       

 

 

 الشكل)(

لبناء مخطط دوار توربو مع اختالف مستمر للتموس لحارات المرور داخل الدوار فً بعض 

الحاالت الحلزون ٌطبك مع التفافه ,باعتبار ان العرض للحارات الدائرٌة ٌبمى ثابتا على طول 

عبر خطوة ثابتة الى التباعد العرضً بٌن تنحٌه,ٌترتب على هذا ان المنحنً ٌجب ان ٌؤشر 

 الحارات .

 شكل )( والذي معادلته كالتالً:تعود الخاصٌة االخٌرة الى ان اللولب ارخمٌدس 
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 = نصف المطر من المبدأ)المسافة الشعاعٌة (.Rحٌث 

  A.ًمعامل بارامتري ٌتعلك بالمنحن= 

   D.الزاوٌة المطبٌة= 

 مع سرعة ثابتة .p ٌمثل لولب ارخمٌدس سٌر النمطة

 

 معادالت البارامترات المعروفة للولب هً كالتالً 

 

 ( ٌتطلب االفتراض الشروط التالٌة n=1,2,3) nبداللة عدد طبٌعً  kولتمرٌر خطوة اللولب 

 

ضمن  kخطوة  أن ٌحصل علٌها باإلضافة أنٌمكن  aمع هذه العاللات فإن لٌمة البارامتر 

 اللولب معروفة

    

 اللولب )المنحنً(ٌحسب من المعادلة التالٌة:وطول 
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 منحنً ارخمٌدسالشكل)(

 حساب السعة:

لتوزع الحارات والتخصٌص فٌما ٌتعلك  االعتباربعٌن  وباألخذالتشغٌلً  األداءمن وجهة نظر 

ٌمكن حساب السعة البسٌطة لمدخل دوار التوربو بدءا من لٌمة السعة لحارات بنوع المناورة 

 حٌث ٌكون مناسب لبعضها البعض فٌما ٌتعلك بدرجة  االستخدام .الدخول 

ٌحتاج لحساب  a ,3والجنوبٌة كمثال الشكل من اجل حساب سعة بسٌطة للجهات الشمالٌة 

 : CE,Lوعبر وسعة حارة االلتفاف نحو الٌسار   CE,Rمفصل لسعة حارة االلتفاف نحو الٌمٌن 

 

 حٌث:

CE,R:خل دالٌمٌن للمتفاف نحو لسعة حارة االE(veh/h) 

CE,TLT: السعة خالل وعبر حارة االلتفاف نحو الٌسار للمدخلE (veh/h) 

Qc,e:خل دالتدفك المروري ضمن الدوار للحارة المرورٌة الدائرٌة الخارجٌة فً امام المE 

(veh/h) 

Qc,i التدفك المروري ضمن الدوار للحارة المرورٌة الدائرٌة الداخلٌة فً امام المدخل:E 

(veh/h) 

Tg,Tg'=( الثغرة الحرجةs), .المٌم تختلف بٌن حارتً دخول 

Tf,Tf'( =الولت الضائع-الولت المستغرق)  (s), .المٌم تختلف بٌن حارتً دخول 

Tmin على طول الحارات الدائرٌة.بٌن العربات المتحركة  األلل= ولت التمدم 
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 الشكل)(

ضمن الدوار للحارتٌن المعتبرتٌن بشكل خاص الشكل التالً ٌبٌن العاللة بٌن السعة والعربات 

والذي  fortujecمن البارامترات سلوكٌة نفذت من لبل  اإلحصائٌةبدءا من معالجة المعطٌات 

 اعتمد الطرق الثانوٌة ضمن دوارات التوربو.

 العربات الملتفة نحو الٌمٌنافترض 

 افترض العربات الملتفة نحو الٌسار 

 

 المخطط)(

اٌضا  ا نماciكل حارة دخول ضمن الدوار التوربو مخصصة لٌست فمط بمٌم مختلفة للسعة  إن

  اإلشباع. النتائج تعطً درجة Qiبمعدل تدفك مختلف 

لد تختلف بٌن الحارات لنفس المدخل وثم سعة الدخول الكلٌة لٌست مجموع  بسٌط لسعات 

 سعة الدخول ٌحصل علٌه من المعادالت التالٌة: تأثٌر األسبابالحارة الوحٌدة ,لهذه 
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 حٌث:

Xi= ضمن الحارة  اإلشباعدرجةi .)معدل التدفك المطلوب للسعة النسبٌة( 

X= السعة النسبٌة بٌن األلصىلحرجة )الحارة المحدودة بالطلب ضمن الحارة ا اإلشباعدرجة/

 الحارات المفحوصة(.

pi= نسبة االستخدام ضمن الحارةi. 

QE,R= معدل التدفك المطلوب لحارة االنعطاف نحو الٌمٌن للمدخلE. 

QE,LTL= معدل التدفك المطلوب عبر وضمن  حارة االنعطاف نحو الٌسار للمدخلE. 

الشكل التالً ٌثبت اختالف سعات الدخول كوظٌفة لدرجة االستخدام ضمن الحارات تحت 

 :الشروط الحدٌة المعطاة حٌث طور عبر التدفمات المتوازنة ضمن الحارات الدائرٌة 
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 الشكل)(

 


