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   چکیده 

های خودرو  شود ضوابط توقفگاه صورت دستی کنترل میاکنون در ایران بهاز جمله ضوابط پیچیده و پرچالشی که هم       

به  و مقاله  نویسندگان  است.  توقفگاه  در  کنترل حرکت خودرو  از ضوابط    کنترل  منظور خودکارسازیضوابط  دسته  این 

بکارگیری   با  ورا استخراج (، اطالعات موردنیاز 1BIMاختمان )سازی اطالعات س های مدل اند با استفاده از ظرفیت کوشیده 

 ترددنوین برای کنترل ضوابط گردش و    یحلمنظور یافتن مسیر حرکت خودرو، راه ه، ب(2PP)  ریزی مسیرهای برنامه تکنیک

ترین مسیر ممکن نیست و وجود حداقل یک در این مسئله نیازی به یافتن بهینه  خودرو در فضای پارکینگ ارائه دهند.

سنجی مسیر تولیدی است چراکه قیود حرکتی خودرو نیز  کند. مسئله حائز اهمیت امکان ، الزامات ضوابط را تامین میمسیر

گونه  در حل این  3RRTریز  ای برنامه ههای الگوریتمباید تامین شود؛ برای پاسخگویی به این مسئله، پس از بررسی قابلیت

پیشنهاد    Reeds and Shepp  منحنیهمراه  به  *RRTالگوریتم    بکارگیری،  بوسیله تولید درخت با نقاط رندوم   مسائل

 گردید. 
 

 ( BIMسازی اطالعات ساختمان )ریزی مسیر، مدل کنترل خودکار ضوابط، برنامه کلیدی:  گان واژ

 

 
1 Building Information Modelling 
2 Path Planning 
3 Rapidly-exploring Random Tree 
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 مقدمه  -1

استفاده و    ،یدارنگه  ند یاطالعات و هم فرا  ی تالیجید  یها مدل جادیا  ندیهم شامل فرا اطالعات ساختمان  یسازمدلعبارت  

از اطالعات،    ییدر پوشش سطوح باالBIM   یهامدل  ییتوانا  لیدلبهت.  پروژه اس  اتیح  یاطالعات در طول کل چرخه   نیا  یمبادله

  یزبان ،ی ذات یدگیچیپ  لیدل موجود، استفاده کرد. به یهانامهنییبا ضوابط و آ کنترل مطابقت منظورهب یداتیبا تمه آن را توانیم

ارتباطات درون  ییو محتوا ضوابط که در حال حاضر در کشور ما   قیتطب  ندیساخت، فرا  یهانامهن یی فراوان در مقررات و آ  یو 

  یو عمد  یسهو  یانسان  یخطاها   یبرا  یزحمت بوده و بستر مناسبپر  و  برنهیبر، هززمان   یکار  شود،یانجام م  یصورت دستبه

 .ستین ده یپوش یحوضه بر کس نیدر ا یاز محاسن خودکارساز یریگضوابط و بهره یکنترل دست بیرفع معا تیاست؛ لذا اهم

آن توسط کاربران،   یریتوسعه بکارگ زیاطالعات ساختمان به ارمغان آورده و ن یسازکه مدل یی هاتیقابل شتریبا شناخت ب

مرسوم،   یندهایکاربران ممکن نخواهد بود که طبق فرا  یبرا  گریاست؛ لذا د  افتهی  شیافزا  یدیتول  یهامدل  اتیو جزئ  یدگیچیپ 

آنکه   بپردازند؛ حال BIM ی هامدل ی نیع  یو بررس  یشده، به کنترل دست یسازو صحت اطالعات مدل تیفیاز ک نانیاطم یبرا

کنترل    ندیامر، فرا  نیهستند و ا  زین  یو ضمن  یو اطالعات انتزاع   میاهمف  یها عالوه بر مشخصات و الزامات معمول، حاومدل  نیا

بر    شده فیتعر  نیر ضوابط، که در آن قوانکنترل خودکا  یبرا  ی ندیفرا  یسازادهیو پ   فیتعر  جهیدر نت  ؛ خواهد کرد  تردهیچیرا پ 

   .خواهد بود یکنند، الزام کنترلها را مطابقت مدل ی طور خودکار و با حداقل دخالت انسان به  ،ی ساختمان یاساس کدها

های  ، الگوریتم کنترل هر ضابطه متفاوت بوده و کنترل خودکار را با چالشساختمانیبا توجه به تنوع و پیچیدگی ضوابط  

خودروها در پارکینگ    ترددهای توقف و نیز  کند. از جمله ضوابط معماری پیچیده و مهم، ضوابط مربوط به محل جدیدی روبرو می

به که  مسئلهاست  نوع  و  پیچیدگی  ظرفیت  ،واسطه  از  رباتیک  علوم جدیدی همچون  های  استفاده  و  کنار  هوش مصنوعی  در 

کلیات و مفاهیم مورد استفاده    2-1و    1-1در این مقاله ابتدا در بخش    .شدضروری دانسته های متداول کنترل ضوابط  الگوریتم 

چارچوب پیشنهادی برای کنترل این   3بررسی و رفع ابهام گردیده و در انتها در بخش    یادشده  ضوابط  2. در بخش  گرددبیان می

 گردد. می برای حل مسئله ارائه PPو  BIMهای گیری از قابلیته از ضوابط و نحوه بهرهدست

 

 کنترل خودکار ضوابط ندیفرا 1-1
  یطوالن  یاانجام دهد، سابقه  اتیآن عمل  یقابل فهم باشد و بتواند رو  وتریکامپ  یکه برا  ینحوبه   یضوابط ساختمان  ریتفس

است.  شده    یسازادهیمختلف پ   یکنترل خودکار ضوابط در کشورها  مال اع   یبرا  یمتنوع   یافزارنرم  یلحظه بسترها  نیدارد. تا به ا

  ی افزار صورت نرم به  توانندیفراهم کرده و م   یطراح  فاز  یهاخودکار کردن کنترل  ییتوانا  ینه یرا در زم  یبسترها سطوح متفاوت  نیا

 د. باشنتحت وب  یابرنامه ا یو  یطراح یافزارهااز نرم یکی یبرا یامستقل، افزونه

Eastman    یساز( آماده2آنها، )  یو ساختار منطق  نیقوان  ری( تفس1شامل )  یامرحله  4  ی، ساختار2009و همکاران در سال 

 .(Nawari, 2018)( 1نمودند )شکل  یمنظور کنترل خودکار ضوابط معرفبه ،یریگ(گزارش4( اعمال ضوابط و )3مدل، )

بر سر راه کنترل تمام خودکار ضوابط وجود دارد. در   ی فراهم آورده، همچنان موانع  BIMکه    یاوجود امکانات گسترده  با

  و استفاده از مدل داده  یسینو  1API  کردیکنترل خودکار ضوابط دو رو  ند یاستفاده از مدل اطالعات ساختمان در فرا  یراستا
2IFC  اول، با استفاده از    کردیقابل استفاده است. در روAPI  افزار  نرم  کیBIMافزار مورد استفاده  از توابع آن نرم  یا، مجموعه

 
1 Application Programming Interface 
2 Industry Foundation Classes 
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که تنها محدود به همان    یکنترل خودکار ضوابط   ستمیاز جمله توسعه س  شود؛ یبه آن اضافه م  ی دیجد   یهاتیو قابل  ردیگیقرار م

گرفته شود و    IFC  یخروج  BIM  یافزارهااز نرم  کیشده در هر  ساخته  BIMاز مدل    دی با  IFC  کردیافزار خواهد بود. در رونرم

کنترل خودکار    یهاستمی س  ی تمام  ا بی. تقر(1398)شاکری و همکاران،    گردداستخراج    IFCاز قالب    از یسپس اطالعات موردن

عدم اجبار به استفاده از   لیدلبه  زیسبب و ندین  و ب  (Eastman et al., 2009)استفاده کرده    دوم  کردیموفق در جهان از رو

 . شودیاستفاده م IFC کردیاز رو زیپژوهش ن نیدراسازی خاص، افزار مدلنرم
 

 
 .اطالعات ساختمان  ی سازکنترل خودکار ضوابط در بستر مدل  (1)شکل  

 

 آن  یکردهایو رو  ریمس یزیربرنامه 2-1
 یابیریاست. مسئله مس  نیبدون سرنش  یهاستم یسعلم روباتیک و    مربوط به  یهااز پژوهش  یشاخه مهم  ریمس  یزیربرنامه

زمان سفر و ... نشئت گرفته است، تا با استفاده از آن    ، ییجابجا  ریطول مس  نه،یاز جمله هز  یموارد  یسازنه یبه به  ازیاز ن  نهیبه

 د. رک تیشده هداینیب شیرا بدون برخورد با موانع از نقطه مبدا به مقصد پ  تحرکرا جستجو کرد که م یانه یبه ریبتوان مس

الگورنشان داده شده  2چه در شکل  مشابه آن  یبندم یتقس  کی  در ( 1)  یدر سه دسته   ریمس  یزیربرنامه  یهاتمیاست، 

  یهاتمیالگور  برخالف  .رندیگیقرار م  عتیطب  گرفته ازالهام  یها تم ی( الگور3محور و )نمونه  یهاتمی( الگور2)  ،یبیترک  یهاتم یالگور

. (Debnath et al., 2019)  کنندیارائه م  قیدق  ییهاپاسخ  یبیترک  یهاتمیالگور  کنند،یمحور که بر اساس احتماالت عمل منمونه 

  ش یجستجو در گراف هستند. نما  یهاتم یالگور  یریکارگبو    1یکربندیپ   یفضا  دیاغلب شامل دو سازوکار تول  یبیترک  یهاتم یالگور

 
1 Configuration space method 
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  شودیانجام م   2لیپتانس  دانیو م  1ها به سلول   هی،  تجزRoad map  همچون  ییها ک یبه کمک تکن  دشدهیتول  یکربندیپ   یفضا

(Debnath et al., 2019)پ   ی. زمان جستجو در    ی هاتمیالگور  د،ی شروع و هدف حرکت مشخص گرد  ییفضا  یهایکربندیکه 

 از نقطه شروع به نقطه هدف محاسبه و انتخاب گردد.   ریمس نیترنهیگراف بکار گرفته شده تا به

جسم متحرک محدب دو عبور    ریمس  افتنیحل مسئله  عنوان راه را به   یکربندیپ   یفضا  1983در سال   Lozano-Perez باراول

واسطه به  نقطه  کیبه    یچندضلع  کیکاهش ابعاد جسم متحرک از    یمطرح کرد. هدف اصل  یموانع محدب دو بعد  انیاز م  ، یبعد

 . است یموانع دو بعد  انینقطه از م کیبه مسئله حرکت   ،یبعد ود  یش یابی ر یمسئله مس  اصالح موانع و تبدیل

متفاوت آن از   یهاخارج از موانع است و تفاوت روش   ینمونه رندوم در فضا  یمحور، اتصال تعدادنمونه  یهاتمیالگور  یاصل  دهیا

 ی آزاد  یبا درجات باال  یکربند یپ   یخصوصا در فضاها  ها تمیالگور   نینقاط نمونه است. ا  نیدر نحوه اتصال ا RRT و PRM جمله

حداقل    افتنیقادر به    ها تمیالگور  نیا  ریمسئله که در صورت وجود مس  نیا  ؛ اما(Kang et al., 2016)  نداداشته  یعمللکرد مطلوب

 ,Elbanhawi and Simic).ها را محدود کندعملکرد آن  تواندیم  ست،ین  ریمس  نیترنهیلزوما به  ریمس  ن یهستند، اما ا  ریمس  کی

الگور  از  (2014 از طبالهام  ریمس  یزیربرنامه  ی هاتم یجمله  و    4ازدحام ذرات  یسازنهی، به3کیژنت  تمیالگور  توانیم  عتیگرفته 

 PSO تمیالگور  انیم  نی . در اکندیم  دیتقل  یعیانتخاب طب  ندیاز فرا  یابیریمس  یبرا  GAرد.  را نام ب   5ها مورچه   یکلون  یسازنه یبه

 ACO تمیدر الگور.  (Davoodi et al., 2015)است  داشته   یچندهدفه عملکرد خوب  ی هامدل  رد  یابیریمنظور حل مسئله مسهب

به غذا را    دنیرس  ریمس  6فرومون  آنزیم  ها با ترشحمحل غذا مشخص است و مورچه   کهیها در حالتمورچه   ی ابیریاز مس  د یبا تقل

 . (Wang et al., 2011)کندیم  دایشروع و هدف پ  نیب یری مس یطور تصادف و به پردازدیم یاب یریبه مس کنند،یم یگذارنشانه

   از نوع  تواندیرا داشته باشد م  ری مس  یزیربرنامه  یبرا  ازیموردن یو ارتباطات مکان  یهندس  ،یی معنا  قیکه اطالعات دق یمدل

 و پس از آن IFC در سطح اول  باشد.IndoorGML   و CityGML یهادر فرمت    GISمدل  ای و   IFC در فرمت   BIMمدل

CityGML  نبودن    یگرچه از منظر ضمن  ؛کنندیدرون ساختمان فراهم م  یابیریمس  یرا برا  یایغن  ییو معنا  یاطالعات هندس

لذا به    ؛دارد  یو اطالعات محدود  ستین  متداولتر است اما استفاده از آن چندان  مناسب  IndoorGML ،کیاطالعات توپولوژ

، 2021و همکاران در سال     Liu.  (Hamieh et al., 2020)  دارد  یشتر یاستفاده از آن رواج ب  ، IFCمدل  تیبلوغ و جامع  لیدل

  ی گراف را بررس  دیتول  یبرا VG وMAT یی همچون  هاروش  یسازادهی و امکان پ   یابیریمس  یبرا IFC استفاده از  ی هاچالش

اکتفا کرده و   IFC  آمده از طرحبدست  یتنها به اطالعات هندس Lin و Lin   ،یگری . در پژوهش د(Liu et al., 2021)ند  کرد

 گر ید  دسته  (Lin and Lin, 2018).  ساخت گراف استفاده کردند  یبرا  Delaunay یسازفضاها از روش مثلث  کیپس از تفک

و   یزیراز انواع مسائل برنامه  یترعیوس  فیساختمان نبوده تا امکان مطالعه ط  محیطحوضه، تنها منحصر به    نیا  یهاپژوهش

 Candeloro)ص دارند  اختصا  نیماششبه  یهاربات  ریمس  یز یرکه به برنامه  ی مناسب را فراهم کند؛ از جمله مقاالت   یحلانتخاب راه

and Lekkas, 2013; Masehian and Kakahaji, 2014; Yang et al., 2014) . 

 
1 Cell decomposition techniques 
2 Potential field 
3 Genetic Algorithm (GA) 
4 Particle Swarm Optimization (PSO) 
5 Ant Colony Optimization (ACO) 
6 Pheromones 



 

5 

 

 

 . ریمس یزیربرنامه  یهاتمیالگور یبندمیتقس  (2)شکل  
 

 نگ یحرکت و گردش خودرو در پارکضوابط  -2
  ی . بندهااختصاص دارد  های خودروبه ضوابط توقفگاه  ی لیساختمان و طرح تفص  یمبحث چهارم مقررات مل  هایی ازبخش

چرخش    ریمس  یبه موضوعات شعاع درون   بیترتساختمان که به  یاز مبحث چهارم مقررات مل  3-2-10-5-4و    4-5-10-2-2

ترل  اند؛ بعالوه کنمقاله در نظر گرفته شده  نیدر ا  یخودکارساز  یدرجه خودرو اختصاص دارند، برا  90گردش    تیرعا   و  خودرو

  ترددکه با ضوابط  یواسطه ارتباطتوقف خودرو اختصاص دارد، به  یهاکه به موضوع ابعاد و مساحت محل  زین 4-2-10-5-4بند 

  .، ضروری استددار

با حداقل    ییفضا  3-2-10-5-4بند    درمتر ذکر شده و    5شعاع درونی مسیر چرخش خودرو، حداقل    2-2-10-5-4در بند  

متر    4.5*1.8داده شده با فرض ابعاد    شی نما  3است؛ همانطور که در شکل  دانسته شده  یگردش خودرو الزام  یمتر برا  5*5ابعاد  

چند خودرو    ا ی   کی  ابعاد الزم جهت توقف  4-2-10-5-4بند    در خواهد بود.  قابل محاسبه    مرکز خودرو  خودرو، شعاع گردش  یبرا

 . استنمایش داده شده 4ه و در فلوچارت شکل خودرو معلول ذکر شد  یبرا نیو همچن  در حالت مجاور، پشت سرهم
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 و محاسبه شعاع گردش خودرو بر اساس آن.   5*5گردش    یحداقل ابعاد فضا   (3)شکل  

 

 . 4-2- 10-5- 4ابعاد الزم جهت توقف خودرو طبق بند   نییفلوچارت تع  (4)شکل  
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 نگیکنترل خودکار ضوابط حرکت خودرو در پارک -3
به  خودرو  گردش  به  مربوط  ضوابط  خودکار  پ کنترل  کنترل  ییهایدگیچیواسطه  قالب  در  دارد  هندس   یهاکه    ی ساده 

به نقطه    دنیموانع و رس  انینقطه شروع و عبور از م  کیجسم متحرک از    کیحرکت    ریمس  افتنیو از آنجاکه مسئله    گنجدینم

مقاله    سندگانیاست، نو  کی در علم ربات  ریمس  یزیربرنامه  فیپژوهش بوده، همان تعر  نیآنچه مقصود ا  قا یدق  ی عنیمشخص،    انی پا

پارک    تیاز نقطه شروع حرکت تا موقعرا    ریعدم وجود مس  ای استفاده کرده و صرف وجود    ریمس  ی هاتمیبر آن شدند که از الگور

گردش    یبرا  ی کاف  ی و وجود فضا  رعبو  یرهایبر امکان گذر خودرو از مس  یاثبات  یریمس  نیکنند؛ چراکه وجود چن  یخودرو بررس

 (. 5)شکل  خواهد بود
 

 چارچوب پیشنهادی کنترل خودکار ضوابط مسیر حرکت خودرو در پارکینگ  (5)شکل  

 

 اطالعات ساختمان متناسب با نیاز ضوابطاصالح مدل  1-3
عنوان به  IFCها در فرمت  و دریافت خروجی آن  BIMهای  استفاده از مدل  ،با استناد به مقاالتی  2-1و    1-1  هایدر بخش

وجود   منظور کنترل این دسته از ضوابط،شد. بهاطالعات مورد نیاز کنترل ضوابط پارکینگ مناسب دانسته   راهی برای دسترسی به
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ها  ، درگاهو...(   ها سایر کامپوننتستون،    وار،ی، موانع )دی پارکینگفضا اطالعات هندسی   ساختمان شامل   ی داخل  طیاز مح  ی شینما

 است.  ی ، الزامرتباطات مکانی و معنایی کافی باشدا ی حاو زین و)رمپ ورود به پارکینگ یا درب ورود خودرو( 

ذکر است که  کند. الزم بهسازی اطالعات ساختمان به دلیل پوشش سطوح باالیی از اطالعات، اطالعات موردنیاز را فراهم میمدل

ها اضافه گردد تا  ندارد به مدلهایی با ابعاد استاسازی مدل ساختمان، کامپوننتهمادبایستی پیش از دریافت خروجی، در مرحله آ

 ها استفاده شود.در کنترل ابعاد از آن

 

 IFCاستخراج اطالعات از طرح داده  2-3

ها،  ستون   وارها،یموانع شامل د  نگ،یطبقات پارک  یشامل فضا  ازیمدل ساختمان، اطالعات موردن  IFC  یبه خروج  یدسترس  با

 Jupyterنویسی  به زبان پایتون و در محیط برنامهنویسی  ؛ بدین منظور کدهای برنامهگرددیپارک و ... استخراج م  یهاکامپوننت

notebook با استفاده از کتابخانه ،IfcOpenShell شود.نوشته می 

 

 سازیانتخاب الگوریتم و پیاده  3-3
 ساخت فضای پیکربندی  •

 ی محورها  یدر صفحه در راستا  ی مکان  یباشد، دو درجه آزاد  یسه درجه آزاد  یدارا  نگی فرض شده حرکت خودرو در پارک

x, y    با    یستمی)س  1ک یرهولونومیغ   هینقللیخودروها، وسا  کهاز محورها؛ از آنجا  یکینسبت به    نیماش  یریگجهت یک درجه  و

.  (Paromtchik and Laugier, 1996)اعمال گردد    یکربندیپ   ی در فضا  دی با  زین  ودیق  نی( هستند، اریناپذانتگرال  ی سرعت  دیق

(. سپس 3، مشخص شود )شکل  ندهینما  طهابعاد خودرو استاندارد و نق  د یبا  یکربندیپ   یفضاها  دیمنظور تولست بهدر گام نخ

 ی درب ورود )  ریمس  انی پا  وضعیت   زی( و نآن  و جهت  ندهیبسته به جهت پارک خودرو، مختصات نقطه نماشروع )  هایوضعیت

ها مانع در  کامپوننت  گریانتخاب و د  یابیریمس  یها برااز کامپوننت   ی کی. هر بار  گرددیمشخص م  (طبقه  یرمپ ورود  ایخودرو  

 . شودیعمل م ریخودرو، مشابه ز یریگهر جهت یبرامنظور تولید فضای پیکربندی به. شودینظر گرفته م

به محل    دنیحرکت جسم از محل شروع و رس  یبدون برخورد با مانع برا  ریمس  افتنی، هدف  6شده در شکل  داده  شیمثال نما   در

  شود؛ یاز جسم متحرک انتخاب م   یندگ یبه نما  یاداده شد، نقطه  ی کربندیپ   یکه در مورد روش فضا  یحاتیاست. طبق توض  انی پا

شده مانع  شکل اصالح ،  حاصل  محدب  مانع حرکت داده و شکل  طیمح  یرو  ندهیجسم متحرک را از محل نقطه نما  گانیپول  سپس

 C-Space  ای  یکربندیپ   یفضا  کیحاصل    طی. به محنام دارد  C-Obstacle  ای  یکربندیمانع پ   ،متحرک  یریگبا توجه به جهت 

نما  یهادمانیچ  ی که تمام  یی فضا  شود؛یگفته م را  بتوان در هر لحظه مکان  ش یممکن  تا  برا  یعار  ی دهد  را  نقطه   یاز مانع 

 . (Kayhani et al., 2021) دیمتحرک برگز

 

 
1 Nonholonomic 



 

9 

 

 

خاص جسم متحرک   یریگجهت  کی  ی برا  یکربند یپ یفضا   دیتول  ندیاصالح شکل موانع در فرا  (6)شکل  
(Kayhani et al., 2021) . 

 

 ریز با درنظر گرفتن قیود سرعتی حرکت ماشین انتخاب الگوریتم برنامه •

 Yang et)مهم است    یدیتول  ری حرکت در مس  یسنجاز امکان  نانیاطم  لیدلها بهربات  یده مانوور  یهاتیدرک محدود

al., 2014)یهاتم ی. الگور  RRT  در درجات    کیرهولونومیغ   هینقل  لیحرکت وسا  ری مس  یزیراز برنامه  یبانیپشت  یطور خاص برابه

پ   یازین  نکهیا  لیدلبه  هاتمیالگور  نیاند؛ در واقع اشده  یطراح  یآزاد  یباال از  ارتباطات م  کیچیشدن همشخص  شیبه   ان یاز 

 .  (Lavalle, 1998)کار بست مسائل به گونهن یدر ا مایها را مستقآن  توانیندارند، م  هایکربندیپ 

الگور  یابیریمس  ندیفرا   جادیا  یرندوم درخت  یهانمونه( با  Zجستجو )  یصورت است که در فضا  ن یبد  RRT  تمیتوسط 

( برسد. در هر  lgoazرشد کرده تا به نقطه هدف )  شتریب  یبا تکرارها  جیتدر( دارد و بهZ ∈ initzدر نقطه شروع )  شهیکه ر  شودیم

دنبال  به  تمیسپس الگور  شود؛ی( انتخاب مباشد ی، که شامل موانع نمfreez)  یکربندیآزاد پ   ی( از فضاrandzنقطه رندوم )  کیتکرار  

 randz. اگر  شودیم  فیمسئله تعر  اتیبسته به فرض  یکینزد  نی که ا  گردد ی( از درخت به نقطه رندوم مnearestzنقطه )  نیترکینزد

در    گردند؛یبه هم متصل م  یادو نقطه با شاخه   نیدر درخت ا  اشد،ب  یابیقابل دست  nearestz  قیاز طر  شدهفیتعرشیبا گام از پ 
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نقطه رشد    ن یبا ا  nearestzاتصال    یو درخت برا  گرداند ی( بر مnewz)  د ی نقطه جد  ک ی  1صورت با استفاده از تابع فرمان  نیا  ریغ 

کنترل    یتابع بول  کیتوسط    نععدم برخورد آن با موا  د، ینقطه جد  یدرخت به سو  سازی. هر بار در پروسه شاخه شودیداده م

.  (Noreen, Khan and Habib, 2016)  گردندیمراحل تکرار م  نیا  شدهفیتعرشیداد تکرار از پ به تع  دنی. تا زمان رسشودیم

  ت یفیدر ک  یریگ، بهبود چشمRRTبه    د یدج   هاییتیواسطه افزودن قابلکه به  باشد یها م RRTاز انواع    ی ک ی  *RRT  تمیالگور

شود یبه درخت افزوده نم  ماینقطه مستق  نیا  د،یدرصورت معتبر بودن نقطه جد  که  نحو  نیاست؛ به اکرده  دایپ   یدیتول  ریمس

ها با  اتصال آن  نهیاز هز  شتریها بآن  نهیاز درخت که هز  ی نقاط  یشده و برا  ف ینقطه تعر  ن یدر اطراف ا  نیبا شعاع مع یابلکه کره

منظور  . به (Karaman and Frazzoli, 2007)  گرددیاصالح م  رشانیو مس  افتهی  رییتغ  دیاست، نقطه والد به نقطه جد  دینقطه جد

ق الگور  یحرکت  ودیاعمال  در  استفاده  مورد  فرمان  تابع  .  باشدمی  Reeds and Shepp (R&S)تابع  ،  *RRT  تمیخودرو، 

Fraichard    وScheuer  حرکت رو به جلو و   تیکه قابل  ینیتوسط ماش  شدهمودهیمختصات نقاط پ   ینیبشیپ   یروش را برا  نیا

 . (Fraichard et al., 2005) اند و بر اساس عدم تجاوز از حداکثر انحنای مجاز چرخش کند، معرفی نموده عقب داشته باشد

های به  پولیگانها فضای کلی و موانع با است. در این محیطهای نمونه نمایش داده شدهمحیط ب -و  الف- 7های در شکل

و تابع هزینه، مسافت    R&Sتابع فرمان  است.  نشان داده شده  gو    sوضعیت در شروع و پایان نیز با    و   آبی طوسی و  های  رنگ

در شکل    و منحنی قرمز مسیر نهایی است.  RRTالگوریتم    تولیدی   درختهای  شاخههای سبزرنگ،  منحنیاست.  شده بودهطی

تامین شده و تولید مسیر نهایی اثباتی بر این ادعاست ولی اگر فضای کافی  متر(    5*5)فضای  ابعاد الزم برای چرخش  الف  -7

شود. هر نقطه از مسیر، نمایشگر نقطه وسط  تولید نشده و ضابطه نقض می  ی، مسیر(ب-7)شکل    نباشدبرای چرخش موجود  

گیری خودرو، عدم برخورد این نقطه با موانع در فضای  های عدم برخورد، با توجه به جهت های عقب خودرو بوده و در کنترل چرخ 

 گردد.  پیکربندی مربوطه کنترل می
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
1 Steering Function 
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نه برای ارزیابی وشده نمهای طراحی( محیط7)شکل  

 . R&S  منحنیو    RRTعملکرد الگوریتم  

 ری یگنتیجه -4
زمان امری  کنترل دستی ضوابط  هزینهفرایند  افزایش  بر،  موجب  آن  و خودکارسازی  بوده  انسانی  مستعد خطاهای  و  بر 

بود.  بهره اداری خواهد  فساد  و کاهش  تکنیکوری  از  راستای خودکارسازی ضوابط  مقاله در  این  سازی  هایی همچون مدلدر 

نهاد راهکاری برای کنترل خودکار ضوابط گردش و حرکت خودرو در پارکینگ منظور پیشریزی مسیر بهاطالعات ساختمان و برنامه

ریز مسیری، حداقل یک مسیر برای حرکت خودرو از محل شروع تا  استفاده گردید و بیان شد که اگر بتوان با الگوریتم برنامه

تفصیل  به  3باشد که در بخش  ی داشتههاتوقف در محل پارک یافت، اثباتی بر تامین ضوابط مذکور است. این مسیر باید ویژگی

 شد.  توضیح داده

 اختصار عبارتند از:حرکت خودرو در پارکینگ به  کنترل خودکار ضوابط  این مقاله درمالحظات 

 گردد. مدل ساختمان تامین می  IFCاطالعات هندسی و مکانی موردنیاز از خروجی فرمت  •

 ابعاد مجاز ضوابط برای گردش و ... سازگار باشد. ابعاد خودرو و شعاع گردش آن باید با  •

نقلیه غیرهولونومیک است و برای تامین قیود حرکتی آن باید از ابتدا این قیود را دخیل کرد یا با  خودرو وسیله  •

 ها اصالح نمود. هایی مسیر تولیدشده را متناسب با آنروش

تعیین    ،خودروحرکت  گردد؛ اما بدلیل غیرهولونومیک بودن  می  مسیریابیی سبب تسهیل  تولید فضای پیکربند •

 شود. این مسئله رفع می RRTهای که با استفاده از الگوریتم ها دشوار استارتباطات بین پیکربندی

 استفاده گردید.  *RRT الگوریتم در  فرمانعنوان تایع  بهR&S تامین قیود حرکتی خودرو، از منحنی منظوربه •
 

 تعیین در زمینه    هایی، پژوهشسریع صورت بگیرد، در ادامه این مقاله  دکان بای ماین دلیل که کنترل ضوابط حتی اال  به

که همزمان از نقطه  Bidirectinal RRTاز جمله    RRT، استفاده از انواع دیگر الگوریتم  *RRTتکرار بهینه در الگوریتم  تعداد  

عالوه در  شود. بهگردد، توصیه می ، مسیر تولیدشده ارائه میها درخت را رشد داده و به محض برخورد درخت   دو   پایان،شروع و  

ریزی مسیر  سازی اطالعات ساختمان و نحوه استخراج اطالعات موردنیاز از آن برای برنامهاین مقاله از محاسن استفاده از مدل

ادامه  شد؛ سپس سخن گفته انتخابی سنجیدهدر محیط  در  الگوریتم  نمونه کارکرد  لذا شدهای  الگوریتم  ؛  این  است  ها در  الزم 

 سازی و اعتبارسنجی گردند. شده پیادهبه شرح گفته BIMهای مدل
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 و مرکز تحقیق و توسعه شهرداری تهران    معماریو    شهرسازیونت  انویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مع

 دارند. آوری اطالعات اعالم میبه جهت همکاری صمیمانه در جمع (تکنوسا) های نوین ساختتکنولوژی 
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Using Path Planning Techniques for Automatic Code Compliance 

Checking  

 
 

 

Abstract  

Controlling parking area and car maneuver dimensions is one of the most complicated 

and challenging rules in Iran’s building regulations which is done manually currently. To 

automatically control such regulations, articles’s authors have made an attempt to extract 

required information by means of building information modelling (BIM) and have 

presented a new solution to control the turning and crossing rules in parking areas, using 

path planning techniques in order to find car’s path. There is no need to find the optimal 

path in this case and existence of at least one path meets the requirements. Since the car’s 

motion constraints must be provided, feasibility of this path is noteworthy. To provide a 

solution, the capabilities of RRT algorithms were studied and using the RRT*  algorithm 

along with Reeds and Shepp as the steering function was suggested. 

Keywords: Automatic Code Compliance Checking, Path Planning, Building 

Information Modelling (BIM) 
 

 


