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چکیده
از جمله ضوابط پیچیده و پرچالشی که هماکنون در ایران بهصورت دستی کنترل میشود ضوابط توقفگاههای خودرو
و ضوابط کنترل حرکت خودرو در توقفگاه است .نویسندگان مقاله بهمنظور خودکارسازی کنترل این دسته از ضوابط
کوشیدهاند با استفاده از ظرفیتهای مدلسازی اطالعات ساختمان ( ،)BIM1اطالعات موردنیاز را استخراج و با بکارگیری
تکنیکهای برنامهریزی مسیر ( ،)PP2بهمنظور یافتن مسیر حرکت خودرو ،راهحلی نوین برای کنترل ضوابط گردش و تردد
خودرو در فضای پارکینگ ارائه دهند .در این مسئله نیازی به یافتن بهینهترین مسیر ممکن نیست و وجود حداقل یک
مسیر ،الزامات ضوابط را تامین میکند .مسئله حائز اهمیت امکانسنجی مسیر تولیدی است چراکه قیود حرکتی خودرو نیز
باید تامین شود؛ برای پاسخگویی به این مسئله ،پس از بررسی قابلیتهای الگوریتمهای برنامهریز  RRT3در حل اینگونه
مسائل بوسیله تولید درخت با نقاط رندوم ،بکارگیری الگوریتم * RRTبههمراه منحنی  Reeds and Sheppپیشنهاد
گردید.
واژگان کلیدی :کنترل خودکار ضوابط ،برنامهریزی مسیر ،مدلسازی اطالعات ساختمان ()BIM
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 -1مقدمه
عبارت مدلسازی اطالعات ساختمان هم شامل فرایند ایجاد مدلهای دیجیتالی اطالعات و هم فرایند نگهداری ،استفاده و
مبادلهی این اطالعات در طول کل چرخهی حیات پروژه است .بهدلیل توانایی مدلهای  BIMدر پوشش سطوح باالیی از اطالعات،
میتوان آن را با تمهیداتی بهمنظور کنترل مطابقت با ضوابط و آییننامههای موجود ،استفاده کرد .بهدلیل پیچیدگی ذاتی ،زبانی
و محتوایی و ارتباطات درونی فراوان در مقررات و آییننامههای ساخت ،فرایند تطبیق ضوابط که در حال حاضر در کشور ما
بهصورت دستی انجام میشود ،کاری زمانبر ،هزینهبر و پرزحمت بوده و بستر مناسبی برای خطاهای انسانی سهوی و عمدی
است؛ لذا اهمیت رفع معایب کنترل دستی ضوابط و بهرهگیری از محاسن خودکارسازی در این حوضه بر کسی پوشیده نیست.
با شناخت بیشتر قابلیتهایی که مدلسازی اطالعات ساختمان به ارمغان آورده و نیز توسعه بکارگیری آن توسط کاربران،
پیچیدگی و جزئیات مدلهای تولیدی افزایش یافته است؛ لذا دیگر برای کاربران ممکن نخواهد بود که طبق فرایندهای مرسوم،
برای اطمینان از کیفیت و صحت اطالعات مدلسازی شده ،به کنترل دستی و بررسی عینی مدلهای  BIMبپردازند؛ حال آنکه
این مدلها عالوه بر مشخصات و الزامات معمول ،حاوی مفاهیم و اطالعات انتزاعی و ضمنی نیز هستند و این امر ،فرایند کنترل
را پیچیدهتر خواهد کرد؛ در نتیجه تعریف و پیادهسازی فرایندی برای کنترل خودکار ضوابط ،که در آن قوانین تعریفشده بر
اساس کدهای ساختمانی ،بهطور خودکار و با حداقل دخالت انسانی مطابقت مدلها را کنترل کنند ،الزامی خواهد بود.
با توجه به تنوع و پیچیدگی ضوابط ساختمانی ،الگوریتم کنترل هر ضابطه متفاوت بوده و کنترل خودکار را با چالشهای
جدیدی روبرو میکند .از جمله ضوابط معماری پیچیده و مهم ،ضوابط مربوط به محلهای توقف و نیز تردد خودروها در پارکینگ
است که بهواسطه پیچیدگی و نوع مسئله ،استفاده از ظرفیتهای علوم جدیدی همچون هوش مصنوعی و رباتیک در کنار
الگوریتمهای متداول کنترل ضوابط ضروری دانستهشد .در این مقاله ابتدا در بخش  1-1و  2-1کلیات و مفاهیم مورد استفاده
بیان میگردد .در بخش  2ضوابط یادشده بررسی و رفع ابهام گردیده و در انتها در بخش  3چارچوب پیشنهادی برای کنترل این
دسته از ضوابط و نحوه بهرهگیری از قابلیتهای  BIMو  PPبرای حل مسئله ارائه میگردد.

 1-1فرایند کنترل خودکار ضوابط
تفسیر ضوابط ساختمانی بهنحوی که برای کامپیوتر قابل فهم باشد و بتواند روی آن عملیات انجام دهد ،سابقهای طوالنی
دارد .تا به این لحظه بسترهای نرمافزاری متنوعی برای اعمال کنترل خودکار ضوابط در کشورهای مختلف پیادهسازی شده است.
این بسترها سطوح متفاوتی را در زمینهی توانایی خودکار کردن کنترلهای فاز طراحی فراهم کرده و میتوانند بهصورت نرمافزاری
مستقل ،افزونهای برای یکی از نرمافزارهای طراحی و یا برنامهای تحت وب باشند.
 Eastmanو همکاران در سال  ،2009ساختاری  4مرحلهای شامل ( )1تفسیر قوانین و ساختار منطقی آنها )2( ،آمادهسازی
مدل )3( ،اعمال ضوابط و ()4گزارشگیری ،بهمنظور کنترل خودکار ضوابط معرفی نمودند (شکل .(Nawari, 2018) )1
با وجود امکانات گستردهای که  BIMفراهم آورده ،همچنان موانعی بر سر راه کنترل تمام خودکار ضوابط وجود دارد .در
راستای استفاده از مدل اطالعات ساختمان در فرایند کنترل خودکار ضوابط دو رویکرد  API1نویسی و استفاده از مدل داده
 IFC2قابل استفاده است .در رویکرد اول ،با استفاده از  APIیک نرمافزار  ،BIMمجموعهای از توابع آن نرمافزار مورد استفاده
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قرار میگیرد و قابلیتهای جدیدی به آن اضافه میشود؛ از جمله توسعه سیستم کنترل خودکار ضوابطی که تنها محدود به همان
نرمافزار خواهد بود .در رویکرد  IFCباید از مدل  BIMساختهشده در هر یک از نرمافزارهای  BIMخروجی  IFCگرفته شود و
سپس اطالعات موردنیاز از قالب  IFCاستخراج گردد (شاکری و همکاران .)1398 ،تقریبا تمامی سیستمهای کنترل خودکار
موفق در جهان از رویکرد دوم استفاده کرده ) (Eastman et al., 2009و بدین سبب و نیز بهدلیل عدم اجبار به استفاده از
نرمافزار مدلسازی خاص ،دراین پژوهش نیز از رویکرد  IFCاستفاده میشود.

شکل ( )1کنترل خودکار ضوابط در بستر مدلسازی اطالعات ساختمان.

 2-1برنامهریزی مسیر و رویکردهای آن
برنامهریزی مسیر شاخه مهمی از پژوهشهای مربوط به علم روباتیک و سیستمهای بدون سرنشین است .مسئله مسیریابی
بهینه از نیاز به بهینهسازی مواردی از جمله هزینه ،طول مسیر جابجایی ،زمان سفر و  ...نشئت گرفته است ،تا با استفاده از آن
بتوان مسیر بهینهای را جستجو کرد که متحرک را بدون برخورد با موانع از نقطه مبدا به مقصد پیشبینیشده هدایت کرد.
در یک تقسیمبندی مشابه آنچه در شکل  2نشان داده شدهاست ،الگوریتمهای برنامهریزی مسیر در سه دستهی ()1
الگوریتمهای ترکیبی )2( ،الگوریتمهای نمونهمحور و ( )3الگوریتمهای الهامگرفته از طبیعت قرار میگیرند .برخالف الگوریتمهای
نمونهمحور که بر اساس احتماالت عمل میکنند ،الگوریتمهای ترکیبی پاسخهایی دقیق ارائه میکنند ).(Debnath et al., 2019
الگوریتمهای ترکیبی اغلب شامل دو سازوکار تولید فضای پیکربندی 1و بکارگیری الگوریتمهای جستجو در گراف هستند .نمایش
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فضای پیکربندی تولیدشده به کمک تکنیکهایی همچون  ،Road mapتجزیه به سلولها 1و میدان پتانسیل 2انجام میشود
) .(Debnath et al., 2019زمانی که پیکربندیهای فضایی شروع و هدف حرکت مشخص گردید ،الگوریتمهای جستجو در
گراف بکار گرفته شده تا بهینهترین مسیر از نقطه شروع به نقطه هدف محاسبه و انتخاب گردد.
اولبار  Lozano-Perezدر سال  1983فضای پیکربندی را بهعنوان راهحل مسئله یافتن مسیر عبور جسم متحرک محدب دو
بعدی ،از میان موانع محدب دو بعدی مطرح کرد .هدف اصلی کاهش ابعاد جسم متحرک از یک چندضلعی به یک نقطه بهواسطه
اصالح موانع و تبدیل مسئله مسیریابی شی دو بعدی ،به مسئله حرکت یک نقطه از میان موانع دو بعدی است.
ایده اصلی الگوریتمهای نمونهمحور ،اتصال تعدادی نمونه رندوم در فضای خارج از موانع است و تفاوت روشهای متفاوت آن از
جمله  PRMو  RRTدر نحوه اتصال این نقاط نمونه است .این الگوریتمها خصوصا در فضاهای پیکربندی با درجات باالی آزادی
عمللکرد مطلوبی داشتهاند )(Kang et al., 2016؛ اما این مسئله که در صورت وجود مسیر این الگوریتمها قادر به یافتن حداقل
یک مسیر هستند ،اما این مسیر لزوما بهینهترین مسیر نیست ،میتواند عملکرد آنها را محدود کند .(Elbanhawi and Simic,
) 2014از جمله الگوریتمهای برنامهریزی مسیر الهامگرفته از طبیعت میتوان الگوریتم ژنتیک ،3بهینهسازی ازدحام ذرات 4و
بهینهسازی کلونی مورچهها 5را نام برد GA .برای مسیریابی از فرایند انتخاب طبیعی تقلید میکند .در این میان الگوریتم PSO
بهمنظور حل مسئله مسیریابی در مدلهای چندهدفه عملکرد خوبی داشتهاست ) .(Davoodi et al., 2015در الگوریتم ACO
با تقلید از مسیریابی مورچهها در حالتیکه محل غذا مشخص است و مورچهها با ترشح آنزیم فرومون 6مسیر رسیدن به غذا را
نشانهگذاری میکنند ،به مسیریابی میپردازد و بهطور تصادفی مسیری بین شروع و هدف پیدا میکند).(Wang et al., 2011
مدلی که اطالعات دقیق معنایی ،هندسی و ارتباطات مکانی موردنیاز برای برنامهریزی مسیر را داشته باشد میتواند از نوع
مدل  BIMدر فرمت  IFCو یا مدل  GISدر فرمتهای  CityGMLو  IndoorGMLباشد .در سطح اول  IFCو پس از آن
 CityGMLاطالعات هندسی و معنایی غنیای را برای مسیریابی درون ساختمان فراهم میکنند؛ گرچه از منظر ضمنی نبودن
اطالعات توپولوژیک IndoorGML ،مناسبتر است اما استفاده از آن چندان متداول نیست و اطالعات محدودی دارد؛ لذا به
دلیل بلوغ و جامعیت مدل  ،IFCاستفاده از آن رواج بیشتری دارد ) Liu .(Hamieh et al., 2020و همکاران در سال ،2021
چالشهای استفاده از  IFCبرای مسیریابی و امکان پیادهسازی روشهایی همچون  MATو  VGبرای تولید گراف را بررسی
کردند ) .(Liu et al., 2021در پژوهش دیگری Lin ،و  Linتنها به اطالعات هندسی بدستآمده از طرح  IFCاکتفا کرده و
پس از تفکیک فضاها از روش مثلثسازی  Delaunayبرای ساخت گراف استفاده کردند ) .(Lin and Lin, 2018دسته دیگر
پژوهشهای این حوضه ،تنها منحصر به محیط ساختمان نبوده تا امکان مطالعه طیف وسیعتری از انواع مسائل برنامهریزی و
انتخاب راهحلی مناسب را فراهم کند؛ از جمله مقاالتی که به برنامهریزی مسیر رباتهای شبهماشین اختصاص دارند ( Candeloro
.)and Lekkas, 2013; Masehian and Kakahaji, 2014; Yang et al., 2014
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شکل ( )2تقسیمبندی الگوریتمهای برنامهریزی مسیر.

 -2ضوابط حرکت و گردش خودرو در پارکینگ
بخشهایی از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و طرح تفصیلی به ضوابط توقفگاههای خودرو اختصاص دارد .بندهای
 2-2-10-5-4و  3-2-10-5-4از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان که بهترتیب به موضوعات شعاع درونی مسیر چرخش
خودرو و رعایت گردش  90درجه خودرو اختصاص دارند ،برای خودکارسازی در این مقاله در نظر گرفته شدهاند؛ بعالوه کنترل
بند  4-2-10-5-4نیز که به موضوع ابعاد و مساحت محلهای توقف خودرو اختصاص دارد ،بهواسطه ارتباطی که با ضوابط تردد
دارد ،ضروری است.
در بند  2-2-10-5-4شعاع درونی مسیر چرخش خودرو ،حداقل  5متر ذکر شده و در بند  3-2-10-5-4فضایی با حداقل
ابعاد  5*5متر برای گردش خودرو الزامی دانسته شدهاست؛ همانطور که در شکل  3نمایش داده شده با فرض ابعاد  4.5*1.8متر
برای خودرو ،شعاع گردش مرکز خودرو قابل محاسبه خواهد بود .در بند  4-2-10-5-4ابعاد الزم جهت توقف یک یا چند خودرو
در حالت مجاور ،پشت سرهم و همچنین برای خودرو معلول ذکر شده و در فلوچارت شکل  4نمایش داده شدهاست.

5

شکل ( )3حداقل ابعاد فضای گردش  5*5و محاسبه شعاع گردش خودرو بر اساس آن.

شکل ( )4فلوچارت تعیین ابعاد الزم جهت توقف خودرو طبق بند .4-2-10-5-4
6

 -3کنترل خودکار ضوابط حرکت خودرو در پارکینگ
کنترل خودکار ضوابط مربوط به گردش خودرو بهواسطه پیچیدگیهایی که دارد در قالب کنترلهای ساده هندسی
نمیگنجد و از آنجاکه مسئله یافتن مسیر حرکت یک جسم متحرک از یک نقطه شروع و عبور از میان موانع و رسیدن به نقطه
پایان مشخص ،یعنی دقیقا آنچه مقصود این پژوهش بوده ،همان تعریف برنامهریزی مسیر در علم رباتیک است ،نویسندگان مقاله
بر آن شدند که از الگوریتمهای مسیر استفاده کرده و صرف وجود یا عدم وجود مسیر را از نقطه شروع حرکت تا موقعیت پارک
خودرو بررسی کنند؛ چراکه وجود چنین مسیری اثباتی بر امکان گذر خودرو از مسیرهای عبور و وجود فضای کافی برای گردش
خواهد بود (شکل .)5

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

 1-3اصالح مدل اطالعات ساختمان متناسب با نیاز ضوابط
در بخشهای  1-1و  2-1با استناد به مقاالتی ،استفاده از مدلهای  BIMو دریافت خروجی آنها در فرمت  IFCبهعنوان
راهی برای دسترسی به اطالعات مورد نیاز کنترل ضوابط پارکینگ مناسب دانستهشد .بهمنظور کنترل این دسته از ضوابط ،وجود
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نمایشی از محیط داخلی ساختمان شامل اطالعات هندسی فضای پارکینگ ،موانع (دیوار ،ستون ،سایر کامپوننتها و ،)...درگاهها
(رمپ ورود به پارکینگ یا درب ورود خودرو) و نیز حاوی ارتباطات مکانی و معنایی کافی باشد ،الزامی است.
مدل سازی اطالعات ساختمان به دلیل پوشش سطوح باالیی از اطالعات ،اطالعات موردنیاز را فراهم میکند .الزم بهذکر است که
بایستی پیش از دریافت خروجی ،در مرحله آمادهسازی مدل ساختمان ،کامپوننتهایی با ابعاد استاندارد به مدلها اضافه گردد تا
در کنترل ابعاد از آنها استفاده شود.

 2-3استخراج اطالعات از طرح داده IFC
با دسترسی به خروجی  IFCمدل ساختمان ،اطالعات موردنیاز شامل فضای طبقات پارکینگ ،موانع شامل دیوارها ،ستونها،
کامپوننتهای پارک و  ...استخراج میگردد؛ بدین منظور کدهای برنامهنویسی به زبان پایتون و در محیط برنامهنویسی Jupyter
 ،notebookبا استفاده از کتابخانه  IfcOpenShellنوشته میشود.

 3-3انتخاب الگوریتم و پیادهسازی
•

ساخت فضای پیکربندی

فرض شده حرکت خودرو در پارکینگ دارای سه درجه آزادی باشد ،دو درجه آزادی مکانی در صفحه در راستای محورهای
 x, yو یک درجه جهتگیری ماشین نسبت به یکی از محورها؛ از آنجاکه خودروها ،وسایلنقلیه غیرهولونومیک( 1سیستمی با
قید سرعتی انتگرالناپذیر) هستند ،این قیود نیز باید در فضای پیکربندی اعمال گردد ).(Paromtchik and Laugier, 1996
در گام نخست بهمنظور تولید فضاهای پیکربندی باید ابعاد خودرو استاندارد و نقطه نماینده ،مشخص شود (شکل  .)3سپس
وضعیتهای شروع (بسته به جهت پارک خودرو ،مختصات نقطه نماینده و جهت آن) و نیز وضعیت پایان مسیر (درب ورودی
خودرو یا رمپ ورودی طبقه) مشخص میگردد .هر بار یکی از کامپوننتها برای مسیریابی انتخاب و دیگر کامپوننتها مانع در
نظر گرفته میشود .بهمنظور تولید فضای پیکربندی برای هر جهتگیری خودرو ،مشابه زیر عمل میشود.
در مثال نمایش دادهشده در شکل  ،6هدف یافتن مسیر بدون برخورد با مانع برای حرکت جسم از محل شروع و رسیدن به محل
پایان است .طبق توضیحاتی که در مورد روش فضای پیکربندی داده شد ،نقطهای به نمایندگی از جسم متحرک انتخاب میشود؛
سپس پولیگان جسم متحرک را از محل نقطه نماینده روی محیط مانع حرکت داده و شکل محدب حاصل ،شکل اصالحشده مانع
با توجه به جهتگیری متحرک ،مانع پیکربندی یا  C-Obstacleنام دارد .به محیط حاصل یک فضای پیکربندی یا C-Space
گفته میشود؛ فضایی که تمامی چیدمانهای ممکن را نمایش دهد تا بتوان در هر لحظه مکانی عاری از مانع را برای نقطه
متحرک برگزید ).(Kayhani et al., 2021

Nonholonomic
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1

شکل ( )6اصالح شکل موانع در فرایند تولید فضای پیکربندی برای یک جهتگیری خاص جسم متحرک
).(Kayhani et al., 2021

•

انتخاب الگوریتم برنامهریز با درنظر گرفتن قیود سرعتی حرکت ماشین

درک محدودیتهای مانووردهی رباتها بهدلیل اطمینان از امکانسنجی حرکت در مسیر تولیدی مهم است (Yang et

) .al., 2014الگوریتمهای  RRTبهطور خاص برای پشتیبانی از برنامهریزی مسیر حرکت وسایل نقلیه غیرهولونومیک در درجات
باالی آزادی طراحی شدهاند؛ در واقع این الگوریتمها بهدلیل اینکه نیازی به از پیش مشخصشدن هیچیک از ارتباطات میان
پیکربندیها ندارند ،میتوان آنها را مستقیما در اینگونه مسائل بهکار بست ).(Lavalle, 1998
فرایند مسیریابی توسط الگوریتم  RRTبدین صورت است که در فضای جستجو ( )Zبا نمونههای رندوم درختی ایجاد
میشود که ریشه در نقطه شروع ( )zinit ∈ Zدارد و بهتدریج با تکرارهای بیشتر رشد کرده تا به نقطه هدف ( )zgoalبرسد .در هر
تکرار یک نقطه رندوم ( )zrandاز فضای آزاد پیکربندی ( ،zfreeکه شامل موانع نمیباشد) انتخاب میشود؛ سپس الگوریتم بهدنبال
نزدیکترین نقطه ( )znearestاز درخت به نقطه رندوم میگردد که این نزدیکی بسته به فرضیات مسئله تعریف میشود .اگر zrand
با گام از پیشتعریفشده از طریق  znearestقابل دستیابی باشد ،در درخت این دو نقطه با شاخهای به هم متصل میگردند؛ در
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غیر این صورت با استفاده از تابع فرمان 1یک نقطه جدید ( )znewبر میگرداند و درخت برای اتصال  znearestبا این نقطه رشد
داده میشود .هر بار در پروسه شاخهسازی درخت به سوی نقطه جدید ،عدم برخورد آن با موانع توسط یک تابع بولی کنترل
میشود .تا زمان رسیدن به تعداد تکرار از پیشتعریفشده این مراحل تکرار میگردند ).(Noreen, Khan and Habib, 2016
الگوریتم * RRTیکی از انواع RRTها میباشد که بهواسطه افزودن قابلیتهایی جدید به  ،RRTبهبود چشمگیری در کیفیت
مسیر تولیدی پیدا کردهاست؛ به این نحو که درصورت معتبر بودن نقطه جدید ،این نقطه مستقیما به درخت افزوده نمیشود
بلکه کرهای با شعاع معین در اطراف این نقطه تعریف شده و برای نقاطی از درخت که هزینه آنها بیشتر از هزینه اتصال آنها با
نقطه جدید است ،نقطه والد به نقطه جدید تغییر یافته و مسیرشان اصالح میگردد ( .)Karaman and Frazzoli, 2007بهمنظور
اعمال قیود حرکتی خودرو ،تابع فرمان مورد استفاده در الگوریتم * ،RRTتابع ) Reeds and Shepp (R&Sمیباشد.
 Fraichardو  Scheuerاین روش را برای پیشبینی مختصات نقاط پیمودهشده توسط ماشینی که قابلیت حرکت رو به جلو و
عقب داشته باشد و بر اساس عدم تجاوز از حداکثر انحنای مجاز چرخش کند ،معرفی نمودهاند ).(Fraichard et al., 2005
در شکلهای - 7الف و -ب محیطهای نمونه نمایش داده شدهاست .در این محیطها فضای کلی و موانع با پولیگانهای به
رنگهای طوسی و آبی و وضعیت در شروع و پایان نیز با  sو  gنشان داده شدهاست .تابع فرمان  R&Sو تابع هزینه ،مسافت
طیشده بودهاست .منحنیهای سبزرنگ ،شاخههای درخت تولیدی الگوریتم  RRTو منحنی قرمز مسیر نهایی است .در شکل
-7الف ابعاد الزم برای چرخش (فضای  5*5متر) تامین شده و تولید مسیر نهایی اثباتی بر این ادعاست ولی اگر فضای کافی
برای چرخش موجود نباشد (شکل -7ب) ،مسیری تولید نشده و ضابطه نقض میشود .هر نقطه از مسیر ،نمایشگر نقطه وسط
چرخهای عقب خودرو بوده و در کنترلهای عدم برخورد ،با توجه به جهتگیری خودرو ،عدم برخورد این نقطه با موانع در فضای
پیکربندی مربوطه کنترل میگردد.
(الف)
s

g

(ب)

Steering Function
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1

s

g

ب
شکل ( )7محیطهای طراحیشده نمونه برای ارزیابی
عملکرد الگوریتم  RRTو منحنی .R&S

 -4نتیجهگیری
فرایند کنترل دستی ضوابط امری زمانبر ،هزینهبر و مستعد خطاهای انسانی بوده و خودکارسازی آن موجب افزایش
بهرهوری و کاهش فساد اداری خواهد بود .در این مقاله در راستای خودکارسازی ضوابط از تکنیکهایی همچون مدلسازی
اطالعات ساختمان و برنامهریزی مسیر بهمنظور پیشنهاد راهکاری برای کنترل خودکار ضوابط گردش و حرکت خودرو در پارکینگ
استفاده گردید و بیان شد که اگر بتوان با الگوریتم برنامه ریز مسیری ،حداقل یک مسیر برای حرکت خودرو از محل شروع تا
توقف در محل پارک یافت ،اثباتی بر تامین ضوابط مذکور است .این مسیر باید ویژگیهای داشتهباشد که در بخش  3بهتفصیل
توضیح دادهشد.
مالحظات این مقاله در کنترل خودکار ضوابط حرکت خودرو در پارکینگ بهاختصار عبارتند از:
•

اطالعات هندسی و مکانی موردنیاز از خروجی فرمت  IFCمدل ساختمان تامین میگردد.

•

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

•

خودرو وسیله نقلیه غیرهولونومیک است و برای تامین قیود حرکتی آن باید از ابتدا این قیود را دخیل کرد یا با
روشهایی مسیر تولیدشده را متناسب با آنها اصالح نمود.

•

تولید فضای پیکربندی سبب تسهیل مسیریابی میگردد؛ اما بدلیل غیرهولونومیک بودن حرکت خودرو ،تعیین
ارتباطات بین پیکربندیها دشوار است که با استفاده از الگوریتمهای  RRTاین مسئله رفع میشود.

•

بهمنظور تامین قیود حرکتی خودرو ،از منحنی R&Sبهعنوان تایع فرمان در الگوریتم * RRTاستفاده گردید.

به این دلیل که کنترل ضوابط حتی االمکان باید سریع صورت بگیرد ،در ادامه این مقاله ،پژوهشهایی در زمینه تعیین
تعداد تکرار بهینه در الگوریتم * ،RRTاستفاده از انواع دیگر الگوریتم  RRTاز جمله  Bidirectinal RRTکه همزمان از نقطه
شروع و پایان ،دو درخت را رشد داده و به محض برخورد درختها ،مسیر تولیدشده ارائه میگردد ،توصیه میشود .بهعالوه در
این مقاله از محاسن استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان و نحوه استخراج اطالعات موردنیاز از آن برای برنامهریزی مسیر
سخن گفتهشد؛ سپس در ادامه در محیطهای نمونه کارکرد الگوریتم انتخابی سنجیدهشد؛ لذا الزم است این الگوریتمها در
مدلهای  BIMبه شرح گفتهشده پیادهسازی و اعتبارسنجی گردند.
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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)
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