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  چكیده
 SCATSدر دوسیستم  دار چراغ های تقاطعدر ترافیكی پارامترهای استخراج های روش به بررسی و مقایسه مقاله این در

سپس روش ترکیبی جدیدی پیشنهاد میگردد که مزایای هردوروش مذکور را  .شود می پرداخته و سیستم پردازش تصویر

 اقدام ترافیكی هایپارامتر دریافت با که شود می معرفی هوشمند مبتنی بر عاملها کنترل هایسیستم داراست.درادامه نیز

که  شده طراحی متلبافزار نرم محیط در مشترك فازه دو چهارراه یک پایان در .عبور وسایل نقلیه میكنند بندی زمان به

 .داده شود اطالعات ورودی آن میتواند بر اساس سنسورهای القایی کف خیابان و یا دوربینهای پردازش تصویربه کنترلر فازی

 

 چندعاملی,متلب,فازی,ترافیک,سیستمهای  کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
یکی از بزرگترین مشکالت زندگی در شهرهای بزرگ، افزایش روزافزون ترافیک در خیابان ها و بزرگراه هاست.  امروزه

ترافیک ساالنه صدها ساعت از وقت رانندگان را تلف می کند و به همین دلیل استفاده از فناوری و تجهیزات الکترونیکی برای 

ترافیک بزرگراه ها و خیابان های شلوغ در شهرها به وسیله . کنترل کردن ترافیک بسیار حائز اهمیت استکنترل و روان 

 با ها سیستم این .دستگاه هایی همچون حسگرهای حلقوی، دوربین های ویدئویی و تابلوهای الکترونیکی صورت می گیرد

 از یکی .کنند می راهنمایی بندی چراغ زمان به اقدام تقاطع مختلف های فاز ترافیکی ازوضعیت ای لحظه اطالعات گرفتن

.در این سیستم است scats های  سیستم استفاده از تقاطع، به مربوط ترافیکی پارامترهای گیری اندازه روشهای ترین متداول

جاد شده به در کف خیابان ها جاگذاری می شوند و از کوچک ترین تغییرات در ولتاژ الکتریکی ای القایی حسگرهای حلقوی

در  .وسیله خودروی عبوری باخبر می شوند. اطالعات مربوط به میزان و سرعت ترافیک به یک کامپیوتر مرکزی ارسال می شود

 می کنند، راهنمایی چراغ هوشمند کنترل به اقدام دنیا سطح در زیادی دار چراغ های تقاطع در حاضر حال در که این سیستم

 قرمز چراغ صف طول دقیق و مستقیم عدم محاسبه آن و اشکال شود استفاده می تقاطع جلوی در فقط القایی سنسورهای از

 های حالت حتی و آورد بدست را قرمز چراغ صف ای لحظه طول توان می تصویر پردازش بر مبتنی های درسیستم .است

 خودماقبل  تقاطع حد تعیین شده یا به محدوده  به تقاطع یک صف طول اگر مثال بطور تعریف کرد، صف طول برای مختلفی

پرداخته و سپس با در نظر گرفتن نقاط  این روشهادر این مقاله به بررسی  .دهد وضعیت تغییر بالفاصله راهنمایی چراغ برسد

ده از اضعف و قوت هر روش , برای بهترین و دقیق ترین حالت کنترل ترافیک هوشمند با ترکیب دو روش اصلی یعنی استف

و پردازش تصویرروش جدیدی پیشنهاد میگردد.البته اجرای این روش از نظر هزینه های سخت افزاری تفاوت  scatsمزایای 

ندارد ولی از روش پردازش تصویر پرهزیه تر است که در کل با توجه به عملکرد بهتر نسبت به هردو  scatsچندانی با روش 

 فازی کنترل سیستم یک شده یاد ترافیکی پارامترهای براساس مقاله ادامه درمیباشد.روش در کنترل ترافیک, مقرون به صرفه 
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از سنسور های القایی و دوربینهای  همزمان اطالعات گرفتن نظر در با که شود می طراحی مشترك فازه دو تقاطع یک برای

سیستم کنترل  ،مقاله پایانی بخشدر  .کند می گیری تصمیم راهنمایی چراغ بندی زمان برای قرمز و سبز فاز پردازش تصویر در

مورد ارزیابی قرار میگیرد که اطالعات ورودی آن از هر دو MATLAB فازی برای یک چهار راه دو فازه در محیط نرم افزار

 سیستم یاد شده دریافت میگردد.

  

  SCATSسیستم -2

مزایای آن  از این سیستم و تر کشورهای دنیادر حال حاضر در بیش است ودرحقیقت کشور استرالیا زادگاه این سیستم 

در این سیستم از رشته سیم هایی که به صورت حلقه های مربع شکل با عملکرد الکترو مغناطیسی استفاده  .بهره برده می شود

 طرز کار این حلقه ها یا لوپ ها بدین صورت است که.می شود که این حلقه ها به عنوان چشم های سیستم معروف هستند 

دراطراف خود میدان های الکترو مغناطیسی تشکیل می دهند وبا عبور اتومبیل از روی حلقه ، شدت این میدان تغییر یافته وبه 

ازروی آن تشخیص داده می شود . اطالعات مربوط به عبور اتومبیل در تقاطع جمع شده وبه  وسایل نقلیهاین ترتیب عبور 

خت اطالعاتی مثل فیبر نوری به مرکز کنترل ترافیک انتقال می یابد . در این مرکز ، صورت داده های میدانی توسط یک زیر سا

زمان سبز  نرم افزار مرکزی سیستم هوشمند کنترل تقاطع ها ، که در واقع قلب سیستم است ، این اطالعات را تحلیل کرده و

که به عبارتی خروجی های سیستم هستند ،  مناسب را به تقاطع اختصاص می دهد. سپس اطالعات مربوط به این زمان سبزها

توسط همین بستر مخابراتی به سر تقاطع می رسد وبه صورت عوض شدن رنگ چراغ راهنمایی مشخص می شود . همان گونه 

این سیستم در حال حاضر .به صورت آنالین انجام می شود که میتوانید حدس بزنید ،تمام این کارها در زمان بسیار کوتاه و

می تواند به گونه ای تنظیم شود که  و ی های زیادی عالوه بر اختصاص زمان سبز مناسب برای رویکرد های تقاطع ها داردتوانای

یا اینکه در  رسیدن ویا عبور وسایل حمل ونقل عمومی را تشخیص داده وبرای عبور آنها اولویت بیشتری اختصاص دهد و

ودروهای آتش نشانی وآمبوالنس ها ، می توان از مرکزکنترل ترافیک ، مسیر مناسبتهای خاص یا شرایط اورژانس مانند عبور خ

خاصی را برای عبور خودروها باز نگهداشت . از دیگر کاربردهای این سیستم هوشمند ، جمع آوری ونگهداری این اطالعات به 

 حوزه حمل ونقل وترافیک شهر است انجام تحلیل های ترافیکی وانجام برنامه ریزی های بلند مدت در صورت دراز مدت وبرای

 :در مجموع می توان مزایای زیر را برای سیستم کنترل مرکزی هوشمند ترافیک برشمرد

 تاخیر در تقاطع ها کاهش 

 بهره مندی از حداکثر ظرفیت محورهای تقاطع 

 کاهش میزان توقف وسایل نقلیه 

 کاهش زمان سفر 

 هماهنگی بین چراغ ها با ایجاد موج سبز 

  مصرف سوختکاهش 

 کاهش آلودگی هوا 

 کاهش آلودگی های صوتی 

 کاهش آسیب های روانی 

 

 اطالعات مورد نیاز: (1-2
 سه عامل برای کنترل چراغها باید تعیین گردد:

 .طول سیکل:مدت زمانی که طول میکشد تا یک محور مجددا سبز گردد 

 .طول فاز:مقدار طول سیکل که به هر محور داده میشود 

  بین تقاطع ها:مدت زمانی که یک خودرو از یک تقاطع به تقاطع بعد میرسد.فواصل زمانی 
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 (عمكرد سیستم:2-2
  سنگین بودن با  ،عملکرد سنسورها:سنسورهای نصب شده در ابتدای هر صف با تشخیص فاصله بین خودروها

 (1سبک بودن ترافیک را تشخیص میدهند.)شکل 

 

 
 عبور خودرو از روی سنسور -1شكل 

  عملکرد کنترلر: کنترلر با استفاده از اطالعات سنسورها میزان عبور هر محور را تعیین و به چراغ راهنما اعالم

میکند.منطق فازی کنترلر این امکان را فراهم میسازد که شدت نسبی ترافیک را در هر حالت تعیین کند و 

 (2.)شکل[1]متوسط و سنگین معنا پیدا میکند ،مفاهیم ترافیک سبک 

 
 عملكرد کنترل فازی -2شكل 

 (مزایا و معایب کنترل مرکزی تقاطع :3-2
وظیفه زمانبندی و  (SCATS)در این روش اطالعات تقاطع ها به مرکز کنترل انتقال می یابد و نرم افزار کنترل مرکزی 

 ایجادهماهنگی بین تقاطع ها را انجام می دهد.

 مزایا:

  مجاور یا مرکزارسال اطالعات هر تقاطع به تقاطع 

 ارسال خطاها و خرابی های هر تقاطع به مرکز 

 تغییرات سریع فازبندی و زمانبندی بر اساس اطالعات رسیده به مرکز 

 ایجاد هماهنگی بین تقاطع های یک محور با ایجاد موج سبز 

 امکان مشاهده وضعیت ترافیکی شهر و تقاطعات به صورت گرافیکی روی ترمینال اپراتورها 

 معایب:

 عدم تشخیص طول صف ترافیک در فاز قرمز 

 بروز خطا درخودروهای عبوری از کنار سنسورها 

 عدم تشخیص دقیق شدت ترافیک به علت فقدان اطالعات ورودی از دنباله صف خودروها 

 جمع بندی: (4-2
حتی با استفاده از سیستم کنترل فازی به تنهایی امکان  SCATSبنظر میرسد سیستم ،همانطور که تا اینجا اشاره شد

کنترل بهینه ترافیک تقاطعها را ندارد.با توجه به نقاط ضعف و قوت این سیستم در ادامه به سیستم هوشمند کنترل ترافیک با 

 استفاده از پردازش تصویر میپردازیم.
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 سیستم پردازش تصویر: (3
استفاده از دوربینهای هوشمند جهت پردازش تصویر و تشخیص  ،یکی دیگر از روشهای کنترل هوشمند ترافیک 

امکان تشخیص ،خودروهای عبوری از تقاطع ها میباشد.در این روش با نصب دوربینهای دیجیتال در نقاط ورودی هر تقاطع 

ستی ابعاد استاندارد مختلفی برای وسایل نقلیه موجود در سیستم خودروها و وسایل نقلیه عبوری فراهم میگردد.البته ابتدا بای

تعریف گردد تا سیستم بتواند از روی تصویر آنها را تشخیص دهد.این روش نیز مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آن می 

 پردازیم.

 (عملكرد سیستم:1-3
 (3.)شکل[1]ونددراین روش دوربینهای دیجیتال در نقاط تعیین شده تقاطع نصب میش

 
 محل نصب دوربین ها -3شكل

ابتدا از انواع خودروهای عبوری تصویر رنگی ضبط میگردد تا ابعاد وسایل نقلیه مختلف برای سیستم تعریف 

 (4.)شکل [1]گردد

 

 
 تعریف ابعاد انواع وسایل نقلیه عبوری -4شكل 

 سطوح طیف امکان تعیین ،.علت این تبدیل شود می تبدیل سیاه و سفید تصویر یک جهت پردازش به ورودیرنگی  تصویر

 بین سفید را باالترین سطح روشنایی وواست.محدوده سیاه را پایین ترین سطح روشنایی  مطلق سفید و مطلق سیاه خاکستری،

نه برای تولید تصویر باینری باید تصویر زمی.شود می تقسیم بودن خاکستری شدت اساس بر روشنایی، سطوح سایر به آنها

 [4]تقاطع یا مسیرها)بدون وسایل نقلیه( با تصاویر جاری مقایسه گردد تا امکان تشخیص خودرو ها و وسایل نقلیه فراهم آید

 (6و  5)شکل .

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 5 

 
 : تصویر جاری 5شكل 

 

 
 : تصویر زمینه 6شكل 

باینری  تصویر .بود خواهد تصویرمطلوبی باشد مطلق سیاه زمینه و مطلق سفید متحرك نقلیه وسایل آن در که تصویری

 گفته  بندی قسمت، کارقسمت از  این به .باشد می مطلق سیاه و مطلق سفید روشنایی سطح دو شامل  فقط که است تصویری

 جاری از تصویر سپس و شود می استخراج جاری تصویر از زمینه خیابان به عنوان تصویرتصویر ابتدا به این منظورشود . می

 لبه ازقبیلها  روش سایر بر بندی قسمت برای روش این مزیت . شود حاصل یتفاضل تصویر تا شود می کم زمینه تصویر

 (7.)شکل [1]باشد می خودروها تصویری اطالعات کامل استخراج برداری،

 
 شمای کلی سیستم پردازش تصویر -7شكل
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 مطلق قدر از استفاده علت.شود می حاصل تفاضل تصویرو محاسبه قدر مطلق آن  جاری و زمینهتصویر با تفاضل گیری از

 (8.)شکل[4]شود ایجاد جاری تصویر از زمینه تصویر تفاضل اثر در است ممکن که است منفی مقادیر حفظ

 
 تصویر تفاضل - 8شكل 

 :تصویر ( تقسیم بندی2-3

میشود.به این منظور  انجام چراغ قرمز صف طول محاسبه به منظور تعیین محدوده فیزیکی ترافیک و تقسیم بندی تصویر

وقتی که یک خودرو استاندارد در تمام .تقسیم بندی میکنیم تصویر را به بلوکهای مساوی با محاسبه پرسپکتیو و عمق تصویر

طول محور مورد نظر حرکت کند و از یک بلوك تصویر به بلوك بعد منتقل شود قسمت قبلی خالی و قسمت بعد پر 

صف اضافه شود در بلوك انتهایی جای میگیرد و به همین ترتیب با حرکت به سمت تقاطع میشود.حال اگر خودرو دیگری به 

 (9باعث افزایش طول صف ترافیک میگردد.)شکل 

 
 : تصویر بلوك بندی شده 9شكل 

.شکل نهایی بلوك بندی [4]شود می مشاهده 10 شکل در کار کلی الگوریتمبرای تعیین طول صف ترافیک در فاز قرمز

 .[4]مشاهده میشود 11وضعیت بلوکها در شکل شده و 
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 : تعیین وضعیت پر و خالی بودن بلوکها11شكل 

 
 : الگوریتم محاسبه تعداد صف چراغ قرمز11شكل 

 

 

 (استفاده هم زمان از اطالعات فاز سبز و قرمز3-3

اطالعات هردو چراغ در سیستم به منظور کنترل بهینه ترافیک و طول صف در مسیرهای قرمز و سبز میتوان همزمان از 

کنترل استفاده نمود.براین اساس میتوان مدت زمان قرمز بودن چراغ قرمز را براساس شدت عبور خودروهای مسیر سبز و 

نمای شبیه سازی شده چهارراه و در شکل 11برعکس تنظیم کرد و همزمان افزایش طول صف قرمز را نیز رصد نمود.درشکل 

 .[1]و چراغ نشان داده شده استالگوریتم ارتباط د 12

 
 نمایی از تقاطع شبیه سازی شده -11شكل 
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 الگوریتم دو چراغ – 12شكل 

 ( مزایا و معایب سیستم پردازش تصویر4-3
 روش پردازش تصویردر برخی از شهرهای ایران درحال استفاده میباشد.

 مزایا:

  بندی تصویرامکان تعیین ابتدا و انتهای صف مسیر قرمزبا روش بلوك 

 امکان تشخیص خودروهای متوقف شده در کنار هرمسیر 

 امکان محاسبه شدت فلوی ترافیک و جریان عبوری خودروها از فاز سبز 

 

 معایب:

 عدم دقت تصاویر و اطالعات ورودی در تاریکی و روزهای ابری و بارانی با تغییر شدت نور محیط 

  عبوری با ابعاد مختلف و خارج از استانداردهای تعریف شدهعدم شناسایی و یا بروز خطا در شناسایی وسایل 

 عدم امکان تشخیص ابتدای تقاتع و صف ترافیک درصورتی که خودروها بلوکهای ابتدایی را کامال پر نکرده باشند 

 

 جمع بندی (5-3
ترافیک را در همه  همانطور که گفته شد روش پردازش تصویر نیز دارای محاسن و معایبی میباشد که امکان کنترل دقیق

 شرایط برقرار نمیکند.لذا ترکیب مزایای دو روش میتواند تااندازه زیادی به بهبود کنترل هوشمند ترافیک منجر گردد.

 

 سیستم کنترل هوشمند ترافیک ترکیبی (4
مزایای دو  و استفاده از دوربینهای پردازش تصویرمیتوان تا حد زیادی از SCATSدر روش پیشنهادی با ترکیب دو روش 

در ابتدای هر تقاطع از سنسور های  SCATSروش بهره برد و معایب دو روش را حذف نمود.به این منظور همانند سیستم 

القایی استفاده میگرددو همچنین به منظور تعیین طول صف قرمز با استفاده از نصب دوربین و پردازش تصویر میتوان ابتدا و 

 (13انتهای مسیر سبز و قرمز را همزمان رصد نمود.)شکل 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9 

 
 بیناستفاده از سنسورهای القایی و دور -13شكل 

 

الگوریتم سیستم ترکیبی مشابه حالت قبل است با این تفاوت که ناحیه شناسایی در حالت قبل توسط بلوك بندی تصویر 

تعیین میگردید ولی در روش ترکیبی ابتدای تقاطع یاهمان ناحیه شناسایی توسط سنسورهای القایی و به دقت تعیین میشود و 

اندازه توسط این سنسورها شناسایی میگردد و به عنوان ابتدای صف درنظر گرفته توقف یا حرکت هرنوع وسیله نقلیه با هر 

 (14میشود.)شکل 

  
 سبزدر روش ترکیبیالگوریتم شمارش ماشینهای عبوری فاز  -14شكل 

 :فازی کنترلسیستم  (5

 سیستم یک عملکرد .[3]شود می ساختهنسبی  و قطعی غیر های گزاره و انسانی قوانین بر فازی کنترل سیستم یکاساس 

 از خود های دریافت به توجه با مامور راهنمایی و رانندگی یک که است کاری شبیه تقاطع کنترل ترافیکدر فازی کنترل

 کنترل به اقدام فاز هر به ی ترافیکخلوت و یشلوغمقدار مثل هایی حالت دادن نسبت وبا دهد می انجام تقاطع ترافیکی وضعیت

 ماشین تعداد و قرمز چراغ صف طولمقادیر از استفاده با قسمت این در .کند می و یا ایجاد موج سبز راهنمایی چراغ بندی زمان

بدست  تصویر پردازش توسط اطالعات حاصل از سنسورهای القایی و روش ترکیبی در که سبز فاز در تقاطع از عبوری های

 .میگردد ارائه تقاطع یک در راهنمایی چراغ بندی زمان کنترل برای ، فازی کنترل سیستم یک آمدند،

sensor 

ایجاد ناحیه شناسایی با نصب 

طعاالقایی در ابتدای تقسنسورهای   

تعیین پر وخالی بودن ناحیه 

رهاشناسایی توسط اطالعات سنسو  
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 : فازی سیستم خروجی و ورودی( نمودار 1-5

بلند و خیلی بلند تعیین  ،متوسط  ،نمودارهای ورودی طول صف قرمز با متغیرهای زبانی کوتاه  16و 15 های شکلدر

زیاد و خیلی زیاد تعیین گردیده است.تغییر ،متوسط ،ثانیه آخر فاز سبز نیز مفاهیم کم nشده وبرای تعداد ماشینهای عبوری در 

 16ثانیه درنظر بگیریم ورودی فازی شکل  5را  nمیتواند شدت ترافیک و طول صف قرمز را تغییر دهد.بطور مثال اگر  nمقدار 

 کم، فازی ثانیه اخر فاز سبز میباشد. همچنین در خروجی نیز مفاهیم 5نشان دهنده تعداد ماشینهای عبوری از تقاطع در 

 (17)شکل  .[4] سبز درنظر گرفته شده است برای مدت تمدید چراغ خیلی زیاد زیاد و متوسط،

 
 ورودی طول صف چراغ قرمز -15شكل 

 

 
 ع در فاز سبزطورودی تعدادماشینهای عبوری از تقا -16شكل 

 
 خروجی سیستم فازی یا زمان تمدید چراغ سبز -17شكل 

 زیرمجموعه پوشانی هم میزانشکل موجها مثلثی و  .باشد می ثانیه حسب بر و زمان دهنده نشان حالت این در افقی محور

 فازی سیستم عملکرد و خروجی در پیوستگی سطح تغییر باعثموارد  اینتغییر  .است شده گرفته نظر در درصد25 فازی های

  .[2]شود می

 

 جدول قوانین فازی: (2-5

 این .تعریف نمود قانون 16میتوان حداکثر خروجی و ورودی حاالت تعداد به توجه بابرای ساخت جدول قوانین فازی 

 می ها قانون این از یکی نمونه عنوان به .استفده میشود تقاطع بندی زمان کنترل برای است که انسانی قوانین منطبق بر قوانین

 همزمان و باشد کم فاز این بودن سبز زمان اواخر در غرب -شرق فاز از عبوری های ماشین تعداد اگر : باشد صورت این به تواند

 خواهد کم خیلی غرب، -شرقسبز در محور فاز تمدید میزان آنگاه باشد خیلی بلند است قرمز که جنوب-شمال فاز صف طول

  از شده گرفته کار به فازی اجتاستن موتورهمچنین .[4]شود می مشاهده 18 شکل در شده تعریف فازی قوانین جدول .بود

 باشد. می آن محاسبات سادگی موتور این مزیت که شده است استفاده ممدانی، مینیمم استلزام
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 قوانین فازی -18شكل 

 

 

 :سازی شبیه (3-5

 . است شده سازی شبیه چهارراه یک  MATLABافزار نرم محیط در شده، طراحی فازی کنترل سیستم ارزیابی به منظور

 مختلف های حالت سازی شبیه به قادر که است یغرب-یشرق فاز و یجنوب -یشمال فاز شامل فازه دو چهارراه یک چهارراه این

 اصلی شمارنده که شده گرفته نظر در فاز سبزتمدید شمارنده یک و اصلی شمارنده یک . باشد می تقاطع این  برای ترافیکی

 تصمیم سبز چراغ تمدید برای چهارراه اصلی شمارنده اواخر در و کند می عمل ثانیه 35 زمانی طول با فاز دو هر برای چهارراه

 تمدید شمارنده که مدتی در .باشد ثانیه 12 تا1 از پیوسته و صحیح مقدار یک تواند می با تمدید مقدار این .شود می گیری

 با و شده فعال دوباره اصلی شمارنده تمدید، شمارنده پایان از پس .شود می غیرقابل تغییر چهارراه اصلی شمارنده است فعال

 19 شکل .شود می شروع ثانیه 35 ثابت مقدار با دیگر فاز برای سبز چراغ و دهد می تغییر را راهنمایی چراغ کار وضعیت ادامه

 .نقاط سیاه همان خودروهای عبوری یا متوقف در صف هستند.دهد می نشان را سازی شبیه محیط از تصویری

 
 محیط تقاطع در متلب -19شكل 

 :( سیستمهای آینده6
های انجام شده بازار سیستمهای هوشمند حمل و نقل در سالهای آینده رشد قابل توجهی کرده  وبر بر اساس پیش بینی 

.باتوجه به رشد روز افزون [5]میلیارد دالر خواهد رسید 421به حدود  2115اساس تخمین ها این بازار در دنیا تا پایان سال 

تعداد وسایل نقلیه و جمعیت کالنشهرها سستمهای کنونی قادر به پاسخگویی نیازهای بشر نبوده و حرکت جوامع به سوی 

سیستمهای کنترل هوشمند ترافیک چند عاملی که براساس قوانین هوش توزیع شده و رفتار جمعی عاملها بنیان گذاری شده 
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ه میدانیم مهمترین خاصیت سیستمهای چند عامله انعطاف پذیری و خودگردانی یا استقالل است.این اند میباشد.همانطور ک

خواص در کنترل ترافیک نقش بسیار مهمی را بازی مینمایند.در این نوع سیستم ها هر عامل بصورت مستقل با سیستم کنترل 

ایر عاملها میتواند مسیرهای بهینه ای را جهت کاهش هوشمند ترافیک مسیر خود در ارتباط بوده و همزمان با ارتباط با س

ترافیک انتخاب نماید.همچنین با درنظر گرفتن خاصیت یادگیری هرعامل از تکرار اشتباه خود یا سایر عوامل خودداری کرده و 

 (21همواره در جهت بهبود مسیر حرکت خود و ارضای هدف که همان کاهش ترافیک مسیر است گام بردارد.)شکل 

 
 یادگیری عامل ها -21شكل 

دراین سیستمها ارتباط عاملها با یکدیگر و با سیستم کنترل هوشمند ترافیک شهری از طریق سیستم مختصات یابی 

 برقرارمیگردد.

 ( نتیجه گیری:7
 در بهبود باعثو استفاده از دوربینهای پردازش  SCATSترکیب دو سیستم  با مقاله این در شد داده نشان که طور همان

 با هم های عبوری شمارش ماشین همچنین برای .تعیین طول صف قرمز و خنثی کردن اثر تغییرات شدید نور محیط گردید

درپایان نیز با اشاره به سیستمهای  .شد داده ارائه بهینه روشی و بلوك بندی مسیر القایی سنسورهای از همزمان استفاده

ز به حرکت روبه جلو در این سیستمها یادآوری گردید.درنگارش این مقاله از برخی هوشمند کنترل ترافیک مبتنی بر عاملها نیا

 زیر استفاده شده است. و مراجع تصاویر و جداول و اطالعات منابع

 مراجع

[4] Bilal Ahmed Khan; Nai Shyan Lai: AN INTELLIGENT TRAFFIC CONTROLLER BASED ON FUZZY 

LOGIC. Asia Pacific University of Technology and Innovation, 2013. 

 [2] Rongtao Hou, Qin Wang, Jin Wang, Jinjia Wang, Yu Lu and Jeong-Uk Kim” A Fuzzy Control Method of 

Traffic Light with Countdown Ability” International Journal of Control and Automation Vol. 5, No. 4, 

December, 2012 

[3] Rajeev1, Pawan Kumar Pandey2, Parveen Kumar”Simulation of Fuzzy Traffic Light Controller Using 

Fuzzytech” IOSRJEEE July2012 

مهندسی دوازدهمین کنفرانس دانشجویی ، کنترل هوشمندچراغ راهنمایی به کمک پردازش تصویر و منطق فازی ح. ، نوربخش[ 4]

 .1311برق,

دومین کنفرانس بین المللی ، ضرورت استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند در مدیریت شهری تهران بزرگ آ. ، طلوعی[ 5]

 شهرداری الکترونیک.

 


