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راننده در پیشگیری از تصادف مبتنی بر تاخیر
لحظهای راننده -خودرو
امروزه ،گسترش حمل ونقل و سفرهای جادهای و بین شهری توجه ويژه ای از سوی
مجامع علمی ،تحقیقاتی و صنعتی به مديريت ،كنترل و بهینه سازی جريان ترافیک،
توسعه سیستمهای حمل ونقل هوشمند و سیستمهای همیار در رانندگی معطوف شده
است .در اين پژوهش يک سازوكار كنترلی فعال از نوع مشورتی طراحی ،پیاده سازی و
آزمايش شده است؛ كه هدف از آن اطلاع از وضعیت راننده و جلوگیری از تصادف به
شكل مشورت يا اخطارهای ديداری و يا شنیداری برای مشورت يا هشدار به راننده در
حین رانندگی است .اساس كار اين سامانه ،تخمین میزان تاخیر لحظه ای راننده و
خودرو بر مبنای يک ايده جديد برای تعیین میزان هوشیاری راننده و بررسی شرايط
ايمنی خودرو در تنظیم فاصله با خودرو جلويی ،خودروهای جانبی و يا ساير موانع است.
به منظور بررسی عملكرد سامانه پیشنهادی ،تمامی زيربخشها و نوآوريهای ارايه شده،
بر روی يک خودرو پژو  029پیاده سازی و با انجام آزمايشهای جاده ای مختلف
اعتبارسنجی شده اند .نتايج حاصل از آزمايشهای عملی ،دقت و عملكرد مطلوب اين
سامانه را در دستیابی به اهداف كنترلی و كاهش خطا نشان میدهد.

واژه های راهنما  :طراحی و ساخت ،سیستم راننده -خودرو ،سیستم اخطار به راننده ،پیشگیری از تصادف،
تاخیر لحظهای

 -1مقدمه
امروزه خودرو اصلیترين وسیلهی حمل و نقل در زندگی انسان امروزی محسوب میشود .با پیشرفت روزافزون
تكنولوژی ،شركتهای سازندهی خودرو توانستهاند علاوه بر افزايش كیفیت و بهرهوری خودروها ،ايمنی و آسايش
سرنشینان خودرو را نیز ارتقاء بخشند .با اين وجود هنوز سهم تصادفهايی كه ناشی از خطای انسانی باشد
بسیار بالا است و سالانه زيانهای مالی و جانی فراوانی بر اثر تصادفات به جوامع تحمیل میشود .بر اساس آمار
منتشر شده از سوی مسئولان ،در يک دهه گذشته  082هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای در ايران جان باختهاند
1استاديار ،دانشكده مهندسی مكانیک ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ايران khodayari@pardisiau.ac.ir
2استاد ،دانشكده مهندسی مكانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی ،تهران ،ايران ghaffari@kntu.ac.ir
3نويسنده مسئول ،دانشیار ،گروه مهندسی مكانیک ،واحد پرديس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ايران khodayari@pardisiau.ac.ir
4كارشناسی ارشد ،دانشكده مهندسی مكانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت ،69/20/02 :تاريخ پذيرش69/22/19 :
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كه معادل مرگ و میر ناشی از سقوط  822فروند هواپیمای دارای  322سرنشین است .طی سال (،)1362
حدود  02هزار نفر از در ايران جان خود را در تصادفهای جادهای از دست دادهاند .بسیاری از تصادفهای
جادهای به دلیل خطاهای راننده به وقوع میپیوندد.
شكل ( )1نقش خطای انسانی و عوامل موثر بر آن را در تصادفهای جادهای نشان میدهد .با توجه به اين
شكل ،عدم توجه كافی راننده بهعنوان مهمترين خطای انسانی ( )%98معرفی شده است .دلیل اتحاديه اروپا
برنامههايی جهت كاهش اين خسارتها اجرا كرده است .از مهمترين آنها برنامه موسوم به  FP6است ،كه هدف
آن كاهش  22درصدی نرخ تلفات ناشی از حوادث و تصادفات جادهای تا قبل از سال ( )0212است .برنامهای
ديگر موسوم به  PReVENTتوسط اتحاديه اروپا با سرمايهگذاری حدود  32میلیون يورو از سال ( )0222در
حال اجراست .اين برنامه منحصراً در زمینه سیستمهای فعال كمک به راننده و توسعه سنسورهای پیشرفته
برای سیستمهای كنترلی در خودرو فعالیت میكند [.]1
در اين راستا در سالهای اخیر ،سیستمهای مختلفی بهمنظور كاهش تصادف و افزايش ايمنی خودروها معرفی
شده است .بهطوركلی ،میتوان سیستم ايمنی در خودروها را به دو گروه عمدهی سیستمهای ايمنی غیرفعال
و سیستمهای ايمنی فعال تقسیم نمود .هدف اصلی از كاربرد سیستمهای ايمنی غیرفعال ،كاهش خطر آسیب
رسیدن به مسافرين خودرو ،در حین و بعد از وقوع تصادف است .از انواع سیستمهای ايمنی غیرفعال میتوان
به طراحی اجزای سازهی خودرو ،كمربند ايمنی و كیسه هوا اشاره كرد .برخلاف سیستمهای ايمنی غیرفعال،
سیستمهای ايمنی فعال برای جلوگیری از وقوع تصادف طراحی شدهاند و به همین دلیل آنها را سیستمهای
پیشگیرانه نیز مینامند [.]0
در حقیقت پیشرفتهای سريع در سیستمهای الكترونیكی ،مهمترين عامل در پیشرفت سیستمهای ايمنی
فعال از قبیل سیستم ترمز ضد قفل ( ،)ABSسیستم كنترل نیروی رانشی ( )TCSو برنامه الكترونیكی پايداری
خودرو ( )ESPمحسوب میشود [0و.]3
در اين پژوهش يک سامانه كنترلی فعال از نوع مشورتی طراحی ،پیادهسازی و آزمايش شده است؛ كه هدف از
آن اطلاع از وضعیت راننده و جلوگیری از تصادف به شكل مشورت يا اخطارهای ديداری و يا شنیداری برای
مشورت يا هشدار به راننده در حین رانندگی است.
تفاوت سیستم پیشنهادی با ساير سیستمهای پیشنهاد شده در تخمین زمان تاخیر لحظهای راننده خودرو
است .در واقع ،اساس كار اين سامانه ،تخمین میزان تاخیر لحظهای راننده و خودرو بر مبنای يک ايده جديد
برای تعیین میزان هوشیاری راننده و بررسی شرايط ايمنی خودرو در تنظیم فاصله با خودرو جلويی ،خودروهای
جانبی و يا ساير موانع است .در ادامه ،ابتدا ايده تعیین تاخیر لحظهای راننده -خودرو ارايه خواهد شد .سپس
طراحی و پیادهسازی زيرسیستم تخمین گر سینماتیكی متغیرهای راننده -خودرو توضیح داده خواهد شد .پس
از آن ساختار زير سیستم تعیین سینماتیكی متغیرهای محیطی طراحی و پیادهسازی میشود .در آخر هم
سامانه هوشمند پیشنهادی بر روی يک خودرو پژو  029پیادهسازی و با انجام آزمايشهای جادهای مختلف
اعتبارسنجی خواهد شد.
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شکل -1مهمترين خطای انسانی در تصادفات جاده ای ][1

 -2طراحی و ساخت سیستم هوشمند اخطار به راننده مبتنی بر تاخیر لحظهای راننده -خودرو
در اين بخش يک سازوكار كنترلی فعال از نوع مشورتی برای خودروهای هوشمند طراحی میشود كه هدف از
آن اطلاع از وضعیت راننده و جلوگیری از تصادف به وسیله همیاری راننده ،به شكل مشورت يا اخطار به راننده
در حین رانندگی است .استفاده از اين سیستم میتواند در كاهش زمان عكسالعمل راننده و خودرو و همچنین
در دستیابی به حداقل فاصله ايمن میان خودروها كمک كند؛ و بدين ترتیب منجر به افزايش ايمنی در خودرو
میشود .در اين سیستم به منظور آگاه ساختن راننده از انحراف از شرايط ايمن ،از فیدبکهای ديداری و يا
شنیداری برای مشورت يا هشدار استفاده میشود .اساس كار اين سیستم تخمین تاخیر لحظهای راننده-خودرو
برای تعیین میزان هوشیاری است .تاخیر لحظهای راننده-خودرو به عنوان يكی از مهمترين ويژگیهای راننده
انسانی ،اطلاعات مهمی را در تحلیل نیت ،شرايط خستگی و میزان توجه راننده را فراهم میكند .در سیستمهای
كنترل خودرو ،تاخیر لحظهای راننده -خودرو عمدتا با بررسی رفتار وعكسالعملهای راننده به شرايط فعلی
جاده تعیین میشود .در ادامه به طراحی سامانه هوشمند همیار راننده در پیشگیری از تصادف در فرآيند تعقیب
خودرو پرداخته میشود .برای اين منظور میبايست عملكرد تمامی مدلها و سیستمهای پیشنهادی برای رفتار
تعقیب خودرو در دنیای واقعی بررسی و آزمايش شوند .سامانه پیشنهادی بر روی خودرو پژو  029و در
آزمايشگاه سیستمهای كنترلی پیشرفته خودرو در دانشكده مهندسی مكانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
الدين طوسی طراحی و اعتبار سنجی شده است.
 -2-1ایده تعیین تاخیر لحظهای راننده -خودرو
تأخیر عكسالعمل در رانندگی ،يک مشخصه عمومی و مشترک برای انسانها در استفاده و كنترل خودرو است.
ضرايب عملیاتی و مشخصه تأخیر انسانها میتواند با تغییر عواملی مانند مطالبات كاری ،انگیزه ،حجم كار و
خستگی شديداً تغییر كند .زمان عكسالعمل راننده به وسیله اولین پژوهشگران در زمینه بررسی رفتارهای
راننده و خودرو ،به شكل جمع زمان ادراک و زمان عكسالعمل فیزيكی تعريف شده است .در مطالعات
روانشناختی ،فرآيند عكسالعمل راننده ،با گسترش در چهار حالت ادراک ،شناسايی ،تصمیم و پاسخ فیزيكی
بیان میشود[.]2

طراحی و ساخت يک سامانه هوشمند اخطار به راننده در پیشگیری از ...

25

از آنجايیكه در شبیهسازی میكروسكوپیک ترافیک ،معمولاً راننده و خودرو به عنوان يک واحد يكپارچه مدل-
سازی میشوند ،از در نظر گرفتن تأخیر سیستم مكانیكی خودرو در اغلب اوقات صرف نظر میشود .توجه و
تأكید بر اين موضوع كه تأخیر عكسالعمل برای هر راننده يک ضريب و عامل حتمی و ضروری برای شناسايی
رفتارهای راننده و خودرو است ،لازم و ضروری است [.]2
تاكنون پژوهشهای فراوانی برای تخمین و پیشبینی زمان عكسالعمل سیستم راننده و خودرو با استفاده از
آزمايشات میدانی و شبیهسازیهای رانندگی صورت پذيرفته است .يكی از شناختهترين و رايجترين ايدهها در
محاسبه زمان تأخیر ،توسط  Ozakiارائه شده است .او نشان داده است كه همبستگی زيادی میان زمان عكس-
العمل و شتاب خودرو راهنما و فاصله نسبی میان خودرو راهنما و خودرو تعقیبگر وجود دارد [ .]2اين رابطه
برای رفتار افزايش و كاهش شتاب در جريان رانندگی به صورت رابطه ( )1در زير بیان شده است.
()1

) (deceleration
) (acceleration

) 1 / 3  0 / 02s (t )  0 / 7aLV (t
T 
) 1 / 5  0 / 01s (t )  0 / 6aLV (t

كه در اين رابطه s (t ) ،فاصله نسبی میان دو خودرو و  aLVشتاب خودرو راهنما را نشان میدهد.
برای تخمین تأخیر عكسالعمل راننده از دادههای واقعی ،روشهای مختلفی ارائه شده است .نتايج حاصل از
تحلیل و بررسی زمان تأخیر راننده در آزمايشات عملی ،نشان میدهد كه اين زمان بستگی زيادی به شرايط
رانندگی و آزمايش دارد .همچنین اين زمان در يک حركت ساده با افزايش و كاهش شتاب به سرعت تغییر
میكند [ .]9اكنون ،به عنوان يک ايده جديد زمان تأخیر در افزايش و كاهش شتاب حركت طولی و رفتار
تعقیب خودرو با استفاده از تحلیل دادههای اندازهگیری شده واقعی در جريان ترافیک ارائه میشود .با بررسی
دادههای واقعی ،يک حركت ساده در رفتار حركت طولی راننده و خودرو را میتوان به چهار بخش تقسیم كرد.
اين بخشها عبارت از شروع كاهش شتاب (ترمزگیری) ،حداكثر كاهش شتاب ،شروع افزايش شتاب و حداكثر
افزايش شتاب است .برای بررسی زمان تأخیر در اين حركت ،زمان تأخیر در شروع ترمزگیری فاصله زمانی
میان مقدار صفر سرعت نسبی و نرخ افزايش شتاب صفر است .زمان تأخیر در حداكثر ترمزگیری فاصله زمانی
میان حداكثر مقدار منفی سرعت نسبی و نرخ افزايش شتاب است .زمان تأخیر برای شروع افزايش شتاب فاصله
زمانی میان سرعت نسبی با مقدار صفر تا نرخ افزايش شتاب صفر در آغاز افزايش شتاب است .زمان تأخیر برای
افزايش شتاب حداكثر فاصله زمانی میان حداكثر مقدار مثبت سرعت نسبی تا نرخ افزايش شتاب است .از
آنجايی كه در سیستم راننده و خودرو ،رانندگان در زمان رانندگی با فشردن پدال افزايش شتاب (گاز) و پدال
كاهش شتاب (ترمز) شتاب سیستم را تغییر می دهند ،در تحلیل دادهها و محاسبه زمان تأخیر اين چهار بخش
بصورت مجموع دو عملكرد برای سیستم راننده و خودرو در نظر گرفته می شوند .با در نظر گرفتن زمان تغییر
پدال ،عملكرد در شروع و در حداكثر وضعیت فشردگی پدال با يكديگر جمع میشوند .عملكرد شروع كاهش
شتاب و كاهش شتابگیری حداكثر به عنوان شرايط كاهش شتابگیری و عملكرد شروع افزايش شتاب و
افزايش شتابگیری حداكثر به عنوان شرايط افزايش شتابگیری با هم جمع میشوند .تحلیل رفتار در حركت
طولی خودروها و دادههای واقعی اين رفتار وابستگی زياد میان زمان تأخیر با سرعت نسبی و شتاب خودرو
تعقیبگر را نشان میدهد .در اين ايده در رفتار تعقیب خودرو تغییرات سرعت نسبی و شتاب خودرو تعقیبگر
همانند مفهوم تحريک و عكسالعمل میباشند.
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روش محاسبه تأخیر لحظهای راننده و خودرو بر اين مبنا استوار است كه با تغییر جهت سرعت نسبی لحظهای
(وقوع مینیمم و ماكزيمم در منحنی سرعت نسبی دو خودرو يا تغییر علامت شتاب نسبی) ،راننده خودرو
تعقیبگر با تأخیر به خودرو فرمان تغییر شتاب اعمال میكند و مكانیزم اعمال فرمان راننده در خودرو با تأخیر
فرمان راننده را اجرا میكند وشتاب را كاهش يا افزايش میدهد.
در نهايت اين فرمان راننده به شكل تغییر جهت شتاب لحظهای (وقوع مینیمم و ماكزيمم در منحنی شتاب
خودرو تعقیبگر) تحقق میيابد .از اينرو تأخیر لحظهای سیستم راننده و خودرو ،فاصله زمانی میان دو تغییر
متوالی ،دو مینیمم يا دو ماكزيمم متوالی ،در نمودار سرعت نسبی و شتاب خودرو تعقیبگر است .اين ايده،
ايده تحريک-عكسالعمل برای تخمین و تعیین تأخیر لحظهای راننده و خودرو در رفتار تعقیب خودرو نامیده
میشود .شكل ( )0ايده محاسبه لحظهای تأخیر راننده و خودرو را نشان میدهد [.]5
استفاده از اين ايده در تحلیل با دقت دادههای واقعی از جريان ترافیک برای بررسی رفتار تعقیب خودرو ،نشان
میدهد كه گاهی رفتار كاهش شتاب خودرو تعقیبگر زودتر از تغییر در سرعت نسبی دو خودرو از مثبت به
منفی اتفاق میافتد .از اينرو گاهی اوقات مقدار تأخیر لحظهای سیستم راننده و خودرو ،با توجه به ايده ارائه
شده و تحلیل دادههای واقعی ،مقداری منفی به دست میآيد .با تحلیل رفتار خودرو در جريان ترافیک و
مجموعه خودروها در صف جريان میتوان دريافت كه تأخیر لحظهای منفی ،كه در اغلب رفتارها مشاهده
میشود ،مربوط به زمانی است كه فاصله نسبی میان دو خودرو بسیار كم است؛ در حالیكه سرعت نسبی خودرو
راهنما و خودرو پیشروی آن به قدر كافی بزرگ است .در اين حالت خودرو تعقیبگر میتواند نتیجه بگیرد كه
خودرو راهنما بسیار زود شتاب خود را كاهش میدهد .از اينرو راننده خودرو تعقیبگر با نتیجهگیری از
رفتارهای آتی خودروهای جلوتر در صف خودروها ،عكسالعمل نشان میدهد .همچنین اين موضوع میتواند
به دلیل عكسالعمل زود هنگام خودرو تعقیبگر با مشاهده چراغ خطر خودروهای پیشروی خودرو راهنما در
صف خودروها نیز باشد .زمانیكه در آغاز رفتار كاهش شتاب زمان تأخیر منفی است ،نشانگر توجه دقیق راننده
خودرو تعقیبگر به رفتار خودروی راهنما و خودروهای پیشروی آن است.
از اينرو مقدار تأخیر در اين شرايط مانند ديگران [ ،]2در محاسبات صفر در نظر گرفته میشود.

شکل -2ايده تحريک -عكسالعمل برای محاسبه تأخیر لحظهای راننده و خودرو []2
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 -2-2طراحی و پیادهسازی زیرسیستم تخمینگر سینماتیکی متغیرهای راننده-خودرو
در ادامه و برای طراحی و پیادهسازی سامانه تخمین تأخیر لحظهای راننده و خودرو در رفتار تعقیب خودرو
برای تعیین میزان هوشیاری ،در نظر است كه با استفاده از تركیب اطلاعات سنسورهای متفاوت به تخمین
دقیقتری از متغیرهای سینماتیكی خودرو مانند سرعت ،شتاب و موقعیتهای خطی و زاويهای رسید .از اينرو
به بررسی زيرسیستمهای طراحی شده و نحوه عملكرد سنسورها در آن پرداخته میشود .سپس در طراحی
الگوريتم ،ايده جديد بر مبنای منطق و رياضیات فازی برای كالیبراسیون سنسورها ارايه میشود.
نشان داده میشود كه با استفاده از آن خطای ناشی از عدم قطعیتهای موجود در خروجی سنسورها تا حد
ممكن كاهش میيابد .در آخر هم با استفاده از طراحی يک فیلتر كالمن ،اطلاعات سنسورهای متفاوت با يكديگر
تركیب شده و نتايج به دست آمده از روش ارائه شده با روشهای ارائه شده تاكنون مورد مقايسه قرار میگیرد.
در طراحی اين سامانه از سنسورهای ناوبری لختی و سنسور انكودر سرعت دورانی چرخ استفاده شده است.
سنسورهای ناوبری لختی) (INSسیستمی است كه موقعیت و جهت را با توجه به شتابهای خطی و دورانی
جسم كه با سنسورهای مربوط اندازهگیری شده است ،بر پايه قوانین حركتی نیوتن تعیین میكند .بنابراين،
اين سیستم مستقل از هر گونه منبع خارجی است كه باعث میشود استفاده از  INSاهمیت يابد .واحد اندازه-
گیری موقعیت ،يكی از زير زير مجموعههای  INSاست كه به طور معمول ،سه شتاب سنج متعامد و سه
جايروسكوپ دارد كه اين سنسورها قادر به يافتن شتابهای خطی و سرعتهای زاويهای جسمی هستند كه
به آن متصلاند [ .]8لازم به ذكر است كه دانستن شتابهای خطی در سه جهت و سرعتهای زاويهای ،برای
تعقیب حركت هر جسم صلبی كافی است .همچنین ،سنسور نوری سرعت دورانی چرخ (انكودر دورانی)،
حسگری است كه به محور چرخ متصل می شود و میتواند میزان چرخش را اندازه گیری كند با اندازه گیری
میزان چرخش می توان جابجايی ،سرعت ،شتاب يا زاويه چرخشی را تعیین كرد .دلیل اصلی استفاده از سنسور
انكودر نوری به جای تاكومتر ،هزينه پايینتر و قابلیت نصب مناسبتر آن بر روی چرخ خودرو بوده است.
همچنین برای كاهش نويزهای موجود در خروجی سنسور انكودر از يک فیلتر میانگین برای استخراج سرعت
متوسط خودرو استفاده شده است.
شكل ( )3نحوه نصب سنسورهای ناوبری و انكودر چرخ را بر روی خودرو واقعی نشان میدهد .سنسور انكودر
به عنوان مرجعی جهت اندازهگیری شتاب متوسط ،سرعت متوسط و موقعیت لحظهای خودرو ،هنگام حركت
بر روی يک خط مستقیم ،بر روی خودرو نصب شده است.
همانطور كه گفته شد ،در طراحی اين سامانه برای كالیبراسیون سنسورهای مورد استفاده از يک ايده جديد بر
مبنای منطق و رياضیات فازی استفاده شده است؛ تا خطای ناشی از عدم قطعیتهای موجود در خروجی
سنسورها تا حد ممكن كاهش يابد .برای بررسی عملكرد الگوريتم كالیبراسیون ارايه شده ،بیش از  122مرتبه
حركت خودرو در روی يک خط مستقیم و با سرعتهای متفاوت در نظر گرفته شده و آزمايش شده است.
اطلاعات به دست آمده ،شامل شتاب اندازهگیری شده از سنسور شتابسنج و شتاب مرجع اندازهگیری شده با
انكودر روی چرخ هستند .برای تحلیل دادهها يک الگوريتم طراحی شده است كه در آن اين اطلاعات ابتدا به
عنوان ورودی به الگوريتم خوشهبندی فازی تفاضلی در نظر گرفته میشوند .خروجی اين الگوريتم شامل توابع
عضويت به دست آمده برای ورودیهای سیستم فازی و پارامترهای بخش نتیجه قوانین فازی هستند.
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شتابسنج اینرسی
انکودر

الف

ب
شکل -3سنسورهای ناوبری و انكودر نوری نصب شده بر روی خودرو

سیستم استنتاج فازی طراحی شده مبتنی بر استفاده از خوشهبندی فازی ،با استفاده از خواص سیستم استنتاج
فازی -عصبی تطبیقی باز طراحی و بهبود يافته است .شكل ( )2نتايج حاصل از پیادهسازی الگوريتم ارايه شده
را برای كالیبراسیون سنسور شتابسنج اينرسی در آزمايش عملی نشان میدهد.
همانطور كه در شكل ( )2مشاهده میشود ،الگوريتم طراحی و پیادهسازی شده برای كالیبراسیون سنسورها
توانسته است كه خطاهای موجود در خروجی سنسور شتابسنج اينرسی را كاهش داده و مقدار آن را به مقدار
شتاب مرجع به دست آمده از سنسور نوری نزديک نمايد .برای بررسی بیشتر اين عملكرد اين الگوريتم ،نتايج
آن با ساير روشهای كالیبراسیون كه تاكنون ارائه شده است ،مقايسه شده است .برای انجام اين مقايسه سه
مقیاس خطای متفاوت جذر میانگین مربعات خطا ) ،(RMSEخطای انحراف معیار ) (SDEو درصد میانگین
خطای مطلق ) (MAPEدر نظر گرفته شده است.
در جدول ( )1نتايج حاصل از اين مقايسه بیان شدهاند.

شکل -4مقايسه شتاب خروجی به دست آمده از الگوريتم كالیبراسیون ،شتاب مرجع و خروجی اولیه سنسور
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جدول -1مقايسه نتايج الگوريتم ارائه شده برای كالیبراسیون با روشهای پیشین
SDE

MAPE

RMSE

درصد كاهش
RMSE
)(%
56/11

2/22

2/12

2/13

الگوريتم فازی پیشنهاد شده

05/25

2/26

2/22

2/28

حداقل مربعات بازگشتی []6

38/99

2/28

2/20

2/22

واريانس آلاين []12

23/13

2/29

2/30

2/32

شبكههای عصبی آموزش ديده با گراديان نزولی []11

91/22

2/22

2/03

2/02

شبكههای عصبی آموزش ديده با لونبرگ-ماركوارت []10

 s
2

m

همان طور كه در جدول ( )1مشاهده میشود ،الگوريتم طراحی و ارائه شده توانسته است عملكرد بهتری از
ساير الگوريتمهايی كه برای كالیبراسیون سنسور اينرسی شتابسنج ارائه شده است ،داشته باشد .توجه به اين
نكته ضروری است كه جهت كنترل حركت خودرو در مسیر نیاز به تخمین دقیقی از سرعت و موقعیت آن
وجود دارد .از اينرو در الگوريتم ارايه شده نیاز است با استفاده از يک فیلتر كالمن ،تاثیرات نويزهايی كه در
فرايند كالیبراسیون از بین نرفتهاند تا حد ممكن كاهش يابد و در نتیجه تخمین دقیقتری از سرعت و موقعیت
خودرو ،نسبت به انتگرالگیری مستقیم از معادلات دينامیكی ،ارائه شود [ .]12 -13از اينرو با هدف بهبود
عملكرد الگوريتم طراحی شده ،از يک فیلتر كالمن برای كاهش تاثیرات نويزها استفاده میشود .در ادامه نحوه
طراحی ،پیادهسازی و نتايج حاصل از آن در الگوريتم ارائه شده ،توضیح داده میشود.
با توجه به اين كه حركت خودرو تنها به صورت طولی در نظر گرفته شده است ،فضای حالت مورد استفاده در
ساختار فیلتر كالمن به صورت 𝑇] 𝑥𝑏 𝑥𝑣 𝑥[ = 𝑋 فرض میشود كه در آن 𝑥 موقعیت خودرو 𝑣𝑥 ،سرعت
طولی خودرو و 𝑥𝑏 شتاب باياس غیر خطی شتابسنج است .با استفاده از گسسته سازی با روش اويلر ،روابط
فضای حالت به صورت رابطه ( )0به دست میآيد.

()0

) x (k  1)  x (k ) Tv x (k
) v (k  1)  v (k ) Ta (k
 x
x

)b x (k )  b x (k  1) Tw bx (k  1
a  am  b x

كه در رابطه ( w bx ،)0يک نويز تصادفی سفید فرض میشود .برای تخمین موقعیت و سرعت خودرو ،شتاب
كالیبره شده با استفاده از الگوريتم پیشنهادی به عنوان مقدار مشاهده شده از سیستم ،در ساختار فیلتر كالمن
طراحی شده مورد استفاده قرار گرفته است .نتايج حاصل از عملكرد فیلتر كالمن برای كاهش میزان خطای
تخمین سرعت و موقعیت خودرو ،نسبت به روش انتگرالگیری مستقیم از شتاب خروجی از سنسورها به ترتیب
در شكلهای ( )2و ( )9نشان داده شده است .مقايسه بین خطای به دست آمده برای نتايج تخمین موقعیت و
سرعت خودرو برای هنگامی كه از فیلتر كالمن يا انتگرالگیری مستقیم استفاده میشود ،در جدول ( )0نشان
داده شده است.
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شکل -5خروجی فیلتر كالمن برای سرعت خودرو

شکل -6خروجی فیلتر كالمن برای موقعیت خودرو

همانطور كه در نتايج آزمايش و شكلهای ( )2و ( )9و جدول ( )0مشاهده میشود ،استفاده از الگوريتم
كالیبراسیون بر روی شتاب به دست آمده ار سنسور و استفاده از فیلتر كالمن توانسته است خطای تخمین
سرعت و موقعیت خودرو را تا حد قابل توجهی كاهش دهد و مانع از واگرا شدن تخمین به دست آمده گردد.
جدول -2مقايسه خطای به دست آمده برای تخمین سرعت و موقعیت خودرو
خطای موقعیت

خطای سرعت

m

m s 

خطای شتاب

m s 
2

032/2

13/9

2/92

بدون فرايند كالیبراسیون و با انتگرالگیری مستقیم

1/5

2/3

2/13

پس از فرايند كالیبراسیون و با فیلتر كالمن

66/08

65/93

56/11

درصد كاهش خطا
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 -2-3طراحی و پیادهسازی زیر سیستم تعیین سینماتیکی متغیرهای محیطی
در سامانه طراحی شده و به جهت شناسايی خودروهای پیشرو و تعیین خصوصیات سینماتیكی آنها ،از يک
دوربین برای شناسايی خودروها ،از يک موتور برای دوران دوربین و از يک سنسور لیزر برای اندازهگیری فاصله
خودروها استفاده شده است .در الگوريتم طراحی شده برای زيرسیستم تعیین متغیرهای محیطی و موانع ،محل
خودروها با تحلیل و پردازش تصاوير بدست آورده توسط دوربین به دست میآيد .زاويه مناسب جهت دوران
موتور به گونهای محاسبه میشود كه همواره لیزر ،كه برای تعیین فاصله ،سرعت و شتاب نسبی استفاده میشود،
در جهت خودروی پیشرو قرار گیرد .برای اين كار در الگوريتم پردازش تصوير طراحی شده ،رابطه خطی بین
تعداد پیكسلها در تصوير و زاويه دوران موتور با توجه به كیفیت تصوير دريافتی توسط دوربین تعیین و طراحی
شده است .سازوكار طراحی و ساخته شده برای اين زيرسیستم در شكل ( )5نشان داده شده است.
به دلیل طبیعت بسیار غیرخطی رفتارهای رانندگی ،در الگوريتم طراحی شده برای اين زيرسیستم ،با در نظر
گرفتن عوامل تأثیرگذار بر رفتار رانندگان واقعی در طول رفتار پیشبینی و ارزيابی ،يک مدل فازی-عصبی
تطبیقی برای اين رفتار ارائه و پیادهسازی شده است ،كه میتواند شتاب خودروی تعقیبگر را مدلسازی و
تخمین نمايد .مرحله اول در طراحی اين مدل ،انتخاب پارامترهای متناسب برای ورودی و خروجی آن است.
نتايج حاصل از پژوهشها نشان میدهد كه در رفتار تعقیب خودرو تنها پارامتری كه راننده میتواند به صورت
مستقیم روی آن اثر بگذارد ،شتاب خودرو است [ .]5در واقع راننده با تغییر وضعیت پدال گاز يا ترمز میتواند
شتاب خودرو را تنظیم كند .در نتیجه خروجی اين مدل شتاب خودروی تعقیبگر درنظر گرفته شده است.
مرحلهی بعد در طراحی مدل ،انتخاب ورودیهای مناسب برای آن است .اين ورودیها با در نظر گرفتن رفتار
پیشبینی و ارزيابی رانندگان در شرايط واقعی و همچنین بررسی تأثیر ورودیهای مختلف انتخاب شدهاند.

شکل -7سازوكار طراحی و ساخته شده برای تعیین فاصله ،سرعت و شتاب نسبی دو خودرو
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مرحلهی انتخاب ورودیهای مناسب مدل با در نظر گرفتن شرايط واقعی رانندگی و روش سعی و خطا انجام
میگیرد [ .]10با مقايسهی نتايج مدلسازی میتوان به بهترين مدل فازی -عصبی تطبیقی دست يافت .اولین
ورودی مدل ،فاصلهی عرضی بین خودروی تعقیبگر و خودروی تغییرخطدهنده تا قبل از تغییرخط كامل و
خودروی تعقیب گر و خودروی راهنما بعد از تغییرخط درنظر گرفته شده است .دو پارامتر ديگر مدل سرعت
خودروی تعقیبگر نسبت به خودروی تغییرخطدهنده و سرعت خودروی تعقیبگر است .مدت زمان تاخیر
راننده (عدم اطمینان) به عنوان يكی از ورودیها در نظر گرفته شده است .همچنین شتاب خودروی تعقیبگر
در يک مرحله قبل نیز به عنوان يكی ديگر از پارامترهای تأثیرگذار بر مدل فرض شده است.
زمان عدم اطمینان در رفتار پیشبینی و ارزيابی برابر مدت زمانی است كه مرحله عدم اطمینان به طول
انجامیده است و نشاندهندهی خصوصیت انسانی خودروهای درگیر (محتاط يا عجول بودن راننده) ،شرايط
تغییرخط و همچنین شرايط ساير خودروها است [.]18-19
هرچه اين زمان كمتر باشد ،زمان واكنش رانندهی خودروی تعقیبگر به خودروی تغییرخطدهنده كوتاهتر است
و خطرپذيری اين راننده بیشتر است؛ در واقع راننده ديرتر به رفتار خودروی تغییرخطدهنده واكنش نشان
میدهد يا با سرعت بیشتری به رفتار تعقیبخط بازمیگردد .هرچه اين زمان بیشتر باشد ،رانندهی خودروی
تعقیبگر محتاطتر است و سريعتر به رفتار خودروی تغییرخطدهنده واكنش نشان داده و آرامتر به شرايط
قبل از تغییرخط بازمیگردد .از آنجايی كه مدت زمان مرحله عدم اطمینان نشاندهندهی خصوصیات راننده
و شرايط رانندگی است ،نقش مهمی را در مدلسازی و كنترل رفتار خودروی تعقیبگر ايفا میكند و بايستی
مقدار آن برای خودروها محاسبه گردد .برای دادههای تجربی میتوان با تعیین شروع و پايان رفتار پیشبینی
و ارزيابی ،مدت زمان اين رفتار را از دادههای نمونهبرداری شده خودروها و به صورت غیر هنگام محاسبه نمود.
برای طراحی مدلهای پیشبین يا كنترلكنندههای هوشمند كه نیاز به مقدار بههنگام اين پارامتر وجود دارد،
مدت زمان مرحله عدم اطمینان را میتوان با استفاده از شرايط دينامیكی و حركتی خودرو محاسبه نمود .به
همینمنظور در اين قسمت يک مدل فازی -عصبی تطبیقی برای تخمین مدت مرحله عدم اطمینان بر اساس
شرايط ترافیكی و حركت خودروی تعقیبگر طراحی شده است.

شکل -8تخمینگر فازی -عصبی تطبیقی برای تعیین مدت زمان مرحله عدم اطمینان
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در الگوريتم لرلیه شده و با بررسی عوامل مختلف در رفتار خودروهای واقعی و تعیین پارامترهای تأثیرگذار بر
مدت زمان مرحله عدم اطمینان ،ورودیها و خروجی اين مدل تعیین میگردد [ 5و  .]19همانند مدلسازی
قسمت قبل ،اين ورودی و خروجی مناسب براساس دستیابی به بهترين پاسخ با كمترين میزان خطا انتخاب
میشود .ساختار اين تخمینگر در شكل ( )8نشان داده شده است.
از آنجايی كه رفتار عرضی خودروی تغییرخطدهنده معیار اصلی برای تعیین مرحله عدم اطمینان است بنابراين
ورودی اول مدل ،فاصلهی عرضی بین دو خودروی تعقیبگر و تغییرخطدهنده است كه اين مقدار برابر فاصلهی
سمت راست خودروی تغییرخطدهنده تا سمت راست خودروی تعقیبگر در هر لحظه است .فاصله طولی
نسبی ،سرعت نسبی بین دو خودرو و سرعت خودروی تعقیبگر نیز به عنوان ساير ورودیهای مدل در نظر
گرفته شدهاند .به دلیل اينكه دادههای به دست آمده از تخمینگر نتايج بهتری را ارائه دهد ،خروجی هر لحظه
از تخمینگر با مقدار دادههای لحظات قبل جمع شده و از میانگین مقادير آنها مدت زمان پیشبینی و ارزيابی
محاسبه میگردد .با اين روش میتوان ورودی مدت زمان مرحله عدم اطمینان را با استفاده از شرايط دينامیكی
خودروی تعقیبگر و به صورت بههنگام محاسبه نمود .از اين تخمینگر برای كنترل هوشمند خودروی تعقیبگر
در رفتار پیشبینی و ارزيابی استفاده خواهد شد.
همانطور كه بیان شد ،مدت زمان عدماطمینان مشخصهای است كه بیانگر تأثیر خصوصیات رفتاری راننده بر
حركت خودرو است .اين پارامتر تا به حال در ساير مدلهای ارائه شده برای رفتار پیشبینی و ارزيابی در نظر
گرفته نشده بود .در طراحی الگوريتم زيرسیستم تعیین متغیرهای محیطی و موانع و برای بررسی تأثیر اين
ورودی بر عملكرد مدل ،يک مدل فازی -عصبی تطبیقی جديد با در نظر گرفتن ورودی مدت زمان مرحله عدم
اطمینان طراحی میگردد .ساختار اين مدل در شكل ( )6نشان داده شده است.
در شكل (-12الف) شتاب خروجی اين مدل با رفتار خودروی واقعی و همچنین با نتايج مدل بدون ورودی
زمان عدماطمینان در تغییرخط مقايسه شده است .در شكل (-12ب) نیز مقدار خطای اين دو مدل از مقدار
واقعی آن برای يک خودروی تست نشان داده شده است .در شكل ( )11پیادهسازی سیستم طراحی شده بر
روی يک خودرو  029در آزمايشگاه سیستمهای كنترلی پیشرفته خودرو نشان داده شده است.

شکل -9ساختار مدل رفتار پیشبینی و ارزيابی با در نظرگرفتن ورودی زمان مرحله عدماطمینان
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(الف)

(ب)
شکل -11عملكرد مدل در مقايسه با رفتار رانندهی واقعی( ،الف) شتاب خودروی تعقیبگر( ،ب) مقدار خطا

شکل -11پیادهسازی سیستم طراحی شده بر روی خودرو 029

 -2-4نتایج عملکرد سامانه هوشمند اخطار به راننده در پیشگیری از تصادف در آزمایشات عملی
برای بررسی عملكرد سیستم طراحی شده در شرايط ترافیكی واقعی ،مطابق شكل ( )10اين سیستم بر روی
يک خودرو پژو  029نصب شده است .دادهها با استفاده از مجموعه دوربین و حسگرهايی قرار داده شده به
نرمافزار طراحی شده ارسال میگردند .اين سیستم برای بررسی عملكرد الگوريتم ارائه شده در محیط شهری
و در شرايط واقعی مورد آزمايش قرار گرفته است .در اين آزمايشها  12راننده ،هر راننده  8مرتبه و در زمانهای
مختلف و شرايط فیزيكی و بیولوژيكی متفاوت برای زمان  02دقیقه در محیط شهری رانندگی كردهاند.
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نتايج حاصل از عملكرد سامانه با اطلاعات داده شده توسط راننده و دادههای جمعآوری شده در زمان آزمايشها
تحلیل و مقايسه شده است .از كل زمان هر تست كه شامل  02دقیقه میباشد 12 ،دقیقه مربوط به زمانی
است كه سیستم طراحی شده غیر فعال است و  12دقیقه از آن مربوط به زمانی است كه اين سیستم فعال
بوده و مقدار تاخیر راننده را تشخیص داده است .بنابراين  022بار اين تست صورت انجام گرفته است كه از
اين مقدار  102بار مربوط به حالتی كه سیستم فعال است و  102بار ديگر مربوط به حالتی است كه راننده
بدون فعال بودن سیستم مانور را انجام داده است .جداول ( )3و ( )2به ترتیب نتايج به دست آمده برای راننده
اول در هر  8مرتبه و میانگین نتايج به دست آمده برای تمامی رانندگان را نشان میدهند.
نتايج به دست آمده نشان میدهند كه استفاده از اين سامانه توانسته است حدود زمان تاخیر راننده را تقريبا
به نصف كاهش دهد .علاوه بر اين بررسی نتايج نظرسنجیهای انجام شده از رانندگان ،اين سیستم نشان
میدهد كه استفاده از اين سامانه میتواند علاوه بر افزايش ايمنی ،لذت رانندگی رانندگان را در هنگام انجام
مانورهای تعیین شده ،تامین نمايد.

(ب)

(الف)

شکل -12انجام تست تجربی سیستم طراحی شده در جاده
جدول -3تاخیر به دست آمده برای راننده اول هنگام فعال و غیر فعال بودن سیستم طراحی شده
شماره تست

تاخیر راننده با سیستم
فعال (ثانیه)

تاخیر راننده با سیستم
غیر فعال (ثانیه)

1

1/99

3/30

0

1/22

3/11

3

1/52

0/98

2

1/28

0/89

2

1/82

0/82

9

1/22

0/61

5

1/50

0/62

8

1/81

0/88

میانگین

1/92

0/62
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جدول -4میانگین تاخیر به دست آمده برای تمامی رانندگان هنگام فعال و غیر فعال بودن سیستم طراحی شده
شماره راننده

میانگین زمان تاخیر با
سیستم فعال (ثانیه)

میانگین زمان تاخیر با
سیستم غیر فعال
(ثانیه)

1

1/92

0/62

0

1/82

0/61

3

1/58

0/28

2

1/52

0/80

2

1/98

3/33

9

1/50

0/98

5

1/23

0/88

8

1/61

3/10

6

1/22

3/12

12

1/20

0/28

11

1/91

0/50

10

1/22

0/19

13

1/39

0/63

12

1/88

0/65

12

1/89

0/83

میانگین كل

1/99

0/83

 -3جمع بندی
در اين پژوهش يک سامانه هوشمند پیشگیری از تصادف بر مبنای ارايه اخطارهای ديداری و يا شنیداری در
حین رانندگی ،طراحی ،پیادهسازی و آزمايش شده است .اساس كار اين سامانه ،تخمین میزان تاخیر لحظهای
راننده و خودرو بر مبنای يک ايده جديد برای تعیین میزان هوشیاری راننده و بررسی شرايط ايمنی خودرو در
تنظیم فاصله با خودرو جلويی ،خودروهای جانبی و يا ساير موانع است .در سامانه هوشمند پیشنهادی اين
ويژگی با پیادهسازی زيرسیستمها و الگوريتمهای طراحی و پیاده سازی شده بر روی يک خودرو پژو  029و با
انجام آزمايشهای جادهای مختلف اعتبارسنجی شده است.
اين زيرسیستمها شامل تخمین گر تاخیر لحظهای راننده -خودرو ،زيرسیستم تخمین گر سینماتیكی
متغیرهای راننده -خودرو و زير سیستم تعیین سینماتیكی متغیرهای محیطی میشود .نتايج حاصل از
آزمايشات عملی سامانه هوشمند پیشگیری از تصادف نشان میدهد كه استفاده از اين سیستم میتواند در
كاهش زمان عكسالعمل راننده و خودرو و همچنین در دستیابی به حداقل فاصله ايمن میان خودروها كمک
كند؛ و بدين ترتیب منجر به افزايش ايمنی در خودرو میشود .استفاده از اين سامانه راننده را برای اتخاذ
تصمیم بهتر در انتخاب رفتارهای بعدی ،مطلع میسازد .همچنین با بهبود عملكرد راننده از بوجود آمدن
غافلگیری و فاصلههای ناايمن بین خودروها جلوگیری میشود.
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سپاسگزاری
 امكانات و تجهیزات آزمايشگاه سیستم های كنترلی پیشرفته،اين پژوهش با استفاده از حمايت های مالی
) در دانشكده مهندسی مكانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی انجام شدهAVCSLab( خودرو
.است
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Abstract
Nowadays, improvement in transportation systems is an important criteria in the development
process of countries. Therefore, researchers investigate new methods to improve the intelligent
transportation and advanced driver assistance systems. In this paper, an advisory driver
assistance system is designed and implemented in real traffic flow.
This system gives environmental information to the drivers by visual and audio signals to
avoidance form possible collisions. The performance of this system is based on estimation of
instantaneous delay of Driver-Vehicle Unit (DVU). This estimation helps us to specify the
consciousness of drivers. To reach this aim, some sensors must be mounted on the vehicle, then
information fusion of these sensors obtains conditions of environmental hazards.
To investigate the performance of the designed system, the subsystems are implemented on a
Peugeot 206 passenger vehicle and some scenarios are tested in real traffic conditions. The
results show the high accuracy and good performance of this system to reach control aims and
reduction of the tracking errors. This system is useful for safety improvement for vehicles in
longitudinal maneuvers and decrease of reaction time of DVU.

