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چکيده

در اين مقاله با بهرهگيري از امکان ارتباطات بينخودرويي ،يک سيستم ايمني کمک راننده براساس منطق فازي طراحي شدهاست .در
اين سيستم پيشنهادي ،هر خودرو اطالعاتي مانند سرعت ،چگالي ودرجه تخطي راننده را از خودروهاي همسايه با استفادهاز ارتباطات
بينخودرويي دريافت کرده وسپس با استفاده از يک سيستم فازي ،ايمني خود را سنجيده و به رانندهپيشنهاد الزم براي ايمني باالتر را ارائه
ميکند .افزون بر این سيستم پيشنهادي در مورد ايمن بودن مانورهاي تغيير خط مانند سبقت وانحراف به چپ و راست ،به راننده کمک
ميکند .نتايج شبيهسازي سيستم پيشنهادي نشان ميدهد که اين سيستم در نهايت باعث کاهش حدود 60 %تصادفات ميشود .در شبيهسازي
سيستم پيشنهادي در مانورهاي مختلف نيز کاهش 77 %تصادفات در مانور سبقت ،کاهش 74 %در مانور انحراف به راست و دور زدن به
سمت راست و کاهش  82%در مانورهاي انحراف به چپ ودور زدن به سمت چپ ،مشاهده شدهاست.

واژههاي كليدي :سيستم ايمني کمکراننده ،ايمني جاده ،پيشگيري از تصادف ،منطق فازي
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پرداخته ميشود .در بخش چهارم ،سيستم پيشنهادي معرفي

 .1مقدمه

شده براي کاهش تصادفات و در نتيجه افزايش ايمني جاده،

طبق آمار سازمان بهداشت جهاني در سال  1/4 ،2013ميليون نفر

به طور کامل تشريح داده خواهد شد .در بخش پنجم ،کارآیی

بر اثر تصادفات رانندگي جان خود را از دست دادهاند .در صورتي

سيستم کمکراننده پيشنهادي ارزيابي ميشود .در بخش ششم

که طبق آمار همين سازمان ،در سال  2002ميزان مرگ و مير

نيز نتيجهگيري کارهاي انجام شده و مسير کارهاي آينده بيان

جادهاي برابر  1/2ميليون نفر بوده است [Saunier, Sayed and

ميشوند.

 ]Lim, 2007اين آمار نشانگر اين امر است که با در نظر گرفتن
افزايش روزافزون تعداد خودروها و ترافيک جادهاي ،سيستمهاي

 .2مرور کارهای انجام شده

حمل و نقل هوشمند ( )1ITSکنوني موفقيت نسبي داشتهاند .با
اين وجود براي کنترل بهتر تعداد و شدت تصادفات ،الزم است

مقاالت زيادي در زمينه جلوگيري از تصادفات خودرويي

سيستمهاي حمل و نقل هوشمند توسعه بيشتري پيدا کنند .در اين

وجود دارد که برخي از آنها به بررسي تأثير رفتار راننده در

راستا يکي از فنآوریهايي که اخيرا مورد اقبال کشورها و مجامع

تصادفات رانندگي ميپردازند مانند مقاله[  [�Mohammadza

2

 .]deh Moghaddam and Ayati, 2014نويسندگان اين مقاله

است که ميتواند در کنار ساير تکنيکهاي موجود کارآیی بیشتری

تحقيقي در ايران (شهر مشهد) انجام دادهاند که طي آن با استفاده

براي سيستمهاي کنوني حمل و نقل هوشمند به ارمغان آورد .در

از دادههاي خامي که از طريق  3000پرسشنامه بهدست آوردهاند

اين فنآوری ،خودروها به تجهيزات مخابراتي برد کوتاه بر اساس

و پردازش اين دادهها ،مقادير تخلف رانندگي را به عنوان معياري

 ]Morgan, 2010[ Wمجهز بوده و با تبادل اطالعات
پشته  AVE

براي رفتار راننده در اين شهر محاسبه نمودند .اين پارامتر که

با خودروهاي ديگر و همچنين زيرساخت کنار جادهاي ،امکان

يک عدد بين  0و  5است ،ميزان تخطي رانندگان را در جادهها

اجتناب از بسياري از تصادفات مهيا ميشود .به شبکهاي که در اين

مشخص ميکند .به طوريکه عدد  0به معني يک رانندگي آرام

حالت شکل ميگيرد شبکه موردي بين خودرويي()3VANET

است و عدد  5به معني يک رانندگي ديوانهوار از سوي راننده

گفته ميشود.

مورد نظر است .مقادير تخلف رانندگي بر اساس يک سري

در اين مقاله سيستمي بر مبناي منطق فازي و بهرهگيري از شبکه

ويژگي شخصي افراد (سن ،ميزان تحصيالت ،جنسيت و نوع

موردي بينخودرويي پيشنهاد شده است که وضعيت ايمني و

شخصيت) محاسبه ميشود.

احتمال وقوع تصادفات جلو به عقب 4را پيشبيني کرده و به راننده

برخي ديگر از مقاالت تأثير عوامل مختلف بر تصادفات را مطالعه

در انجام مانورهاي مختلف رانندگي ،کمک ميکند .در راهکار

کردهاند مانند مقاالت [Kononov et.al, 2012, Kononov,

پيشنهادي ،هر خودرو با استفاده از ارتباطات بينخودرويي ،از

 ]Lyon, and Allery, 2011که تاثير چگالي و سرعت و شدت

وضعيت خودروهاي همسايه از نقطهنظر سرعت ،چگالي و درجه

جريان ترافيکي را بررسي کردهاند .نتيجه به دست آمده از اين دو

تخلف رانندگي 5مطلع ميشود .سپس ايندادهها طي چند مرحله

مقاله نشانگر اين است که سرعت ،عامل اصلي تصادفات است و

پردازششده و در نهايت به افزايش ايمني حرکت راننده در جاده

تاثير شدت جريان ترافيکي و چگالي در مقايسه با سرعت ،قابل

و همچنين در انجام مانورهاي مختلف ميانجامد.

اغماض است .به طوريکه ايمني جاده با تغيير سرعت ،به شکل

مقاله به شکل زير سازماندهي شده است .دربخش دوم کارها و

نمايي تغيير ميکند ،اما تاثير چگالي و جريان ،خطي است.

تحقیقات انجام شده در این زمینه مرور خواهد شد .در بخش

مقاالت بسياري براي جلوگيري از تصادفات با سيستم هوشمند

سوم به معرفي فرضيات مسأله و عوامل مختلف موثر در تصادف

ارائه شدهاند .برخي سيستمها به تصادفات قريبالوقوع (در

علمي قرار گرفته است ،بهرهگيري از ارتباطات بينخودرويي
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ارائه يک سيستم دستيار راننده مبتني بر ارتباطات بين خودرويي با استفاده از منطق فازی
حال وقوع) عکسالعمل نشان ميدهند .به عنوان نمونه در

از خودرو جلويي و بازگشت به مکان اول) ،مشخص ميکند.

مقاله [ ]Milanés et al. 2010با استفاده از پارامترهاي

يکي ازشايعترين انواع تصادفات ،تصادفات جلو به عقب

سرعت و فاصله خودروها ،در تقاطعهاي شهري از تصادف

( )rear-endاست که درصد قابل مالحظهاي از تصادفات

جلوگيري ميکنند و يا سعي در کاهش خسارات و تلفات دارند.

را در کشورهاي مختلف شامل ميشود .به عنوان مثال44/3 ،

برخي ديگر شرايط فعلي جاده و خودروهاي همسايه را در

درصد از کل تصادفات کشور اسپانيا از نوع جلو به عقب است

نظر ميگيرند و سپس با دادههاي موجود ،احتمال تصادف را

[ .]Milanés et al. 2012درصد اين نوع تصادفات در جادهها

بررسي کرده و تصادف را در آينده پيشبيني ميکنند و سپس

حتي بيشتر از اين مقدار است .براي جلوگيري از تصادفات جلو

براي اجتناب از آن تصادفات ،راهکار ارائه ميکنند .در سيستم

به عقب ميتوان به دو صورت زير عمل کرد)1 :تغيير بههنگام

پيشنهادي [ ،]Naranjo, et.at. 2007اين کار را با استفاده از

سرعت :يعني زماني که سيستم ،تصادف با خودرو جلويي (عقبي)

پردازش تصوير و محاسبات رياضي خاصي انجام ميدهد و به

راقريبالوقوع تشخيص داد ،سرعت خودرو براي جلوگيري از

پيشبيني تصادف ميپردازد.

آن تصادف کاهش (افزايش) يابد )2 .تغيير مسير حرکت خودرو:

براي کاهش تعداد و تلفات تصادفات جادهاي توسط يک

يعني براي جلوگيري از برخورد با خودرو جلويي يا عقبي ،راننده

سيستم هوشمند ،حداقل دو روند کلي ميتوان متصور شد:

مسير حرکت خودرو را عوض کند.

 )1رانندگي خودکار 6و  )2سيستمهاي کمکراننده .7طراحي

طي سالهاي گذشته فعاليتهاي تحقيقاتي متعددي در زمينه

و پيادهسازي رانندگي خودکار در محيط واقعي ،با توجه به

کاربرد ارتباطات بينخودرويي در کاهش تصادفات و سيستمهاي

فنآوری امروز هنوز در مراحل مقدماتي است [Milanés et

کمکراننده صورت گرفته است .مقاله []Naranjo et al. 2008

 ]al. 2012و بيشتر در سرعتهاي پايين يا جادههاي خلوت

از طريق يک شبکه بيسيم ،ارتباطات بين خودرويي را برقرار

و يا براي يک الين مشخص در جاده طراحي و پيادهسازي

ميسازد و از آن براي ارسال دادههاي خودروها استفاده ميکند .اين

شدهاند و تا پيادهسازي کامل آن زمان زيادي در پيش است .به

ارتباطات براي ارسال دادههاي دريافتي از  GPSو ساير اطالعات

عنوان يک راهکار کوتاهمدت و عمليتر ،امروزه تالش بسيار

-که براي بررسي پارامترهاي سبقت نياز است -استفاده ميشود.

زيادي در مجامع تحقيقاتي و صنعتي براي طراحي و پيادهسازي

مقاله [ ]Milanés et al. 2012نيز از شبکه بيسيم بين خودرويي

سيستمهاي کمک راننده در حال انجام است .به عنوان نمونه،

براي ارسال اطالعات خام بهره ميگيرد .اين اطالعات سپس براي

اتوماتيک کردن برخي بخشهاي رانندگي مانند هدايت خودکار

محاسبه فاصله زماني تا تصادف و ساير محاسبات مورد استفاده

فرمان يا همان جهت خودرو بسيار مورد مطالعه و پيادهسازي

قرار ميگيرد .در اکثر فعاليتهايي که از سيستمهاي هوشمند در

قرار گرفته است و اينک روي مانورهاي مختلف مثل سبقت

رانندگي استفاده ميکنند ،ارتباطات بين خودرويي يک زيرساخت

و پارک اتوماتيک مطالعه ميشود [.]Naranjo et al. 2008

بسيار مهم و ضروري است .نويسندگان مقاله [Milanés et

نويسندگان در مقاله [ ]Naranjo et al. 2008به بررسي مانور

 ]al. 2012موضوع تصادفات از نوع جلو به عقب را در سال

سبقت پرداخته و روشي را براي ايمن کردن اين مانور پيشنهاد

 2012براي کشور اسپانيا مورد مطالعه قرار دادهاند .در روش

کردهاند .براي عمل سبقت 5 ،شرط معرفي شده که اگر آن

پيشنهادي ،از سيستمهاي فازي براي تصميمگيري استفاده شده

شروط برقرار باشند زمان سبقت فرا رسيده است .سپس از يک

است که دادههاي الزم براي تصميمگيري با استفاده از شبکههاي

سيستم فازي بهره ميگيرند که جهت چرخش فرمان خودرو را

بينخودرويي تأمين ميشود .ابتدا يک سيستم فازي در مورد اينکه

در هر سه مرحله از سبقت (شروع سبقت ،ادامه مسير تا گذر

"آيا سيستم ديگري به نام سيستم پيشگيري از تصادف فعال شود
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يا خير؟" تصميمگيري ميکند .سپس در صورت مثبت بودن پاسخ

 .3فرضيات مسأله

اين سوال ،سيستم فازي ديگري فعال شده و به صورت خودکار

در بخش قبل به معرفي کلي مسأله و کارهاي قبلي پرداخته شد،

مانور مناسب را براي اجتناب از تصادف پيشنهاد ميدهد .روش

در اين قسمت فرضياتي که سيستم پيشنهادي بر آنها استوار است

پيشنهادي اين مقاله با روش ارائه شده در مرجع [Milanés et

را بيان ميکنيم .به منظور مبادله اطالعات ،نياز به وجود شبکه

 ]al. 2010از اين نقطهنظر متفاوت است که بر خالف [Milanés

بيسيم بينخودرويي وجود دارد .بر اين اساس فرض ميشود تمام

 ،]et.al 2012تأثير عامل درجه تخطي راننده در آن مورد مطالعه

خودروها به فنآوری بيسيم مجهز بوده و امکان تبادل اطالعات

قرار گرفته است .به عالوه در اين مقاله تصادفات جلو به عقب

ميسر است .به عنوان مثال ،امروزه
کامال امن و قابل اطمينان ّ

 ،]2010تصادفات در تقاطعهاي شهري مطالعه شدهاند .همچنين

پيشبيني شده است .عالوه بر وجود شبکه بيسيم ،فرض ميشود

( )rear-endمورد نظر هستند ،ولي در مرجع [Milanés et al

فنآوری  ،WAVEدر بسياري از محصوالت جديد خودروسازان

سيستم پيشنهادي در اين مقاله بر خالف سيستم پيشنهادي در

تمامي خودروها مجهز به  GPSنيز هستند .فرض ميشود که جاده

[ ،]Naranjo, et.al, 2008به عنوان يک سيستم کمکراننده عمل

مورد بررسي داراي  3خط براي حرکت خودروها است و نيز

ميکند ،حال آنکه سيستم پيشنهادي مرجع [Naranjo et.al,

حداکثر تعداد همسايگان هر خودرو  8همسايه است.

 ،]2008يک سيستم اتوماتيک براي افزايش ايمني مانور سبقت

از عواملي که در وقوع تصادفات جادهاي تأثير دارند ،ميتوان از

را مورد بررسي قرار داده است و در نتيجه تمام محدوديتهاي

عوامل جادهاي ،نقص فني خودروها و رفتار راننده نام برد .از

عملي سيستمهاي اتوماتيک رانندگي را دارا است .مقاله[ [�Naser

نقصهاي سختافزاري جاده مانند عدم طراحي درست شيب

 ]Alavi, et al. 2010تصادفات جلو به عقب را مورد تحلیل و

جاده ،نبود تابلوهاي هشدار ،نداشتن کيفيت مطلوب آسفالت جاده

بررسی قرار داده است و یک شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری

و غيره صرفنظر ميشود .ازنقص فني و سختافزاري خودروها

جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب پیشنهاد شده

نيز در اين مقاله صرفنظر شدهاند .عامل سوم ،يعني رفتار راننده

که میتواند جایگزین مناسبی برای شاخصهایی نظیر زمان باقی

ميتواند باعث سرعت مطمئنه يا سرعت غيرمجاز ،حرکت بين

مانده تا تصادف شود.

خطوط يا حرکات مارپيچ و غيره باشد که تأثير زيادي در تصادفات

با توجه به ماهيت ايمني و با توجه به اينکه در کارهاي قبلي،

دارد .مقاالت بسیار زیادی درمورد رفتار راننده ارائه شده است

کارآیی مناسب روشهاي فازي در تشخيص ايمني مسافرتهاي

[,]Chong et al. 2013 [,]Reimer et al. 2013 [Roidl et.al

خودرويي مشاهده شده است ،سيستم کمک رانن د ه پيشنهادي

 . ]2013در اين مقاله ،رفتار راننده با يک مقدار عددي به نام

در اين مقاله نيز از يک سيستم فازي بهره ميگيرد .اين سيستم

درجه تخلف رانندگي ( )violationنشان داده ميشود .این پارامتر

فازي وظيفه تشخيص ميزان خطرخودروهاي اطراف را برعهده

در مقاالت زیادی مطرح شده است [ ]Lawton et al. 1997ولی

دارد ،بهگونهاي که پس از دريافت دادههاي خام از خودروهاي

در این مقاله براي پارامتر درجه تخلف رانندگی ،از تحقيقي که در

همسايه توسط زير ساخت ارتباطات بيسيم بينخودرويي ،ميزان

ايران در مورد اين موضوع انجام شده است[  [�Mohammadza

خطرناکي آنها را مشخص ميکند و نتايج حاصل را به سيستم

 ،]deh Moghaddam and Ayati, 2014استفاده ميکنيم .بر اين

ديگري ارسال ميکند که يک پيشنهاد به راننده ارائه دهد تا خودرو

اساس ،درجه تخلف رانندگي يک مقدار عدديبين 0و 5است

در حالت امنتري قرار گيرد .در بخشهاي بعدي توضيح داده

و ميزان تخطي از قانون را مشخص ميکند .نتايج[  [�Moham

خواهد شد که براي ايمني مانورهاي مختلف نيز از اين سيستم

 ]madzadeh Moghaddam and Ayati, 2014نشان ميدهد

کمک راننده ميتوان بهره جست.
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که در ايران ،اين عدد در بازه [ ]0/550 2/388قرار دارد (البته اين
388

ارائه يک سيستم دستيار راننده مبتني بر ارتباطات بين خودرويي با استفاده از منطق فازی
بازه براي مردم يک شهر در ايران بهدست آمده است و ممکن

 )2سيستم فازي براي مشخص کردن ميزان خطرهمسايگان.8

است در شهرها و کشورهاي مختلف تغيير کند .با اين وجود در

اين سيستم براي تشخيص ميزان خطرناکي تکتک خودروهاي

ارزيابي سيستم پيشنهادي کل بازه [ ]0 5مورد تحليل قرار گرفته

همسايه مورد استفاده قرار ميگيرد

است).

 )3توليد پيشنهاد :اگر ميزان خطر خودرويي براي يک خودرو

الزم به ذکر است که پارامتر درجه تخلف رانندگي را ميتوان

از يک حد آستانهاي بيشتر بود ،دادههاي خامي که براي سيستم

به چند بخش تقسيم کرد :تخلفات حرکتي ،تخلفات پارک،

 FDRSاز سوي آن خودرو ارسال شده است ،براي سيستم توليد

تخلفاتتجهيزاتي ،تخلفات مدارک و غيره که از اين عوامل فقط

پيشنهاد به عنوان ورودي ارسال ميشود .به بيان ديگر ،اگر ميزان

تخلفات حرکتي در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرد چون به

خطر خودرويي از حدي بيشتر بود ،مشخصات آن خودرو از

حرکت خودرو و انحراف و عدم حرکت بين خطوط مربوط

جمله سرعت ،ميزان تخلف رانندگي و مختصات آن خودرو براي

است و بقيه تخلفات به نوع رانندگي و رفتار راننده در حين

استفاده در سيستم توليد پيشنهاد به اين بخش ارسال ميشود .در

حرکت خودرو مربوط نميشوند .تخلف رانندگي حرکتي همواره

نهايت سيستم توليد پيشنهاد به عنوان خروجي ،يک پيشنهاد به

با جريمه رانندگي و نمره منفي گواهينامه در همه کشورها همراه
راننده ارائه ميدهد .پيشنهاد داده شده به شکل ترکيبي از تغيير
جمهوري ا سالمي ايران) .در اين مقاله در صورت لزوم قوانين رانندگي ايران براي مواردي مانند سرعت جادهاي مجاز ،فا صله طولي ايمن و
غيرمجاز و
کشورها مانند
است .در
استبه .عنوان مثال به راننده پيشنهاد
است.
حرکت و
حرکتين موارد قابلالين
سرعت نيز
تغييري ديگر
کشورها
تعميم به
عدم اغل ا
چند که
سرعتاست هر
ايران ،گرفته
مدنظر قرار
اکثر حرکتي
تخلفات
انواع
بين خطوط را در شمار اين نوع تخلف (تخلفات حرکتي) قرار
ميدهند

پيشنهادی
اسفندایمنی
سيستم
رانندهجمهوري
دستيارمجلس
سال 1389
(قانون.4مص ّوبه 8

داده ميشود که به الين سمت راست برود و سرعتت را کاهش
بدهد .در بخش  5خواهيم ديد که اين روش ميزان تصادفات را به

صورتهرلزوم
کمک در
اين مقاله
ايران) .در
توصيف
بخش به
کاهش مدريدهد.
است ،شامل
اين شده
ادامه داده
شکل 3درنشان
توجهيگونه که
قابلو همان
ميزانشده
ايرانتوزيع شده ،اجرا
رانندگيکامال
قوانين صورت
خودرو به
راننده در
شنهادي
اسالميستم پي
سي

مانند سرعت جادهاي مجاز ،فاصله طولي ايمن و
مواردي
است:
برايربخش
 1زي

جزئيات هر کدام از  3زيربخش ميپردازيم.

اغلبي همسايه در اين بخش انجام ميگيرد .همانطور که قبال گفته شد ،اين کار با
خودروها
خام از
دادههاي
افت
مدنظر دري
ها .عمل
افت داده
انواع)3دري
چند که
است هر
گرفته
قرار
حرکتي
تخلفات

است.انجام ميشود.
خودرويي
کشورهايبين
شبکه بيسيم
رساخت
استفاده از
ديگر نيز
تعميم به
موارد زيقابل
اين

 1-4دريافت دادهها

همسايه مورد
خودروها
قبل تک
خطرناکي
ص مي
 )6سيستم فازي براي مشخص کردن ميزان خطرهمسايگان .0اين سيستم براي
سيستم
اوليني بخش
بيانتکشد،
درزانقسمت
تشخيکه
همانطور
استفاده قرار ميگيرد
کمکراننده ارائه شده در اين مقاله ،بخش دريافت دادهها از

 .4سیستم ایمنی دستیار راننده پیشنهادی

 )1توليد پيشنهاد :اگر ميزان خطر خودرويي براي يک خودرو از يک حد آستانهاي بيشتر بود ،دادههاي خامي که براي سيستم  FDRSاز
همسايگان است .اين بخش از سيستم که همان بلوک اول شکل
سيستم پيشنهادي کمکراننده در هر خودرو به صورت کام ً
ال
سوي آن خودرو ارسال شده است ،براي سيستم توليد پيشنهاد به عنوان ورودي ارسال ميشود .به بيان ديگر ،اگر ميزان خطر خودرويي از حدي
 1است ،مسئول جمعآوري دادهها از همسايگان و ارسال آنها به
توزيع شده ،اجراشده و همانگونه که در شکل  1نشان داده شده
بيشتر بود ،مشخصات آن خودرو از جمله سرعت ،ميزان تخلف رانندگي و مختصات آن خودرو براي استفاده در سيستم توليد پيشنهاد به اين
بخش دوم ( )FDRSاست .جمعآوري دادهها با استفاده از شبکه
است ،شامل  3زيربخش است:
بخش ارسال ميشود .در نهايت سيستم توليد پيشنهاد به عنوان خروجي ،يک پيشنهاد به راننده ارائه ميدهد .پيشنهاد داده شده به شکل ترکيبي
بيسيم بينخودرويي پيادهسازي ميشود و دادههاي سرعت ،درجه
هايبه خام
سرعت داده
عملييردريافت
دريافتن دادهها.
هاي پيشنهاد داده ميشود که به الين سمت راست برود و سرعتت را کاهش بدهد.
خودروراننده
عنوانازمثال به
است.
حرکت و تغ
از)1تغيير الي
کند.
دريافت م
مختصاتنرا از
رانندگي
زان قابل توجهيتخلف
تصادفات ً
گفتهميشد،
همانطور که قب
انجامايمنيگيرد.
در اين
همسايه
هريکدام
خودجزئيات
همسايگانيف
بخش به توص
دهد.ودر ادامه اي
کاهش مي
الرا به
روش ميزان
بخشد که
خواهيم دي
بخش 5
در
همانطور که بيان شد ،براي سيستم کمک راننده طراحي شده ،فقط
زيرساخت شبکه بيسيم بينخودرويي انجام
استفاده از
کار با
پردازيم.
ربخش مي
ازاين 1زي
اطالعات همسايگان مجاور مورد نياز است .سيستم فازي که از

ميشود.

شکل .1طراحی کلی سیستم کمک راننده پیشنهادی

شكل .1طراحی كلی سيستم كمک راننده پيشنهادی
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شكل .1طراحی كلی سيستم كمک راننده پيشنهادی

هها

مهدی اسمعیل اوغلی ،صالح یوسفی

مت قبل بيان شد ،اولين بخش سيستم کمکراننده ارائه شده در اين مقاله ،بخش دريافت دادهها از همسايگان است .اين
اين دادهها استفاده ميکند ،در بخش بعدي توضيح داده ميشود.
همسايه ،وروديهاي سيستم هستند .در ادامه سرعت مطمئنه،
ن بلوک اول شکل  3است ،مسئول جمعآوري دادهها از همسايگان و ارسال آنها به بخش دوم ( )FDRSاست .جمعآوري
تخلففازي
درجهسيستم
سرعت،هها به
ارسال داد
شودکهوقبل
است
ذکر
درجه تخلف رانندگي قابل قبول را تعريف کنیم تا
ايمن و
فاصله
ان خود
همسايگ
موردو مختصات را از
رانندگي
دادهازهاي
ي مي
الزمادهبهساز
ه بيسيم بينخودرويي پي

که سيستم فازي را به شکل صحيح ارائه دهيم.
هاي
گاناگر
شود.
تبديل مي
فاصله
مختصات،
ر که بيان شد ،براي سينظر،
ورودازيي
بتوانيمستم ف
 Xnمورد نياز است .سي
مجاور
همساي
اطالعات
پارامترفقط
طراحيبه شده،
پارامتر راننده
ستم کمک

طبق تعريف ،به سرعتي گفته ميشود که اگر
مطمئنه:
مختصات
مورد نظر
يکند ،در بخش بعدي Yn
ارامتر
سرعت نظر ،پ
خودروييبه سيستم فازي مورد
ارسال دادهها
,YcکهXcقبل از
ذکر واست
همسايهالزم به
مختصاتيشود.
توض,يح داده م

دادهپيهاشرابيني براي راننده رخ دهد ،راننده بتواند خودرو
غيرقابل
مختصات خودرويي اتفاق
آنگاه فاصله
دريافت
Xnهها را
که داد
است
است که
کندXc ،
پردازش ومي,Yc
کرده ومورد نظر
همسايه
مختصات
,Yn
صله تبديل ميشود .اگر

ميکند ،آنگاه فاصله بهبه صورت  𝑑𝑑 = √(𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑋𝑋)2 + (𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑌𝑌𝑌𝑌)2به دست ميآيد.

ی تشخيص خطر

ميآيد.

را کنترل کند .اين سرعت کمينه و بيشينه تعريف شدهاي در هر
کشور و هر جادهاي دارد .به عنوان مثال در اتوبانهاي کشور ايران
کمينه سرعت  70و بيشينه آن  120کيلومتر بر ساعت است .اين

 2-4سيستم فازي تشخيص خطر

سرعتها مشخص بوده و ميتوان به شکل يک جدول در اختيار

دادههايي که خودرو با استفاده از ارتباطات بينخودرويي دريافت

 FDRSقرار داده شوند .شکل  ،2تابع عضويت سرعت براي

ميکند ،به سيستم فازي ( )FDRSارسال ميشود .در اين بخش

سيستم فازي را نشان ميدهد.

فاصله ايمن :اين فاصله به دو نوع تقسيم ميشود :فاصله طولي
به بررسي اين سيستم (بلوک دوم در شکل  )1ميپردازيم و نحوه
دادههايي که خودرو با استفاده از ارتباطات بينخودرويي دريافت ميکند ،به سيستم فازي ( )FDRSارسال ميشود .در اين بخش به بررسي
اغلبيکشورها
زان طولي
فاصله
عرضي.
ايمني
خطرناکي يا
تشخيص
فازي و
سيستم
ايران،ه
مانندهمساي
خودروهاي
در يا ايمن
خطرناکي
ص مي
فاصلهو تشخي
خروجي سيستمو فازي
توليد
ميزانم و نحوه
يپردازي
شکل  )3م
دوم در
خروجيبلوک
توليدسيستم (
اين

است
به اباينخودرو
گان،ثانيه
زماني 2
خشک
دهيم.
فازي را
توسط اين
تم
جلوسيس
جهت از
فاصلههمساي
برابر ايمني
خطر يا
هاييزان
درجادهص م
اشاره شد ،براي تشخي
توضيحکهميقبال
همانطور
سيستمدهيم.
توضيح مي
همسايهفازي را
خودروهايسيستم
توسط اين
استفادهقبم ً
خودرو
خطر يا
تشخيص
اشارهکهشد،
ال
همانطور که
خودروو
نمائيم،خودرو
متوقفسازي
جلودر رااتوماتيک
فازي
اگريستم
يعنيکه س
ثانيه).شده
(اصل و 2ثابت
ايمني اثبات رسيده است
مشابه به
ميزانمسائل
ستم در
براياين سي
کارکرد
يکنيم
فازي
.]Sugenoکه دارد حداقل دو ثانيه بعد به آن برسد (کتاب
andبا سرعتي
Nishida, 1985,عقبي
کنيم که
 andمي
استفاده
[ 2014فازي
است سيستم
جهت از
راننده به
همسايگان،
Blezy
James,
بسياراينکارآمد
کمک

ساده،
همسايه
خودروهاي
رانندگي
ه) و
خودرو همسا
طولوي(با
رسيده يا
اثبات عرضي
سرعت،بهفاصله
سيستمسهدرپارامتر
FDRS
در
سرانگشتي
حساب
تخلفبا يک
درجه ايران).
رانندگي
راهنماييي و
ثابتتوجه به مکانعاليم
است
مسائل مشابه
کارکرد اين

ستم
ورودdيهاي س
فرمولبتواني
ف ازکنيم تا
قبول را تعر
رانندگي
رانندهو درجه
کايمن
فاصله
در .در ادامه
هستند
وروديکههاي سي
حسابي کرد
مطمئنه،و کم
سرعتخودرو
اتوماتيکسازي
سيستمستمفازي
شده
1.8م= s /
مطمئنهي را
قابلفاصله
اندازه
تخلفيتوان
م
ارائه دهيم.
صح[يح
شکل
بسيار را به
فازي
که  dفاصله امن بر حسب متر است و  sسرعت خودرو مورد نظر
Sugeno and Nishida, 1985,
Blezy
است
کارآمد

دهد ،راننده بتواند خودرو را کنترل
ساعترخ
کيلومتريبر راننده
شبيني برا
مطمئنه .]:طبق تعريف ،به سرعتي گفته ميشود که اگر اتفاق غيرقابل پي
2014سرعت
است.
برحسب
and James,

خودرو78درو
بيننهدوسرعت
فاصله کمي
کشور ايران
نيزربهاتوبان
مثال د
فاصلهبه عنوان
توجههر جادهاي دارد.
کشور و
عرضيي يادر هر
ف شدها
نه تعري
پارامتر و بيشي
سرعت کمينه
کند .اين
ي متر يا
ها 2
اندازه
عرضي را
طولي(با
فاصله
سرعت،
 FDRSسه
در
بيشينه آن  368کيلومتر بر ساعت است .اين سرعتها مشخص بوده و ميتوان به شکل يک جدول در اختيار  FDRSقرار داده شوند .شکل ،6
الينهاي همجوار در نظر ميگيريم زيرا تا زماني که خودروها
به مکان خودرو همسايه) و درجه تخلف رانندگي خودروهاي
تابع عضويت سرعت براي سيستم فازي را نشان ميدهد.

شکل .2تابع عضویت ورودی برای سرعت خودرو

شكل .2تابع عضویت ورودی برای سرعت خودرو
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390فاصله عرضي .فاصله طولي در اغل
فاصله ایمن :اين فاصله به دو نوع تقسيم ميشود :فاصله طولي و

کشورها مانند ايران ،درجادههاي

خشک برابر فاصله زماني  6ثانيه با خودرو جلو است (اصل  6ثانيه) .يعني اگر خودرو جلو را متوقف نمائيم ،خودرو عقبي با سرعتي که دارد
حداقل دو ثانيه بعد به آن برسد (کتاب عاليم راهنمايي و رانندگي ايران) .با يک حساب سرانگشتي ساده ميتوان اندازه فاصله مطمئنه را از

ارائه يک سيستم دستيار راننده مبتني بر ارتباطات بين خودرويي با استفاده از منطق فازی
در الينهاي جداگانه حرکت کنند بديهي است که امکان

براي ساير خودروها (خودروهاي همسايه موجود در مکان نسبي

تداخل و تصادف عرضي کاهش مييابد .طبيعي است که بايد

شمالغرب ،شمالشرق ،جنوبغرب و جنوبشرق) نيز ميتوان

فاصله طولي و عرضي متفاوت باشند چون در سرعتهاي

از شکل  3استفاده کرد.

باال فاصله طولي ميتواند چندين برابر کل عرض جاده باشد.

درجه تخلف رانندگي قابل قبول :در حالت کلي ،اين پارامتر

از طرفي چون فاصله طولي متغير بوده و وابسته به سرعت

همانطور که در قسمتهاي قبل اشاره شد ،در بازه [ ]0 5تعريف

خودرو است ولي فاصله امن عرضي ثابت است ،پس بديهي

ميشود .براي کشور ايران (شهر مشهد) ،تحقيقات قبلي[  [�Mo

است که ورودي فاصله عرضي و طولي با يکديگر متفاوت

 ]hammadzadeh Moghaddam and Ayati, 2014به بازه

باشند .شکل  3تابع عضويت فاصله طولي خودرو و شکل 4

[ ]0/550 2/388رسيدهاند .بسيار سخت است که براي اين پارامتر

فاصله
ورودی برای
تابع عضويت ورودي فاصله عرضي خودرو را در سيستمشكل.4
خودرودر نظر گرفت ،ولي با اين حال
عرضیپلهاي
شکل تابع
آستانه به
فازي تابع عضویتيک حد

نشان ميدهد.

بازه کوچکتر از  1را قابل قبول براي اين پارامتر در نظر ميگيريم.

براي همسايگان جلو و عقب خودرو ،از تابع عضويت شکل

با اين تفاسير ،شکل  ،5تابع عضويت تخلف رانندگي سيستم فازي

 3استفاده ميشود ،براي خودروهاي کناري از تابع شکل  4و

مورد نظر را نشان ميدهد.

شکل  .3تابع عضویت ورودی برای فاصله طولی خودرو

شكل  .3تابع عضویت ورودی برای فاصله طولی خودرو

براي همسايگان جلو و عق

خودرو ،از تابع عضويت شکل  1استفاده ميشود ،براي خودروهاي کناري از تابع شکل  1و براي ساير

خودروها (خودروهاي همسايه موجود در مکان نسبي شمالغرب ،شمالشرق ،جنوبغرب و جنوبشرق) نيز ميتوان از شکل  1استفاده کرد.
درجه تخلف رانندگی قابل قبول :در حالت کلي ،اين پارامتر همانطور که در قسمتهاي قبل اشاره شد ،در بازه [ ]8 5تعريف ميشود.

براي کشور ايران (شهر مشهد) ،تحقيقات قبلي [ ]Mohammadzadeh Moghaddam and Ayati, 2014به بازه [ ]8/558 6/100رسيدهاند.
بسيار سخت است که براي اين پارامتر يک حد آستانه به شکل تابع پلهاي در نظر گرفت ولي با اين حال بازه کوچکتر از  3را قابل قبول براي
اين پارامتر در نظر ميگيريم .با اين تفاسير ،شکل  ،5تابع عضويت تخلف رانندگي سيستم فازي مورد نظر را نشان ميدهد.

خودرو
فاصلهعرضی
برایفاصله
ورودیبرای
عضویت ورودی
تابع عضویت
خودرو
عرضی
شکل.4تابع
شكل.4
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مهدی اسمعیل اوغلی ،صالح یوسفی

رانندگیراننده
تخلفرانندگی
برای تخلف
راننده
ورودی برای
عضویتورودی
شکل .5تابعتابععضویت
شكل .5

است .اگر خودرويي خطرناک باشد (ايمني خودرو کمتر از

همانطور که در شکل 2مشخص است ،سرعت بين  70و120

(شاملعضويت
خودروبه توابع
گرفتهازميآنشود .اگر
در نظر
باشد)،مناس
0/75سرعت
368بهکيلومتر بر ساعت،
سرعت مبيين 78
مشخصدراست،
در شکل6
طور که
سرعت،
دريافتي
داد ههاي
شود .واگر
نظر گرفته
سرعت مناسب
ساعت،
همانبر
کيلومتر
خودرو)آيدبهو يک
مختصاتدست مي
رويو سرعت به
پارامتر از
درجهرا اين
سرعت قرار دارند ،زي
شود ،دقي
موجود
توابع طولي
فاصله
سيستمضريتوليد
رانندگي
تخلف
توابع دقيقا
همان شود،
شکل3قا توجه
توجه در
شکل1موجود
فاصلهدر طولي
عضويت
دادهفاصله
همراه فقط
سرعتبههاي باال،
دادهکهمبه
پيشنهاداست
است) .البته قابل ذکر
رويي امن
فاصله طول
اينبرابر
زيرا3/0
دارند،امن
(سرعت
توابعتوابع
هماناز آن
ثابتي
هايش
عنوان تامثالاينبرايخودرو
يشود
سرعت
پارامتر از
استقرار
سرعت
طولي دور ايمن است (اين مسهله که براي چه سرعتي چه فاصلهاي مناس است ،در قوانين فازي لحاظ شده است) .قوانين موجود در اين
در تشکيل بردار خطر شرکت داده شوند زيرا اين خودرو
بهدست ميآيد و يک ضريب ثابت از آن توابع است (سرعت امن
سيستم فازي اغل شامل اموري بديهي است و اغل توجيه عقالني دارند ولي براي روشن شدن بهتر موضوع ،قوانين سيستم فازي در جدول
خطرناک است و بايد از آن دوري کرد.
 8/1برابر فاصله طولي امن است) .البته قابل ذکر است که به عنوان
شماره  3آمده است:
مثال براي سرعتهاي باال ،فقط فاصله طولي دور ايمن است (اين
مسأله که براي چه سرعتي چه فاصلهاي مناسب است ،در قوانين

 3-4پيشنهاد به راننده براي افزايش سطح ايمني

فازي لحاظ شده است) .قوانين موجود در اين سيستم فازي اغلب

در بخش قبل ،سيستم فازي تشخيص ميزان خطر خودرو همسايه

شامل اموري بديهي است و اغلب توجيه عقالني دارند ولي براي

بررسي شد .حال در اين بخش به مطالعه سيستم توليدکننده

روشن شدن بهتر موضوع ،قوانين سيستم فازي در جدول شماره

پيشنهاد به راننده ميپردازيم .استفاده از سيستم فازي و ارتباط

 1آمده است:

آن با سيستم توليدکننده پيشنهاد در اين بخش بحث خواهد شد.

در نهايت ،شکل  6خروجي سيستم را نشان ميدهد که

در حقيقت اين بخش به مطالعه بلوک سوم از شکل  1ميپردازد.

ميزان امن بودن خودرو همسايه را نمايش ميدهد .خروجي

در پرترافيکترين مواقع ،هر خودرو توسط  8خودرو ديگر

سيستم ،يک عدد است که معيار امن بودن خواهد بود .براي

همانند شکل شماره  7احاطه ميشود يعني هر خودرو حداکثر

اينکه بتوانيم از سيستم فازي ،امن بودن يا نبودن خودرو

 8همسايه در اطراف خود دارد (طبق فرض مسأله) .مقاله يا

همسايه را تشخيص دهيم ،يک حد آستانه براي خروجي

تحقيقي درمورد اينکه خودروهاي اطراف هر خودرو دقيقا با چه

فازي مشخص ميشود :حال اگر ميزان اين خروجي کمتر

ضريب خطري روي يکديگر تاثير ميگذارند ،وجود ندارد ولي

از  0/75بود ،اين خودرو همسايه ،يک همسايه خطرناک

چيزي که همه بر آن تاکيد دارند و راهنمايي و رانندگي اکثر

شناخته ميشود .حال اگر درجه ايمني بيشتر از  0/75بود،

کشورها مخصوصا ايران تمرکز و توجه راننده را بر آن جلب

آن خودرو براي ما خطري ندارد و اگر ميزان ايمني کمتر از

ميکنند ،اينگونه است که خودروهاي جلو و عقب بيشترين

 0/25بود نشانگر اين امر است که آن خودرو بسيار خطرناک

خطر را دارند سپس خودروهاي کناري (چپ و راست) و در
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ارائه يک سيستم دستيار راننده مبتني بر ارتباطات بين خودرويي با استفاده از منطق فازی
هاها
خودرو
سیستم فازی
قوانین سيستم
 .1قوانين
جدول .1
جدول
ایمنی خودرو
ميزان ایمنی
دهنده میزان
تشخيص دهنده
فازی تشخیص

ردیف

سرعت

فاصله

درجه تخلف رانندگی

حالت ایمنی

3

کم

نزديک

ريلکا(کم)

سبز

6

کم

نزديک

متوسط

سبز

1

کم

نزديک

ديوانه وار

زرد

1

کم

متوسط

ريلکا(کم)

سبز

5

کم

متوسط

متوسط

سبز

2

کم

متوسط

ديوانه وار

زرد

7

کم

دور

ريلکا(کم)

سبز

0

کم

دور

متوسط

سبز

3

کم

دور

ديوانه وار

سبز

38

متوسط

نزديک

ريلکا(کم)

زرد

33

متوسط

نزديک

متوسط

قرمز

36

متوسط

نزديک

ديوانه وار

قرمز

31

متوسط

متوسط

ريلکا(کم)

سبز

31

متوسط

متوسط

متوسط

سبز

35

متوسط

متوسط

ديوانه وار

زرد

32

متوسط

دور

ريلکا(کم)

سبز

37

متوسط

دور

متوسط

سبز

30

متوسط

دور

ديوانه وار

زرد

33

زياد

نزديک

ريلکا(کم)

قرمز

68

زياد

نزديک

متوسط

قرمز

63

زياد

نزديک

ديوانه وار

زرد

66

زياد

متوسط

ريلکا(کم)

زرد

61

زياد

متوسط

متوسط

قرمز

61

زياد

متوسط

ديوانه وار

قرمز

65

زياد

دور

ريلکا(کم)

زرد

62

زياد

دور

متوسط

قرمز

67

زياد

دور

ديوانه وار

قرمز

همسايه
رانندگي را
نسبي
هاي
مکان
موجود در
(خودرو
سايرت،خودرو
نهايت
است
هايعدد
خودرويک
خروجيازسيستم،
تخلفيدهد.
et.al,ه]راونمايش م
2008همساي
زان امن بودن خودرو
که مي
دهد
نشان مي
هايستم را
ي سي
شکلها 2خروج
در نهاي

ي
انهيبرا
 FDRSحد
دهيم ،يک
همسايهآنهارا راتشخبهيص
نبودن
غرب)سيستم فاز
بم از
بتواني
بود.ببراي
شمامعليار
که
شرقاي ونکهجنو
خواهدجنو
بودنغرب،
امنشمال
شرق،
کند.
آست م
ارسال
بخش
خودروکرده و
دريافت
خطرناکي ،امن بودن ياخود

شود.
همسايه ،ي
خودرو
بود ،اين
خروج
شناخته مداديههاي
خطرناکخودرو،
همسايهخطرناکي
ک ميزان
تشخيص
پس از
سيستم
هستند.ي فازي مشخص ميشود :حال اگر ميزان اين خروجي کمتر از  8/75اين
آن
استميکه
پيشنهاد امر
نشانگر اين
کمترراازبه8/65
هاي ايمني
خودرمويزان
خطري ندارد و اگر
سرعت،براي ما
هاي خودرو
بود ،آن
شتر از /75
بحثمني ب
درجه اي
حال اگر
مختصات
خودرو 8داده
شد،ي هر
همانطور که
کند.
ارسال
بخشبودتوليد
خطرناک

خودرو بسيار خطرناک است .اگر خودرويي خطرناک باشد (ايمني خودرو کمتر از  8/75باشد) ،دادههاي دريافتي از آن خودرو (شامل سرعت،
بخش توليدکننده پيشنهاد ،محدودهي دادههاي دريافتي را به []0 1
(توسط يک دستگاه  GPSدقيق اندازهگيري ميشود [Naranj,
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خودرو به همراه دادههايش در تشکيل بردار خطر شرکت
صالحتا اين
يشود
اسمعیل داده م
مهدید پيشنهاد
درجه تخلف رانندگي و مختصات خودرو) به سيستم تولي
یوسفی
اوغلی،

داده شوند زيرا اين خودرو خطرناک است و بايد از آن دوري کرد.

هر خودرو حداکثر  0همسايه در اطراف خود دارد (طبق فرض مسهله) .مقاله يا تحقيقي

اطرافآنهرتا
کهيهمه بر
نکه چيزي
نداردايولي
وجود
مسهله)ي.ر مي
کديگر تاث
(طبقي ي
خطري رو
خودروها
درمورد
گذارند،يقي
مقاله يا تحق
فرض
ضريخود دارد
هر خودرو حداکثر  0همسايه در اطراف
ضري

رانندگيي جلو
خودروها
نگونهواست
همه بر مي
آن جل
تمرکز و
خطري روي يکديگر تاثير ميايران
اکثر
راهنماکهيي و
کنندي،دايدارند
آن تاک
رانندهچيرازيبر که
توجه ولي
وجود ندارد
گذارند،

سپاي
دارندي نسب
در رامکانها
خودروها
استت ساير
نگونهدر نهاي
راست) و
برایرا بر آن (چپ و
موجودخطر
خودروهابييشترين
جلو( و عق
خودروهاي
راننده
تمرکز و
خودرویکههمسایه
کنند،یا ايایمنی
تشخيصجلميزانميخطر
توجهفازی
سيستم
شكل اي.6رانخروجی

خطرناک (هستند.
خودروهاي موجود در مکانهاي نسبي شمالشرق ،شمالغرب ،جنوبشر
(چپ و راست) و در نهايت ساير خودروها
همانطور که بحث شد ،هر خودرو دادههاي سرعت ،مختصات (توسط يک دستگاه S
خطرناک
هستند .ایمنی
ش سطح
 3-4پيشنهاد به راننده برای افزای
RS
بخش
شنهادو
قکرده
توليدري
خود
همسايه
بههاي
خودرو
ي ايراناز
تخلف
خودروو
آنهايراميبهشود
اندازهگيبهر
 GPSدق
دستگاه
توسط ي
بخش(
مختصات
سرعت،
دادهها
شد ،هر
خطرحث
همانطور که ب
[008
افتي پي
دکننده
ستم
مطالعهکسي
رانندگدر
ي حال
شد.
بررسي
همسايه
خودرو
در بخش قبل ،سيستم فازي تشخيص ميزان

کند
ستممي
ارسال
شنهاد
ارسالتولمييد
بخش
خطرناکحقرايقبه
خودروراها
ها
داده
خودرون،
خطرناکي
پا
ن سي
کند .اي
FDRS
خواهدبه
بحثآنها
کردهي و
افت
دريي
همسايه
توليهاي
خودرو
رانندگي
بخش پيبه
ت اين
بخشدر
ي شد.
بخش
خوددر ا
شنهاد
دکننده پي
را سازيستم
آن با
تخلفارتباط
راننده ميپردازيم .استفاده از سيستم وفازي و
محدودهمي
اسکالر جمع
خودروتوليرا
هر
افت مي
شکلدري
شنهادي
دادهها
خودرو به [3
خودروهايرا
شکلشنهاد،
ي پي
دکننده
ازکند.
ارسال
کردهي ود پي
تول
خطرناک]08را به
دادههاي
شود يبهعن
بخشي
احاطه م
شمارهي7
همانند
بخشگر
نگاشتدي
خودرو
توسط
مواقع ،هر
خودرو،ترين
يترافيک
خطرناکپر
مطالعه بلوک سوم از شکل  3ميپردازد .در
شکل  .6خروجی سیستم فازی برای تشخیص میزان خطر یا ایمنی خودروی همسایه

همسایه
خودروی
ایمنی
نگاشتفازی
خروجی سيستم
شدهاز به 3
رانندگمي بي
(هرقدر
خطرهربهیادست
اسکالر
همس
نگاشتک
عددبراي هر ي
باشد،که
کندشتربه طوري
تخلف جمع
اسکالر
شکل
آورد به
خودرو را
ميزاني از
عددافت
تشخيصدري
برایدادههاي
کرده و
شكلرا.6به []8 3
ساعت
لومتر بر
کترکمتر
مقاديير
سرعت نيز
شترنزديکتر
نگاشتي ببهي 3
عدد اسکالر بهدست آورد (هرقدر اين
فاص
مقدار که
78يزکيهر
استاز و ن
براي 3نزد
شده به
است.نگاشت
باشد ،عدد
تخلف رانندگ

 3-4پيشنهاد به راننده برای افزایش سطح ایمنی
لومترع
مجموعي سه
اسکالر که
شود).به اين
نگاشت مي
صفر و ي
ساعتربين
کي
شتر ازاز  368ک
عددبراي بي
صفر و
ساعت
کلومتر بر
 78کي
کمتر از
لومتربرابري مقادي
سرعت نيز
اين نگاشت به  3نزديکتر است.
شنهاد
دکنندهيپي
سهازتولي
ستم
مطالعه[3سي
ن بخش
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عنوانبردار
سمتبهابتداي
زان خطر
معنيها ،مي
کرد که هر يک ازبه بردار
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 8/75تشخ
پيشنهادي اگر
مثال:رابردار
سرعتازاست.
کاهش
تفسرايرکمتر
شکلآنها
ميزاننايمني
سيستميفازي
يشود
انجام م

شرقي کند
همسايبه دور
مقدار اندازه برداربه ،از آن
رانندهبه بايد
برداراين
است.دهنده
دادهنشان
تشخيصبردار
0/75بهتر ،هر
عبارت
باشد .،به معني انحراف به راست و کاهش
سمت جنو
اين بهشکل
کهتوان
استرامي
خطر
يا به از
شمارهبه 3شکل
جدولکديگر
درها با ي
بردار
بردارين کار
تفسيربراي ا
است .کرد.
سرعتيشنهاد
آنها را تبديل به يک پ
خطرناک،
بردارها
آوردن ازتمامي
تفسير به
پا از
نشان داده
پيشنهادي
ابتدايبايدبردار
همسايازهسمت
ي خطر
ميزان
بردارها،
دستهر يک
کرد که
همان پيشنهاد به راننده است و به آن بردار پيشنهاد ()Suggestion Vector
برداري جمع ميشود تا يک بردار نهايي بهدست آيد که اين بردار
را نشان ميدهند يا به عبارت بهتر ،هر بردار نشان دهنده اين است

شده است .در شکل شماره  7نيز زاويه با محور افقي با نماد ө

اطالق ميشود .شکل  7بردارهاي خطر همسايگان و بردار پيشنهاد نهايي را نمايش ميدهد .در اين شکل فرض شده که تمام خودروها به غير
که راننده بايد به مقدار اندازه بردار ،از آن همسايه دوري کند.
نشان داده شده است .قابل ذکر است که سرعت در هنگام کاهش
از خودروهاي شماره  7 ،0و  1امن هستند (با تشخيص سيستم فازي .)FDRSحال خودرو مورد نظر ،بردارها را تشکيل داده و در نهايت يک
پس از بهدست آوردن تمامي بردارهاي همسايه خطرناک ،بايد
به ميزاني است که برابر خودروي عقبي باشد زيرا اگر کمتر از آن
بردار پيشنهاد توسط عملگر جمع برداري ،توليد کرده و آنرا به راننده ارائه ميدهد.
آنها را تبديل به يک پيشنهاد کرد .براي اين کار بردارها با يکديگر
شود ،باعث تصادف با خودرو عقبي ميشود و اگر بسيار بيشتر از
هر بردار پيشنهادي کمک راننده يک بعد  xدارد و يک بعد  .yبعد  xآن به معناي تغيير جهت در محور  xها يا همان تغيير الين است .اگر
به شکل برداري جمع ميشود تا يک بردار نهايي بهدست آيد
آن باشد احتمال تصادف با خودرو جلويي باال ميرود .در مورد
 xمنفي باشد راننده را به سمت چپ ،و در غير اينصورت به الين سمت راست هدايت ميکند .بعد  yبردار پيشنهاد نيز به معني تغيير سرعت
پيشنهاد
ش بردار
استي وافزابهي آن
پيشنهاد
همان
بردار
جلويي
اتومبيل
کاهشسرعت
معنينيز بايد
سرعت
افزايش
بردار
سرعت مثال:
حدودبه عنوان
سرعتتااست.
باشد به
اگر مقدار آن منفي
سرعت ،و
رانندهبه معن
مثبتبهباشد
بعد y
مقدار
ايناگر
است يکهعني
شکل 7
شود.
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)Suggestion
افزايش
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يابد.تفسير بردار پيشنهادي در جدول شماره  1نشان
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خطر و کاهش سرعت
بردارهايراست
انحراف به
به معني
باشد،
نوبشرق
 Vectorبه سمت ج
شنهادي اگر

داده شده است .در شکل شماره  7نيز زاويه با محور افقي با نماد  өنشان داده شده است .قابل ذکر است که سرعت در هنگام کاهش به ميزاني

احتمال1395
سوم  /بهار
سال بيهفتم
شمارهباشد
شتر /از آن
نقل /بسيار
حمل و اگر
مهندسیيشود
تصادف با خودرو عقبي م
است که برابر خودروي عقبي باشد زيرا اگر کمتر از آن شود ،باعث 395

تصادف با خودرو جلويي باال ميرود .در مورد افزايش سرعت نيز بايد سرعت تا حدود سرعت اتومبيل جلويي افزايش يابد.

داده شده است .در شکل شماره  7نيز زاويه با محور افقي با نماد  өنشان داده شده است .قابل ذکر است که سرعت در هنگام کاهش به ميزاني
است که برابر خودروي عقبي باشد زيرا اگر کمتر از آن شود ،باعث تصادف با خودرو عقبي ميشود و اگر بسيار بيشتر از آن باشد احتمال
تصادف با خودرو جلويي باال ميرود .در مورد افزايش سرعت نيز بايد سرعت تا حدود سرعت اتومبيل جلويي افزايش يابد.
مهدی اسمعیل اوغلی ،صالح یوسفی
جدول .3پيشنهاد به راننده با توجه به زاویه بردار پيشنهاد

جدول .3پیشنهاد به راننده با توجه به زاویه بردار پیشنهاد

زاویه بردار پيشنهادی با محور افقی

پيشنهاد داده شده به راننده برای ایمنی بيشتر
حركت به الین سمت راست

ө= 0°

حركت به الین سمت راست و افزایش سرعت

0°<ө< 90°

افزایش سرعت

ө= 90°

حركت به الین سمت چپ و افزایش سرعت

90°<ө< 180°

حركت به الین سمت چپ

ө= 180°

حركت به الین سمت چپ و كاهش سرعت

180°<ө< 270°

كاهش سرعت

ө= 270°

حركت به الین سمت راست و كاهش سرعت

270 °<ө< 360°

 1-3-4کمک به راننده براي جلوگيري از مانورهاي پرخطر

راست جاده ،دور زدن به چپ ،پيچيدن به راست و غيره  .نوع

در حالت ايمنتر توضيح داده شد .حال سؤال زير مطرح

ميدهد که يک جريان ورودي به بزرگراه بايد در مسير جريان

ميشود که آيا مي-توان با دانستن مکان نسبي ايمنتر،

اصلي قرار گيرد و نوع سوم ،مانور به هم بافي ( )Twine

بخشهاي مختلف امر رانندگي (مانند مانورهاي مختلف ،گذر

ناميده ميشود که يک جريان ورودي و يک جريان خروجي از

از تقاطعها و غيره) را نيز ايمنتر کرد؟ در حقيقت يکي از

بزرگراه بايد بدون تصادف از يکديگر عبور کرده و الينها را

مواردي که ميتوان از سيستم کمک راننده طراحي شده بهره

با يکديگر عوض کنند .اين سه مانور مهمترين بخش آموزش

جست ،مانورهاي رانندگي است .مانورهای رانندگی بخش

رانندگي را در کشورهاي پيشرفته شامل ميشوند .مانورهاي

بسیار خطرناک رانندگی محسوب میشوند به عنوان مثال

نوع دوم و سوم بيشتر به مهارت راننده بستگي دارند .به همين

مانور سبقت به دلیل خطرناک بودن بسیار ،مدتی در کشور

دليل است که در زمان آموزش رانندگي بيشتر مورد توجه قرار

هلند در جادههای دوطرفه به طور کلی ممنوع شد ولی باعث

ميگيرند .سيستم کمک راننده ارائه شده در اين مقاله ،در ايمن

نارضایتی رانندگان بسیاری گشت [  ]Hegeman, 2004و پس

کردن رانندگي و کمک کردن به راننده در انجام مانورهاي نوع

از مدتی این قانون لغو گردید ،زیرا که مانورهای رانندگی

اول ميتواند کمک شاياني را به عمل آورد.

جزئی جداناپذیر از رانندگی هستند ،پس باید در ایمن کردن

فرض ميشود که در سيستم تعبيه شده بر روي خودرو،

آنها کوشید .ميتوان با سيستم طراحی پیشنهاد شده در این

نشانگرهايي براي هر يک از اين مانورهاي تغيير الين (مانورهاي

مقاله ،از مانورهاي خطرناک جلوگيري کرد و آنها را تا حد

نوع ا ّول) وجود دارد .سيستم پيشنهادي در هر لحظه ،هرکدام از

زيادي ايمن کرد.

نشانگرها را در يکي از دو حالت مجاز يا غير مجاز قرار ميدهد،

مانورهاي بزرگراهها در کل به سه بخش تقسيم ميشوند:

که هرکدام ميتواند با چراغهاي قرمز و سبزرنگ مشخص

مانورهاي نوع اول که به آنها مانورهاي تغيير خط ( Line

شود .راننده در هنگامي که قصد انجام هريک از مانورها را

 )Changeگفته ميشود ،شامل مانورهايي هستند که الين

دارد ،به نشانگر مربوطه آن مانور مراجعه ميکند .حال اگر

مسير تغيير پيدا ميکند مانند سبقت ،پارک کردن در شانه سمت

مانور مورد نظر مجاز بود (چراغ نشانگر به رنگ سبز بود)،

جلوگيری
راننده برا
كمک
در بخش3-4
مانورهای پرخطردوم که به آن مانور ادغام (  )Mergeاطالق ميشود ،زماني رخ
گرفتنازخودرو
ی قرار
براي
يکبهپيشنهاد
قبل1-،توليد

مهندسی حمل و نقل  /سال هفتم  /شماره سوم  /بهار 1395

396

ارائه يک سيستم دستيار راننده مبتني بر ارتباطات بين خودرويي با استفاده از منطق فازی

در بخش قبل ،توليد يک پيشنهاد براي قرار گرفتن خودرو در حالت ايمنتر توضيح داده شد .حال سؤال زير مطرح ميشود که آيا ميتوان
راننده آن مانور را امن مييابد و آن را انجام ميدهد .در
با دانستن مکان نسبي ايمنتر ،بخشهاي مختلف امر رانندگي (مانند مانورهاي مختلف ،گذر از تقاطعها و غيره) را نيز ايمنتر کرد؟ در حقيقت
غير اينصورت بايد از انجام مانور مورد نظر خودداري کند.
سيستم کمک راننده پيشنهادي ،در بخشهاي قبل معرفي شد و
يکي از مواردي که ميتوان از سيستم کمک راننده طراحي شده بهره جست ،مانورهاي رانندگي است .مانورهاي رانندگي بخش بسيار خطرناک
به عنوان مثال اگر راننده قصد سبقت گرفتن را داشته باشد،
موردکليبررسي
پيشنهاد به
مختلف
مراحل
توصيف
رانندهطور
دوطرفه به
يکهاي
توليدجاده
هلند در
کشور
مدتي در
رانندگي محسوب مي شوند به عنوان مثال مانور سبقت به دليل خطرناک بودن بسيار،
]2004سبقت)
شت(نشانگر
سيستم
پيشنهاد
بايد به
باعثسبقت،
شد ازوليعمل
ممنوعقبل
رانندگيسيستم
مانورهايکارآیی
به بررسي
قسمت از
گرفت.ايندر اين
مقاله که
گرديد ،زيرا
قانون لغو
قراراز مدتي
 [Hegeman,و پا
بسياري گ
رانندگان
نارضايتي

 .5ارزيابي کارآیی سيستم کمک راننده پيشنهادي

کردن باآنهاخيال
سبز ببيند
سبقتپارا به
کندازو اگر
جزئيمراجعه
جادهاي
بهبود ماايمني
ميزان
پرداخته
نورهاي
مقاله ،از
خواهدشدهشددرواين
پيشنهاد
رانندهطراحي
کمکيستم
کوشيد .ميتوان با س
رنگايمن
بايد در
چراغهستند،
رانندگي
جداناپذير
کرد.اينصورت از
منغير
دهد .ايدر
آسودهتر
ييادي
انجامحدم ز
سبقتآنهارا را تا
عملکرد و
جلوگيري
خطرناک
توسط اين سيستم به طور دقيق مورد مطالعه قرار ميگيرد .از
کند.م ماين
خودداري م
سبقتيبه طور
قرار مي
)Lineبه گفته
Change
پيادهخط (
برايتغيير
مانورهاي
خطاهاي نوع اول که به آنها
عمل مانورهاي
يشوند:
بخشيتقسي
موقتکل به سه
بزرگراهها در
مانورها
شود،سيستم
دادن
طرح نياز
سازي اين
آنجايي که

دن به
اينکهيچي
بود وچپ ،پ
زدن به
زيادي دور
راست جاده،
سمت
کمکشانه
سبقت ،پارک کردن در
مانند
ها،ي کند
در پيآينداه م
تصاويرتغيير
ن مسير
هستند که الي
مانورها
نقاط کور
نديدن
نزديکي
ازييدوري يا
شامل ناشي
مشاهده
براي
خودرو
در تعداد
راننده
زياد باويد در
بزرگراه
ک جريان
دهد که ي
ادغام ( )Mergeاطالق ميشود ،زماني رخ مي
مانور
دوم بهکه به آن
خطاهاينوع
راستياو غيره .
رساند.
حداقل مي
ديد را
مسيرکاهش
مشاهده
وروديبه بهزمان
سيستم ،نياز
کارآیی
تاثيرات و

ديدهده ميشود که يک جريان ورودي و يک جريان خروجي از بزرگراه بايد
قبل) نامي
Twine
شوند؟ بافدري (
ي به هم
مانور
چگونهسوم،
پيشنهادها و نوع
ي قرار گيرد
بخش
توليد م
جريانامااصلاين
تصادفات در يک دوره زماني طوالني مدت بود ،تصميم بر اين
بدون تصادف از يکديگر عبور کرده و الينها را با يکديگر عوض کنند .اين سه مانور مهمترين بخش آموزش رانندگي را در کشورهاي پيشرفته
شد که سيستم کمک راننده پيشنهادي ،در هر لحظه يک بردار
شد که از روش شبيهسازي استفاده شود .در شبيهسازي صورت
شامل ميشوند .مانورهاي نوع دوم و سوم بيشتر به مهارت راننده بستگي دارند .به همين دليل است که در زمان آموزش رانندگي بيشتر مورد
پيشنهاد به راننده ارائه ميدهد .به عنوان مثال ،برداري که
گرفته با در نظر گرفتن سناريوهاي متنوع ،ميزان توفيق سيستم
توجه قرار ميگيرند .سيستم کمک راننده ارائه شده در اين مقاله ،در ايمن کردن رانندگي و کمک کردن به راننده در انجام مانورهاي نوع اول
جهت آن به سمت شمالشرق است ،به اين معني است که
پيشنهادي در افزايش ايمني اندازهگيري ميشود .شبيهسازي
ميتواند کمک شاياني را به عمل آورد.
راننده ميبايست از خودروهاي پشت سري و خودروهاي
با استفاده از زبان برنامه نويسي  #cانجام شده است .در طی
فرض ميشود که در سيستم تعبيه شده بر روي خودرو ،نشانگرهايي براي هر يک از اين مانورهاي تغيير الين (مانورهاي نوع اوّل) وجود
سمت چپ خود دوري کند يا به عبارت بهتر قرار گرفتن
نشان داده
شماره 7
شکل
مانندکهآنچه در
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هرکدام مي
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عنوان ،مثال،
حال به
بوجود مي
نظر زمان
نسبت به
احتمال
خودروهاد باازیک
مانورمانور را امن م م
انجام
اینصورت باي
هریکر اازين
باشد ..در غي
داشتهيدهد
وجودانجام م
تواندآن را
ييیابد و
راننده آن
سبز بود)
آورد .رنگ
نشانگر به
حال(چراغ
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گرفته م
در خنظر
وجود (نشانگر
(احتمالسيستم
استپيشنهاد
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از شبیه
قبلبار
در هر
حالتگرفتن را داشته -که

باشد .با
رنگ شما
سبقت رابه بهسمت
پيشنهادي
است
سبقت)کنوني
سبقت به
صورت از
باشد.غيبهر اين
دهد .در
وجود مي
تواندرا انجام
سبقت
غرببا خيال
سبزلببيند
بردارچراغ
کندکهو اگر
مراجعه
طوروجود
احتمال
زمانیکه
عنوان مثال
داشته
آسودهتر عمل می
حداقل مي
هررا به
یعنیديد
خطاهاي
مقدارکور
دن نقاط
جهتتصاوير در آينهها ،ندي
نزديکي
ناشينيزاز دوري يا
خطاهاي
کند .اي
خودداري م
نشانگرهايي
مانورها
عملساير
تواننبراي
استدالليمي
موقتاين
رساند5. %در
احتمال 0
خودرو به
0/5يااست،
همسایگان

طورراننده
نهاد به
بردار پيش
شد.لحظه
خواهد هر
شنهادي ،در
راننده پ
شددرکه سيستم کمک
مطرحيده
بخش قبل د
شوند؟
نمود .مي
چگونه توليد
اما اين پي
شده
در مانور
چهار
براي
شنهادهاطراحي
افزايش ايمني
میانگین 4
حالت به
کاین
پس يدر
سازیي وارد
شبیه
توجه است ،به اين معني است که راننده ميبايست از خودروهاي پشت سري
شمالشرق
توانآن به
جهت
برداري که
مثال،
ارائه ميدهد.
سمت را با
نشانگرها
خط) ،مي
(تغيير
عنواناول
مانورهايبه نوع
خودروی همسایه در اطراف خودرو مورد نظر قرار دارد .پس از
و خودروهاي سمت چپ خود دوري کند يا به عبارت بهتر قرار گرفتن در مکان نسبي شمال شرقي براي راننده يک حالت امنتري نسبت به
به جدول شماره  4طراحي کرد .الزم به يادآوري است که
تعریف خودروهای همسایه (با درنظر گرفتن احتمال وجودشان)،
زمان حال بوجود ميآورد .حال به عنوان مثال ،مانور سبقت در نظر گرفته ميشود :اين مانور زماني امنتر از حالت کنوني است که بردار پيشنهادي
زاويه  өهمانند آنچه در شکل  7مشاهده ميشود ،زاويهاي
به هرکدام از آنها به شکل تصادفی یک مقدار به عنوان سرعت
به سمت شمالغرب باشد .با اين استدالل ميتوان براي ساير مانورها نيز نشانگرهايي جهت افزايش ايمني طراحي نمود .براي چهار مانور مطرح
است که بردار پيشنهاد با جهت مثبت محور افقي (خط عمود
و یک مقدار به عنوان درجه تخلف رانندگی اختصاص داده
شده در مانورهاي نوع اول (تغيير خط) ،ميتوان نشانگرها را با توجه به جدول شماره  1طراحي کرد .الزم به يادآوري است که زاويه  өهمانند
بر مسير جاده) ميسازد.
سازد .از بازههای مختلفی
شبیهيسازی
مسيرهر بار
سرعت در
شود ،زاويهاي است که بردار پيشنهاد با جهت مثبت می
جاده) م
(پارامترعمود بر
شودي (خط
محور افق
آنچه در شکل  7مشاهده مي
عمود بر
شنهادی با
مربوطهیه(өبردار
پیشنهادی ( өزاو
بردارهایی مربوطه
بردارهابای پيشنهاد
جدول.4ی مجاز با
جدول .4مانورها
جاده(جاده)
مسيبررمسیر
عمود
خط با خط
پیشنهادی
زاویهپيبردار
مانورهای مجاز

مانور مجاز

زاویه بردار پيشنهاد با جهت مثبت محور افقی
270°< ө < 360°

مانور پارک کردن و پيچيدن به سمت راست

180°< ө < 270°

مانور دور زدن به چپ

90°< ө < 180°

مانور سبقت
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انتخاب میشود که میانگین این بازهها به عنوان مقدار سرعت در

 1-5کارآیی سيستم پيشنهادي در بهبود وضعيت کنوني

تخلف رانندگی در طول هر بار شبیهسازی ثابت است و تغییر

اين بخش به بررسي ميزان تاثير سيستم در امنتر کردن وضعيت

پیدا نمیکند و از طرفی سرعت خودروها نیز ثابت است ،مگر

فعلي ايمني خودروها ميپردازد و ميزان پيشگيري از تصادف

اینکه تخلف رانندگی از نوعی باشد که شامل افزایش یا کاهش

را توسط سيستم کمک راننده پيشنهادي تحليل ميکند .طبق

ناگهانی سرعت باشد که در اینصورت سرعت خودروی متخلف

نتايج شبيهسازي انجام شده در اين بخش ،در شرايط عادي و

سریع تغییر میکند و به یک مقدار کمینه یا بیشینه میرسد .و

بدون حضور سيستم طراحي شده ،از يک ميليون شبيهسازي

نیز به دلیل اینکه توجه اصلی مقاله به سفرهای جادهای است،

حدود  466000بار تصادف رخ داد ولي پس از اعمال طرح

مسیری که برای حرکت خودروها درنظر گرفته شده است ،یک

پيشنهادي کمک راننده ،از يک ميليون شرايط مختلف جادهاي،

جاده مستقیم و بدون تقاطع است ،نه یک محیط شهری .حال با

حدود  181000تصادف به وقوع پيوست .يعني حدود  60درصد

شرایط موجود و پارامترهای در دسترس امکان تصادفات بررسی

کاهش تعداد تصادفات جادهاي .واژه ايمني نمودارهاي منتج از

میشود (تصادفات در اثر تفاوت سرعت و انجام تخلفات رانندگی

اين مقاله ،به شکل ( × 100تعداد کل حاالت  /تعداد حاالت

صورت میپذیرد) .پس از بررسی وقوع یا عدم وقوع تصادف،

بدون تصادف) = ايمني( ) %تعريف ميشود.

تمام پارامترها و حالت خودروها به حالت اولیه خود بازگردانده

شکل  8مقايسه سطح ايمني در دو حالت حضور و عدم حضور

میشوند .در این حین سیستم طراحی شده به اجرا درآمده و

سيستم کمک راننده پيشنهادي را نشان ميدهد .در بخشهاي

پارامترها را دریافت کرده و بررسی میکند و پیشنهاد سیستم

مختلف شکل ،مقادير مختلف از ترکيب دو به دوي پارامترهاي

را ارائه میدهد .خودروی موردنظر به حالت پیشنهاد داده شده

موجود (ميانگين سرعت ،ميانگين احتمال وجود همسايگان و

تغییر حالت داده (که ممکن است شامل هرکدام از پیشنهادهای

ميانگين تخلفات رانندگي) ،مورد ارزيابي قرار گرفتهاند .در

نمودارها وارد شده است) .قابل ذکر است که مقدار و نوع درجه

ايمني خودرو

تغییر الین و تغییر سرعت شود) و امکان تصادف دقیق ًا به مانند

هرکدام از نمودارها ،ورودي سوم (غير از دو ورودي که در

مرحله قبل بررسی میشود .این شبیهسازی برای هرمقدار از

شکل آمدهاند) مقداري ثابت داشته که اين مقدار براي سرعت،

سهتایی [سرعت ،درجه تخلف ،احتمال وجود همسایگان]

 100کيلومتر بر ساعت ،براي تراکم ( 5/0يعني احتمال بودن يا

یک میلیون بار انجام میشود و درنهایت از نتایج بهدست آمده

نبودن هر خودرو 5/0است) و براي تخلف رانندگي مقدار 2/5

احتمال تصادفات در دو حالت عدم وجود سیستم پیشنهادی

است .به عنوان مثال در شکل 8 -الف ،تخلف رانندگي برابر 2/5

و وجود سیستم پیشنهادی ،اندازهگیری میشود [(نسبت تعداد

درنظر گرفته شده است.

حاالتی که تصادف اتفاق میفتد به تعداد کل حاالت(یک میلیون

با توجه به شکل (8 -الف) و (8 -ب) زماني که احتمال وجود

حالت)] و درنتیجه میزان بهبود ایمنی ناشی از سیستم پیشنهادی

همسايگان صفر است ،يعني زماني که هيچ خودرويي در اطراف

گزارش میشود .نتایج هرکدام از این شبیهسازیها به شکل یک

وجود ندارد ،ايمني جادهاي در هر دو حالت (قبل و بعد از

نقطه در هرکدام از نمودارهای شکل  8و  9نمایش داده شده

اجراي سيستم ايمني پيشنهادي)100 ، %است .اين امر بديهي

است .در ادامه این بخش ،ابتدا کارایی سیستم پیشنهادی در

است ،زيرا هيچ تصادفي رخ نخواهد داد .با افزايش احتمال

افزایش ایمنی خودروها (امن کردن وضعیت فعلی خودروها)

وجود همسايگان ،ايمني جاده در هر دو حالت کاهش مييابد،

بررسی شده است و سپس تأثیر سیستم در ایمن کردن مانورهای

يعني امکان تصادف بيشتر ميشود .با اين حال در تمامي نقاط،

مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد.

ايمني جاده پس از اعمال سيستم کمک راننده ،همواره بيشتر از
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ارائه يک سيستم دستيار راننده مبتني بر ارتباطات بين خودرويي با استفاده از منطق فازی
حالت عادي است .در شکل (8 -الف) نقاط  Aو  Bمشخص

اختصاصي براي هر خودرو مشخص ميشود به مسير خود ادامه

کننده ايمني براي ميانگين سرعت  100کيلومتر بر ساعت و

ميدهند .خودروي مورد نظر نيز که قصد قرار گرفتن در حالت

احتمال وجود هر همسايه  0/6هستند .همانگونه که از شکل

امن را دارد ،هم قبل از رفتن به حالت امن و هم پس از آن،

برميآيد ،ايمني با اعمال سيستم کمک راننده پيشنهادي حدود

با سرعت ثابت حرکت ميکند (البته ممکن است در طي رفتن

77 %افزايش بوده ،در حالي که ايمني در حالت عادي 44 %است.

به حالت امن ،تغيير سرعت داشته باشد ولي پس از آن ديگر

همچنين همانطور که در شکل (8 -ب) مشاهده ميشود براي

سرعت را تغيير نميدهد و ثابت نگاه ميدارد) .در نتيجه تأثير

حالتي که احتمال وجود هر همسايه  0/7و تخلف رانندگي 2/25

مقدار مطلق سرعت در نتايج شبيهسازي (شکل  )8قابل مالحظه

است ،ايمني حدود 34 %بهبود يافته است .از سوي ديگر ،با توجه

نیست و تنها تفاوت سرعت خودروهاي همسايه مهم است .از

به تغييرات نمودار بر اساس احتماالت مختلف وجود همسايگان،

آنجا که هدف اين مقاله اين است که صرف ًا کارآیی سيستم کمک

متوجه ميشويم که تاثير اين عامل (احتمال وجود همسايگان)

راننده پيشنهادي ارزيابي شود ،بدترين حالت ممکن شبيهسازي

در مقابل سرعت و تخلف رانندگي بسيار بيشتر است .يعني در

شده است که در آن ترمز کردن ،تغيير مسير و هر عملي براي

صورت بررسي ايمني جادهاي با توجه به پارامترهاي مختلف

جلوگيري از تصادف به غير از پيشنهاد سيستم کمک راننده،

موجود ،تأثير پارامتر احتمال وجود همسايگان بسيار بيشتر از

امکان پذير نيست .البته اثر ترمز به طور ضمني در پارامتر فاصله

ساير پارامترها مانند سرعت و  violationاست .نمودار شکل

(جدول  )1و بر اساس قوانين راهنمايي و رانندگي (اصل 2

(8 -ج) ايمني را در هر دو حالت بدون سيستم کمک راننده

ثانيه) مدنظر قرار گرفته است .قابل ذکر است که بنا به فرض

پيشنهادي و همچنين بعد از اعمال آن سيستم بر حسب دو

مسأله ،ايمني جاده در تمامي سرعتها ايدهآل در نظر گرفته

پارامتر سرعت و تخلف رانندگي نشان ميدهد .شيب موجود در

شدهاست تا تنها عامل مورد مؤثر در جلوگيري از تصادف،

هردو نمودار اين شکل ،نشانگر کاهش ايمني جاده در تخلفات

کارآیی سيستم کمکراننده پيشنهادي باشد.

رانندگي باال است يعني هرقدر تخلف رانندگي بيشتر شود،

 2-5کارآیی سيستم پيشنهادي در جلوگيري از مانورهاي

احتمال تصادف بيشتر شده و در نتيجه ايمني کاهش مييابد.
همانطور که در نمودار مشاهده ميشود ،با تغيير مقادير درجه

پرخطر

تخلف رانندگي ،ايمني تا  10درصد تحت تأثير قرار ميگيرد.

در اين بخش کارآیی سيستم پيشنهادي در کمک به راننده به

البته اثر سرعت متوسط ،کماکان ناچيز است .به عالوه ،با توجه

منظور افزايش ايمني مانورهاي تغيير خط ( )Line Change

به نمودار (8 -ج) برخالف دو نمودار قبلياش ،هرگز ايمني به

ارزيابي ميشود .به این منظور ،مشابه شبيهسازيهاي انجام

0 %يا 100 %تغيير نمييابد و اين نشانگر تأثير بسيار زياد احتمال

گرفته در بخش قبل براي مانورهاي مختلف با مقادير مختلف

وجود همسايگان است .از اين موضوع ميتوان نتيجه گرفت که

سرعت ،احتمال وجود همسايگان و تخلف رانندگي انجام

پارامترهاي سرعت متوسط و درجه تخلف رانندگي در مقايسه

شده است .نتايج به دست آمده که در شکل  9آمدهاند ،حاکي

با پارامتر احتمال وجود همسايگان ،تاثير قابل توجهي در ايمني

از بهبود محسوس ايمني خودرو هستند .بخشهاي مختلف

جاده چه قبل از اعمال سيستم و چه بعد از آن ندارند .در مورد

شکل  ،9ايمني جاده را قبل و بعد از سيستم کمک راننده بر

تأثير سرعت متوسط خودروها اشاره به نکته زير ضروري به

حسب احتمال وجود همسايگان ،براي مانورهاي مختلف نشان

نظر ميرسد .در شبيهسازي انجام شده ،خودروها با يک احتمال

ميدهد .در شبيهسازيهاي انجام شده ابتدا يک ميليون شرايط

خاص مانور انجام ميدهند و سپس با سرعت ثابتي که به طور

مختلف جادهاي براي مانورهاي مختلف شبيهسازي شده و
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الف) تأثير متقابل سرعت متوسط و درجه تخلف رانندگی

ب) تأثير متقابل احتمال وجود همسایگان و درجه تخلف رانندگی

)مقدار تخلف رانندگی  2/5درنظر گرفته شده است(

)مقدار سرعت  100كيلومتر بر ساعت درنظر گرفته شده است(

ج) تأثير متقابل سرعت متوسط و درجه تخلف رانندگی
)احتمال وجود همسایگان  0/5درنظر گرفته شده است(
شکل  . 8بررسی تأثیر سیستم کمک راننده پیشنهادی بر سطح ایمنی

ایمنیاست .قابل ذکر است اين درصدها،
سطحآمده
شماره 5
جدول
تعداد تصادفات ،بعد از انجام مانورها شمارش گرديده است.
شكل  . 8بررسی تأثير سيستم كمک راننده پيشنهادی بر

در تمامي شرايط ،سيستم کمک راننده مورد بحث در اين مقاله

نشانگر کاهش تعداد تصادفات است نه ميزان ايمني يا بهبود

اجرا شده و در تک-تک شرايط ،اگر سيستم اجازه مانور مورد

ايمني جاده .از سوي ديگر قابل ذکر است که همه نمودارهاي

نظر را بدهد ،مانور انجام ميشود و امکان تصادف بررسي

شکل  9نشانگر ميزان ايمني جادهاي است نه ميزان کاهش

ميشود ،در غير اينصورت سيستم از انجام مانور جلوگيري

تصادفات و همانطور که گفته شد ،ايمني مطابق توضيحات

ميکند .کاهش تعداد تصادفات طبق نتايج شبيهسازي ،در

بخش  1-5محاسبه شده است.
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تعداد تصادفات طبق نتايج شبيهسازي ،در جدول شماره  5آمده است .قابل ذکر است اين درصدها ،نشانگر کاهش تعداد تصادفات است نه ميزان
ايمني يا بهبود ايمني جاده .از سوي ديگر قابل ذکر است که همه نمودارهاي شکل  3نشانگر ميزان ايمني جادهاي است نه ميزان کاهش تصادفات
و همانطور که گفته شد ،ايمني مطابق توضيحات بخش  3-5محاسبه شده است.
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دارد .در کل نتايج حاصل از اين مقاله نشانگر آن است که سيستم

کرده و باعث تصادف ميشود .به همين دليل زماني که احتمال

پيشنهادي ،در تمامي شرايط جادهاي باعث افزايش ايمني به ميزان

وجود همسايگان  1است ،ايمني جاده بدون سيستم طراحي شده،

قابل توجهي ميشود .به عالوه ،با وجود سيستم پيشنهادي ،ايمني

صفر است ولي مطابق شکل  ،9در صورتي که سيستم ايمني طراحي

جاده در انجام مانورهاي مختلف تغيير خط ( )Line changeنيز

شده فعال باشد ،ايمني به 75 %افزايش مييابد .اين به آن معني است

بهبود قابل مالحظهاي مييابد و در شبيهسازيهاي انجام شده

که سيستم طراحي شده قادر به تشخيص مانورهاي خطرناک است.

ميزان ايمني همواره باالي 75 %باقي ميماند .اين در حالي است

بهبود مورد بحث تقريب ًا در هر سه نوع مانور (شکلهاي الف ،ب و

که بدون حضور سيستم پيشنهادي و در شرايط متراکم ترافيکي

ج) به وضوح قابل مشاهده است .الزم به ذکر است که به دليل سهم

سطح ايمني به شدت افت ميکند.

بااليي که مانورهاي تغيير خط در تصادفات دارند ،سيستم کمک

در ادامه اين مقاله تحقيقات و فعاليتهاي بسياري قابل انجام

راننده پيشنهادي اهميت قابل توجهي پيدا ميکند.

است .به عنوان مثال ،بررسي تأثير گم شدن بستهها در سيستم
پيشنهادي .يعني اگر اطالعات ارسالي همسايگان به هر دليلي به
خودرو همسايه ارسال نشود ،يا اين اطالعات با تأخير ارسال شود،

 .6نتيجه گيري

ممکن است پيشنهاد داده شده به راننده کام ً
ال قابل اطمينان نباشد

سيستم دستيار راننده پيشنهادي ،دادههايي مانند سرعت ،چگالي

و منجر به مانور غيرصحيح شود .بررسي تأثير اين اتفاق ميتواند

و درجه تخلف رانندگي خودروهاي همسايه را با استفاده از

در پيادهسازي دقيق اين سيستم کمک شاياني کند .از سوي ديگر،

ارتباطات بينخودرويي استخراج کرده و در طي مراحلي يک
401
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مهدی اسمعیل اوغلی ،صالح یوسفی

الف) مانور سبقت

ب) مانور گردش به چپ

ج) مانور گردش به راست و پارک در شانه سمت راست
شکل  .9بررسی تأثیر سیستم کمک راننده پیشنهادی در افزایش ایمنی مانورها

خشک است .در نتیجه فاصله طولی
جاده
ششدربرابر
كمک راننده و
توابع
محاسبه
هایمانورها
ایمنی
افزایش
پيشنهادی
سيستم
نيازمند تأثير
برداري بررسی
سيستم پيشنهادي ،در بخش جمعشكل .9

مثلثاتي است و يا اينکه پيادهسازي سيستم فازي به يک زبان

در شرایط مختلف جادهای و آب و هوایی متفاوت خواهد بود

خاص ،ممکن است زمانبر باشد که بايد راهکارهاي مناسبي

که میتوان این پارامتر را حساب نمود و در طراحی سیستم

براي آن انديشيد .عالوه بر موارد ذکر شده ،موارد دیگری نیز

مورد نظر از آن استفاده کرد .در اینصورت سیستم طراحی شده

 .6نتيجه گيری

با شرایط واقعی جادهای منطبقتر خواهد بود .به منظور آنکه
حائز اهمیت است که میتوان در کارهای آتی به آنها پرداخت.
سي ستم د ستيار راننده پي شنهادي ،دادههايي مانند سرعت ،چگالي و درجه تخلف رانندگي خودروهاي هم سايه را با ا ستفاده از ارتباطات
سیستم کمکراننده بتواند شرایط جاده را تشخیص دهد میتوان
به عنوان یک نمونه دیگر ،در این مقاله فاصله طولی خودروها
بينخودرويي استخراج کرده و در طي مراحلي يک بردار پيشنهاد را به راننده ارائه ميکند .بردار پيشنهادي هم براي بهبود وضعيت ايمني کنوني
حسگرهای مناسب را در خودرو تعبیه کرد و یا اینکه وضعیت
در جادههای خشک محاسبه و بررسی شده است ،در صورتیکه
خودرو و هم براي باال بردن ايمني مانورهاي تغيير خط مانند سبقت و انحراف به چپ و راست مورد استفاده قرار ميگيرد.
جاده توسط راننده به صورت دستی مشخص شود .تشخیص
این پارامتر در شرایط جادهای مختلف تغییر پیدا میکند .در
نتايج شبيهسازي نشان ميدهد که کارآيي سيستم پيشنهادي با افزايش ميانگين سرعت جاده افت محسوسي نميکند .از طرفي تهثير چگالي
شرایط جاده میتواند با تعبیه حسگرهای مناسب در خودرو و یا
آییننامه راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران ،فاصله
هم سايگان ب سيار زياد ا ست به طوري که تهثير تغييرات پارامترهاي سرعت ميانگين جاده و درجه تخلف رانندگان در مقابل چگالي هم سايگان
به صورت دستی توسط راننده انجام گیرد.
طولی در جادههای مرطوب ،برفی و یخی به ترتیب دو ،سه
مهندسی حمل و نقل  /سال هفتم  /شماره سوم  /بهار 1395

402

ارائه يک سيستم دستيار راننده مبتني بر ارتباطات بين خودرويي با استفاده از منطق فازی
-Lawton, R., Parker, D., Manstead, A. S. R. and Stra�
dling, S. G. (1997) “The role of affect in predicting
social behaviors: The case of road traffic violations”,
Journal of Applied Social Psychology, No. 27, pp.
1258-1276.

 پی نوشتها.7

1- Intelligent Transportation System
2- Vehicular Communication
3- Vehicular Ad Hoc Networks
4- Rear-End
5- Violation
6- Automatic Driving
7- Driver Assistant
8- Fuzzy Danger Recognition System (FDRS)

-Milanés, V., Perez, J., Godoy, J. and Onieva, E.
(2012) “A fuzzy aid rear-end collision warning/
avoidance system”, Expert SystAppl, No. 39, pp.
9097-9107.
-Milanés, V., Pérez, J., Onieva, E. and González, C.
(2010) “Controller for urban intersections based on
wireless communications and fuzzy logic”, IEEE
Transportations on Intelligent Transportation Sys�
tems, Vol. 11, No. 1, MARCH

 مراجع.8

 امیررضا و، ممدوحی، محمود، صفارزاده، سید صابر، ناصر علوی)"معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری1389(  نوید،ندیمی
 پژوهشنامه،"جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب

-Mohammadzadeh Moghaddam, A. and Ayati, E.
(2014) “Introducing a risk estimation index for driv�
ers: A case of Iran”, Elsevier Safety Science, No. 62,
pp. 90–97.

27-39 ، ص،1389  بهار،3  شماره،1  دوره،حمل و نقل
-Blezy, K. and James, A. (2014) “Applications of
fuzzy systems in autonomous cars”, University of
Pittsburgh Swanson School of Engineering.

-Morgan, Y .L. (2010) "Notes on DSRC & wave
standards suite: Its architecture, design, and char�
acteristics", Communications Surveys & Tutorials,
IEEE , vol.12, No.4, pp. 504-518.

-Chong, L., Abbas, M. M., Flintsch, A. M. and Higgs,
B. (2013) “A rule-based neural network approach to
model driver naturalistic behavior in traffic”, ELSE�
VIER Transportation Research Part C, No. 32, pp.
207–223.

-Naranjo, J. E., Gonzalez, C., Garcia, R. and de Pe�
dro, T. (2007) “Interactive road situation analysis for
driver assistance and safety warning systems: frame�
work and algorithms”, IEEE Transportations on In�
telligent Transportation Systems, VOL. 8, NO. 1,
MARCH.

-Hegeman, G. (2004) "Overtaking frequency and
advanced driver assistance systems", in Proc. IEEE
Intell. Vehicles Symp., Parma, Italy: Univ. Parma, pp.
145-149.

-Naranjo, J.E., Gonzalez, C., Garcia, R. and de Pedro,
T. (2008) “Lane-change fuzzy control in autonomous
vehicles for the overtaking maneuver”, IEEE Trans�
portations On Intelligent Transportation Systems,
Vol. 9, No. 3, September.

-Kononov, J., Durso, C., Reeves, D. and Allery, B. K.
(2012) “Relationship between Traffic Density, Speed
and Safety and Its Implication on Setting Variable
Speed Limits on Freeways”, Presentation and Publi�
cation at the 2012 TRB Annual Meeting.

-NaserAlavi, S., Saffarzade, M., Mamdoohi, A. and
Nadimi, N. (2010) “Development of urgent declera�
tion safety indicator designed for opportune detection
of rear-end conflict”, Quarterly Journal of Transpor�
tation Engineering. Vol. 1, Issue. 3, spring, pp 27-39

-Kononov, J., Lyon, C. and Allery, B. K. (2011) “Re�
lation of flow, speed, and density of urban freeways
to functional form of a safety performance func�
tion”, Transportation Research Record, Journal of the
Transportation Research Board, No. 2236, Transpor�
tation Research Board of the National Academies,
Washington, D.C. , pp. 11–19.

-Reimer, B., Donmez, B., Lavallière, M., Mehler B.,
Coughlin, J.F. and Teasdale, N. (2013) “Impact of age
and cognitive demand on lane choice and changing
1395  بهار/  شماره سوم/  سال هفتم/ مهندسی حمل و نقل

403

 صالح یوسفی،مهدی اسمعیل اوغلی
under actual highway conditions”, ELSEVIER Acci�
dent Analysis and Prevention, No. 52, pp. 125– 132.
-Roidl, E., Wilhelm Siebert, F., Oehl, M. and Höger,
R. (2013) “Introducing a multivariate model for pre�
dicting driving performance: The role of driving an�
ger and personal characteristics”, Journal of Safety
Research, No. 47, PP. 47–56.
-Saunier, N., Sayed, T. and Lim, C. (2007) “Probabil�
istic collision prediction for vision-based automated
road safety analysis”, Proceeding of the 2007 IEEE
intelligent transportation system conference, No. 9,
pp. 872-878
-Sugeno, M. and Nishida, M. (1985) "Fuzzy control
of a model car", Fuzzy Sets Syst., vol. 16, No. 2, Jul,
pp. 103-113.

404

1395  بهار/  شماره سوم/  سال هفتم/ مهندسی حمل و نقل

