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Запропоновано адаптивну систему керування транспортним потоком на основі контро-
лера нечіткої логіки. Завдяки відображенню вхідних даних за допомогою лінгвістичної 
змінної і закладених у базі нечітких продукційних правил для поточних значень заванта-
женості перехрестя визначено оптимальні параметри світлофорного циклу. Застосування 
апарату нечіткої логіки дає змогу врахувати динаміку транспортних потоків і підвищити 
ефективність функціонування регульованого перехрестя. 

Ключові слова: адаптивна система керування, транспортний потік, контролер нечіткої 
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Моніторинг і контроль дорожнього руху є однією з найважливіших складових жит-

тя міста. Унаслідок щораз більшої кількості транспортних засобів на вулично-дорожній 
мережі великих міст ефективне керування інтенсивним транспортним потоком стає сер-
йозною проблемою в багатьох країнах. Утворення заторів призводить до зниження інте-
нсивності дорожнього руху, додаткових витрат часу, збільшення вартості поїздки та не-
гативного впливу на екологію. Зазвичай, ефективність транспортної інфраструктури за-
лежить від двох основних параметрів: пропускної спроможність дороги, яка визначена 
кількістю смуг для руху, якістю дорожнього покриття, наявністю різких поворотів тощо, 
та ефективності проїзду перехресть.  

Основним об’єктом для керування дорожнім рухом є перехрестя. Оптимізація сис-
тем керування транспортними потоками на регульованому перехресті полягає в налаш-
туванні параметрів роботи світлофорної сигналізації з урахуванням інтенсивності руху 
автотранспортних засобів. Інтенсивність та пріоритетний напрям руху автомобілів мо-
жуть суттєво змінюватися впродовж доби і залежно від дня тижня. Оскільки транспортні 
потоки в містах є нестаціонарними, то необхідно адаптувати світлофорне керування пе-
рехрестям до параметрів потоків завдяки використанню автоматизованих систем керу-
вання.  

У більшості випадків регулювання перехресть виконується за допомогою дорожніх 
контролерів, які перемикають сигнали світлофорів за заданою програмою, причому ви-
бір програм координації відбувається за запитом оператора автоматизованої системи 
керування або автоматично залежно від часу доби [1–3]. В окремих випадках використо-
вують диспетчерське керування режимами роботи світлофорів. У цьому разі об’єктом 
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керування є тривалість дозвільних сигналів світлофорів для кожного напряму транспор-
тного потоку. Недолік таких систем керування полягає в тому що немає засобів, які да-
ють змогу вносити корективи в програми в режимі реального часу. Ефективність проїзду 
перехресть можна підвищити за допомогою адаптивних систем керування і алгоритмів, 
які керують тривалістю фаз робочого циклу світлофорів залежно від інтенсивності руху 
транспортних засобів на під’їздах до перехрестя для кожного напряму руху. В адаптив-
них системах керування дорожнім рухом використовують різні підходи й алгоритми, які 
оптимізують цикл світлофорного регулювання для зменшення затримок на перехрестях, 
зокрема, методи імітаційного моделювання та нечіткої логіки [2,4]. Вибір алгоритму 
залежить від конкретних умов дорожнього руху.  

Останнім часом посилився науковий інтерес до методів нечіткого логічного висно-
вку для підвищення ефективності регулювання транспортних потоків [4–6]. Нечітка 
логіка формалізує здатність людини до наближених міркувань і допускає відмінні від 
бінарного значення істинності нечітких висловлювань. Нечітке моделювання є класич-
ною технологією штучного інтелекту, яку успішно застосовують у багатьох системах 
керування промисловими та побутовими пристроями, де традиційні методи моделюван-
ня та контролери, зазвичай, не забезпечують необхідного рівня ефективності чи продук-
тивності. Зокрема, нечіткі контролери застосовують у робототехніці, авіації, автомобі-
лебудуванні, системах клімат-контролю та системах керування освітленням [7–9]. Вико-
ристання лінгвістичних змінних в описі складних процесів, а також можливість викону-
вати формальний опис нечітких правил робить нечіткі алгоритми керування технічними 
системами порівняно простими в розробленні та тестуванні. Тому наша мета полягала в 
модифікації системи керування транспортними потоками на основі нечіткого логічного 
висновку для підвищення пропускної спроможності перехресть.  

Розглянемо модель транспортного перехрестя, регульованого за допомогою світ-
лофора (рис. 1), причому світлофор А працює синхронно з В, а світлофор С – синхронно 
з D. Стан дорожнього руху характеризують динамічні параметри транспортного потоку, 
оптимізація яких полягає в розрахунку і реалізації програм керування за допомогою за-
собів нечіткої логіки. 

 
Рис. 1. Модель транспортного перехрестя.  

 
Завантаженість перехрестя залежить від співвідношення фактичної інтенсивності 

руху автомобілів на підходах до перехрестя, яку визначають на підставі даних транспор-
тних датчиків Д (див. рис. 1), і максимально можливої пропускної здатності перехрестя. 
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Зазначимо, що інтенсивність руху та, у багатьох випадках, пропускну здатність перехре-
стя потрібно розглядати окремо для кожного напряму руху. Однак, на відміну від інтен-
сивності транспортного потоку λ, пропускна здатність μ є сталою в часі. Відповідно до 
моделі автомобільний рух у кожному з a, b, c і d напрямів має інтенсивність потоку  
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де Na, Nb, Nc, Nd – кількість транспортних засобів, які рухаються в напрямах a, b, c і d, 
відповідно; t – тривалість повного циклу роботи світлофора t = tG + tR + tY, який склада-
ється з тривалості кожної фази циклу – зеленого tG, червоного tR і жовтого tY світла. З 
урахуванням синхронної роботи світлофорів А і В, а також С і D можна записати 

G R Y R G Y G G Y
ab ab cd cd ab cdt t t t t t t t t t= + + = + + = + + . (2) 

У такому випадку збільшення тривалості дозвільного сигналу G
abt  світлофорів А і В 

на інтервал часу Δt зумовлює зменшення на такий же інтервал часу дозвільного сигналу 
G
cdt  світлофорів С і D.  

Ефективність роботи світлофора в разі регулювання транспортних потоків на до-
рожньому перехресті визначена часом затримки автотранспорту, який пропорційний до 
кількості автомобілів у черзі на проїзд перехрестям. Довжина черги в кожному напрямі 
руху, тобто кількість транспортних засобів, які очікують на проїзд перехрестям наприкі-
нці i-го циклу роботи світлофора Q(i) визначена тривалістю дозвільного сигналу tG(i) та 
інтенсивністю транспортного потоку в цьому ж напрямі та циклі, а також довжиною 
черги наприкінці попереднього циклу Q(i–1):  
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Отже, тривалість дозвільного сигналу в наступному і + 1 циклі буде функцією дов-
жини черги, інтенсивності транспортних потоків і тривалості дозвільного сигналу в і-му 
циклі роботи світлофора. Контролер нечіткої логіки застосовують саме для визначення 
тривалості сигналів зеленого tG та червоного tR світла в кожному циклі. Вираз (3) також 
враховує випадок, коли пропускна здатність перехрестя переважає інтенсивність транс-
портного потоку. Оскільки, згідно з запропонованою моделлю, світлофори на зустріч-
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них напрямах руху автотранспорту (ab чи cd) працюють синхронно, то для подальших 
розрахунків можна скористатись виразами 
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=
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а для визначення тривалості дозвільних сигналів світлофорів у наступному і + 1 циклі 
порівнювати кількість автомобілів у черзі у взаємно перпендикулярних напрямах:  

( ) ( ) ( )i i i
ab cdQ Q QΔ = − . (5) 

Як наслідок, для реалізації адаптивної системи керування транспортним потоком 
використовували контролер нечіткої логіки з одним входом і одним виходом, у якому 
вхідною змінною слугувала різниця ΔQ, а вихідною – зміна тривалості дозвільного сиг-
налу світлофора Δt. Зазначимо, що у випадку низької інтенсивності транспортних пото-
ків, коли 

( ) ( ) 0i i
ab cdQ Q= = , (6) 

для визначення вхідної змінної контролера нечіткої логіки можна використати порів-
няння інтенсивності транспортних потоків у взаємно перпендикулярних напрямах: 
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або задати однакову тривалість дозвільних сигналів ( 1) ( 1)G i G i
ab cdt t+ += . 

Архітектура контролера нечіткої логіки, який використовують у системі керування 
транспортними потоками, складається з давачів вхідної інформації (детекторів транспо-
рту), блоку фазифікації, бази нечітких продукційних правил і блоку дефазифікації, який 
формує вихідний сигнал для керування сигналом світлофора (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема системи керування транспортним потоком на основі контролера нечіткої логіки. 

 
Для реалізації адаптивної системи керування перехрестям застосовували алгоритм 

нечіткого логічного висновку, розроблений Мамдані (Mamdani) [10]. У випадку запро-
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понованої моделі алгоритм передбачає формування бази нечітких продукційних правил 
R(k) у вигляді ЯКЩО (умова) – ТО (дія), фазифікацію вхідних значень ΔQ, активізацію 
висновків на основі знайдених значень істинності кожної з умов нечітких продукційних 
правил і процес дефазифікації, який формує значення тривалості кожної з фаз робочого 
циклу світлофорів.  

Використання вхідної лінгвістичної змінної “завантаженість перехрестя” = {“зна-
чно переважає транспортний потік ab” (Qab >> Qcd), “переважає транспортний потік ab” 
(Qab > Qcd), “транспортні потоки однакові” (Qab ≈ Qcd), “переважає транспортний потік 
cd” (Qab < Qcd), “значно переважає транспортний потік cd” (Qab << Qcd)} і вихідної лінг-
вістичної змінної “зміна тривалості дозвільного сигналу світлофора” = {“значно змен-
шити G

abt ”, “зменшити G
abt ”, “залишити незмінним G

abt ”, “збільшити G
abt ”, “значно збі-

льшити G
abt ”} забезпечує можливість регулювання тривалості сигналів світлофора у 

реальному режимі часу. Функції належності нечітких множин, які характеризують терми 
вхідної змінної “завантаженість перехрестя” і вихідної змінної “зміна тривалості 
дозвільного сигналу світлофора” задані кусково-лінійними або сплайн-функціями, як це 
показано на рис. 3. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Функції належності нечітких множин, які характеризують вхідну змінну “завантаженість 
перехрестя” (а) і вихідну змінну “зміна тривалості дозвільного сигналу світлофора” (б). 
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Визначення вихідної лінгвістичної змінної на множині [-20, 20] зумовлене повною 
тривалістю циклу роботи світлофора, а також мінімально та максимально можливою 
тривалістю дозвільного сигналу і дає змогу регулювати його тривалість у межах ±20 с 
від середнього значення.  

Механізм отримання нечітких логічних висновків ґрунтується на інформації різно-
го походження, зокрема, експериментальних даних, результатах імітаційного моделю-
вання та висновках експертів, яку подають у вигляді нечітких продукційних правил R(k): 

R(1):    IF ΔQ is “Qab >> Qcd”  ТHEN Δt is “значно збільшити G
abt ”; 

R(2):    IF ΔQ is “Qab > Qcd”     ТHEN Δt is “збільшити G
abt ”; 

R(3):    IF ΔQ is “Qab ≈ Qcd”   ТHEN Δt is “залишити незмінним G
abt ”; 

R(4):    IF ΔQ is “Qab < Qcd”   ТHEN Δt is “зменшити G
abt ”; 

R(5):    IF ΔQ is “Qab << Qcd”  ТHEN Δt is “значно зменшити G
abt ”. 

Істинність висновків кожного з продукційних правил визначено за допомогою про-
цедури min-активізації висновків [11]. Причому враховано тільки активні правила нечіт-
ких продукцій, тобто ступінь істинності умов яких відмінний від нуля. Висновки проду-
кційних правил акумулювали max-об’єднанням нечітких множин, які відповідають тер-
мам отриманих висновків для вихідної змінної. Дефазифікацію вихідної змінної викону-
вали методом центру ваги [12]. 

Результати тестування автоматизованої системи керування дорожнього руху на пе-
рехресті на основі нечіткого логічного висновку наведені в таблиці.  

 
Параметри світлофорного циклу, отримані за допомогою контролера нечіткої логіки 

Кусково-лінійні функції належно-
сті нечітких множин 

Сплайн-функції належності  
нечітких множин Завантаженість 

перехрестя (ΔQ) G
abt , с G

cdt , с G
abt , с G

cdt , с 

-22 16,5 43,5 14,8 45,2 
-17 19,0 41,0 18,7 41,3 
-8 22,4 37,6 21,3 38,7 
0 30,0 30,0 30,0 30,0 
3 33,3 26,7 32,4 27,6 
13 40,2 19,8 40,1 19,9 
20 42,2 17,8 43,3 16,7 
25 46,7 13,3 47,0 13,0 

 
Розрахунки засвідчують, що контролер нечіткої логіки забезпечує збільшення на Δt 

тривалості дозвільного сигналу світлофора G
abt і зменшення на стільки ж сигналу G

cdt у 
випадку, коли довжина черги (або інтенсивність транспортного потоку) в напрямі ab 
переважає аналогічні параметри в напрямі cd. І навпаки, більша завантаженість перехре-
стя у напрямі cd зумовлює збільшення тривалості сигналу G

cdt і зменшення G
abt . Вихід-

ний сигнал керування Δt на підставі інформації від транспортних детекторів у поточно-
му циклі визначає тривалість світлофорних сигналів наступного циклу: 
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;
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G i G i
ab ab
G i G i
cd cd

t t t
t t t

+

+

= ± Δ
= Δ∓

 (8) 

Зазначимо, що простежуються близькі значення вихідного сигналу керування в разі 
використання кусково-лінійних або сплайн-функцій для визначення функцій належності 
нечітких множин, які характеризують лінгвістичні змінні контролера нечіткої логіки.  

Отже, розглянутий спосіб регулювання транспортного перехрестя за допомогою 
дорожніх контролерів на основі нечіткого логічного висновку дає змогу отримати для 
поточних значень завантаженості перехрестя кількісні значення тривалості сигналів сві-
тлофора в наступному циклі його роботи. Запропонований алгоритм не потребує склад-
них обчислень. Це зумовлює спрощення процесу керування транспортним потоком у 
режимі реального часу і підвищення ефективності проїзду перехрестя.  
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Efficiency of transport systems in large cities is to a large extent dependent on the efficient 
crossroad traffic management. Intellectual traffic lights control systems are in focus of great in-
terest these days as they can manage intensive traffic in the real-time. In this paper the adaptive 
traffic control system on fuzzy logic controller is proposed. The traffic controller based on fuzzy 
inference forms the set of fuzzy production rules, fuzzification of input values, aggregation of 
truth sub conditions for each rule, activation of conclusions and defuzzification procedure that 
generates an output signal to control the traffic light. Optimal parameters of traffic lights cycle 
are determined using linguistic variable as an input data and applying fuzzy production rules for 
current crossroad traffic intensity stored in the database. Using fuzzy logic allows to take into ac-
count the dynamic of vehicles and to increase the efficiency of controlled crossroad operation. 

Key words: adaptive control system, vehicle traffic, fuzzy logic controller, production rules.  


