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 دفاعيه جلسه اطالعيه برگزاری
 شماره:

 :تاريخ 

 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ
 (نيمه حضوری       غيرحضوری        حضوری  : مشخص شود)

  ترل غيرمشارکتي سيستم های حمل و نقل هوشمند در محيط شهری با ترافيك مختلطکن :پروژه عنوان
 متينه حاجيان :(و ايميل دانشجوييشماره )دانشجوخانوادگي  نام و نام

 ( mahajyan@gmail.com ، ايميل:9707064)شماره دانشجويي: 

 تر اميرحسين نيکوفرددک استاد راهنمای پروژه:

a.nikoofard@kntu.ac.ir 
 دکتر محمد بيگلربيگيان استاد مشاور پروژه:

 دکتر بيژن معاوني )دانشيار( (: ارزياب داخلي)مرتبه علمي

b.moaveni@kntu.ac.ir 
 دکتر احمد کلهر (:نام دانشگاهو  مرتبه علميبا ذکرکامل نام و نام خانوادگي، ارزياب خارجي)

 (دانشگاه تهران -کامپيوتر و برق مهندسي دانشکده دانشيار) 

akalhor@ut.ac.ir 
 

 چکيده)فارسي(:
ا افزايش روز افزون ترافيك شهری لزوم توجه به ايمني کاربران خودروها و مسأله تضمين عدم تصادف و برخورد اهميت ب

بيشتری پيدا کرده و راه حل های متفاوتي ارائه شده است. با پيدايش خودروهای خودران بخش قابل توجهي از راه حل ها 

به عنوان پاسخي برای حل اين مسأله معطوف شده است. از طرفي ارائه  به استفاده از خودروهای خودران در ترافيك شهری

خودروهای خودران در بسياری از کشورها مسأله  بازيرساخت های مورد نياز برای يکپارچه سازی سيستم های حمل و نقل 

که شامل هر دو نوع خودروی  ای زمان بر و مستلزم سرمايه گذاری کالن است که البته با ايده کنترل ترافيك مختلط

خودران و خودروی معمولي است قابل حل خواهد بود. از سويي ديگر همواره تقاطع ها به عنوان يکي از حادثه خيزترين و 

پرخطرترين نقاط ترافيك شهری همواره مورد توجه بوده اند، در اين پژوهش تالش شده با ارائه روش کنترلي مبتني بر 

ودروی خودران در حضور ساير خودروها و عدم همکاری بين خودروی خودران و خودروی معمولي در کنترل فازی، سرعت خ

تقاطع بدون چراغ راهنمايي کنترل شود. تعيين سرعت خودروی خودران در شرايط عدم همکاری خودروی معمولي با 

ينکه عملکرد کنترل کننده سرعت خودروی خودران تضمين کننده ايمني هر دو خودرو در تقاطع خواهد بود؛ به عالوه ا

( MPCو کنترل پيش بين ) PIDفازی خودروی خودران در مسيرهايي به غير از مسير مستقيم با استفاده از دو کنترل کننده 

درمسأله مسيريابي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است تا در شرايط گردش نيز عملکرد خودروی خودران درمديريت 

د و مسيريابي مشخص شود که نمايش شبيه سازی های متفاوت موفقيت روش ارائه شده را تأييد مي همزمان عدم برخور

 کند.
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