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  :ار پيشگفت

نسانها و كاال از اهميت بسزايي برخوردار در جهان پيشرفته امروزي ارتباطات، حمل و نقل و جابجايي ا
در دهه حاضر با توجه به . ترين زمان ممكن امري مهم و حياتي است بوده و انجام اين امر در كوتاه

هاي ارتباطي،  تعداد مسافرين و وسايل نقليه در كنار محدوديت ظرفيت شرياني افزايش قابل مالحظه 
كنترل و مديريت هوشمند ترافيك امري كامال الزامي نموده  هاي جديد را در زمينه بكارگيري فن آوري

مقاله ي پيش رو نمونه اي از اين كنترل را توسط ميكروكنترلرها ارائه مي دهد كه نكته قابل توجه . است
آن كنترل بدون ارتباط مستقيم چراغ هاي راهنمايي در چهارراه ها با احتساب حجم ترافيك به منظور 

  .ليه چهارراه بدون پرش زماني در تايمرها مي باشدسرعت بخشيدن به تخ

و براي شبيه سازي آن به دليل پايين بودن  رنامه نويسي كدويژن نوشته شدهبرنامه كنترلي فوق در محيط ب
  .شده استدلفي استفاده  نوشته شده به زبان در اين برنامه از نرم افزارسرعت نرم افزار پروتئوس 

 قرار گرفتهمقاله تصاويري از آن ي ورت يك ماكت انجام شده كه در ادامه ساخت اين برنامه نيز به ص
  .است

    

  با تشكر  

  عطائيان
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  : تحقيقعنوان 
  

 كنترل هوشمند ترافيك شهري الگوريتمپياده سازي  

  
ع هاي مهم و پررفت و آمد از زمان در چهارراه هاي شهرهاي بزرگ و همچنين تقاطبراي استفاده بهينه 

به طوري كه نيازي به نيروي انساني مداوم براي  شهرهاي كوچك تر كنترل هوشمند چراغ هاي راهنمايي
اين كنترل هوشمند به گونه اي  .از اهميت ويژه اي برخوردار است تغيير چراغ ها در چهارراه ها نباشد

مز را با توجه به حجم ترافيك در خيابان طراحي شده است كه حداقل زمان انتظار در پشت چراغ قر
 .بدين منظور الگوريتمي طراحي شده است كه اين اهم را تحقق سازد. مورد نظر براي راننده فراهم سازد

. در محيط كدويژن برنامه ريزي شده است 16هاي اي تي مگاي وريتم مورد نظر توسط ميكروكنترلرالگ
شده و فيلم و شبيه سازي آن ند به صورت ماكت مدل سازي نمونه اي از اين كنترل يا چهارراه هوشم
  .در دي وي دي پشت جلد ضميمه شده استتوسط نرم افزار نوشته شده به زبان دلفي 
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  :مقدمه و تاريخچه اي از موضوع تحقيق 
  

م و در اين قسمت به تاريخچه و توضيحاتي از ترافيك و علت ايجاد آن به خصوص در ايران مي پردازي
  .سپس تاريخچه اي از به وجود آمدن چراغ راهنمايي در جهان و اولين آن در ايران مي پردازيم

  
  

  :ترافيك 
  

  :تعريف ترافيك 
  

نقليه و  عبور و مرور وسايطي ترافيك يك واژه شناخته شده بين المللي است و در قوانين به مجموعه 
 :شود اين عوامل عبارتند از از سه عامل تشكيل ميترافيك . گردد ها اطالق مي اشخاص و حيوانات در راه

اي به نام ترافيك وجود  چنانچه هر يك از عوامل سه گانه نباشد اصوال مساله. نقليهي انسان، راه، وسيله 
ها نشان داده است كه بهترين راه كنترل ترافيك و به مفهوم ديگر به حداقل  بررسي. نخواهد داشت

ز آن، استفاده از سه گروه عواملي است كه شايد بتوان آنها را به صورت سه رسانيدن ضرر و زيان ناشي ا
  :نوع راه جهت بهبود ترافيك بيمار در اين جامعه تجويز نمود كه اين عوامل عبارتند از

  مهندسي ترافيك. 1
  اجراي مقررات. 2
  آموزش در مهندسي ترافيك. 3
  

  :تاريخچه ي شكل گيري مهندسي ترافيك در ايران 
  
، طرح هندسي و سازه اي راه 1940تا1930هاي در سال .گردد از به حمل ونقل، به تاريخ وتمدن برميني

نوان يكي از اهميت ويژه اي يافت و تحقيقات زيادي در اين زمينه صورت گرفت و مهندسي راه به ع
ايش ها وهمچنين افز بدين ترتيب مسائل ترافيك و جاده .ها مطرح گرديده مواد درسي در دانشگا
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 ي ها، با همه بدين ترتيب مسايل ترافيك وجاده. سرعت، مساله تراكم و تصادفات مطرح گرديد
اين مسائل شامل ارتباط داخلي طبيعت شهر و قوانين فيزيكي . هاي آن مورد توجه واقع شدند پيچيدگي

ه بر مطالعه و بنابراين موضوع جديد مهندسي ترافيك به وجود آمد، ك. گرديدند زمان، فاصله و حركت مي
  .ها تاكيد دارد ها و پايانه ها، تقاطع صالح عملكرد ترافيك در شبكه جادها

، در حدود صد شهر با جمعيت بيش از يك ميليون نفر وجود داشته، اين در شرايطي 1950در سال 
 ، مهندسيراي اخيه بدين ترتيب در دهه. ار شهر رسيداين تعداد به بيش از هز 2000است كه در سال 

  .ترافيك و به خصوص مهندسي ترافيك شهري، اهميت ويژه اي يافت
سال پيش وقتي اولين اتومبيل به نام ماشين دودي وارد ايران شد موجي از شادي و سرور را در  107

تواند موجب رفاه وآسايش در  مردم براين باور بودند كه اين وسيله چهارچرخ مي. بين مردم برانگيخت
دادند كه اين وسيله روزي زندگي كردن را براي  اين تصور را در ذهن خود راه نمي جامعه شود اما هرگز

  .آنها سخت كند
رفته رفته واردات ماشين به ايران افزايش يافت و  1300با شروع شهرسازي به صورت مدرن در سال

ي ا روانه اتومبيل سازي در ايران توليدات خود ري اولين كارخانه  1326پس از آن نيز يعني در سال 
  .بازار كرد

ها، قوانين و مقررات مختلفي وضع  ها بود كه براي كاهش عوارض و مضرات آن ماشين در همان سال
سال پيش يعني  87تصادف در تهران كميسيوني در وزارت كشور ي شد و به دنبال وقوع دو حادثه 

  .ي تدوين شدرانندگي نامه يا آئين نامه  تشكيل و اولين نظام 1298ماه سال  درآبان
رانندگي در تهران و شميران را صادر كرد  اين كميسيون دستور به كارگيري ماموران راهنمايي و

  .اتومبيل به صاحبان آن گواهينامه داده شودي وهمچنين دستور داد كه تنها پس از معاينه 
وانين راهنمايي داد كه روزي شاهد كم توجهي به ق طوالني كمتر كسي احتمال ميي با وجود اين سابقه 

  .اين كم توجهي در جامعه فراگير شود و رانندگي در كشور باشيم و
آسودگي واطمينان خاطر براي ي اجراي قوانين و مقررات و نظارت برآن امري اجتناب نا پذير والزمه 

ها شاهد  ه سال از انتشار آن توصي 37از گذشتسفرهاي درون شهري و بين شهري است اما امروز پس 
  .هزار قبض جريمه براي رانندگان متخلف هستيم 90روزانه  صدور



 

۵ 
 

مقايسه با  در گرچه اين تعداد خودرو كنند ر تردد ميشش ميليون خودرو دركشو هم اكنون بيش از
ميليون خودرو ناچيز است اما وضعيت حمل  26كشورهاي توسعه يافته همچون انگلستان با بيش از 

خاورميانه بعد از احتساب افغانستان وعراق جنگ ي ايران در منطقه  اجراي مقررات آئين نامه در ونقل و
  .زده در پايين ترين رتبه قرار دارد

  
  :علت ايجاد ترافيك 

  
وردي يك بعدي بتوان آن را حل تك مجهولي نيست كه با برخي ترافيك هم مانند عوارض يك معادله 

را  كه جز كالن شهرها به حساب نمي آيندشهرهايي دي كلي علل ايجاد ترافيك در بن در يك دسته .كرد
راهي درون  هاي بزرگ بود شبكهنارزان بودن بنزين،  .سي قرار دادتوان مورد برر در چند مورد مي

، هوشمند نبودن ترافيك و عدم وجود تسهيالت در نقاط )مترو(شهري، كمبود شبكه حمل و نقل ريلي
را مي توان به هوشمند نبودن چراغ هاي راهنمايي  يكي از موارد هوشمند نبودن ترافيك .گوناگون شهر

  .اشاره كرد
باال ي براي هوشمند كردن چهارراه ها روش هاي مختلفي وجود دارد كه همه ي آن ها نياز به هزينه 

چراغ هاي راهنمايي را هوشمند كرد، اما با اين وجود از مي توان نسبتا كمتري ي ندارند و فقط با هزينه 
  .زده مي شود اين امر سر باز

  
  :علت افزايش ترافيك 

  
توان در توليد بيش ازحد خودرو،  شود كه علت آن را مي مي هر سال نسبت به سال گذشته بدتر ترافيك

خودروهاي تك سرنشين و رعايت ي تردد بيش از اندازه  هاي فرسوده، از رده خارج نكردن ماشين
هر روز . مربوط به محل پارك خودرو استبيشترين مشكل . نكردن قوانين توسط همشهريان دانست

تعداد . گيرد گونه فرهنگ سازي صورت نمي شود و در اين باره هيچ تعداد زيادي خودرو توليد مي
نامناسب بودن برخي معابر و . ها كم است ن نندگي نيز براي كنترل بهتر خياباماموران راهنمايي و را

  .باشد تور سواران از ديگر عوامل افزايش ترافيك ميرعايت نكردن قوانين توسط رانندگان مخصوصا مو
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ديگر ي شهر به نقطه ي شهروندان براي هر كار كوچكي با خودروهاي شخصي خود ازاين نقطه 
ها را بدون انجام  توان بسياري از كار روند، درحالي كه هم اكنون با به وجود آمدن شهر الكترونيك مي مي

در  گري كه دراين زمينه وجود دارد، وضعيت بد حمل و نقل عمومي ديي مساله  .اين سفرها انجام داد
نداشته  نقل عمومي  و  چنداني به استفاده از وسايل حملي گذشته است كه باعث شده شهروندان عالقه 

هنگ سازي شود، كه اين مساله توسط شهروندان بايد فر البته براي استفاده از حمل و نقل عمومي. باشند
  .بر است زمان

با اين وجود ما نبايد توليدات خودرو و نبود جا و يا نا مناسب بودن جاده ها و يا تقاطعات كه با گذشت 
هميشه راه . زمان باگسترش شهرها ايجاد مي شوند را بهانه اي براي غير قابل حل بودن ترافيك دانست

يكي از اين روش . ندكه با وجود سادگي اين مشكل را تا حدودي بهبود مي بخش دحل هايي وجود دارن
ها كه بخشي از انواع ترافيك را سامان دهي مي كند هوشمند كردن چهارراه ها ويا به عبارتي هوشمند 

  .كردن چراغ هاي راهنمايي است
  

  :هدف مديريت ترافيك
  

رتباطي موجود و افزايش هاي ا هاي راه ت ترافيك، استفاده بهينه از شبكهبه طور كلي هدف مديري
به عبارت . اين هدف بايد تا حد ممكن بدون لطمه زدن به محيط زيست تحقق يابد. هاست ايمني راه

مربوط  ها و حفظ منافع عمومي  ديگر مديريت ترافيك، استفاده از امكانات موجود، افزايش بهره وري آن
ك اقدامات مربوط به اعمال مديريت ترافيك شهري، به نوع ترافي. هاي ارتباطي است راهي به شبكه 

براي مثال، همان هوشمند كردن تقاطعات مهم و پر رفت و آمد شهرها عالوه بر سرعت . بستگي دارد
با توجه به حجم  بخشيدن به عبور و مرور و كاهش اتالف وقت راننده در پشت چراغ قرمز كه گاه

ش مصرف هبان هاي منتهي به چهارراه مورد نظر بيهوده است تاثير قابل توجهي در كاترافيك ساير خيا
  .خواهد داشتبنزين و نيز كاهش آلودگي هوا 
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  :بهترين راه حل ترافيك
  

آموزش  .فرهنگي آموزش فرهنگ ترافيك است -اقتصادي  -بهترين راه حل اين معضل اجتماعي 
ستان و دبستان هاي سني پايين و از سطوح كودك ترافيك بصورت بنيادي و فرهنگي بهتراست از گروه

. ي و دبيرستان شروع شود تا اين فرهنگ از كودكي در خمير نسل آينده حك شوديماوسپس مدارس راهن
و از  .دنهاي ما بايد با تكيه بر اصول مهندسي ترافيك طراحي و احداث شو ها و راه  جادههمچنين 

بين المللي مجهز باشند ي كيفيت ايمني و ضريب اطمينان مطلوب برخوردار و به عالمات شناخته شده 
  .ئم ديگرنه عال

اين ها و به گونه اي بهتر به موازات اين موارد مي توان با استفاده از تكنولوژي روز دنيا ي در كنار همه 
و با الكترونيكي كردن و هوشمند نمودن مسايل مربوط به كنترل ترافيك مساله ي مهم كاهش هر چه 

  .بيشتر ترافيك را با كيفيت باالتر سرعت بخشيد
  

  

  :چراغ راهنمايي 

  :تعريف جامع چراغ راهنمايي 

روها، ورودي و   ها، پياده  اين چراغ در تقاطع جاده. است نماد راهنمايي و رانندگييك  چراغ راهنمايي
اين وسيله حق . كند شود و جريان آمد و شد را كنترل مي خروجي معابر و برخي اماكن ديگر نصب مي

 .سازد مشخص مي) سبز، زرد، قرمز(عبور را به كمك سه رنگ نوري استاندارد 

  .ف استبه معني توق قرمزروشن بودن چراغ         

به معني پايان يافتن مهلت عبور، دقت بيشتر براي عابران در حال عبور و  زردروشن بودن رنگ      
  .شوند اعالم توقف به عابراني كه به مسير نزديك مي

  .است  عبور در مسير مشخص شدهي به معني اجازه  سبز روشن بودن رنگ    
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 قرمز كوررنگيبز شامل فام آبي رنگ است تا مبتاليان به عموماً نور قرمز شامل فام نارنجي رنگ و نور س
  .سبز را به گمراهي نيندازد -

  
  :ي و رانندگ راهنمايي هاي آشنايي با تاريخچه چراغ

  
 پيش از اختراع اتومبيل و در زماني كه ترافيك شامل چهارپايان، واگن 1868هاي راهنمايي در سال چراغ

  . شد، طراحي و در لندن نصب شدها و عابران پياده مي ها، كالسكه

آهني به  اين چراغ از دو فانوس گازي قرمز به معناي توقف و سبز به معناي احتياط و توسط مهندس راه
  .ته شده بودساخ " J P Knight" نايتجي پي  نام

اين چراغ راهنمايي گازي منفجر شد و مأمور پليسي را كه مشغول  1969البته يك سال بعد در ژانويه 
  . روشن كردن آن بود، به شدت مجروح كرد

تر است، بعد از اختراع  هاي راهنمايي امروزي شبيه اما اولين چراغ راهنمايي نسل جديد كه به چراغ
  .و به همت يك مأمور پليس راهنمايي و رانندگي ساخته شد اتومبيل و در شهر ديتوريت

.  

  

  

  

  

  



 

٩ 
 

هاي برقي خودكار مجهز  او اين چراغ را با الهام از چراغ كنترل خط ريل راه آهن كه از گذشته به چراغ
هاي كنترل خطوط ريلي  شده بودند، طراحي كرد، اين چراغ با سه فانوس، قرمز، نارنجي و سبز از چراغ

  .و در يك تقاطع در ديترويت نصب شدساخته شد 

تقاطع در اين شهر به چراغ راهنمايي  15سال  با آزمايش موفقيت آميز اين چراغ، ظرف كمتر از يك
 طراحي و ساخت و مديريت چراغ ه يهاي بسياري در حوز از آن تاريخ به بعد پيشرفت. مجهز شدند

يي به عنوان ابزار اصلي كنترل و مديريت هاي راهنمايي به دست آمده است و امروزه چراغ راهنما
  . تقاطعات مطرح هستند

  
  :در ايران 

  

امام (هاي سپه  در تقاطع 30ي هاي دهه  هاي راهنمايي و رانندگي در سال در ايران هم اولين چراغ
ولي عصر، پل امير بهادر، باغ ملي، دروازه شميران، گمرك و اميريه نصب شد ولي قبل از ، )خميني ره

هاي راهنمايي به صورت كوله پشتي بودند كه داراي دو چراغ قرمز، سبز و  ها، چراغ صب اين چراغن
گرفت و كليد آن ها بود، كوله پشتي در پشت مامور قرار مي كليدي در جهت خاموش و روشن كردن آن

  .سمت چپ قرار داشتي روي سينه 

هاي راهنمايي مجهز  مرور به نسل جديد چراغ تقاطع هاي شهر تهران به 40و  39هاي  باالخره در سال
  .شدند
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 هاي راهنمايي و رانندگي كه در شهر تهران نصب و راه اندازي شدند مجهز به فانوس نسل اول چراغ

هاي المپي كوچك بودند كه از ديد كافي به خصوص در ساعات مياني روز و در نور شديد آفتاب 
عدم طراحي مناسب سيستم برق رساني و استفاده از روش كابلكه به دليل  ضمن آن ؛برخوردار نبود

ها بسيار باال بوده و خاموشي  كشي هوايي براي تأمين انرژي، درصد بروز اختالل در سيستم برق آن
  . هاي راهنمايي در تقاطعات اجتناب ناپذير بود مكرر چراغ

موران پليس راهنمايي و اط مايي به صورت غير خودكار و توسهاي راهنم كنترل اين نسل از چراغ
، مشاهداتشان از ها براي تغيير وضعيت چراغ رانندگي صورت مي پذيرفت و تنها معيار تصميم گيري آن

موران پليس تعيين از و قرمز نيز بسته به نظر همين مميزان زمان سب. وضع ترافيك در تقاطع مربوطه بود
  .مي شد

ها  هاي راهنمايي و رانندگي زمان ثابت بود كه در آن چراغتحول ديگر در طول اين دوران، راه اندازي 
شد و اين زمانبندي مدت زمان فاز سبز و قرمز براي هريك از مسيرهاي منتهي به تقاطع از قبل تعيين مي

  . شدفارغ از تغييرات حجم ترافيك در ساعات مختلف شبانه روز به صورت يكسان اعمال مي

هاي  ها به چراغ سازي و ايجاد تحول در امر تجهيز تقاطعگسترش، بهينه با توجه به لزوم 1371در سال 
 گيري از تكنولوژي هاي روز دنيا و بهره راهنمايي مبتني بر نگرش فني و مهندسي و مطابق با استاندارد

هاي  بهره برداري از چراغي اندازي و حوزه  نصب و راهي دهي نظام مند حوزه  هاي نوين و سازمان
و رانندگي سطح شهر تهران به  هاي راهنمايي هنمايي، مسئوليت طراحي، نصب و راه اندازي چراغرا

  . شهرداري تهران گذاشته شده ي عهد
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  فصل پنجم
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  :ي تحقيق خالصه 
  

با توجه به اهميت چراغ راهنمايي و رانندگي و تاثيرات مهم آن در زندگي روزمره ي هر شهروندي به 
  .بررسي عملكرد اين چراغ از ابتدا تا به امروز پرداخته شد

ل هر كدام شرح داده ل رد يا قبوالگوهاي مورد استفاده در هر يك از انواع چراغ ها بررسي گرديد و دالي
كه در جهت تكميل و يا تصحيح الگوي با ارايه ي جدول هاي زمان بندي الگوي مناسب  شد و در ادامه

  .ساده اي كه در ابتدا پيشنهاد شده بود مطرح شد

ازي در ادامه هم برنامه ي الگوي پيشنهادي در محيط كدويژن نوشته و با نرم افزاري به زبان دلفي شبيه س
  .شد

  .در آخر هم به صورت سخت افزاري و در غالب يك ماكت چهارراه هوشمند بحث شده ساخته شد

  

  :ارايه ي پيشنهاد ها 
  

كه در كالن شهر  scatsالگوي پيشنهاد شده در اين مقاله درست است كه مانند شبكه ي كامل و وسيع 
ي شود اما با توجه به هزينه ي اندكي كه ها در حال اجراست، همه ي قابليت ها و مزاياي آن را شامل نم

با آن شبكه ي وسيع دارد بسيار كاربردي و رضايت بخش در شهر هاي كوچكي مثل زنجان در مقايسه 
در مقايسه با طرح هاي فعلي اندك بسيار خواهد بود ودر نوع خود يك كنترل هوشمند مجزا با مشكالت 

  .و مورد دلخواه مي باشد



 

٨۶ 
 

كنترل هوشمند ترافيك شايد در ابتدا هزينه اي نسبتا زياد را متحمل شهرداري و  به كار گيري اين نوع
اداره ي راهنمايي و رانندگي كند اما در دراز مدت شاهد مزايا و منفعت هايي خواهيم بود كه آن هزينه 

بر سر عالوه برآن در اين طرح نيازي به بكارگيري نيروي انساني مداوم . ي اوليه را جبران خواهد نمود
همچنين كنترل هوشمند در وقت اتالفي رانندگان . يم داشتهر چهارراه و كنترل چشمي ترافيك نخواه

كه از مسايل مهم  هوااثر خواهد گذاشت و به دنبال آن مصرف بنزين كمتر و به تبع آن آلودگي محترم 
  .يافتكاهش خواهد روز و يك مسئله ي مهم جهاني است، 
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  نابع و مĤخذفهرست م
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 :در اين مقاله از منابع زير اقتباس شده است  •

  

http://www.hamkelasy.com/content/view/1605/75/  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D
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C  
http://hamshahrionline.ir/details/77373  

http://www.trafic.ir/MarkazControl.htm  
ksh.ir/index.aspx?siteid=108&siteid=108&pageid=1477-http://traffic  

http://azhamehchiz.persianblog.ir/post/1200 

http://www.wvshare.com/datasheet/ATMEL_PDF/ATmega16.PDF  
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