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 الدنة الخامدة -متقدمة  تقانات محاضرات مقرر 

 تحديد مدتهى أداء الدوارات باستخدام
 األلماني Kreisel 7برنامج 



 1905لمد ظهر أول تماطع دائري فً الوالٌات المتحدة عام 

فً الفترة الوالعة بٌن عامً و، (كولومبوسدائرة ) بـوالذي دعً 

بتطوٌر بناء هذه المتحدة لامت الوالٌات   1950  و 1920

حتى جاءت برٌطانٌا عام  Traffic Circlesالدوائر المرورٌة  

التماطعات ) بـعلٌها ما ٌدعى  بتطوٌر هذه المفاهٌم فأطلمت1966

وذلن من خالل تطبٌك لواعد   Roundabouts( الدوارة

األفضلٌة، التحكم األفضل بمنحنٌات الدخول والخروج، إعطاء 

 .  انسٌابٌة أفضل للحركة، وسهولة انحراف العربات الثمٌلة

 



  تعريف الدواراتRoundabout : 

 هً تماطعات ذات طرٌمٌن أو أكثر مع وجود جزٌرة

وسطٌة حٌث ٌتم فصل تٌارات المرور المتصادمة زمنٌاً 

عن طرٌك لواعد أفضلٌة المرور بحٌث أن المركبات 

الداخلة ٌجب أن تعطً الطرٌك للمركبات فً الطرٌك 

 .الدائري مع العلم أن االنعطاف ٌتم نحو الٌمٌن فمط 

 



 أضحت الدوارات الٌوم الحل النموذجً للعمد المرورٌة

داخل المدن وخارجها للمزاٌا التً تتمتع بها من ناحٌة 

كفاءة األداء والسالمة المرورٌة وتركٌبة المرور 

ٌوجد حدود . وااللتصادٌة وأٌضاً ألسباب بٌئٌة 

الستخدام الدوارات والمعٌار المهم فً تطبٌمها هو 

 .السعة 

 



 الدوارات املرورية













 مزايا الدوارات الحديثة
 

رفع مستوى السالمة عن طريق انخفاض في معدالت   -1

 .الحوادث وخطورتها

إعطاء الوقت الكافي للسائقين كي يتمكنوا من دخول   -2

 .الثغرة في الحركة الدائرية في الدوار

عبور المشاة بمسافات قصيرة عن طريق أذرع الطريق   -3

 .الضيقة

الدوارات هي التقاطع األكثر أماناً من أجل السائقين   -4

 .المبتدئين

 .انعطاف السائقين نحو اليمين فقط  -5

 .  تخفيض أزمنة التأخير  -6
 

 

 
 







 مفهوم سعة التقاطع الدوارCapacity  : 

 إن سعة كل مدخل للدوار هً المعدل األعظمً لدخول

العربات المتولعة إلى الدوار من ذراع االلتراب خالل 

فترة زمنٌة محددة ممترحة وتحت حركة سٌر ثابتة 

 .وظروف هندسٌة محددة للطرٌك

 



tc    وهً أصغر فاصل زمنً الثغرة الزمنٌة الحرجة

بٌن العربات فً الطرٌك الرئٌسً التً تسمح لسٌارة 

 واحدة من الطرٌك الثانوي بعبور التماطع

tf  الفاصل الزمنً بٌن = الثغرة الزمنية التالية

عربتٌن فً الطرٌك الثانوي عند العبور عندما تستخدم 

 نفس الثغرة الزمنٌة فً الطرٌك الرئٌسً

 







 



 



 تختلف لٌمةtc  وtf  من سائك آلخر وتتغٌر كذلن

لنفس السائك عبر الزمن وتتأثر بشكل التماطع 

وبالحركات المرورٌة على التماطعات وبالتالً من 

الضروري إٌجاد مودٌل ٌصف سلون السائك المعتاد 
  tfو  tcوٌستنتج منه لٌم تمثٌلٌة أو نموذجٌة ل  

 تحدد لٌمtc  وtf  فمط للسٌارات السٌاحٌة حٌث أن

للسٌارات الشاحنة والباصات لٌماً أكبر وتؤخذ بعٌن 

االعتبار من خالل غزارتها المرورٌة حٌث تحول إلى 
 PKW-Eسٌارات حسابٌة 



 لتحدٌد مستوى األداء للدوارات ٌستخدم برنامجKreisel 

ٌحتوي هذا البرنامج .  Version 7.0فً نسخته الجدٌدة 

بلد حٌث  12طرٌمة لحساب السعة من أجل  27على 

تمت مراعاة جمٌع المواصفات والنورمات الصادرة فً 

 2007تلن البلدان حتى حزٌران 

 



 ٌمدم هذا البرنامج إمكانٌات عدٌدة لتراكٌب مختلفة من الطرق

الحسابٌة وٌمكن اختٌار الطرٌمة المناسبة لكل بلد تبعاً للخطوات 

 :التالٌة 

 اختيار البلد 

 نقر زرDefault 

اختيار طريقة الحساب المناسبة لكل بلد 

والبٌانات الهندسٌة وخالل  الغزاراتبعدها ٌجب إعطاء بٌانات     

 . بهادلائك ٌمكن الحصول على السعة والنتائج المرتبطة  5

 



 الطرق املستخدمة يف حساب السعة يف هذا الربانمج

 في ألمانيا  -

 صادرة عن مؤسسة البحث العلمً  2006مذكرة حول الدوارات
للمواصالت والطرق تحوي هذه المذكرة على تعلٌمات خاصة 

بالدوارات المؤلفة من حارة أو حارتً مرور على األفرع وعلى 
 الدوار

 صادرة عن مؤسسة  2006المذكرة السابمة حول الدوارات
 Brilonالبحث العلمً للمواصالت والطرق معدلة من لبل 

وٌنصح باستخدام  التعدٌالت تتناول الدوارات الكبٌرة ذات المطر 
 هذه الطرٌمة فً ألمانٌا

 دواراتTurbo  ترغب بلدان متعددة فً بناء دوارات  حٌث
من هنا نشأت فكرة جعل عدد الحارات وكبٌرة بحارة واحدة 

  Brilonمتغٌر وهذا ما طوره البروفسور

 



 في سويسرا  -
 السوٌسري  النورمطرٌمة تعتمدSN640 024a (2006) 

 والغزاراتتحسب هذه الطرٌمة بالتفصٌل سعة الدوارات 
تصلح هذه الطرٌمة فمط على الدوارات ذات الحارة . المرورٌة 

 .الواحدة أو الحارتٌن
 في هولندا  -
 دواراتTurbo  
 في أستراليا -
ARRB Transport Research ARR 321 (Akcelik 

2004)   

  في أمريكا -
طرٌمة الحساب وفك FHWA-Roundabout Guide 

1999/2000 (USA) 
 
 



 يمكن تحويل نتائج البرنامج إلى جداولEXCEL 

 المعطيات المطلوبة لتشغيل البرنامج: 

 في المسقط األفقي  -

 بما فٌها  األطارٌفمسار )مسار أطراف الحارات المرورٌة

 (الجزر الوسطٌة

مسار المشاة والدراجات 

عدد حارات المرور الداخلة والخارجة وعلى الدوار 

 



إذا كان عدد , المرورٌة لكل اتجاه مروري فً ساعة الذروة  الغزارات

 ,  على شكل مصفوفة  الغزاراتفتعطى  4الحارات أكثر من 

 وٌجب معرفة . وٌحولها إلى سٌارة سٌاحٌة الغزاراتٌحسب البرنامج

 .  المشاة إذا أرٌد تمٌٌم تأثٌرها غزارات

 تكفً الغزارة المتضمنة فً  همشاة كبٌرة فإن غزاراتإذا لم ٌكن هنان

 .لكل دخول وخروج  سا/شخص 50البرنامج وهً 

 التً لها مسارات خاصة والدراجات الداخلة والخارجة  غزاراتتعطى

 .من الدوار بشكل مستمل بها

 

 

 

 



 النسخة من الربانمج  ههذاجلديد يف 

 حسب الطرٌمة األلمانٌة )مراعاة طول حارة المدخل الثانٌة

واختصاراً توضع فً البرنامج بالرمز  FHWAواألمرٌكٌة 

Wu 

 إدخال العناصر الهندسٌة بشكل مبسط حٌث ٌطلب إدخال

العناصر الهندسٌة التً تحتاجها كل طرٌمة وحسب الرغبة 

 ٌمكن إظهارها جمٌعاً 

 ٌمكن تحوٌل نتائج البرنامج إلى جداولEXCEL 

 



 املعطيات املطلوبة لتشغيل الربانمج 

 في المسقط األفقي  -

 مسار األطارٌف بما فٌها )مسار أطراف الحارات المرورٌة
 (الجزر الوسطٌة

مسار المشاة والدراجات 

ٌكفً أٌضاً )عدد حارات المرور الداخلة والخارجة وعلى الدوار
 (رسم توضٌحً

 



 املرورية الغزارات

 المرورٌة معلومة لكل اتجاه  الغزاراتٌجب أن تكون

 4إذا كان عدد الحارات أكثر من , مروري فً ساعة الذروة 

 الغزاراتتعطى ,على شكل مصفوفة  الغزاراتفتعطى 

شاحنات كبٌرة وصغٌرة ,سٌارة سٌاحٌة )المرورٌة لكل نوع 

دراجات نارٌة والدراجات العادٌة التً تستخدم ,  باصات, 

الطرٌك والمشاة والدراجات التً تعبر على مداخل ومخارج 

 .الدوار

 



كما , ٌحسب البرنامج الغزارات وٌحولها إلى سٌارة سٌاحٌة

 ٌمكن إدخال لٌم التحوٌل من لبل المستخدم

 إذا لم . وٌجب معرفة غزارات المشاة إذا أرٌد تمٌٌم تأثٌرها

ٌكن هنان غزارات مشاة كبٌرة فإن تكفً الغزارة المتضمنة 

 .سا لكل دخول وخروج/شخص 50فً البرنامج وهً 

 تعطى غزارات الدراجات التً لها مسارات خاصة بها وتعبر

 .من مداخل ومخارج الدوار بشكل مستمل

 



 خطوات العمل يف الربانمج
 

 :نقوم بالخطوات التالية تحميل مشروع جديد ل

 (1الشكل )عند فتح البرنامج تظهر النافذة التالٌة 

 





أو  NEW PROJECTومن ثم النقر عمى  FILEيتم من خالل النقر عمى 
 النقر عمى  فتظهر النافذة التالية 

 



 

 من الضرور  في     الناف ة  دخال ما يمي :

اسم المم  , اسم الم رو  ورقم  , اسم التقا   وعدد المداخل وتسمية ال ترة التي يتم 
ال سا  من أجمها . كما يع ى مستو  أداء الدوار المر و  , با ضافة  لى  ل  يمكن وض  

صورة لمدوار . 

تم الس ال فيها عن   User nameت م      الناف ة ثم ت هر ناف ة ص يرة  OKبالنقر عمى 
 اختيار  ريقة ال سا  والتي ناف ةر ت   OK بعد النقر عمى اسم المستخدم أ  اسم الدار 

  يمكن فت ها بالنقر عمى 



اختيار النافذة هذه في يتم (3 الذكل) الحداب طريقة اختيار 
 الزمنية والثغرات االنتظار وأزمنة الدعة حداب طريقة

 من اليداري  الجزء في والمهجهدة الخ... الخدمة ومدتهى 
 الحداب طرق  تظهر النافذة من اليميني الجزء وعمى النافذة
 . عنها وشرح

  مثاًل بعد اختيار طريقة حداب الدعة يمكن( قبل النقرOK )
النقر عمى الثغرات الزمنية وأزمنة التأخير وطهل االنتظار كل 

 4األشكال )كما في . عمى حدة وإدخال المعمهمات المطمهبة 
 ( 5و
 بعد اختيار جميع الطرق المرغهبة لمحداب يمكن النقر عمى

OK 
 









تظهر النافذة التالية اليت تعطي نظرة عامة عن الطرق    DEFAULT VALUESابلنقر على 
 املختارة للحساب

 



القياسية لكل طريقة فال ينبغي إدخال أي معطيات يف  النورماتيف حالة احلساب حسب 
 فتظهر انفذة إدخال البياانت اهلندسية  OKابلنقر على  ويكتفىهذه النافذة 



 عدد الحارات , ( فرع)تتضمن هذه النافذة اسم كل مدخل

 ,الخ ...على المداخل وعدد الحارات على الدوار 

 ٌبدأ  1الرلم )ترلٌم األذرع ٌتم بعكس اتجاه عمارب الساعة

 (.من الجهة الٌسارٌة على المسمط األفمً أي الجهة الغربٌة

 زواٌا األذرع تماس بالتوجه بشكل أفمً نحو الٌسار أي ٌعطى

 .درجة مثالً  90درجة والجنوبٌة  0=الجهة الغربٌة 

 فً حال وجود ذراع باتجاه وحٌد خارج من الدوار توضع

 0=لٌمة عدد الحارات الخارجة 

 



 املرورية  الغزاراتننتقل إىل انفذة إدخال بياانت  OKابلنقر على 

 



 ٌمكن إدخال بٌانات الغزارة المرورٌة لكل نوع من المركبات

من أجل ذلن ٌتم اختٌار نوع المركبة الموجود , ولكل اتجاه 

فً أسفل النافذة ومن ثم إدخال أعداد المركبات لكل اتجاه 

إلى  الغزاراتفٌتم تحوٌل لٌم  pcuوفً النهاٌة نختار 

 .عربات لٌاسٌة 

 على شكل تماطع عن طرٌك  الغزاراتوٌمكن إدخال بٌانات

 Trafficثم اختٌار  Trafficثم النمر على Data النمر على 

at intersection فتظهر النافذة التالٌة 

 





بشكل مباشر على كل فرع يف املدخل واملخرج وعلى ( الغزارات)كما ميكن إدخال البياانت املرورية 
 الدوار 

 



 وميكن بعدها إدخال بياانت املشاة والدراجات  الغزاراتتغلق بياانت إدخال  OKابلنقر على 

 





 نتائج حساب السعة 
 

بعد إدخال البٌانات الهندسٌة وبٌانات الغزارة للدوار ٌمكن النمر 
 Basicومن ثم اختٌار السعة األساسٌة  Resultsعلى 

Capacity  ٌمكن طباعة النتائج أو , إلظهار نتائج الحساب

ٌوجد ثالث نوافذ .  Excelتحوٌلها إلى جداول فً برنامج 

 :لحساب السعة 

 السعة على المداخل دون األخذ بعٌن االعتبار لتأثٌر المشاة
Basic Capacity)) 

السعة على المداخل مع األخذ بعٌن االعتبار لتأثٌر المشاة 

السعة على المخارج مع األخذ بعٌن االعتبار لتأثٌر المشاة 



 بدون ت ثير الم اة يمكن اختيار ا بالنقر عمى Basic Capacityالسعة األساسية  -
Results ت هر النتا ج عمى الناف ة التالية: أو بالنقر عمى 





 Capacityاختيارثم  Results  يتم اختيار ا بالنقر عمى السعة م  ت ثير الم اة -

with Pedestrians  ت هر النتا ج عمى الناف ة الموض ة أو بالنقر عمى  



 Capacity ثم اختيار Resultsالسعة عند المخار  يتم اختيار ا بالنقر عمى  -

Exists التاليةت هر النتا ج عمى الناف ة   أو بالنقر عمى 





مث GRAPHS مث اختيار RESULTSنتائج املخططات التوضيحية تظهر ابلنقر على 
 فتظهر النافذة املبينة  LAYOUT OF CIRCLEاختيار 

 



 TRAFFICمث اختيار  RESULTSاملرورية بشكل ختطيطي على هيئة دوار ابلنقر على  الغزاراتعرض 
CIRCLE   فتظهر النافذة التالية  : 

 



مث اختيار  RESULTSاملرورية على شكل تقاطع ويتم ابلنقر على  الغزاراتعرض 
TRAFFIC INTERSECTION  فتظهر النافذة 

 





مث اختيار  RESULTSابلنقر على عرض نتائج زمن االنتظار على الدوار غري املزود إبشارات ضوئية ويتم 
DELAY UNSIGNALIZED  (20الشكل )فتظهر النافذة املبينة يف 

 





 



 



 



 



 



 



 


