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  چكيده

اين سامانه بر . هاي ترافيكي در يك سامانه حمل و نقل هوشمند، به منظور جلوگيري از برخورد خودروها، مورد بررسي قرارگرفته استدر اين مقاله تبادل داده
دو . گيردموقتي شكل ميي ها شبكههاي كند، كه براساس ويژگيمكانيزم تشخيص و تخمين موقعيت برخورد را ارائه مي اساس ارتباط خودرو به خودرو، يك

 CAVANETها و به كارگيري الگوريتم نند و با استفاده از اين وروديك ميي با هم مبادلها هدورخودروي همسايه اطالعات موقعيت و حركتشان را به صورت 

جويانه متناسب با موقعيت را اجرا كنند و در ام چارهابند كه آيا در موقعيت برخورد با يكديگر هستند يا خير، تا در صورت لزوم اقدي ميوها درپيشنهادي، خودر
ر تصميم الزم را ادامه مسي يوضعيت تقدم خود نسبت به ساير خودروها را تشخيص داده و برا تواندياز برخورد هر خودرو م ها نيز به منظور جلوگيريتقاطع
  .وانند پيشگيري از تصادف را به صورت پويا وكارآمد اجرا نمايندت ميند، ا هشكل گرفتي موقتي متحركها شبكههاي هاي ارتباطي كه بر اساس ويژگيدسته. بگيرد

  .)ITS(، حمل و نقل هوشمند)Ad hoc Network(شبكه موقتي: واژه هايكليدي

 

 مقدمه -1

و در 2006در پژوهشي كه در سال . ]1[استفاده از راهكارهاي حمل و نقل هوشمندنقشبسيار مهمي در كاهش تصادفات و ضررهاي ناشي از آن دارد
پيشنهاد شد كه در آن تشخيص موقعيت برخورد بين دو خودرو با استفاده از  Vehacol1اي تحت عنوان ، سامانه]2[همين زمينه انجام گرفت

InVeTraS2ان اي تحت عنوسامانه 2007در ادامه ودر همين راستا، در سال  .هاي موقتي مورد بررسي قرار گرفته بودقابليت شبكه
پيشنهاد 

كدام از اين راهكارها مسير حركت، اما به هر حال در هيچ. شد، كه توسعه يافته سامانه قبلي بود و ضمناً شامل الگوريتم جامعتري مي]3[گرديد
) CAVANET(م جامعي در اين مطلب سعي شده الگوريت. ها اصالً لحاظ نشده بودها و چهارراهشكل واقعي نداشت و به طور مثال وجود تقاطع

. اي جلوگيري كندهاي برخورد به شكل كارايي از تصادفات جادهمطرح گردد كه با در نظر گرفتن تنوع در مسير حركت، با تشخيص موقعيت

از بروز تواند فقط به ارتباط بين خودروها نياز دارد و از همين طريق به وسيله آگاه كردن خودروها از موقعيت خطر، ميCAVANETالگوريتم
مسئله ممانعت از تصادف به دو موضوع اطالع يافتن از موقعيت و تبادل اطالعات بين خودروهاي نزديك به هم به . تصادفات احتمالي جلوگيري كند

) محليمكان دقيق و زمان ساعت (دو خودروي نزديك به هم به صورت متناوب اطالعاتي را درباره نحوه حركتشان . شود صورت تناوبي، تقسيم مي

توان گفت، دهند كه آيا در موقعيت تصادف با يكديگر قرار دارند يا نه؟ در واقع ميها خودروها تشخيص ميبا استفاده از اين ورودي. كنندمبادله مي
ض بر اين فر. ]3[كنددو شكل گرفته كه توسعه يك شبكه خودرويي را تسهيل مي هاي موقتي دوبهكه يك قالب ارتباطي بر اساس مفهوم شبكه

پروسه آگاهي از مكان، نسخه وابسته به زماني از روش سه . است كه همه اهداف ارتباطي در قالب ما متحرك هستند و ارتباطات ذاتاً موقتي هستند
امتداد  در اين سيستم با تشخيص. شودضلعي است، كه به وسيله آن تفاوت بين موقعيت نسبي دو وسيله نقليه متحرك براي محاسبه استفاده مي

. بيني كرد كه آيا اين دو امتداد با يكديگر برخورد دارند يا خيرتوان پيشگيري متوالي ميدو خودرو از طريق دريافت مختصات خودروها در دو اندازه

با (يابي نسبي و موقعيت اين روش به هيچ بناي ثابت كنار خياباني نياز ندارد. باشد GPSتواند هم از طريق رادار و هم از طريق ها ميسنجش فاصله
هر خودرو پس از تعيين موقعيت خود، اطالعاتش را با ساير خودروهاي همسايه . كندرا فراهم مي) GPSبا استفاده از (و مطلق ) ]4[استفاده از رادار 

  .كند، تا آگاهي از توپولوژي گراف را افزايش دهد و دقت محاسبه مسير را بهبود بخشدمبادله مي

                                                           
١ Vehicular Anti-Collision Mechanism 

٢ Intelligent Vehicular Transportation System 
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اند و سپس نحوه عملكرد الگوريتم در تشخيص به بيان مفاهيم و تجهيزاتيپرداخته خواهد شد كه در الگوريتم مورد استفاده قرار گرفتهدر ادامه 
  .احتمال برخورد و بررسي حق تقدم وجلوگيري از تصادف بيان خواهد شد، در آخر نيز شبيه سازي اين الگوريتم توضيح داده شده است

  تعاريف

براي توانمند سازي يك محيط به منظور تسهيل ارتباطات ميان خودروها،فرض شده است كه وقتي خودروها در يك محدوده : ارتباطيدسته  -
با يك موقتيدهند، كه شبيه به يك شبكه هستند، يك دسته ارتباطي را شكل مي) نسبت به يكديگر ( سيم با توان محدود شده خاصمخابراتي بي

براي . و خودرويي كه بخشي از يك دسته ارتباطي هستند، توانايي دارند كه مكان و ساير پارامترهاي خود را با هم مبادله كنندد. ]4[باشندمي3هاپ
اطالعات مربوط به مكان خودشان و همچنين مشاهداتشان از ديگر خودروهايي كه : كننديافتن برخورد، خودروها دو نوع از اطالعات را مبادله مي

  .يابدها بخشي از يك دسته ارتباطي مشترك هستند ادامه ميتبادل اطالعات بين دو خودرو تا زماني كه آن. انديدهحركتشان را د

-شعاع ناحيه برخورد به صورت پويا بر اساس پارامترهاي مختلفي تعيين مي. داردهر خودرو يك ناحيه برخورد براي خود نگه مي: ناحيه برخورد -

  . شودروي برد و يا رادار محاسبه مي GPSشود، ناحيه برخورد به وسيله خودرو از طريق گيرنده 

كنيم كه براي مخابره به تعريف مي) شود كه فركانس مخابراتي نيز ناميده مي(اي را در يك دسته ارتباطي يك فركانس دسته: فركانس مخابراتي -
انتقال اطالعات روي فركانس مخابراتي به تعيين مشخصات خودرو و . شودهستند استفاده مي وسيله همه خودروهايي كه بخشي از يك دسته

  .كندآرايش دسته ارتباطي كمك مي

  تجهيز وسيله نقليه

اقدامات به منظور پياده سازي عملي سيستم، هر خودرو بايد به ابزار مخصوصي مجهز شود، تا بتواند الگوريتم مطرح شده در ادامه را اجرا نموده و 
  :باشنداين ابزار به شرح زير مي. مورد نياز را انجام دهد

حسگر رادار در خودرو براي كاوش فضاي همسايگي تعبيه شده است طوري كه خودرو بتواند موقعيت نسبي خود را نسبت به ساير : رادار 
  .خودروهاي همسايه بفهمد

  . شودوعرض وارتفاع جغرافيايي يك خودرو استفاده ميبراي به دست آوردن مقادير طول  GPSگيرنده : GPSگيرنده 

هاي فقط فاصلهGPSهاي مكاني جا كه گيرندهاز آن):روش تعيين موقعيت به وسيله ساختن يك گراف از موقعيت(Dead Reckoningحسگرهاي 
براي محاسبه مكان خودرو بين دو قرائت متوالي كنند و اطالعات خودرو به طور مستمر مورد نياز است، از اين حسگرها گيري ميگسسته را اندازه

GPS ها را ثبت نمايندشوند، تا جهت حركت و جهت چرخش چرخهاي خودرو به اين حسگرها مجهز ميمعموال چرخ. (]5[گردداستفاده مي(  

-پارامترهاي مختلف خودرو استفاده ميفرض شده كه هر وسيله يك ساعت دقيق دارد و مقدار كالك براي تعيين اختالف بين مقادير : ساعت دقيق

  .شود

فرستنده يك آنتن فرستنده امواج در . گيرنده براي ارتباط با خودروها در دسته ارتباطي دارد/ هر خودرو يك جفت فرستنده : گيرنده/ فرستنده 
  . شودت، با فركانس مخابراتي تنظيم ميدريافت كننده براي دريافت اطالعا. دهداي تا يك كيلومتر را پوشش ميتمام جهات است كه محدوده

در فركانس (هاي دريافت شده هر خودرو به يك پردازنده مركزي مجهز شده است، كه عملكرد آن استخراج اطالعات از داده: پردازنده مركزي
كند و سير برخورد محاسبه ميبر اساس پروتكل، پردازنده مركزي يك م. باشدو سپس اجراي پروتكل توصيف شده در بخش بعدي مي) مخابراتي 

اين حركت به وسيله فرستادن سيگنال به هر يك از . گيردسپس يك حركت چاره جويانه را كه ممانعت از برخورد را نتيجه دهد به عهده مي
4هاي زيرسامانه

 .دو يا به وسيله آگاه كردن راننده كه بتواند از تصادف جلوگيري كن) اتوماتيك(شوديك خودرو انجام مي 

  بيني احتمال برخوردپيشنحوه 

بوسيله دريافت و خواندن يك فركانس (كند حضور يك دسته ارتباطي را بيابد كند، سعي ميهنگامي كه يك خودرو در طول جاده حركت مي
بر اساس الگوريتم توصيف متعاقبا .كند تا يكي از اعضاي دسته ارتباطي شوداي يافت شود، پس از آن خودرو تالش مي، اگر چنين دسته)مخابراتي

اي هاي اطالعاتي به صورت دورهسپس خودرو شروع به فرستادن بسته) هاي مخابراتيدر هيچ كدام از فركانس(اي يافت نشود شده اگر چنين دسته
 Aدو خودروي . شودمي اي خودرو به عنوان گردآورنده يك دسته ارتباطي شناختهدر چنين نمونه. كندروي فركانس مخابراتي كه مقدم است، مي

. كنندتوان دريافت كه چگونه اين دو خودرو از برخورد جلوگيري ميازطريق الگوريتم مي. را در نظر بگيريد كه در يك جريان برخورد قرار دارند Bو

اين ارتباط امكان دريافت و . كنند توانند به طور مستقيم با هم ارتباط برقرارشود، دو خودرو در يك دسته ارتباطي هستند و از اين رو ميفرض مي

                                                           
٣-hop  
٤- Subsystem 
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هاي مربوط به موقعيت جغرافيايي خودرو، شعاع ناحيه برخورد، هاي اطالعاتي شامل دادهاين بسته. كندهاي اطالعاتي را فراهم ميارسال بسته
كند كه آيا ناحيه برخورد محاسبه ميكند، دريافت مي Bيك بسته اطالعاتي از خودروي  Aوقتي خودروي . باشندسرعت، جابه جايي و جهت مي

به  Bاي را با خودروي ارتباط اختصاصي دو جهته Aكند؟ اگر چنين برخوردي وجود داشته باشد، خودروي را قطع مي Bخودش، ناحيه برخورد 
وجود دارد  Bبا خودروي براي پيش بيني اينكه آيا تهديد يك برخورد . كندوسيله تخصيص يك پهناي باند در فركانس مخابراتي، شروع مي

]T=كه. كنددريافت كرده است، ثبت مي 2tو 1tدر زمانهاي  Bهايي را كه از خودروي دو نمونه متوالي از بستهAخودروي 1t , 2t دوره تناوب [ 
از طريق اطالعات حمل شده در دو بسته اطالعاتي دريافت شده  Aشود، خودروي طور كه مسير دنبال ميهمين .تبادل اطالعات بين دو جفت است

كند كه آيا دو پيش بيني مي Aحاال خودروي . دهدكند و آن را با جدول مسير خودش تطبيق ميرا محاسبه مي B، مسير خودروي Bمتوالي از 
. كنددر دو بسته اطالعاتي بعدي ارتباط برقرار مي Bيك تهديد تصادف را بيابد، با خودروي  Aخودروي  خودرو در مركز برخورد واقع هستند؟ اگر

از فاصله برخورد، زمان برخورد و حركت چاره جويانه است، كه براي جلوگيري از  Aاين بسته اطالعاتي همچنين شامل اطالعات وابسته به تخمين 
  :دهد شامل موارد زير استحركت چاره جويانه كه خودرو انجام مي. د شداين برخورد انجام شده يا انجام خواه

  .خطش را عوض مي كند اگر با تغيير خط تهديد برخورد رفع شود Aخودروي : عوض كردن خط -

  .گيردسرعت مي Aكند، و تغيير خط ممكن نيست، پس حركت ميAاگر خودرويي با فاصله كمي دنبال: سرعت گرفتن -

براي ممانعت از برخورد  Aكند و تغيير خط ممكن نيست پس خودروي ديگري را با فاصله كمي دنبال مي Aاگر به طور اتفاقي : كاهش سرعت -
  .دهدسرعت خود را كاهش مي

و براي ادامه  در تقاطع ها خودرو بايد وضعيت تقدم خود نسبت به ساير خودروها را تشخيص داده: تشخيص تقدم در صورت حضور در تقاطع -
  .مسير تصميم الزم را بگيرد

 CAVANETالگوريتم

اين الگوريتم ابتدا با . آورده شده است 1شكل درفلوچارت  ، GPSطرح كلي الگوريتم به منظور اجتناب از برخورد با استفاده از سامانه هاي رادار و
پردازد و سپس با محاسبه ناحيه برخورد و مسير خودرو وخودروهاي همسايه آن، به ابزار موجود در خودرو به تعيين مختصات دقيق خودرو مي

ذكر است اين الگوريتم در هر دوره تناوب براي  الزم به.(نمايدپردازد و در صورت لزوم اقدام پيشگيرانه الزم را اتخاذ ميبررسي احتمال برخورد مي
  .)شودتمام خودروهاي دسته ارتباطي اجرا مي

  پياده سازي الگوريتم

)اگر 
AA YX 11 , (و  1tدر زمان  Aبه عنوان محل خودروي ( 

AA YX 22 در نظر گرفته شود و به همين شكل  2tبه عنوان محل آن در زمان ) ,
)مختصات  Bخودروي 

BB YX 11 , )و ( 
BB YX 22 , را  Bمختصات  Aاي خودروي دارا باشد، به صورت دوره 2tو1tرا به ترتيب در زمان هاي( 

كه به وسيله مختصات (از فاصله دو خودرو  Aكنند؟ براي اين منظور يه برخوردها همديگر را قطع ميكند كه آيا ناحدريافت و آن را چك مي
شرطي كه نشان دهنده . كنداستفاده مي) Bاز طريق بسته اطالعاتي فرستاده شده از  ( و شعاع ناحيه برخورد) شودمحاسبه مي Bفرستاده شده از 

  .هستند1tدر زمان  Bو Aبه ترتيب شعاع ناحيه برخورد خودروهاي  Br1و  Ar1شده است كه نشان داده1امكان برخورد است در معادله 

)1 (  )()()()( 1111

2

11

2

11 trtrYYXX ABBABA   

 

  . وجود دارد چون آن ها در ناحيه يكديگر هستند Bداند كه امكان يك برخورد با مي Aصدق كند، خودروي ) 1(اگر مختصات دو خودرو در معادله 
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  فلوچارت كلي حركت خودرو - 1شكل 

براي دريافت بسته  Aافتد، خودروي براي محاسبه اين كه آيا يك برخورد اتفاق مي. شودها به برخورد منجر ميداند كه آيا مسير آناما نمي
را فرموله كند  Bتواند نمودار حركت خودروي ميAخودروي 2tبه محض دريافت اين بسته اطالعاتي در زمان . ماندمنتظر مي Bاطالعاتي بعدي از 

كنند، انجام ا آن ها همديگر را در ادامه قطع مياين كار را با ادامه دو ضلعچهار ضلعي و چك كردن اينكه آي Aو آن را با نمودار خودش مقايسه كند 
  .نشان داده شده است 3و  2نحوه محاسبه نقطه برخورد آينده از طريق معادله . دهدمي

)2(  
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AAB
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YY

XX

XX

12
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 افزايش سرعت

 شروع

دريافت طول وعرض
 جغرافيايي

 پايان

 كاهش سرعت

دريافت پارامترهاي حسگر
dead reckoning 

 تعيين موقعيت صحيح خود
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KKاگر 3و  2با استفاده از معادالت  YX  Ktزمان  Aبعالوه . وجود داشته باشند داللت بر اين دارد كه دو خودرو روي يك مسير برخورد هستند ,

ه مشاهده شده با مقدار محاسبه شد Aكه توسط  Ktشود، تا ببيند كه آيا كه اين واحد مرجع فراخواني مي. كندو يك واحد مرجع را محاسبه مي
البته كه اين اتفاق هم ممكن است بيفتد كه يك نقطه برخورد وجود داشته باشد اما دو خودرو در زمان هاي مختلف به آن . برابر است Bتوسط 
  .برسند

 

  نحوه تشخيص حق تقدم در تقاطع ها

ين راهنمايي و رانندگي، در تقاطع هايي كه طبق قوان. شوددر اين بخش به معرفي ايده مطرح شده براي رعايت حق تقدم در تقاطع ها پرداخته مي
شود، كه در صورتي كه خودرويي در سمت راست شما قرار ندارد، حق تقدم با چراغ راهنمايي وجود ندارد، حق تقدم بر اساس اين قانون تعيين مي

آيا خودرويي در سمت راستش قرار دارد براي عملي كردن ايده تشخيص حق تقدم، هر خودرو بايد بتواند در تقاطع ها تشخيص دهد كه . شماست
تواند زاويه حركت خود را بدين منظور راهكار مطرح شده اين است كه اگر خودروي مورد نظر بتواند راستاي حركتش را تشخيص دهد، مي. يا خير

اين راستا از طريق محاسبه شيب . توان زاويه با افق را تشخيص دادهمان طور كه گفته شد در صورت داشتن راستاي حركت مي. نيز تشخيص دهد
همچنين چون هر خودرو موقعيت خودروهايي . آيدشود، به دست ميخطي كه از اتصال موقعيت كنوني خودرو به موقعيت قبلي خودرو ترسيم مي

ن منظور بايد شيب خطي داند، مي توان تشخيص داد كه آيا خودرو در سمت راست اوست يا خير؟ به ايكه در محدوده ارتباطي آن هستند را مي
زاويه  در اين معادله(صدق كند 4سپس اگر زاويه آن ها در معادله ). (دهند نيز محاسبه شودكه راستاي خودوروهاي ديگر تشكيل مي

يعني خودرويي در سمت راست خودروي مورد نظر ما قرار دارد و در نتيجه اين ، )باشدزاويه خودروي همسايه آن مي خودروي مورد نظر و 
) تغيير جهت در تقاطع(خودرو حق تقدم ندارد و بنابراين بايد از سرعت خود بكاهد تا خودرويي كه در سمت راستش قرار دارد، حركت مورد نظرش

  .تواند به حركت خود ادامه دهدو مي در غير اين صورت، خودروي مورد نظر حق تقدم داشته. را انجام دهد

  

)4(
180 θαθ 

  

به تقاطع برسد براي ادامه مسير و كنترل حركت بايد بداند كه آيا تقدم دارد ياخير؟ به اين منظور همان طور كه در باال شرح داده  Aاگر خودروي 
-تواند از بسته هاي دريافتي از خودروهاي همسايه زاويه آني حركتش، ميپس از تعيين زاويه خود، از طريق محاسبه شيب راستا Aشد، خودروي 

اگر زاويه خودروي همسايه كوچكتر از . ها را نيز محاسبه كند 180  و بزرگتر از يعني خودروي همسايه در سمت راست )4معادله (باشد،
اما در غير . همين وضعيت را دارد Aخودروي سبز رنگ نسبت به خودروي  )الف(2شكل در. تقدم ندارد Aروي خودروي مورد نظر قرار دارد وخود

طور كه همان. نشان داده شده است )ب( 2شكل قرار گرفته است، اين موقعيت نيز در  Aاين صورت خودروي همسايه در سمت چپ خودروي 
  .نسبت به خودروي آبي رنگ تقدم دارد Aشود، خودروي ديده مي

  

  
  ) ب(

  

  )الف(

 سمت راست نحوه تشخيص خودرو در) و ب نحوه تشخيص خودرو در سمت چپ )الف - 2شكل 
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 سازيشبيه

شود كه در ابتدا نقشه يك شهر كار به اين شكل انجام مي. بوده است 7.4سازي سامانه مورد نظر، نرم افزار مطلبنرم افزار استفاده شده براي شبيه
خيابان ها داراي دو الين رفت وبرگشت بوده و از زماني كه كاربر دكمه . باشداين نقشه برگرفته از بخشي از شهر تهران مي. شودفرضي ترسيم مي

Run هر خودرو پس از رسيدن به انتهاي . شودگردد و الگوريتم مطرح شده براي تمام خودروها به تناوب اجرا ميرا فشار دهد، شبيه سازي آغاز مي
. نمايدها را دارد، به صورت تصادفي يك مسير جديد را انتخاب ميان ادامه مسير در آنهاي موجود كه امكيك خيابان، در سر تقاطع، از بين خيابان

و تا زماني كه اخطاري دريافت نكرده و به تقاطع . هر خودرو با تشخيص جهت خود اين توانايي را دارد كه از سمت راست خيابان حركت كند
تواند سرعت خود را از البته هر خودرونمي. دهدكت باشد، سرعت خود را افزايش ميخطر در حال حرنرسيده يعني در واقع در يك مسير باز و بي

شان، قادر به تشخيص هاي حاوي اطالعات موقعيت مكانياي بستهها با توجه به اطالعات دريافتي در تبادل دورهخودرو. مقدار مجاز افزايش دهد
جويانه، خودروها اين توانمندي را دارند كه نوع برخورد را ادف و اعمال حركت چارهدر ضمن عالوه برتشخيص موقعيت تص. باشندموقعيت خطر مي
اگر فقط دو خودرو در . نمايديعني اگر موقعيت تصادف پيش بيايد، الگوريتم طوري بهبود يافته كه نوع برخورد را نيز اعالم مي. نيز مشخص كنند

شود اگر دو ها هشدار داده ميهايي در اطراف هر خودرو و به مركز همان خودروها، به آنرهناحيه برخورد يكديگر قرار داشته باشند، با رسم داي
در ضمن در خود الگوريتم نيز به منظور . شودرو به هم نزديك شوند، متن اخطاري به همين مضمون در كنار هرخودرو نوشته ميخودرو از روبه

يابد، تا از موقعيت خطر دور شوند اگر خودرويي با فاصله كم توسط صي كاهش ميجلوگيري از تصادف سرعت هر دو خودرو به ميزان مشخ
متن اين . دهد، تا از موقعيت خطر دور شودخودروي ديگري دنبال شود، خودروي مورد نظر متوجه دنبال شدن گرديده و سرعت خود را افزايش مي

  .خودرو از موقعيت خطر دور شود شود تا زماني كهاخطار نيز در كنار خودروي مورد نظر نوشته مي

  

 

  .اخطار برخورد وقتي دو خودرو فقط در ناحيه برخورد هم قرار دارند - 3شكل 

اگر خودرويي با فاصله كم خودروي ديگري را تعقيب نمايد، خودروي مورد نظر متوجه اين موقعيت گرديده و سرعت خود را كاهش داده تا از 
در تقاطع ها نيز در صورتي . شود تا زماني كه از موقعيت خطر دور شودمتن اين اخطار نيز در كنار همان خودرو نوشته مي. دور شودموقعيت خطر 

دهد و كه امكان برخورد وجود داشته باشد، با توجه به مطالب بيان شده، خودروي مورد نظر وضعيت تقدم داشتن يا نداشتن خود را تشخيص مي
شود در اين اخطار نيز با رنگ قرمز در كنار هر خودرو براي اطالع كاربر نمايش داده مي. كندسرعت و نحوه عملكرد خود اعمال مي نتيجه را روي

تعداد اخطارهاي برخورد شناسايي شده و  3شكل شود و در كادرهاي مشخص شده در اجراي برنامه متوقف مي Stopنهايت نيز با فشردن كليد 
تعداد اخطارهاي برخورد، در . شوندجويانه انجام شده از قبيل كاهش يا افزايش سرعت ويا توقف، به كاربر نمايش داده ميهمچنين تعداد اعمال چاره

-نوشته ميNumber of collision avoidancesجويانه انجام شده نيز در مقابل عبارت و تعداد اعمال چاره Number of warningمقابل عبارت 

  .شود
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  نتيجه گيري و پيشنهادات

در اين مقاله راهكاري به جهت تشخيص تقدم خودرو ها در قالب مكانيزمي به منظور تخمين موقعيت تصادف براي خودروهاي در حال حركت ارائه 
به منظور بررسي هرچه بهتر . شوداي بين خودروها استفاده ميگيري موقعيت و تبادل اطالعات دورهبه عنوان راهكاري تركيبي از اندازهشد،كه 

گيرند،در يك محدوده وسيع خودروها قادر باشند براي هايي كه در ادامه صورت ميشود كه در پژوهشعملكرد سامانه مطرح شده، پيشنهاد مي
لحاظ كردن مسئله انتخاب مسيري كه رانندگان را از ترافيك شهري نجات . ترين مسير را نيز انتخاب نماينديك هدف خاص، مناسبرسيدن به 

اي بين تعداد برخوردهاي كشف شده و تعداد مقايسه 4شكل در . باشددهد، ايده مناسبي براي تكميل الگوريتم مطرح شده در اين پژوهش مي
  .اخطار هاي تشخيص داده شده در اجراي الگوريتم، صورت گرفته است

  

  

  مقايسه تعداد برخورد هاي يافت شده و تعداد اخطار ها با اعمال الگوريتم - 4شكل 
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مولف محترم وحيد حقيقت دوست

با سالم
ضمن تشكر و قدرداني براي ارائه مقاله در كنفرانس ملي زيرساختھاي
شما مقاله  نظر داوران كنفرانس،  ميرساند بنابر  ونقل، با طالع  حمل 
براي درج در مجموعه مقاالت مورد پذيرش قرار گرفته است. از اين رو
ضروري است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام و پرداخت ھزينه ھاي
مربوطه اقدام فرماييد . بديھي است عدم ثبت نام به منزله انصراف از
شما در مجموعه مقاالت كنفرانس شركت در كنفرانس بوده و مقاله 
درج نخواھد گرديد. ضمناً خواھشمند است فايل ارسالي خود را مورد
بازبيني قرار داده و مطمئن شويد فايل مقاله تك ستونه بوده و نحوه
ارجاعات داخل متن و ديگرموارد مطابق با فرمت پيشنھادي كنفرانس
باشد و در صورت مشاھده ھر گونه مغايرت، لطفاً فايل را اصالح نموده

 از طريق وب سايت كنفرانس فايل اصالح٣٠/١٠/٩١وحداكثر تا تاريخ 
شده را ارسال فرماييد. .

ارائه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدمعنوان مقاله : 
خودروھا در تقاطع با استفاده از شبكه ھاي موقتي

HN١٠١٠٣۶٨٠٢٧٧کد مقاله : 
 

جھت اطالعات بيشتر به سایت ھمایش رفته و با نام کاربری و رمز عبور
خود وارد سایت شوید .

نحوه ارائه مقاالت

ارائه نحوه  زودی  به 
سایر و  شما  مقاله 
در نياز  مورد  توضيحات 
این خصوص توسط مدیر
شما اطالع  به  ھمایش 

خواھد رسيد .
 

سایت ھمایش

لطفا به صورت مداوم از
بازدید ھمایش  سایت 
کنيد تا از آخرین اخبار و
اطالعيه ھا مطلع گردید

با تشکر ,
اولين كنفرانس ملي زير ساختھاي حمل ونقل كشور
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