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چكيده
طي سالهاي  اخير، كشور هاي توسعه يافته، جهت ايمن سازي صنعت حمل و نقل  بجاي استفاده از روش هاي سنتي،از 

يكي از داليل روند نزولي تقاضاي استفاده از خطوط حمل و نقل . استفاده مي كنندروش هاي هوشمند و فوق هوشمند 

نگرش سيستماتيك به موضوع ايمني بدين معني . ريلي، افزايش هزينه ها، فقدن ايمني مناسب و افزايش سوانح است

زايش سرعت، حجم باالي با توجه به اف. بصورت مجموعه يك پارچه مورد بررسي قرار گيرد ريلي است كه در كل، سيستم

جابجائي و سهولت دسترسي به حمل و نقل ريلي، مي بايستي از طريق زير ساخت ها و تجهيزات مناسب،  حجم جابجائي 

پذير است كه عالوه بر مقرون به صرفه بودن، اعتماد مسافرين از لحاظ ايمني و  ا افزايش داد و اين در صورتي امكانر

ه از طريق كنترل فازي،  سيستم حمل و نقل ريلي از لحاظ ايمني مسافر، سيستم تصميم در اين مقال. خدمات جلب شود

به قطار پيش روي و يا وجود گيري كنترل سرعت و يا ايست كامل قطار در روبرو شدن با موانعي از قبيل نزديك شدن 

 .قرار مي گيرد "MATLAB"مورد تحقيق عملياتي و شبيه سازي با استفاده از نرم افزار  خودرو و موانع ديگر،
 

 كنترل هوشمند، كنترل فازي، ايمني قطار، حمل و نقل ريلي :كليديهايواژه

 

مقدمه-1
توسط دكتر لطفي زاده ، استاد علوم كامپيوتري دانشگاه   1691براي اولين بار در سال    Fuzzy Logicمنطق فازي يا 

به چاپ   1691زي كه در سال  سيك پرفسور لطفي زاده درباره مجموعه فامقاله كال .، ابداع شد(Berkeley)بركلي كاليفرنيا 

اثرات عميق در طراحي سيستم هاي كنترل  آيندهاين مقاله اساس تكنولوژي كنترل بر مبناي منطق فازي است كه در . رسيد

فازي را مي توان بعنوان سيستم هاي  .گرچه منطق فازي كاربردي خيلي وسيع تر از منطق متداول دارد.هوشيار خواهد داشت

هنگامي كه بعنوان كنترل كننده حلقه باز  [.1] كنترل كننده حلقه باز و يا كنترل كننده حلقه بسته مورد استفاده قرار داد

نگاه سيستم مطابق با اين پارامترها ي كنترل آارامترهاي كنترل را معين كرده و شود سيستم فازي معموال بعضي پ استفاده مي

هنگامي كه سيستم فازي بعنوان  .بسياري از كار برد هاي سيستم فازي در الكترونيك به اين دسته تعلق دارند .[2]كندكار مي 

مان عمليات يك كنترل كننده حلقه بسته استفاده ميشود در اين حالت خروجي هاي فرايند را اندازه گيري كرده و بطور همز

 .ر فرايندهاي صنعتي به اين دسته تعلق داردكاربرد سيستم فازي د .كنترل را انجام ميدهد

اين دو . يا آن چيز درست است و يا درست نيست. گيرد بر اساس مباني و اصول علم، همه چيز  در الگويي دو مقداري قرار مي

اين . گيرد از همان ابتدا در كنار علم بوده است و از نظريات فالسفۀ يونان و به طور خاص نظريات ارسطو سرچشمه مي ،مقداري

نتايج بدست آمده از مواردي خاص كه داراي دو مقدار هستند به تمام . الگوي دو مقداري در بسياري از موارد درست است
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گذار رياضيات كالسيك شدو  اين تفكر فلسفي نادرست پايه. هاي علمي گشترش يافت ها نسبت داده شد و در تمام شاخه پديده

 . راي تمام علوم مهندسي و علوم انساني قرار گرفتاي ب در رياضيات كالسيك هم پايه

هاي از  د بر اساس تعدادي از دستور العملهاي هوشمن سيستم فازي در اين است كه سيستم هاي هوشمند و تفاوت سيستم

گيري  فازي خود سيستم  بر مبناي متغيرهاي ورودي تصميم كند حال آنكه در سيستم كنترل پيش تعيين شده عمل مي

در واقع سيستم هوشمند فازي بر اساس . به عبارتي ديگر سيستم كنترل فازي بصورت فوق هوشمند عمل مي كند. دكن مي

بيشتر پيش  پس هر قدر فرايند هاي اتفاقي. اتفاق هايي كه مي افتد درست مانند يك انسان خبره  بايد عكس العمل نشان دهد

كار  "اگر و آنگاه  "هاي كنترل فازي بر مبناي  اين مقصود سيستم بهبراي رسيدن . تر عمل مي كند بيني شود سيستم مطمئن

به فاصله  دو كيلومتر جلوتر قطار ديگري  اگر "بعنوان مثال در سيستم هاي ريلي سيستم هوشمند بايد به براساس . مي كند

 اگر "يا اينكه  ". عت كاهش يابدكيلومتر در سا 99سرعت قطار بايد از هفتاد كيلومتر در ساعت به  آنگاهدر حال توقف است ، 

 . كيلومتر كاهش يابد 11كيلومتر به 99سرعت قطار از   آنگاهمتري قطار ، قطار ديگري متوقف بود   1211در 

در سيستم كنترل هوشمند ريلي كه در بعضي از كشور هاي اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد عملكردي به مراتب بهتر از 

 .در بعضي مواقع از لحاظ تصميم گيري دچار مشكل مي شود[. 3] سيستم هاي سنتي دارند

گيري براي مقابله  شود و قدرت تصميم تر انجام مي ودي سيستم بيشتر باشد كنترل دقيقدر سيستم كنترل فازي هر قدر كه ور

 [.4]تر  مي شود با اشكال  قوي

 :از رتندعبا ريلي حملونقل ازيـهوشمندس خصوص در نظر مورد اهداف مهمترين

 روان و محيطزيست حافظ ،كارا ،مطمئن ،ايمن سفرهاي ايجاد-1

 مسافران به اطالعرساني و خدمات بهبود از استفاده با بيشتر مشتري جذب -2

 حملونقل مختلف شبكههاي خصوص در اطالعات تركيب -3

 مشترك كريدورهاي از بهتر و بيشتر استفاده طريق از مؤثر خدمات افزايش-4

 مشتريان به اطالعرساني طريق از پيوسته سفرهاي بهبود و زايشاف -1

استفده  ازدر طراحي سيستم ايمني و كنترل فازي مي بايستي عالوه بر مواردي كه پيش بيني مي شود از تجارب خبرگان 

تيب در به اين تر. به اين ترتيب بيشتر اتفاقاتي كه ممكن است رخ دهد در سيستم هوشمند پيش بيني مي شود. شود

 .بيشتر شود سيستم مطمئن تر است "اگر و آنگاه  "كنترل فازي هر قدر تعداد سيستم 


طاركنترلفازيق-2 
ايمني ،راحتي سرنشينان، رسيدن به سرعت : گيرد نظرمي بطورهمزمان در را چهار پارامترقطار هوشمند، سيستم فازي 

را در حد مجاز نگاه مي  كه سرعت قطار) كنترل كننده سرعت  بخش :سيستم فازي داراي دوبخش است. مطلوب ودقت ترمز

 سرعت ازبخش كنترل كننده ( كند تا توقف نهايي تنظيم مي را كه سرعت قطار)وبخش كنترل كننده توقف اتوماتيك ( دارد

 زير استفاده مي كند  قواعد

 .ن ترمز را انتخاب كنيداگرسرعت قطارداردبه مرز مجازنزديك شود، آنگاه بيشترين ميزا :براي ايمني 

 .را تغيير ندهيد براي راحتي سرنشينان، اگرسرعت قطاردرمحدوده مجاز است،آنگاه عملكرد كنترل ترمز

سيستم توقف خودكار رامي توان از روي چنين  .وقواعد بيشتري استفاده شده است پارامتر هاالبته درسيستم واقعي از تعداد 

 :قواعدي بنا كرد

 .اگر قطار درمنطقه مجاز متوقف خواهد شد آنگاه عمل كرد كنترل ترمزراتغييرندهيد :ينانبراي راحتي سرنش

حالت ترمز از حالت شتاب به  را اگر قطار در منطقه مجاز قراردارد آنگاه عمل كردكنترل ترمز:براي راحتي وايمني سرنشينان

 .تغيير دهيد
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زيرزميني سندايي يكي از پيشرفته ترين  امروزه قطار.فاده شده استالبته باز هم درشتاب واقعي،از تعداد قواعد بيشتري است

 .كارحمل ونقل مسافران رابه عهده دارد1661سيستمهاي مترو محسوب شده كه از سال   



پايگاهقواعدكنترلفازيقطار-3
قلب يك سيستم فازي يك پايگاه دانش بوده كه از . دانش با قواعد مي باشندسيستم هاي فازي، سيستم هاي مبتني بر 

. توابع تعلق ازجمله توابعي هستند كه بر مبناي داده ها عمل مي كند.[1] فازي تشكيل شده است "آنگاه " – "اگر"عد اقو

كلمات  . يابد كاهشمتر در ساعت كرده آنگاه سرعت قطار در حال حركت دوازده كيلو توقفبعنوان مثال اگر قطار پيش روي  

 بوسيله توابع تعلق  منظور مي شود كاهشو  توقف

بوده و راه حل دوم   PIDجهت كنترل سرعت قطار دو راه حل وجود دارد، يك راه حل استفاده از كنترل كننده هاي متعارف 

 .شبيه سازي رفتار راننده لوكوموتيو هنگام مواجه با شرايط مختلف است

:تيب قواعد زير در يك سيستم شبيه سازي مي شودبه اين تر

 دانش مهندسي كنترل و خبره(: الف

  رفتار اپرتور هنگام كنترل (: ب

 مدل فازي (: ج

 آموزش خودسازنده(: د

به دليل اينكه هر در اين مدل از موتور استنتاج . شده استمدل بكار برده شده در كنترل فازي سيستم نشان داده شده  1شكل

تـوان از روي يـك  است كه چگونـه مـي ه قواعد فازي در عمل شامل بيش از يك قاعده ميشود، سئوال اساسي ايـنپايگا

 .گيـري كـرد مجموعـه از قواعـد نتيجـه

.اين قسمت مربوط است به مقايسه اطالعات ورودي و آنچه كه بصورت طبيعي مورد انتظار است  

 














يكسيستمفازيبستهعملكرد:1شكل



بحث-4  

. در تحقيق انجام شده هدف ايمن سازي قطار هاي شهري از لحاظ سيستم كاهش خودكار سرعت و ترمز مي باشد

همانطور كه قبال اشاره شد يكي از موارد حادثه ساز در مسافرت هاي بين شهري، يا درون شهري برخورد قطار ها با يكديگر 

در مدل فازي بكار برده شده از طريق . ور خودرو هنگام نزديك شدن قطار به تقاطع ها مي باشدو يا بسته نشدن راه هاي عب

اگر نزديكي . اتصال قطار به يك سيستم راديويي يا جي پي اس، موقعيت قطار هاي جلويي به قطار پشتي گزارش مي شود

 قونين فازي

 فازي سازي

زياموتور استنتاج ف  

 خروجي ورودي آشكار ساز فازي
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ن نزديكي به سيستم هوشمند گزارش و دو قطار به حدي برسد كه سيستم هوشمند مي بايستي وارد عمل شود مقدار اي

 .تصميم گيري مي شود

موقعيت هاي مختلف قطار جلوئي،  قوانين آن تعريف  تركيب قواعد فازي، بر اساس [9] 2در مدل نشان داده شده شكل 

ن شودو از طريق ورودي ، داده هاي مورد نظر تصميم گيري و از طريق  خروجي نتيجه فازي آ يمشده به سيستم اعمال 

.اعالم و عمل مي شود  

 

 

 
مدلفازيكنترلقطاربراساسموقعيتقطارجلوئي:2شكل  

 

نحوه كار اين حسگر به اين ترتيب است كه اگر . در عمل مي توان اين كار را توسط حسگر هاي قابل  برنامه ريز انجام داد

 انجام شده،بر اساس برنامه ريزي  اصلي سيستم ، مدار اتصال كوتاه شده و3شكلمطابق  يك اين حسگر قرار گيرددقطاري نز

اين اطالعات .پردازش مي كند ،را از لحاظ ميزان سرعت قطار مقابلسپس توقف يا حركت  شناسائي كرده،قطار مورد نظر را 

 مخابره مي شود نيز به قطار هاي اطراف



 




طاردرحالتوقفيادرحالحركتبهقطارحسگرقابلبرنامهريزيجهتارسالاطالعاتازچگونگيموقعيتق:3شكل

 هاياطراف



نحوه ارتباط مركز فرستنده با قطار اصلي را نشان مي دهد اطالعات دريافت شده در قطارا صلي تجزيه تحليل مي شود  :4شكل

 .تبديل به يك خروجي يا به عبارتي يك تصميم نهايي مي شود 2و مطابق شكل 
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.تازسنسورومخابرهآنبهقطارهاييكهبهاينايستگاهنزديكميشودنحوهدريافتاطالعا:4شكل



نتيجهگيري-5

اين منحني بيان كننده سرعت قطار اصلي . استرل تي سيستم كنابر Matlabشبيه سازي نرم افزار نتايج  1منحني شكل 

مطابق اين منحني اگر فاصله دو . است آنگاهو  اگرمبناي اين شبيه سازي مطابق قاعده  .نسبت به فاصله قطار جلوئي مي باشد

اگر فاصله دوقطار به حدي كم شود كه خطر برخورد . قطار كاهش پيدا كند، آنگاه سرعت قطار اصلي نيز كاهش پيدا مي كند

ي احتماال قطار پيش رو اگردر حالت بعدي  .(سرعت قطار صفر كيلومتر در ساعت شود)افزايش يابد، آنگاه قطار متوقف شود

 .قطار اصلي نيز به حركت خود ادامه مي دهد آنگاهحركت كرد 






كنترلسرعتدرمقابلوضعيتهايمختلفسرعتقطارجلوئي:5شكل



نحوه پردازش انواع مونع مانند ريزش سنگ، عبور عابر و توقف خودرو در محل نامناسب كه موجب بروز خطراتي مي :  9شكل 

مي  نع را تشخيصاسيستم فرستنده نوع معمل مي شود كامپيوتري  پردازش تصوير كه مطابق برنامهدر . شود را نشان مي دهد

 .مطابق اطالعت ثبت شده، سيستم طراحي شده قطار تصميم گيري مي كند .و به قطار مورد نظر مخابره مي كند دهد




انواعتهديداتخطرسازريلي:6شكل
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 آنگاهو  اگران سرعت يا توقف قطار در مقابل انواع تهديد هاي ممكن، مطابق قاعده نشان دهنده ميز 7شكل منحني سه بعدي 

در مورد ميزان  در نهايت يك تصميم نوع تهديد پردازش شده و   7مطابق نتيجه بدست آمده در شكل .  طراحي شده است

 .شودگرفته مي سرعت و يا توقف كامل 


اتدرمقابلانواعتهديدسرعتكنترل:7شكل



 مراجع

 [1] Dong, H., Ning, B., Cai, B., Hou, Zh., "Automatic Train Control System Development and Simulation For 

High-Speed Railways", IEEE circuits and systems magazine, second quarter, Vol. 10, No. 2, pp. 6-18, 2010. 

 [2] Matsumoto, M., "The revolution of train control System in Japan", Proceeding of IEEE International 

Conference Autonomous Decentralized Systems (ISADS), pp.599-606, 2005.  

[3] Matsumoto, M., Sato, M., Kitamura, S., Shigeta, T., Amiya, N., "Development of autonomous decentralized 

ATC system", Proceeding of the 2nd International Workshop on Autonomous Decentralized System, pp. 310 – 

315, 2002.  

[4] El-Kebbe, D.A., Gotz, M., "Distributed Real-Time Control of Railway Crossings Using Multi-Agent 

Technology", Proceeding of the International Conference on Computational Intelligence for Modeling, Control 

and Automation, pp. 768-772, 2005. Ali Siahvashi, Bijan Moaveni / TJMCS Vol .1 No.4 (2010) 247-257 257  

[5] Lindhe, M., "A Flocking and Obstacle Avoidance Algorithm for Mobile Robots", M.Sc. thesis, KTH, 

Stockholm, Sweden, 2004. [6] Yasunobu seiji, Miyamoto shoji, "A Fuzzy Control for Train Automatic Stop 

Control", Transaction of the Society of Instrument and Control Engineers, Vol. E.2, NO. 1, pp.1-9, 2002 

[6] HORAŢIU ŞTEFAN GRIF "FUZZY-NEURAL AUTOMATIC LIGHTING CONTROL SYSTEM "  

SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE, TG. MUREŞ – ROMÂNIA, 15 -16 November 2007. 

 

  

S

p

e

e

d

  

Distance Threatments 


