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علم رباتیک و 
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کنترلخودکارضوابطومدلسازیاطالعاتساختمان

فرایند کلی کنترل خودکار ضوابط( 1)شکل 



کنترلخودکارضوابطحرکتخودرودرپارکینگ

ت سیر ضوابط و رف  ابها 

تهیه و اصال  مدل اطالعات ساختمان متناس  با نیاز ضوابط

و است را  اطالعات  ز   IFCدریافت خرو ی 

بمن ور مسیریابی بین دو نق ه در  *RRTبکارگیری ا گوریتم 
به عنوان تاب  فرمان Reeds & Sheppترکی  با من نی 

ساخت فضای پیکربندی با است اده از اطالعات هندسی م یط و 
موان  و تش ی  پیکربندی های شرو  و پایان

گزار  دهی و ود یا عد  و ود مسیر



تفسیرضوابط❖
بررسیامکانکنترلخودکارضوابط

فیلترهای تشخیص امکان ( 2)شکل 
کنترل خودکار و دسته بندی ضوابط

تفسیر ضوابط
آماده سازی مدل 

ساختمان
دریافت خروجی 

IFC

ساخت فضای 
پیکربندی

الگوریتم 
برنامه ریز مسیر

گزارش دهی 
وجود مسیر



تفسیرضوابط❖
ضوابطتوقفوترددخودرودرپارکینگ

(4-2-10-5-4بند )توقف خودرو م ل هایابعاد و مساحت •

oهمسرپشتوینمعلولمعمولی،خودرویبرایخودروتوقفمحلابعاد

oدرهابازشدنبرایمانعوجودعدمبهتوجهباوخودروهاتعدادافزایشبه ازایتوقفمحلعرضافزایش

oپارکینگفضاهایدرهایبازشدنبرایخودروتوقفمحلمزاحمتعذم

(2-2-10-5-4بند )مسیر چرخش خودرو حداقل شعا  درونی •

(3-2-10-5-4بند )در ه خودرو 90فضای گرد  رعایت •

5.0

5.0

4.5

1.8

7.25

5.09



آمادهسازیمدلاطالعاتساختمان❖

3.0

5.0

2.50.25 0.25

 

قرار دادن کامپوننت های پارکینگ•

تعریف فضا در طبقات پارکینگ•

تفسیر ضوابط
آماده سازی مدل 

ساختمان
دریافت خروجی 

IFC

ساخت فضای 
پیکربندی

الگوریتم 
برنامه ریز مسیر

گزارش دهی 
وجود مسیر



IFCاستخراجاطالعاتازطرحداده❖

تفسیر ضوابط
آماده سازی مدل 

ساختمان
دریافت خروجی 

IFC

ساخت فضای 
پیکربندی

الگوریتم 
برنامه ریز مسیر

گزارش دهی 
وجود مسیر

فضای حرکت خودرو•

...موان  حرکت شامل دیوارها، ستون ها، خودروهای پارک شده و •

تش ی  خودروی مزاحم•

م ل توقف خودروی مورد کنترل•

درگاه های خرو  خودرو از طبقه شامل درب و رمپ•



IFCاستخراجاطالعاتازطرحداده❖

یده ساختار درختی تودرتو و پیچ

IFCذخیره اطالعات در 

IfcOpenShellکتابخانه 

Pythonزبان برنامه نویسی 

Jupyterمحیط برنامه نویسی 

Notebook

ی اطالعات هندسی، مکانی و معنای

طالزم برای کنترل خودکار ضواب

تفسیر ضوابط
آماده سازی مدل 

ساختمان
دریافت خروجی 

IFC

ساخت فضای 
پیکربندی

الگوریتم 
برنامه ریز مسیر

گزارش دهی 
وجود مسیر



برنامهریزیمسیرویافتنمسیرحرکتخودرو

الگوریتم های برنامه ریزی مسیر( 3)شکل 

 ستجوی مسیر بهینه حرکت  سم مت رک از نق ه شرو  به نق ه پایان بدون برخورد با موان 

تفسیر ضوابط
آماده سازی مدل 

ساختمان
دریافت خروجی 
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وجود مسیر



ساختفضایپیکربندی❖

ال  شده دو تبدیل مسئله مسیریابی  سم مت رک دو بعدی به مسئله مسیریابی عبور نق ه از میان موان  اص

بعدی

درجات آزادی حرکت خودرو•

گسسته سازی زوایای جسم متحرک•

سینماتیک حرکت خودرو •

میان صفحه ایارتباطات •

.اصالح شکل موانع در فرایند تولید فضای پیکربندی برای یک جهت گیری خاص جسم متحرک( 4)شکل 



*RRTبکارگیریالگوریتم❖

تاب  فرمان•

o منحنیReeds & Shepp

oحداقل شعاع مجاز چرخش

تاب  کنترل عد  برخورد با موان •

o خصبررسی حضور نقطه نماینده در فضای عاری از مانع در صفحه با زاویه مشتعیین مشخصات هندسی جسم متحرک و

تفسیر ضوابط
آماده سازی مدل 

ساختمان
دریافت خروجی 

IFC
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گزارش دهی 
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*RRTبکارگیریالگوریتم❖
فلوچارتمسیریابی



تفسیر ضوابط
آماده سازی مدل 

ساختمان
دریافت خروجی 

IFC

ساخت فضای 
پیکربندی
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گزارش دهی 
وجود مسیر

وضعیت پایان در محل درب

وضعیت شروع در 
محل توقف خودرو

*RRTبکارگیریالگوریتم❖
ویافتنمسیرتردد*RRTپیادهسازیالگوریتم



جمعبندی

کنترل ضاب ه ابعاد م ل های توقف خودرو بوسیله کنترل کامپوننت های پارکینگ✓

بعادی است اده از تکنیک برنامه ریزی مسیر بمن ور یافتن مسیر حرکت خودرو و در نتیجه رعایت ا زامات ا✓

گرد  خودرو

*RRTم اسبه تعداد تکرار بهینه در ا گوریتم ❑

Bidirectinalاز  مله RRTاست اده از انوا  دیگر ا گوریتم ❑ RRTو مقایسه عملکرد

ابیترکی  ا گوریتم حاضر با ا گوریتم های ا ها  گرفته از طبیعت در  هت تسری  فرایند مسیری❑

ف و توسعه ا گوریتم  ایگذاری هوشمند حداکثر تعداد م ل های توقف در طبقه با رعایت ا زامات توق❑

گرد 

کارهایآینده
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