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  :خالصه
و حركت براي (ز داشته باشد ترين بار ترافيكي موج سب ها طراحي كنيد كه بيش شرايطي را براي چراغ راهنمايي و رانندگي در چهارراه

  )هاي ديگر نيز در حد قابل قبول باقي بماند بخش
  :توجه

بينانه براي  فرضيات واقع. كند تري پيدا مي  شود، مسئله حالت واقعيدر نظر گرفتهوقتي اختالف ترافيك موجود با ترافيك ايجاد شده 
 . مهم هستند... ها و مدت زمان چراغ قرمز و  سرعت

  مقدمه

  
هاي فالمينگو،  كوچهدر تقاطع با .  كيلومتر بر ساعت هستند50هاي اصلي با حداكثر سرعت  ستردام و آترچت، خيابان نقشه باال، خيابان آمدر

براي داشتن ترافيك روان و نيز كاهش نارضايتي از ترافيك، بسيار مهم است كه زمان . هاي راهنمايي نصب شده است پنگوئن و سيگل، چراغ
، آن چراغ سبز باشد و به همين رسد مي وقتي او به چراغ سبز در چهارراه بعدي بوده واي سبز  اگر چراغ براي راننده. ز كمينه شود قرم چراغ

  : شودتوجه نكات زير ، مثال بايد بهتر به موج سبز ه بيشچشدن هر  براي نزديك.شود ترتيب براي چراغ بعدي، به اين حالت موج سبز گفته مي
  هاي سبز، زرد و قرمز اغمدت زمان چر -
 هاي مختلف رابطه بين چهارراه -

    هاي مختلف جايي بهينه براي خيابان تعيين سرعت جابه -
به طور .  ثانيه است5 ثانيه قرمز باشد و حداقل زمان براي چراغ سبز 90گاه نبايد از بيش از  مشخص شده است كه چراغ راهنمايي هيچ

  .ها است كوچهتر از  اربرابر سنگينهاي اصلي چه متوسط ترافيك در خيابان
  

  تمرين
  :تنظيم شود) شوند تر مي كه به ترتيب پيچيده(هاي راهنمايي براي هر يك از حاالت  توصيه كنيد كه چگونه چراغ

  .كنند بايد موج سبز داشته باشند آترچت از شمال به جنوب حركت ميسواراني كه در خيابان  دوچرخه -1
 .كنند بايد موج سبز داشته باشند هايي كه از شمال به جنوب در خيابان آترچت حركت مي وبيلسواران و هم اتوم هم دوچرخه -2

 .در خيابان آترچت بايد موج سبزي تا حد امكان خوب داشته باشند) ها ها و هم دوچرخه هم ماشين(هر دو جهت شمال و جنوب  -3

ر خيابان آترچت بايد موج سبزي تا حد امكان خوب د) ها ها و هم دوچرخه هم ماشين(ترافيك در هر دو جهت شمال و جنوب  -4
 .داشته باشند

 آترچت و آمستردام بايد موج سبزي تا حد هاي در خيابان) ها ها و هم دوچرخه هم ماشين(ترافيك در هر دو جهت شمال و جنوب  -5
ها نيز  ترافيك در آن. نظر بگيريدهاي فالمينگو، پنگوئن و سيگل را نيز در  كه به ترافيك كوچه ضمن آن. امكان خوب داشته باشند

 .بايد سرعت قابل قبول داشته باشد

  تر در نظر گرفته شود؟  چه قوانين و مالحظات كلي بايد در حالت كلي براي موارد پيچيده
  


