
 

١ 
 

  تندرو به کمک پردازش تصویر هاي اتوبوستقاطع براي  دار اولویت بندي زمان

  

4اصفهانی ، حسین نصر3راضیه کاویانی، 2منوچهر وزیري ،1رامین آروین  

  دانشگاه صنعتی شریف ،ونقل حمل ریزي برنامه مهندسی عمران، دانشجوي کارشناسی ارشد -1

 ریزي حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف پروفسور، دانشکده مهندسی عمران، برنامه -2

  دانشگاه صنعتی شریف ،، الکترونیک دیجیتالارشد مهندسی برق کارشناس -3

 ونقل، دانشگاه صنعتی شریف ریزي حمل دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران، برنامه -4

  

  چکیده

اجرایی  هاي هزینه، کنند میتندرو وارد  هاي اتوبوسراهنمایی و تداخل ترافیکی مسیر به  هاي چراغکه  تأخیري

وارد بر  تأخیر توان میکه  هایی روشیکی از . دهد میهمگانی را کاهش  ونقل حمل دهی سرویساتوبوس و کیفیت 

در این  .است دار چراغ هاي تقاطعبراي  دار اولویت بندي زمانبه کار بردن روش  ،تندرو را کمینه کرد هاي اتوبوس

 ، با سبز کردن موقت آن جهت در زمان رسیدن اتوبوس،دار چراغ هاي تقاطعبر اتوبوس در  واردشده تأخیرروش 

کمتري را  تأخیر خود باقی بمانند و بندي زمانبر روي  ها اتوبوس شود میاین کار باعث . رود مییا از بین  یافته کاهش

  .آیدبر روي زمان سفر به دست  تري بیشقابلیت اطمینان  گردد میمتحمل شوند که موجب 

حضور اتوبوس تندرو  ،پردازش تصویر هاي روشبه کمک  ابتدا ،تقاطع بندي زمان بندي اولویتروش  کارگیري بهبراي 

حجم موجود  ،MATLAB به زبان نوشته شدهي  برنامه با استفاده از از طرف دیگر،. کنیم میر تقاطع شناسایی را د
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  مقدمه -1

به مسافرین استفاده  دهی سرویسبراي  5نیمه سریع همگانی ونقل حملاز  بزرگ و متوسط شهرهايدر امروزه 

6 هاي اتوبوسیا همان  تندرو هاي اتوبوس، ونقل حملسرویس این نوع  ترین متداولیکی از . ]1[ شود می
BRT 

در مقایسه با  سوي دیگرو از  با حجم مسافر باال،طوالنی  مقصدهاي مبدأداراي  ها اتوبوساین  معموالً. هستند

ظرفیت هر وسیله نیز در قیاس با دیگر  .]1[ عادي داراي حریم راه مجزا از بقیه ترافیک هستند هاي اتوبوس

 هاي ویژگییکی از  .عادي دارند هاي اتوبوسنسبت به  تري کم هاي سرفاصلهدیگر  سوياست و از  تر بیش ها اتوبوس

حرکت  ،مبدأزمانی مشخص از  هاي سرفاصلهبا  ها اتوبوساین  .هاست آن اطمینان قابل بندي زمان، ها اتوبوسبارز این 

 اما ،تا رسیدن به مقصد حفظ شوند ها سرفاصلهاین  رود میدر طراحی انتظار  .کنند میخود را به سمت مقصد آغاز 

در  ایجادشده تأخیر دیگر به دلیل از سوي ها ومسیر با بقیه خودرو هاي قسمتاز  به دلیل تداخل ترافیکی در برخی

که نتیجه آن وارد شوند میدچار اختالف  شده ریزي برنامه هاي سرفاصلهبا  ها آن هاي سرفاصله ،دار چراغ هاي تقاطع

، کاهش سطح شده بینی پیش بندي زمانبرهم خوردن همگانی،  ونقل حملو هزینه بر سیستم  تأخیرشدن 

 ازآنجاکه .تندرو است هاي اتوبوسپایین آمدن قابلیت اطمینان بر سیستم  نهایتاًو  کنندگان استفادهبه  دهی سرویس

 ها سرفاصلهو با برهم خوردن  دباش میبسیار حساس  تأخیرنسبت به  ،زیاد است موردمقصد در این  مبدأفاصله بین 

ح که موجب پایین آمدن سط شود می شده بینی پیشاز مقادیر  تر بیشبعدي  هاي ایستگاهحجم مسافر در 

  .کند میاین اختالل تا مقصد ادامه پیدا ، و دشو می دهی سرویس

با پیشرفت  1995قرار گرفت، اما از سال  موردتوجه 1962از سال  TSP(7( تقاطع دار اولویت بندي زمانروش 

در . ]3[ است شده واقعپژوهشگران  موردتوجهداشته و  توجهی قابلاین روش رشد  ،8هوشمند ونقل حملچشمگیر در 

برسد، با شناسایی اتوبوس در  قرمز چراغاتوبوس به  که درصورتیدر زمان رسیدن اتوبوس به تقاطع،  ،این روش

این کار موجب . شود می و به آن تخصیص داده براي عبور از تقاطع براي آن در نظر گرفتهالزم تقاطع، زمان سبز 

 شده گرفته نظر در بندي زمانو از سوي دیگر  یافته کاهش شدت به ها تقاطعوارد بر اتوبوس در  تأخیرزمان  شود می

  .]4[ بماند پابرجا ها اتوبوسبراي 

کشور آمریکا در حال اجرا است و این قابلیت را دارد که زمان سفر اتوبوس  هاي ایالتامروزه این روش در بسیاري از 

  .]4[ کاهش دهد بعدازظهردرصد در ساعات پیک صبح و  15را تا 

افزایش یابد و از سوي دیگر  مسافرین نسبت به زمان سفرقابلیت اطمینان  شود میاین کاهش زمان سفر موجب 

باعث کاهش  درنهایتکه  همگانی تشویق شوند ونقل حملاز خودروهاي شخصی به استفاده از  کنندگان استفاده

  .شود میتداخل ترافیکی 
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 که درصورتی. نقلیه در آن زیاد نیست وسایلهایی مفید است که حجم ترافیکی سایر  براي تقاطع معموالً TSPروش 

هایی که  کنند زیاد باشد، با اضافه شدن زمان سبز به جهت تردد می ها جهتکه در دیگر  خودروهاحجم دیگر 

به همین دلیل این روش . شود می وارد ها آنبه  اي مالحظه قابل تأخیردارند،  )بی آر تی( اتوبوس هاي تندرو خطوط

  .یابد رود، عملکرد کل شبکه کاهش میسواري به کار  خودروهايبراي تقاطع با حجم باالي  که درصورتی

آمده  ونقل حملریزان سین و برنامهترافیک به کمک مهند در مهندسی 9پردازش تصویر هاي روشامروزه استفاده از 

در  ها دوربیناتفاق افتاده که توسط  رویدادهاي ،بالدرنگ صورت بهدر لحظه و  توان می ها روشبه کمک این . است

دار هاي چراغبراي تقاطعتري بندي مناسبترتیب زمانو بدین تشخیص دادهوشمند  صورت بهاست را  ضبطحال 

  .کردارائه 

  

 تعریف مسئله و اهداف تحقیق - 2

هاي  ساعتتندرو در  هاي اتوبوسایران و کاهش عملکرد مثبت  شهرهاي کالنبا توجه به تداخل ترافیکی زیاد در 

 HCM مناسب را به کمک روش بندي زمانتقاطع،  هاي حجمدر ابتدا با توجه به  در این پژوهش قصد داریم، پیک

مقید فعال و با کمک تشخیص اتوبوس در به کمک روش غیررا  دار چراغتقاطع  بندي مانسپس زدهیم،  ارائه 10

 صورت بهکنیم و در زمان رسیدن اتوبوس تندرو، زمان سبز را  بندي اولویتپردازش تصویر،  هاي روشتقاطع با 

  .تندرو اختصاص دهیم هاي اتوبوسموقت به 

براي حرکت  شده بینی پیشبرنامه تندرو به حداقل خواهد رسید،  هاي اتوبوسوارد بر  تأخیر وش،ربا انجام این 

 بی شک افزایشو  افزایش خواهد یافت ونقل حملقابلیت اطمینان بر شبکه  خواهد شد، تندرو حفظ هاي اتوبوس

  .را به دنبال خواهد داشتهمگانی  ونقل حملبراي استفاده از  ،خودروي شخصی کنندگان استفادهتمایل 

از آن استفاده  دار اولویت بندي زمانمرتبط با نوع سیستم و روشی است که براي  ،این روش هاي مزیت تأثیرمیزان 

... طرح هندسی تقاطع وشرایط ترافیکی منطقه مانند حجم ترافیک،  ،است تأثیرگذارعامل مهم دیگري که . کنیم می

، در قبل و بعد از ...یل وکاري یا تعطهوائی، روز تغییر در شرایط، مانند تغییر در حجم ترافیک، شرایط آب و  .است

 .]3[ باشد تأثیرگذاربر روي نتایج  تواند می TSPاجراي روش 

  

 روش کار - 3

در این روش . است 11غیرفعال بندي اولویت ، روشاول یکردرو. رویکرد براي حل مسئله وجود دارد دو، TSPدر روش 

تقاطع با توجه به  بندي زمان. تقاطع نیستیم دار اولویت بندي زمانبراي  اي پیشرفتهنیازمند به تکنولوژي خاص و 
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همگانی، مشخصات  ونقل حملیات عملکردي شبکه خصوص به، بلکه با توجه شود میحضور اتوبوس در تقاطع تعریف ن

. شود میتقاطع طراحی  بندي زمان... خیابان و اي حاشیهپارکینگ  هاي محدودیت، ها ایستگاههندسی تقاطع، محل 

 باشدمی اجرا قابل جا همهنقلیه عمومی نیست و بنابراین در  وسایلبه کنترل کردن یا تشخیص در این روش نیازي 

زیاد و حجم  ها اتوبوسباشد، فرکانس  بینی پیشقابل  ونقل حملاین روش زمانی مفید است که عملکرد شبکه  .]5[

 .]3[ در عمل تعداد بسیار اندکی از این روش به کار رفته است. ترافیک پایین باشد

و تقاطع عملکرد خود  شود میتعریف  بندي زماندر این روش براي تقاطع یک . است 12فعال بندي اولویتروش دوم 

موقت  طور بهکه حضور وسیله نقلیه عمومی در تقاطع شناسایی شود،  درزمانی. دهد میپیوسته انجام  صورت بهرا 

  . دهد میو زمان سبز را در اختیار اتوبوس براي تخلیه تقاطع اختصاص  کند میتغییر  بندي زماناین 

فاز سبز در  ،غیر مقید حالتدر . شود می بندي تقسیم 14و مقید 13غیر مقید دودستهخود به  بندي فعال اولویت روش

ایط دیگر شر تأثیردر حالت مقید  که درحالی، شود میبه آن اختصاص داده  شود میکه اتوبوس شناسایی  هرزمانی

است که  اي پیشرفته هاي سیستمروش مقید نیازمند . شود میدیده  ...اتوبوس و بندي زمانحجم مسافر،  ازجمله

  .کنند شرایط اضافی را شناسایی

بنابراین . ایم نمودهغیر مقید فعال استفاده  بندي زمانموجود، در این پژوهش از روش  هاي محدودیتبا توجه به 

زیادي براي  هاي روش .هستیم که به کمک آن بتوان حضور اتوبوس در تقاطع را شناسایی نمودنیازمند سیستمی 

هاي شناساگر، تکنولوژي رادار به توان میازجمله آن  شده است که پیشنهاد یی حضور اتوبوس در تقاطعشناسا

 اي گونه بهباید  کاررفته بهروش  .پردازش تصویر اشاره نمود هاي روش و 16امیتر نوري ،AVL15 خودروهايو  اس پی جی

  .]2[ تشخیص دهدنقلیه  وسایلاتوبوس را از دیگر  بتواند باشد که

توانایی  ها،این روش .پردازش تصویر است هاي روشاستفاده از  ،ها اتوبوسبراي شناسایی  هزینه کم هاي روشیکی از 

خواهند داشت که  ترافیکی هاي دوربینبه کمک  شده ضبط ، با استفاده از ویدئوهايشناسایی اتوبوس را در تقاطع

 که درحالید، نقابلیت شناسایی اتوبوس در الین بی آر تی را دار هااین روش .نیستاضافی  هاي هزینهنیاز به صرف 

و چراغ براي  کند میرا شناسایی ن اند شدهکه به دالیل مختلف وارد الین بی آر تی  خودروهاییبقیه  ،شناساگرها

   .ماند میچنان قرمز باقی هم ها آن

 شده  ارائهویدئو  اشیاء در تلفی براي شناساییمخ هاي روش تصویر،پردازش  بینایی ماشین و در حوزه يامروزه 

با توجه به  سپس، .استفاده شده است براي تشخیص اتوبوس تندرو 17ساخت یافته هاي مدلدر این پژوهش از . است

  .می کنیمتقاطع را اصالح  بندي زمانیا نه، برنامه  کند میاینکه اتوبوس در تقاطع مسافر را سوار و پیاده 
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  زمان بندي تقاطع - 1- 3

براي این کار برنامه اي به . هستیم 18از پیش تعیین شده در اولین قدم، نیازمند زمان بندي تقاطع به صورت ثابت

 .کنداطع را ارائه میبندي چراغ تقآمریکا، برنامه زمان HCMکه به کمک آئین نامه  هنوشته شد MATLABزبان 

  .باشدختلف تقاطع و مشخصات هندسی آن میهاي ماین کار نیازمند دانستن حجم جهت

در  ازآنجاکه. آید میدر هر فاز به دست  19قرمز تمامتقاطع مقادیري براي زمان  بندي زمان، براي HCMدر روش 

ین مقدار را برابر صفر فرض ، اگیرند میبرابر صفر در نظر  معموالًرا  قرمز تمامفاز  ،بندي تقاطع ما براي زمانکشور 

  .کردیم

  

  شناسایی اتوبوس در تقاطع -2- 3

برداري شده از ي این کار، ابتدا از ویدئو تصویربرا. بندي، نیازمند شناسایی اتوبوس در تقاطع هستیم بعد از ارائه زمان

ي به دلیل کاربرد و حجم زیاد محاسبات، نیازي به شناسایی اتوبوس در همه. کنیمتقاطع، تعدادي فریم جدا می

سپس، . کندفریم کفایت می 25ي هاي ویدئو نیست و تشخیص اتوبوس در هر ثانیه از ویدئو، یعنی با فاصلهفریم

شده توسط  معرفی VOC-release5ص اشیاء از سیستم تشخیآمده، دستهاي بهبراي تشخیص اتوبوس در فریم

  .هاي موجود، استفاده شده است ترین سیستم ترین و بهینه ، یک از دقیق ]6[گیرشیک و همکاران 

رود، زیرا عالوه بر تغییرات در شرایط نوري  ر مییکی از مسائل پیچیده در بحث بینایی ماشین به شما تشخیص شئ

از طرف دیگر، در زمینه کار تشخیص اشیاء، . از نظر ظاهري متفاوت هستند و زاویه دید، اشیاء در یک دسته نیز

بدین منظور، نیازمند . نظر، مشکل استهاي متفاوت اطراف شئ مورد حله آموزش به دلیل وجود پس زمینهمر

سیستمی دقیق و بالدرنگ هستیم تا با کمترین خطا و طرف کمترین زمان، اتوبوس را در سطح خیابان شلوغ 

  .یص دهدتشخ

کند، زیرا  استفاده می 20پذیر هاي چند مقیاسی شکل براي تشخیص شئ از ترکیب مدل Voc-release5سیستم 

تنها که  21ها با استفاده از روش افتراقی این مدل. د نتایج خوبی ارائه دهدتوان پذیر به تنهایی نمی یک مدل شکل

این روش  .شوند اي از تصاویر است، آموزش داده می مجموعهاي براي اشیاء در یک  نیازمند چارچوب محدود کننده

اي از اجزاء  ي اشیاء را با استفاده از مجموعهساختارهاي تصویر. کند عمل می ]8، 7[ 22براساس ساختارهاي تصویري

هاي ظاهري محلی یک شئ را بدست  هر جزء، ویژگی. دهند نمایش می 23پذیر دي شکلتنظیم شده در یک پیکربن
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 Pre-Time Signalize  
19

 All-red 
20

 Multiscale deformable part model 
21

 Discriminative procedure 
22

 Pictorial structures 
23

 Deformable configuration 
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. کند هاي خاصی از این اجزاء بیان می پذیر به وسیله ارتباطات بین جفت ، در حالی که پیکربندي شکلآورد می

  .دهند ن میاز جمله ساختارهاي تصویري، در زمینه تشخیص اشیاء عملکرد خوبی از خود نشا ،پذیر هاي شکل مدل

دار  هاي گرادیان جهت یژگیک فیلتر روي هیستوگرامی از وکه از ی ]Dalal-Triggs ]9این سیستم، مدل 

)HOG24 (شده توسط فیلتر  تعریف 25اي را بهبود داده و مدل بخشی ستاره کرد، استفاده میrootاي از  ، مجموعه

اي براي شئ دوچرخه آورده  ستارهمدل  1در شکل . را ارائه داده است 27پذیر هاي شکل و مدل 26فیلترهاي بخشی

   .شده است

  

               
 مدل ستاره اي براي شئ دوچرخه :1 شکل

  

در این مدل ها، فیلترهاي بخشی ویژگی ها را در دو برابر رزولوشن مکانی نسبت به ویژگی هاي بدست آمده بوسیله 

در شکل  .بدین ترتیب ویژگی هاي ظاهري اشیاء در چندین مقیاس مدل می شوند.  استخراج می کنند rootفیلتر 

  .هرم ویژگی ها آورده شده است 2
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 Histogram of Oriented Gradients 
25

 Star-structured part-based model 
26

 Part-based model 
27

 Deformation model 
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 هرم ویژگی ها و نمونه اي از مدل انسان درون هرم ها :2 شکل

  

هاي  منظور یافتن الگوهایی از ویژگی ي یادگیري، به مرحله. باشند می 28ها در ابتدا نیازمند مرحله یادگیري این مدل

شود تا با آمده، مدلی ساخته میسپس، براساس الگوهاي بدست . رودمی کارآمده از تصویر به دست به 29سطح پایین

ها با استفاده از  در مرحله آموزش مدلبدین ترتیب،  .استفاده از آن، شئ مورد نظر در تصاویر تشخیص داده شود

شود، استفاده  نامیده می LSVM 31که  ]MI-SVM ]10 30گذاري شده، از فرمول متغیر پنهان هاي برچسب داده

  :، با استفاده از رابطه زیر مقداري اختصاص داده می شودLSVMدر  xبراي هر متغیر . شده است

( )
( ) max ( , )

z Z x
f x x z  


   )1(  

 
,φ(xمقادیر پنهان، و  zبرداري  از پارامترهاي مدل،  βدر این رابطه،  z) هاي  در مدل. ها است بردار ویژگی

 z، 33پذیري شکلهاي هزینه  وزن، و 32، فیلترهاي بخشیrootعبارتست از الحاق فیلتر  βکار رفته،  اي به ستاره

,φ(xمتشکل از مشخصات پیکربندي شئ، و  z)  هاي  ها و ویژگی هایی از هرم ویژگی پنجرهعبارتست از الحاق زیر

  .پذیري جزئئ شکل

براي کاهش . شود استفاده می HOGهاي مناسب از هر تصویر براي تشخیص شئ، از ویژگی  ج ویژگیبراي استخرا

، بعد بردار ویژگی را کاهش HOGهاي  بر روي ویژگی PCA 34ش سرعت، با استفاده از حجم محاسبات و افزای
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 Learning  
29

 Low-level features 
30

 Latent variable 
31

 Latent Support Vector Machine 
32

 Part filter 
33

 Deformation cost weights 
34

 Principal component analysis 

 rootفیلتر 



 

٨ 
 

رود، بلکه عملکرد همانند عملکرد بر روي کل بردار ویژگی  از بین نمیام این کار، نه تنها اطالعاتی با انج. دهیم می

  .است

  :بیان شودي ترکیبی از سه مورد زیر تواند به وسیلهبه عبارت دیگر، این سیستم می

  )HOG(دار هاي جهتهاي سطح پایین قوي براساس هیستوگرامی از گرادیانویژگی - 1

 )ساختارهاي تصویري(هاي بخشی تغییرپذیر هاي تطبیق کارا براي مدلالگوریتم - 2

 )LSVM(پذیر با متغیرهاي پنهان  ادگیري تمییزی - 3

ها سیستم با استفاده از آنسیستم را آموزش داده تا  هاي تندرو،بدین منظور، ابتدا با استفاده از تصاویري از اتوبوس

هاي ویدئو هاي تندرو در فریمسپس، با استفاده از مدل آموزش یافته به تشخیص اتوبوس. بسازد مناسب را مدل

را در شرایط مختلف نوري، زوایاي مختلف دید دوربین و با  اتوبوسسیستم قادر است بدین ترتیب، . پردازیممی

  .وجود انواع مختلف از آن شئ، تشخیص دهد

  

  تخصیص زمان سبز به اتوبوس -3- 3

زمان  که درصورتی. براي عبور از تقاطع را محاسبه کنیم موردنیازپس از شناسایی اتوبوس، نیاز داریم زمان سبز 

 :شود میاز رابطه زیر محاسبه  موردنیازانیه فرض کنیم، زمان ث 1راننده را  العمل عکسواکنش و 

int

3.6
1 ( )addg L L

V
    

)2(  

  :که در آن

  براي عبور اتوبوس از تقاطع موردنیاززمان سبز : ����

  کیلومتر بر ساعت برحسب سرعت متوسط اتوبوس براي تخلیه تقاطع: �

  طول اتوبوس: �

  .اتوبوس براي تخلیه باید طی کندطولی از تقاطع که : ����

  

 مطالعه موردي -4

و از  کند میاز آن عبور  BRTی داریم که خط های تقاطعبراي بررسی عملکرد این روش، نیاز به انتخاب یکی از 

اتوبوس  BRTبراي این کار خط تقاطع نورباران شهر اصفهان که خط . در آن زیاد نباشد خودروهاطرفی حجم دیگر 

مختلف  هاي جهتبه همراه حجم پالن این تقاطع را . را انتخاب کردیم گذرد میمیدان آزادي از آن  –میدان قدس 

  :کنید میمشاهده  3شکل  در



 

 

  
 مختلف

 راست به گردشي خودروها، حجم شده

وجود  ها آنتقاطع نیازي به در نظر گرفتن 

، حجم گروه HCMتوسط  شده ارائهحجم با توجه به جداول 

این . است آمده دست بهبراي تصحیح مقادیر حجم 

تقاطع، فاز  فازبنديچون در . کند میرا به معادل حجم مستقیم تبدیل 

وارد  راست به گردشي خودروها ازآنجاکه

   

٩ 

مختلف هاي جهتساعتی  هاي حجمپالن تقاطع و  : 3شکل 

 

شده ساخته هاي جزیره باوجودکه در پالن مشخص است، قبل از تقاطع 

تقاطع نیازي به در نظر گرفتن  بندي زمانو در طراحی  شوند میجدا  چپ به گردش

حجم با توجه به جداول  شده اصالحمختلف، مقادیر  مسیرهاي

 .آورده شده استروه الین در هر خط هاي مختلف و حجم گ

براي تصحیح مقادیر حجم  HCMاز جداول  Equivalentاعداد مربوط به ستون مربوط به 

را به معادل حجم مستقیم تبدیل  راست به گردشو  چپ

ازآنجاکه. است 05/1 برابر چپ به گردش ضرایبمحافظت شده است، 

  . برابر صفر خواهد بود چپ به گردش، این ضریب براي حجم 

که در پالن مشخص است، قبل از تقاطع  گونه همان

گردشاز مسیر مستقیم و 

  .ندارد

مسیرهايحجم  1در جدول 

هاي مختلف و حجم گالین

اعداد مربوط به ستون مربوط به 

چپ به گردشحجم  ضرایب

محافظت شده است،  چپ به گردش

، این ضریب براي حجم شوند میتقاطع ن
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  مختلف تقاطع نورباران هاي جهتحجم خودروها در   :1جدول 

Approach MOVEMENT 
VOLUME 
(Veh/hr) 

EQUIVALENT 
VOLUME 
(tvu/hr) 

LANE 
GROUP 

VOL 
(tvu/h) 

VOLUME/LANE 
(tvu/hr/ln) 

EAST BAND 

Left 385 1.05 404 404 404 

Through 360 1 360 360 180 

Right 225 0 0 0 0 

WEST BAND 

Left 340 1.05 357 357 357 

Through 380 1 380 380 190 

Right 250 0 0 0 0 

NORTH BAND 

Left 360 1.05 378 378 378 

Through 865 1 865 865 432.5 

Right 315 0 0 0 0 

SOUTH BAND 

Left 420 1.05 441 441 441 

Through 920 1 920 920 460 

Right 315 0 0 0 0 

  

، چهار فاز را با مقادیر MATLABدر  HCMبر اساس  شده نوشتهمقادیر حجم براي تقاطع، برنامه  واردکردنبا 

همچنین این روش زمان زرد پس از هر فاز سبز را . دهد میپیشنهاد  2در جدول  شده دادهسبز نشان  هاي زمان

که از  ثانیه است 81کل زمان سیکل برابر  طبق برنامه زمان بندي ارائه شده، .دهد میثانیه پیشنهاد  4معادل 

  .تر می باشدثانیه است، کم 120ماکزیمم زمان پیشنهادي وبستر که 

بدین منظور، ابتدا ناحیه . یازمند سنجش مدل براي شناسایی اتوبوس در تقاطع هستیمبندي تقاطع ن بعد از زمان

به  ROIبراي تشخیص اتوبوس را مشخص کرده و تنها قسمتی از فریم ویدئو مربوط به ناحیه  (ROI)مورد نظر 

  .ستنمایش داده شده ا ROIناحیه  4در شکل . براي تشخیص اتوبوس داده می شود VOC-release5سیستم 
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  براي تقاطع نورباران شده ارائه بندي زمانبرنامه  :2جدول 

19 (s) 

  
  Phase 1 

9 (s)      Phase 2  

20 (s)  

    

Phase 3  

21 (s)  

    

Phase 4  

  

                      
 مورد نظر از فریم ویدئو ROIناحیه : 4 شکل

  

و عملکرد شده  برداري فیلماز تقاطع  مختلف روز هاي زمانبراي سنجش عملکرد سیستم تشخیص اتوبوس، در 

نتایج شناسایی اتوبوس در  7-5شکل در . ارزیابی شده استو تفکیک آن از ترافیک  تشخیص اتوبوسبرنامه در 

   :آورده شده است )پیک شب( ، ظهر و شب)پیک صبح( ساعات اولیه صبح

ROI 



 

 

  
  از ویدئو در پیک صبح

  
  ثانیه اي از ویدئو در ظهر

  

 شبپیک ثانیه اي از ویدئو در 

مدل در  قابلیت، یابد میکاهش  ترافیکی

شود، مشاهده می 7طور که در شکل 

١٢ 

از ویدئو در پیک صبح ثانیه اي 16 تشخیص اتوبوس در یک کلیپ :5 شکل

ثانیه اي از ویدئو در ظهر 26تشخیص اتوبوس در یک کلیپ  :6 شکل

ثانیه اي از ویدئو در  60تشخیص اتوبوس در یک کلیپ  :7 شکل

ترافیکی هاي دوربین برداري فیلمدر شب، به دلیل نبود نور کافی، کیفیت 

طور که در شکل همان. است اي ویژهداراي اهمیت  در شرایط مختلف نوري

  .اتوبوس را در شب نیز شناسایی کند

  :سیستمشناسایی نشده توسط 

 

 

شکل

 

شکل

  

در شب، به دلیل نبود نور کافی، کیفیت  ازآنجاکه

در شرایط مختلف نوري تشخیص اتوبوس

اتوبوس را در شب نیز شناسایی کند ه استاین مدل توانست

شناسایی نشده توسط  وسیله نقلیه دیگر
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 خودرو غیر اتوبوس متجاوز به حریم بی آر تی تشخیص داده نشده :8 شکل

  

 موردنیازمتر در نظر بگیریم، زمان سبز  5/18 را BRT هاي اتوبوسو طول  متر 22 تقاطعطول بدین ترتیب، اگر 

با توجه به ورود اتوبوس به تقاطع و داشتن  توان می. ثانیه به دست خواهد آمد 4براي عبور اتوبوس از تقاطع برابر 

  .ثانیه کاهش داد 3زمان الزم براي تخلیه تقاطع، این زمان را به 

  

 گیري نتیجه - 5

با حجم پایین و متوسط، عملکرد  هاي تقاطعقابلیت آن را دارد که در  شده ارائهمدل  مالحظه کردیمکه  گونه همان

بندي را براي ترین زماناین مدل عالوه بر آن که بهینه. وارده بر اتوبوس داشته باشد تأخیرخوبی را در کاهش 

  . ها را در تقاطع به شدت کاهش دهدوسارائه می دهد، قادر است تاخیر وارد بر اتوب HCMتقاطع به کمک روش 

ي شخصی در تقاطع زیاد باشد، زمان سیکل تقاطع افزایش خودروهاحجم  که درصورتیاما باید در نظر داشت که 

، به نقلیه وسایلوارده بر سایر  تأخیر شود میباعث  ها اتوبوسبراي  TSPاز روش  از سوي دیگر استفاده .یابد می

این کار ممکن است . افزایش یابد خصوص وسائلی که در جهت هایی حرکت می کنند که الین بی آر تی ندارند،

  .باعث کاهش عملکرد مثبت کل شبکه شود
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Abstract 

Delay that traffic lights and congestion cause to the BRT, increases the operational cost and 
lowering the level of service. One way to minimize this delay is to use Priority scheduling 
method for stop lights. In this method, the bus delay would be decreased or eliminated by 
giving green light to the direction that bus is approaching. This causes on schedule arrival 
for bus transit system, minimizing delay, and increasing reliability on travel time. 
In this paper, by using image processing method identified whether the bus is in the 
intersection our not. First, we write a program in MATLAB compiler to signalize one 
intersection due to the volume passing each direction. We used HCM rules in this program. 
Then by using image possessing models we determine if there is any bus in the intersection. 
The model will give the bus enough time to pass the intersection and after that the timing 
would be as previous. To measure the efficiency of this method we choose specific-in real 
world intersection for signalization. 
 

Keywords: Traffic signal priority; HCM; BRT; Image processing; 


