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  کنترل هوشمند چراغ راهنمایی به کمک پردازش تصویر و منطق فازي                  

                      
                   

        
   

   
به  )signalized intersection(اغ داربراي استخراج پارامترهاي ترافیکی مربوط به یک تقاطع چر ي جدیديروش ها ارائه در این مقاله به: چکیده

فاز سبز این پارامترها شامل طول صف چراغ قرمز و حجم ماشین هاي عبوري از تقاطع در . کمک الگوریتم هاي پردازش تصویر پرداخته می شود
)green phase( رافیکی ذکر شده اقدام به زمان بندي در ادامه مقاله یک سیستم کنترل فازي معرفی می شود که با دریافت دو پارامتر ت. می باشند

نتایج بدست آمده از  و  شبیه سازي می گردد MATLABیک چهارراه دو فازه مشترك در محیط نرم افزار  در پایان. بهینه چراغ راهنمایی می کند
  .می شوددر مورد آن  بررسی   الگوریتم هاي پردازش تصویر و سیستم کنترل فازي طراحی شده

 
.ترافیک شبیه سازي  کنترل فازي، ، آستانه گیري دو مرحله اي،  بلوك بندي،ندازه گیري طول صفا -کلید واژه

  :مقدمه-1
امروزه تقاطع هاي چراغ دار زیادي در سطح دنیا مجهز به 

در ایران در حال . سیستم هاي کنترل هوشمند می باشند
حاضر دو شهر تهران و مشهد مجهز به این سیستم ها 

ستم ها با گرفتن اطالعات لحظه اي از این سی. هستند
هاي مختلف تقاطع اقدام به زمان بندي  وضعیت ترافیکی فاز

یکی از متداول ترین روشهاي . چراغ راهنمایی می کنند
استفاده  ،رامترهاي ترافیکی مربوط به تقاطعاندازه گیري پا

در سیستم هاي . از سنسورهاي القایی است
scats)Sydney coordinated adaptive traffic 

system(  که در حال حاضر در تقاطع هاي چراغ دار زیادي
در سطح دنیا اقدام به کنترل هوشمند چراغ راهنمایی می 
کنند، از سنسورهاي القایی فقط در جلوي تقاطع استفاده 

به همین دلیل در کنار عملکرد مناسب سیستم . می شود
scats ا شرایط سازگار ب در تخصیص زمان بندي صحیح و

یک اشکال به آن وارد است و آن عدم  ،لحظه اي ترافیک
در . محاسبه مستقیم و دقیق طول صف چراغ قرمز است

سیستم هاي مبتنی بر پردازش تصویر می توان طول صف 
لحظه اي چراغ قرمز را بدست آورد و آنرا در تصمیم گیري 

حتی حالت هاي بحرانی براي طول صف تعریف . لحاظ کرد
تقاطع مجاور  اگر طول صف یک تقاطع به طور مثالب ،کرد

در  .وضعیت دهدتغییر بالفاصله  راهنمایی خود برسد چراغ
: زمینه استخراج پارامترهاي ترافیکی مانند

، تعداد ماشین هاي عبوري، طول )volume(حجم
، )traffic flow(و فلوي ترافیکی) queue length(صف

ر مقاالت و کارهاي به کمک پردازش تصویر در سالهاي اخی
با استفاده ازایجاد  ]3[ مثال در. زیادي صورت گرفته است

روشی براي شمارش  ،)virtual loops(حلقه هاي مجازي 
به  ]5[در . ماشین هاي عبوري از بزرگراه ارائه شده است

روشی براي اندازه گیري فلوي ترافیکی با استفاده از مفهوم  
منظور از فلو تعداد  .استشده  پرداخته) entropy(آنتروپی

. در مدت یک ساعت استاز یک مقطع ماشین هاي عبوري 
و استفاده  توسعه یک مفهوم جدید با ]4[همین طور در 

 region of(ناحیه مطلوبهمزمان از دو روش پردازش 
interest processing( تصاویري با  ،پرسپکتیو تبدیل  و

شوند و ساخته می  spatio –temporal imagesعنوان 
سرعت، فاصله  :پارامترهاي مختلف ماننداز روي این تصاویر 

این پارامترها در . بدست می آیندسایل نقلیه و فلو بین و
تمامی این مقاالت در مورد بزرگراه ها مورد بررسی 

و یک مطالعه جامع بر روي پارامترهاي  قرارگرفته اند
مایی در ترافیکی ویژه تقاطع و کنترل زمان بندي چراغ راهن

به ارائه روشی براي  ]1[البته در  .صورت نگرفته استآنها 
در  )detecting cycle failure(اي  تشخیص خطاي دوره
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در این روش . پرداخته شده است مورد یک تقاطع چراغ دار
انتهاي طول صف چراغ قرمز بعد از سبز شدن چراغ دنبال 

بودن می شود و در صورتی که ماشینی نتواند در مدت سبز 
به عنوان خطاي دوره ، تقاطع را تخلیه کند، این مسئله چراغ
اما به طور مستقیم به اندازه گیري طول  ،شودمی  منظوراي 

صف چراغ قرمز و تغییر زمان بندي چراغ راهنمایی با توجه 
فقط پیشنهاد می کند که می توان زمان . به آن نمی پردازد

قرمز تخلیه شود و سبز را تا جایی تمدید کرد که صف چراغ 
در مورد این تمدید، طول صف چراغ قرمز فازي که هم 

در این مقاله . اکنون قرمز است در نظر گرفته نمی شود
که روش جدیدي براي اندازه گیري طول صف چراغ قرمز 

در مورد آن کار یک پارامتر اختصاصی تقاطع ها می باشد و 
شمارش  د در مور .ارائه می شودکمتري صورت گرفته است، 

هم با وجود  ماشین هاي عبوري از تقاطع در فاز سبز
پردازش روش شباهت در مفاهیم کلی مانند استفاده از 

از آن بهره گرفته ] 3-5[ که در اکثر مقاالت ناحیه مطلوب
نوع  در این مقاله در تکنیک هاي اختیار شده شده است،

همچنین در این مقاله یک روش  .است صورت گرفتهآوري 
 براساس روش )segmentation(دید براي بخش بندي ج

otsu ]6[،  به حد  دستیابیباعث توسعه داده می شود که
در ادامه مقاله براساس  .باالیی از بخش بندي می گردد

یک سیستم کنترل فازي براي ترافیکی یاد شده  يپارامترها
یک تقاطع دو فازه مشترك طراحی می شود که با در نظر 

ات همزمان فاز سبز و قرمز در مورد زمان بندي گرفتن اطالع
بخش پایانی به شبیه . چراغ راهنمایی تصمیم گیري می کند

 MATLABدر محیط نرم افزار  سازي صورت گرفته
که در آن سیستم کنترلی طراحی شده در  می شود مربوط

مورد یک چهارراه دو فازه مشترك مورد ارزیابی قرار می 
نکته الزم است که فیلم تهیه شده البته بیان این  .گیرد

چون روش هاي  و در یک روز آفتابی است یمربوط به تقاطع
به شرایط نوري محیط  به طور مستقیم پردازش تصویر
یط شرا :مانندبا تغییر شرایط نوري محیط  بستگی دارند

باید در  ،و شرایط مربوط به زمان هاي شبانه بارندگی
امیدواریم در . یجاد نمودالگوریتم ها تغییرات متناسبی ا

همان طور که ذکر . بپردازیممقاالت بعدي به این شرایط هم 
می  MATLABشد نرم افزار به کار گرفته شده نرم افزار 

  .باشد

  :پردازش تصویر-2
ابتدا تصویر ورودي که یک تصویر رنگی است به یک تصویر 

grayscale در محدوده  در این تصویر. می شود تبدیل
به سیاه مطلق پایین ترین و به سفید  ستري،سطوح خاک

مطلق باالترین سطح روشنایی نسبت داده می شود و بین 
بر اساس شدت  ، مقداريسایر سطوح روشناییبه آنها 

.                                                                                           خاکستري بودن نسبت داده می شود

  :بدست آوردن تصویر باینري- 2-1
تصویري است که فقط ) binary(منظور از تصویر باینري 

شامل دو سطح روشنایی سفید مطلق و سیاه مطلق 
تصویري که در آن وسایل نقلیه متحرك سفید . باشد می

. مطلق و زمینه سیاه مطلق باشد تصویرمطلوبی خواهد بود
. گفته می شود) segmentation(به این کار بخش بندي 

روش تفاضل  براي این منظور، روش به کار گرفته شده
. ]10،  1[ می باشد) background subtraction(زمینه 

شیوه کلی کار به این صورت است که ابتدا تصویر زمینه از 
روي تصویر جاري استخراج می شود و سپس تصویر جاري 

 difference( از تصویر زمینه کم می شود تا تصویر تفاضل
image (در نهایت با اعمال یک مقدار آستانه . ایجاد شود

)threshold (تصویر باینري ایجاد  ،بر روي تصویر تفاضل
مزیت این روش براي بخش بندي بر سایر روش ها  .می شود

رسیدن به سطح بسیار باالي ) edging(مانند لبه برداري 
مربوط به  بخش بندي و استخراج بخش زیادي از اطالعات

  .می باشد وسایل نقلیه

  :زمینه تصویر آوردن بدست-1- 2-1
الگوریتم به کار گرفته شده براي استخراج تصویر زمینه 

این الگوریتم  .]10،  1[ می باشد) median( الگوریتم میانه
از اقدام به گرفتن میانه که در فاز سبز  استبه این صورت 

فاز مربوطه  اگر .می کندهاي متوالی تصویر ) frame(فریم
پیکسل هاي تصویرجاري در  که زیاد شلوغ نباشد به طوري

تصویر  ،بیش از نیمی از فریم ها جزء زمینه تصویر باشند
شکل  تصویر جاري و 1شکل  .میانه مطلوبی ایجاد می شود

روشن بودن چراغ تصویر زمینه بدست آمده در پایان زمان  2
همان طور که . هدرا نشان می د میانهبا الگوریتم  سبز

مالحظه می شود تصویر زمینه کامال مطلوب و قابل 
البته تصویر زمینه باید به طور  .اعتمادي بدست آمده است
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. شود) update(نوري محیط به روز مرتب با تغییر شرایط 
  .براي این منظور روشی ارائه شده است ]1[در 

  
  تصویر جاري: 1شکل

  
  تصویر زمینه: 2شکل

  :تفاضل تصویر آوردن بدست-2- 2-1
کم شود و از آن  1از تصویر شکل 2اگر تصویر شکل

 ،که تصویر تفاضل است 3قدرمطلق گرفته شود تصویر شکل 
  .حاصل می شود

  
  تصویر تفاضل: 3شکل

منفی است که علت استفاده از قدر مطلق حفظ مقادیر 
ممکن است در اثر تفاضل تصویر زمینه از تصویر جاري 

منحنی هیستوگرام این تصویر را نشان  4 شکل. ایجاد شود
همان طور که مالحظه می شود، این نمودار داراي . می دهد

علت . یک قله غالب در سطوح روشنایی نزدیک به صفر است

 ،این امر فراوانی زیاد پیکسل هایی است که در تصویر جاري
  .جزء زمینه تصویر می باشند

  
  منحنی هیستوگرام تصویر تفاضل: 4شکل

  :اي مرحله یک گیري آستانه-3- 2-1
براي انتخاب آستانه مناسب نیاز به یک روش آستانه گیري 

به این . وجود دارد ) automatic thresholding(خودکار
به کار   otsuروش آستانه گیري در این مقاله ،  منظور

در انتخاب مقدار آستانه،  otsuاساس روش . گرفته می شود
 )within-group variance(کم کردن واریانس گروهی

آستانه از هم  مقدار ست که توسطا دو دسته از پیکسل ها
 زمینهاین دو دسته همان   .]6[ جدا می شوند

)background (و رونما )foreground (شکل  .می باشند
را نشان  با این روش  ،3شکلبه تصویر باینري مربوط  ، 5

  .می دهد

  
  3لتصویر باینري مربوط به شک:  5شکل

شود پس از یک مرحله آستانه  همان طور که مالحظه می
اطالعات قسمت هایی از ماشین ها که سطح  گیري،

براي  .روشنایی آنها به زمینه نزدیک است ظاهر نشده است
توسعه داده  otsuاین منظور در ادامه روش  آستانه گیري 

  .می شود و روش جدید و کارآمدي معرفی می شود
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  :اي مرحله دو ريگی آستانه-4- 2-1
 ارائه می شود، رکه در این مقاله براي اولین با در این روش

 otsuابتدا با یک مرحله آستانه گیري خودکار به روش 
مانند مرحله قبل آن قسمت از اطالعات ماشین ها که با 

سپس این قسمت . زمینه تفاوت زیادي دارند ظاهر می شوند
این صورت که در به . ها از تصویر تفاضل حذف می شوند

 6شکل . تصویر تفاضل به رنگ سیاه تبدیل می شوند
منحنی هیستوگرام تصویر تفاضل را در این حالت نشان 

همان طور که مشاهده می شود آن قسمت هایی از  .دهد می
تصویر تفاضل که ناشی از تفاوت هاي زیاد بین تصویر جاري 

ه مربوط این قسمت ها به قل. حذف شده اند ،و زمینه هستند
. اضافه شده اند 4به سطوح روشنایی خیلی کوچک شکل

حال اگر با توجه به این منحنی از تصویر تفاضل ایجاد شده 
آستانه گیري صورت گیرد مقدار آستانه از حالت قبل 
کوچکتر شده و آن قسمت هایی از ماشین ها که داراي 

شده و سطح روشنایی نزدیک زمینه هستند از زمینه متمایز 
حال با ترکیب این قسمت ها و قسمت  .هر می شوندظا

هایی که در مرحله اول آستانه گیري به دست آمدند، 
  .بدست می آید 7اطالعات کل ماشین ها در شکل

  
  منحنی هیستوگرام تصویر تفاضل :  6شکل

  
  آستانه گیري دو مرحله اي با 4تصویر باینري شکل: 7شکل

  

  :بلوك بندي تصویر- 2-2
ح می شود اساس تصویر که در این بخش مطربلوك بندي 

چراغ  مد براي محاسبه طول صفیک روش جدید و کارآ
براي انجام  .می شود ارائهمی باشد که در این مقاله  قرمز

بلوك بندي باید یک ماشین مناسب که در تمام طول مسیر 
حرکت خود به صورت مجزا از سایر ماشین ها حرکت کند، 

یک ه ماشین مورد نظر در تصویر هر موقع ک .انتخاب شود
 .جابجا شد، موقعیت سطر باالیی ماشین ثبت می شودواحد 

تصویر را بر اساس طول وسیله نقلیه  این روشدر واقع 
استاندارد در هر قسمت از تصویر بلوك بندي می 

تصویر  9شکل  تصویر ماشین انتخاب شده و 8شکل.کند
  .بلوك بندي شده را نشان می دهد

  
  تصویر ماشین انتخاب شده: 8شکل

  
  8تصویر بلوك بندي شده با الگوریتم شکل: 9شکل

 بدست آوردن ماشین هاي موجود در صف- 2-3
  : چراغ قرمز

این مزیت  .مشاهده می شود 10الگوریتم کلی کار در شکل 
این است که با این روش دیگر نیازي به استفاده از یک  روش

براي  )caliborate camera(دوربین کالیبره 
تصویربرداري و به کارگیري روابط پیچیده تبدیل پرسپکتیو 
براي ارتباط بین اندازه طول صف در تصویر و طول واقعی آن 
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تبدیل پرسپکتیو . در محیط خارج برحسب متر، وجود ندارد
نیاز به آگاهی دقیق از موقعیت دوربین مثل ارتفاع ، زاویه و 

قت تعداد بلوك هاي در حقی. فاصله آن تا جلوي تقاطع دارد
پرشده در صف چراغ قرمز با یک تقریب به علت زاویه 
دوربین وهم پوشانی نسبی ماشین ها برابر با تعداد ماشین 

تصویر جاري می  11شکل  .هاي موجود در صف می باشد
وضعیت پرو خالی بودن بلوك ها تعیین  12درشکل . باشد

ف، با توجه به شرط تعلق به ص 13در شکل  .شده است
بلوك هاي جزء صف مشخص شده اند و تعداد این بلوك ها 
که متناظر با تعداد ماشین هاي موجود صف هستند در 

  .شمارنده موجود در تصویر مشاهده می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الگوریتم محاسبه تعداد ماشین هاي صف چراغ قرمز:  10شکل

  
  تصویر جاري: 11شکل 

  
  تعیین وضعیت پر وخالی بودن بلوك ها: 12شکل

  
  مشخص کردن بلوك هاي جزء صف: 13شکل

شمارش ماشین هاي عبوري از تقاطع در فاز - 2-4
  :سبز

روش کلی مطرح شده در این بخش بر پایه روش پردازش 
اما شیوه اي که در این .  ]3-5[ناحیه مطلوب می باشد 

ست که قسمت مطرح می شود یک شیوه ابتکاري و جدید ا
نواحی  .با روش هایی که قبال مطرح شده متفاوت می باشد

  .مشاهده می شوند 15شناسایی در شکل 

  
  نواحی شناسایی: 14شکل

مشابه این نواحی در مورد سنسورهاي القایی هم وجود  
کاري  در واقع در الگوریتم ارائه شده در این قسمت،. دارد

مشابه سنسورهاي القایی اما با یک تعریف متفاوت از حضور 

تعیین وضعیت پر و خالی بودن بلوك ها 
 با اعمال شرط مساحت

 از باال شروع به چک کردن بلوك ها کن 

به اولین بلوك پري که رسیدي تعداد 
 بلوك هاي پر بعد از آن را محاسبه کن 

آن را با حالتی که تمام بلوك هاي بعد از 
 آن پر باشند مقایسه کن 

اگر : شرط تعلق به صف
 بود 2اختالف آنها کمتر از 

 آن را انتهاي صف در نظر بگیر 

 بله
 خیر

بلوك 
هاي 

بعدي را 
سی برر

 کن 
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 15شکل  .و عدم حضور وسیله نقلیه، صورت می گیرد
ارائه شده البته الگوریتم  .الگوریتم کلی را نشان می دهد

 این براي یک ناحیه است و براي ناحیه هاي دیگر هم مشابه
رنده شما 3الگوریتم  همزمان اجرا می شود و در نهایت 

تا  16شکل هاي . ناحیه با هم جمع می شوند 3مربوط به 
و  17شکل هاي . نشان می دهند اجراي الگوریتم راروند  19
شامل اطالعات متناظر با ناحیه شناسایی سمت راست از  19

 .، می باشند18و 16تصاویر باینري متناظر با شکل هاي 
شهود م 76به  75از  18و  16تغییر شمارنده در شکل هاي 

  .می باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الگوریتم شمارش ماشین هاي عبوري در فاز سبز:  15شکل

  
  .ناحیه شناسلیی پر شده استدر آن تصویري که :  16شکل

  
  ، حاوي اطالعات ناحیه شناسایی 16تصویر باینري شکل : 17شکل

  
  لیه شده استتصویري که در ان ناحیه شناسایی تخ: 18شکل

  
  حاوي اطالعات ناحیه شناسایی ،18تصویر باینري شکل : 19شکل

  :کنترل فازي-3
که در مقدمه به آن اشاره شد،  SCATSتم هاي در سیس

به طور کلی از پارامتر حجم براي تخصیص زمان بندي چراغ 
این پارامتر  SCATSسیستم . راهنمایی استفاده می شود

چراغ راهنمایی وقع سبز بودن را براي هر فاز تقاطع در م
در موقع سبز  این سیستم .براي آن فاز، محاسبه می کند

بودن هر فاز با استفاده از سنسورهاي القایی اقدام به 
شمارش ماشین هایی که در آن فاز از تقاطع عبور می کنند، 

 در طول یک سیکل چراغ همه فازهااین کار براي . می نماید
عنوان به ی شود و اعداد بدست آمده به طور جداگانه انجام م

این  SCATSالبته سیستم . حجم آن فاز منظور می شود

ایجاد نقاب مکانی در جلوي تقاطع 
  متناظربا ناحیه شناسایی مورد نظر

تعیین پر و خالی بودن ناحیه شناسایی 
  ر با اعمال شرط مساحتمورد نظ

 اگر ناحیه شناسایی پر شد

  منتظر خالی شدن آن باش

اگر ناحیه مورد نظر خالی 
 شد

  به شمارنده یکی اضافه کن

 بله 

 خیر 

 خیر 

 بله 
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و در  تکرار می کند سه سیکل چراغ راهنمایی براي را کار
اقدام به ،  اطالعات بدست آمده پایان سه سیکل با توجه به

درصد زمان سبز هر تخصیص زمان بندي می کند که شامل 
می کل سبز چراغ راهنمایی فاز و همچنین طول کل سی

فقط در  SCATSبا توجه به آنچه گفته شد سیستم . باشد
فاز سبز اقدام به جمع آوري اطالعات از وضعیت ترافیکی 

به . د در فاز قرمز کاري انجام نمی دهتقاطع می کند و عمال
همین خاطر این سیستم قادر به اندازه گیري دقیق طول 

ا در تصمیم گیري لحاظ صف چراغ قرمز نمی باشد و آن ر
چون این سیستم طول صف چراغ قرمز را نمی  .نمی کند

تواند اندازه گیري کند قادر به تصمیم گیري در یک سیکل 
نمی باشد و براي اطمینان از تغییر وضعیت ترافیکی فازهاي 

همچنین . مجبور است سه سیکل را بررسی کندمختلف 
روابط نسبتا از   SCATSنکته دیگر این است که سیستم 

پیچیده ترافیکی که پارامتر حجم را به زمان بندي مربوط 
البته این سیستم یک سیستم  .می کنند، استفاده می کند

بسیار رایج در سطح دنیا است و بسیاري از مهندسین 
که در  جدیدي در سیستم .ترافیک هم از آن رضایت دارند

د، ترافیک بر پایه منطق فازي معرفی می شواین مقاله ادامه 
عبوري از فاز سبز و طول صف چراغ قرمز به طور همزمان 

اختیار سیستم قرار می گیرد و سیستم قادر است در یک در 
، که از این سیکل هم اقدام به تخصیص زمان بندي کند 

این همچنین  .برتري دارد SCATSجنبه بر سیستم 
تر  سیستم به دلیل استفاده از قوانین انسانی به مراتب ساده

یک سیستم کنترل فازي بر  .می باشد SCATSاز سیستم 
 و گزاره هاي غیر قطعی و نسبی اساس قوانین انسانی

کاري که یک سیستم کنترل فازي در . طراحی می شود
تقاطع انجام می دهد بسیار شبیه کاري است که یک پلیس 
در تقاطع با توجه به دریافت هاي خود از وضعیت ترافیکی 

می دهد وبا نسبت دادن حالت هایی مثل شلوغ  تقاطع انجام
زمان بندي چراغ  و خلوت به هر فاز اقدام به کنترل

این بخش با استفاده از دو پارامتر در  .]2[راهنمایی می کند
تقاطع و تعداد ماشین هاي عبوري از  چراغ قرمز طول صف

فاز سبز که در قسمت هاي قبل با پردازش تصویر بدست در 
براي کنترل زمان  جدید،  سیستم کنترل فازي ، یک آمدند

ارائه  در یک چهارراه دو فازه مشترك  بندي چراغ راهنمایی
  . می شود

  :ورودي ها و خروجی هاي سیستم فازي - 3-1
 membership(توابع عضویت  22تا  20هاي  شکل

function( ویک خروجی سیستم  وروديدو  به مربوط
 (ول صف چراغ قرمزطبراي  . کنترل    فازي می باشد

): fuzzy subset(چهار زیرمجموعه فازي ) 20شکل
و خیلی  )long(بلند ،)average(متوسط، )small(کوتاه
محور افقی در . در نظر گرفته شده است )very long(بلند
 نده تعداد ماشین هاي موجود در صفنشان ده حالتاین 

اي بر. چراغ قرمز است که متناسب با طول صف نیز می باشد
 ) 21شکل(تعداد ماشین هاي عبوري از تقاطع در فاز سبز

 )many(، متوسط، زیاد)little(کم: چهار زیر مجموعه فازي
محور  .در نظر گرفته شده است )too many(و خیلی زیاد

افقی در این حالت نشان دهنده تعداد ماشین هایی است که 
اطع ثانیه اي در اواخر فاز سبز از تق 6در یک بازه زمانی 

میزان تمدیدي است که  )22شکل(خروجی . عبور می کنند
براي فاز سبز در نظر گرفته می شود، که براي آن چهار زیر 

خیلی و  )much(زیاد، متوسط، کم :مجموعه فازي
   .در نظرگرفته شده است )very much(زیاد

  
  ورودي طول صف چراغ قرمز : 20شکل 

  
  ي ازتقاطع در فاز سبزورودي تعداد ماشین هاي عبور: 21شکل 

  
  خروجی سیستم فازي: 22شکل
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محور افقی در این حالت نشان دهنده زمان و بر حسب ثانیه 
 25میزان هم پوشانی زیرمجموعه هاي فازي . می باشد

این انتخاب باعث سطح . درصد در نظر گرفته شده است
مطلوبی از پیوستگی در خروجی و عملکرد سیستم فازي می 

  .شود

  ):Fuzzy Rule Base(گاه قواعد فازيپای- 3-2
با توجه به تعداد زیر مجموعه هاي فازي ورودي و خروجی ، 

قوانین، این . قانون می باشد 16پایگاه قواعد فازي شامل 
می  تقاطع زمان بندي براي کنترل انسانیهمان قوانین 

به عنوان نمونه یکی از این قانون ها می تواند به این . باشند
-اگر تعداد ماشین هاي عبوري از فاز شرق  :صورت باشد

و  خیلی زیاد باشداین فاز  بودن غرب در اواخر زمان سبز
 کوتاه قرمز است جنوب که -همزمان طول صف فاز شمال

خواهد  خیلی زیاد ،غرب- باشد آنگاه میزان تمدید فاز شرق
مشاهده  23در شکل تعریف شدهمجموعه قوانین فازي . بود

  .می شود

   

tm ma av li   

vm mu av li sm 

mu av li li av 

av li li li lo 
li li li li vl  

   قوانین فازي: 23شکل                     

  :موتور استنتاج فازي و غیر فازي ساز- 3-3
در این مقاله  موتور استنجاج مینیمم به کار گرفته شده 

استنتاج مبتنی بر قواعد : در موتور استنتاج مینیمم از . است
لزام مینیمم ممدانی، عملگر جداگانه با ترکیب اجتماع، است

ي و عملگر ماکزیمم براي اجتماع مینیمم براي اشتراك فاز
مهمترین مزیت این موتور در . فازي استفاده می شود

غیرفازي ساز به کار گرفته . سادگی محاسبات آن می باشد
 Center of Gravity(شده نیز غیر فازي مرکز ثقل

Defuzzifier(  می باشد که مزیت آن در توجیه پذیري و
 22که در شکل همان طور  .پیوستگی مطلوب آن می باشد

و خیلی ) li(زیر مجموعه هاي فازي کم در مالحظه می شود
کاهش  12مقدار عضویت در قبل از صفر و بعد از ) vm(زیاد

 ،این کار به این خاطر است که زمانی که دو ورودي. می یابد
مقدار عضویت کامل دارند و با توجه به مجموعه قوانین فازي 

خروجی فقط  فازي ايتعریف شده، در بین زیر مجموعه ه
می  )Fire(کم یا خیلی زیاد فعال مجموعه هايزیر یکی از 

شود، انتظار می رود خروجی نیز مقدار عضویت کامل داشته 
باشد و مقادیر صفر و دوازده به ترتیب توسط غیرفازي ساز 

با تقارن  ،با توجه به مفهوم مرکز ثقل. مرکز ثقل خارج شود
  .  شودایجاد شده این امر محقق می 

  :شبیه سازي-4
تقاطع در مورد آن  چون تصویري که پارامترهاي ترافیکی

 ارزیابیبراي  بدست آمدند، مربوط به یک فاز می باشد،
در محیط نرم افزار   ،سیستم کنترل  فازي طراحی شده

MATLAB این  .یک چهارراه شبیه سازي شده است
-چهارراه یک چهارراه دو فازه مشترك شامل فاز شمال

برنامه شبیه سازي قادر به . غرب است-جنوب و فاز شرق
یکی براي تقاطع مورد شبیه سازي حالت هاي مختلف تراف

براي چهارراه شبیه سازي شده یک شمارنده  .نظر می باشد
اصلی و یک شمارنده مربوط به تمدید در نظر گرفته شده 

شمارنده اصلی چهارراه به صورت ثابت براي هر دو فاز . است
در اواخر شمارنده . ثانیه عمل می کند 30طول زمانی با 

اصلی چهارراه در مورد تمدید چراغ سبز مربوط به فاز سبز 
این مقدار تمدید با توجه به طراحی . تصمیم گیري می شود

صورت گرفته براي سیستم کنترل فازي که در بخش قبل 
 12تا  1پیوسته از  صحیح و مطرح شد، می تواند یک مقدار

در مدتی که شمارنده تمدید فعال است شمارنده . ه باشدثانی
، پس از پایان شمارنده تمدید. اصلی چهارراه قفل می شود

چراغ  ،دوباره فعال شده و با ادامه شمارش اصلیشمارنده 
می دهد و چراغ سبز براي فاز دیگر با  رراهنمایی را تغیی

نه این روند همین گو. ثانیه شروع می شود 30مقدار ثابت 
تصویري از محیط شبیه سازي  24شکل . ادامه می یابد

شمارنده اصلی . مربوط به ابتداي تمدید را نشان می دهد
کار خود را  9قفل شده و شمارنده فرعی از مقدار  6روي 

هم به ترتیب از باال به  راستاعداد سمت . آغاز می کند
پایین طول صف فاز قرمز و تعداد ماشین هاي عبوري از فاز 

  .ثانیه اي قبل از این زمان می باشد 6سبز در یک بازه زمانی 

طول 
صف 
چراغ 
 قرمز

 عبوري در فاز سبزهاي  تعداد ماشین
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  آغاز تمدید:  24شکل 

الزم به ذکر است براي شمارش ماشین هاي عبوري از فاز  
سبز فقط ماشین هایی که از سمت شرق از تقاطع می 
گذرند، شمارش می شوند، چون با توجه به شبیه سازي 

مشابه سمت شرق  صورت گرفته ترافیک سمت غرب تقریبا
جنوب هم  -به علت مشابه براي فاز شمال. تقاطع می باشد

که قرمز است طول صف سمت شمال در نظر گرفته می 
غرب شلوغ تر -در شبیه سازي صورت گرفته فاز شرق .شود

مهم این است که بخش نکته .در نظر گرفته شده است
زیادي از کارایی این سیستم به تعریف مناسب تعداد 

موعه هاي فازي ورودي و خروجی و تعیین مناسب مجزیر
. مجموعه ها بستگی داردزیرمجموعه و مراکز زیرمحدوده هر 

این کار باید با تکیه بر کار آماري صورت گرفته بر روي یک 
تقاطع مفروض و تنوع بارهاي ترافیکی که این تقاطع در 

این  .طول روز و هفته با آن مواجه است صورت گیرد
 SCATSستم اري می تواند از گزارشاتی که سیماطالعات آ

از اطالعات حجم فازهاي مختلف تقاطع در طول روز و هفته 
  . دیو حتی ماهیانه تهیه می کند، به دست آ

  :نتیجه گیري-5
در این مقاله با توسعه روش  همان طور که نشان داده شد

، روش آستانه گیري دو مرحله اي  otsuآستانه گیري 
شگرفی در بخش بندي صورت ه باعث بهبود مطرح گردید ک

همچنین با استفاده از روش بلوك بندي، یک . گرفته، شد
روش جدید و کارآمد و مستقل از تبدیل پرسپکتیو، براي 

در مورد شمارش . محاسبه طول صف چراغ قرمز ارائه شد

ماشین هاي عبوري هم با استفاده از مفهوم نواحی 
  .  ایی روشی توسعه داده شدشناسایی، مشابه سنسورهاي الق

یک سیستم کنترل فازي طراحی شد که بر  بخش دومدر 
ترافیکی بدست آمده در بخش پردازش اساس پارامترهاي 

. زمان بندي چراغ راهنمایی می باشد کنترل قادر به تصویر
که  موفقیت دو بخش قبلی هم در شبیه سازي صورت گرفته

اهنمایی شکل گرفته بر اساس ایده تمدید فاز سبز چراغ ر
  .مورد تایید قرار گرفت بود، 

  :اريسپاسگز
مشهد  و ترافیک با تشکر از مجموعه سازمان حمل و نقل 

به خاطر در  مقدس، مدیریت محترم مرکز کنترل ترافیک
اختیار قرار دادن اطالعات حجم به دست آمده از سیستم 

SCATS و تشکر  مربوط به دو تقاطع سطح شهر مشهد
در مهندس خاکشور و مهندس نادرنژاد که : آقایان ویژه از

و پارامترهایی  SCATSشناساندن ابعاد مختلف  سیستم 
در تصمیم گیري خود و تخصیص زمان  که این سیستم  
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