ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ ΛΔΩΦΟΡΔΙΩΝ

- Υπολογιζμόρ ηος σπόνος καθςζηέπηζηρ λόγω επιηασύνζεων – επιβπαδύνζεων
καηά ηο πέπαζμα ηος λεωθοπείος από μία ζηάζη:

 ΤΔΠΙΤΑΧ/ΔΠΙΒΡΑΓ = (Vκέζε / aΔΠΙΤΑΧ) + (Vκέζε / aΔΠΙΒΡΑΓ)




ΤΔΠΙΤΑΦ/ΔΠΙΒΡΑΓ: ζπλνιηθόο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο αζηηθνύ θάζε θνξά πνπ
ζηακαηάεη ζε κηα ζηάζε (ζε sec)
Vμέζη: κέζε ηαρύηεηα ιεωθνξείνπ (ζε m/s)
aΔΠΙΒΡΑΓ = aΔΠΙΤΑΦ : επηβξάδπλζε θαη επηηάρπλζε ιεωθνξείνπ όηαλ ζηακαηάεη
ζε κία ζηάζε θαη αληίζηνηρα όηαλ επαλεθθηλείηαη από απηήλ (ζε m/s2)

Τνπνζεηώληαο ηππηθέο εθηηκώκελεο ηηκέο ζηελ παξαπάλω εμίζωζε κπνξνύκε λα
εμάγνπκε θάπνηα απνηειέζκαηα.
Έζηω: Vκέζε = 6 m/s (= 6*3600/1000 = 21.6 km/h) θαη aΔΠΙΒΡΑΓ = aΔΠΙΤΑΧ = 1.5 m/s2
Τόηε: ΤΔΠΙΤΑΧ/ΔΠΙΒΡΑΓ = (6 / 1.5) + (6 / 1.5) = 4 + 4  ΣΔΠΙΣΑΥ/ΔΠΙΒΡΑΓ = 8 sec

- Υπολογιζμόρ ηος σπόνος καθςζηέπηζηρ λόγω αναμονήρ λεωθοπείος για ηην
επιβίβαζη και αποβίβαζη ηων επιβαηών (ζηην οςζία είναι ηο σπονικό διάζηημα πος
ηο λεωθοπείο μένει ακίνηηο από ηη ζηιγμή πος θηάνει ζε μια ζηάζη μέσπι να ξεκινήζει
ξανά):

 ΤΔΠΙΒ/ΑΠΟΒ = n * t




ΤΔΠΙΒ/ΑΠΟΒ: ζπλνιηθόο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο αζηηθνύ εμαηηίαο ηεο αλακνλήο
ηνπ ζε κηα ζηάζε γηα ηελ επηβίβαζε/απνβίβαζε ηωλ επηβαηώλ (ζε sec)
n: κέζνο αξηζκόο επηβαηώλ πνπ επηβηβάδνληαη θαη απνβηβάδνληαη
t: κέζνο ρξόλνο επηβίβαζεο – απνβίβαζεο θάζε επηβάηε (ζε sec)

Έζηω n = 4 (ζα κπνξνύζε ν αξηζκόο απηόο λα είλαη κεγαιύηεξνο αιιά
ζπλππνινγίδεηαη όηη θάπνηνη επηβάηεο επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη ηαπηόρξνλα –
από δηαθνξεηηθέο πόξηεο- νπόηε είλαη κηα θαιή κέζε ηππηθή ηηκή) θαη t = 4 sec
Έηζη: ΤΔΠΙΒ/ΑΠΟΒ = n * t = 4 * 4  ΣΔΠΙΒ/ΑΠΟΒ = 16 sec
Οπόηε ν κέζο ζπλνιηθόο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ελόο αζηηθνύ αλά ζηάζε ζα είλαη:
ΣΤΝΟΛ.ΚΑΘΤΣ/ΣΑΗ = ΤΔΠΙΤΑΧ/ΔΠΙΒΡΑΓ + ΤΔΠΙΒ/ΑΠΟΒ = 8 + 16 = 24 sec
Οινθιεξώλνληαο, αλ ν αξηζκόο απηόο πνιιαπιαζηαζηεί κε ηνλ αξηζκό ηωλ ζηάζεωλ
πνπ ζα αθαηξεζνύλ από ηα δξνκνιόγηα θάπνηωλ αζηηθώλ θαη απηώλ πνπ ζα
θαηαξγεζνύλ εληειώο κεηά ηελ αλαδηάηαμε πνπ ζα γίλεη, πξνθύπηεη ν κέζνο
ζπλνιηθόο θεξδηζκέλνο ρξόλνο ηωλ αζηηθώλ.

