
49 بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

   رتبه سوم پژوهش هاي توسعه اي

چكيده طرح:  
در اين طـرح بـا کسب دانش فني بهکارگيري فناوري ارتباطات بـرد کوتـاه اختصاصـی بـرای دسترسـی های بی سـيم در 
محيط هـای خودرويـی مبتنـی بـر اسـتاندارد .IEEE 802. 11p .کـه بـه فنـاوری DSRC/WAVE موسـوم اسـت، 
نمونـه کاربردهـای عملياتی فنـاوری ارتباطـات خودرويـی در صنعت حمل ونقل براي ارتقاي ايمني رانندگي، بهبود جريان 
ترافيك و حفظ محيط زيست در دو بخـش ارتباطـات خـودرو بـا خـودرو )Vehicle to Vehicle يـا V2V( و ارتباطات 
خـودرو بـا تجهيـزات کنـار مسـير )Vehicle to Infrastructure يـا V2I(، طراحـی، پيـاده سـازی و در آزادراه تهران 
- رشـت و بخشـی از شـهر قزويـن بـه عنـوان محـدوده آزمايشـي طرح، مـورد بهره بـرداری قـرار گرفته اند. به ايـن منظور، 
 )OBU يا On-Board Unit( سـخت افزارهای الزم بـرای اجـرای کاربردهای مورد نظر شـامل واحدهـای درون خـودرو
و تجهيـزات کنـار مسـير )Road Side Unit يـا RSU(، طراحـی و سـاخته شـده اند و نـرم افزارهـای پايـه و کاربردی 
مـورد نيـاز نيـز توسـعه يافته انـد. واحدهـای OBU بـر روی يك صد و پنجاه دسـتگاه خـودروی داوطلب کـه در محدوده 
مـورد نظـر، تـردد منظـم و دائـم دارند، نصب شـده اند و با اسـتقرار تجهيـزات RSU در سـي و دو نقطه، زيرسـاخت الزم 
بـرای اجـرای کاربردهـای طـرح فراهـم آمده اسـت. اين اجزا بـه همراه مرکـز CCR که بـرای مديريت ارسـال و دريافت 
داده هـا و پيام هـای خودرويـی طراحـی شـده اسـت، در قالب يـك معماری منسـجم، سـامانه ارتباطات هوشـمند خودرو 

را شـکل داده اند. 
الکترونيکي عوارض تردد خودروها، رديابي خودروهاي عبوري و جمعآوری دادههاي  کاربردهاي V2I شامل پرداخت 
ترافيکي، هشـداردهي ورود خودرو از مسيرفرعي به جاده اصلي، اعالم وضعيت ترافيکي جاده در نقاط خارج از ديد راننده، 

بـه روز رسـانی تابلوهـای پيام رسـان متغيـر و اعالم وضعيت 
جاده به لحاظ محدوديتهاي ترافيکي و پديدههاي هواشناسي 
ميباشند. در بخش V2V نيز کاربردهاي اعالم توقف ناگهاني 
عبور  پشـِت سـر، هشداردهي  بـه خورروهـای  يـك خودرو 
خودرو هـاي فوريتي- امدادرسـان به خودروهاي واقع درمسير 

و اعالم رخداد تصادف پياده سـازی شـده اند.

عنوان طرح: طراحی و پياده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرو
سازمان مجری: جهاد دانشگاهی صنعتی شريف

نماينده: حبيب رستمی
همـكاران: حمیدرضـا عطاییان، کوروس حمزه، قبـاد عمادی، میثم ناوکی، محمد الهـی، بهنام رفیعی مهر، 
مهدیـه رسـتمیان، عماد حسـینی، مجید عشـوری، یوسـف رمضانی، پیام آدینـه، آرمین رنجبـر، جعفرصادق 
خورشـیدی، حمیـد کریمی، الدن انصاریان، یاسـر رشـیدی، صدیقه چهارسـوقی، هومـن تصدیقی، مرتضی 

خاکـزار، نـدا گلشـن، محمـد پوررضا، زینـب کاموسـی، زهرا انـوری، زهرا کوخـازاد، معصومـه فرید، محمدرضـا میرزاامینـی، امین رضا 
وحیدی فـر، مهرنـوش بسـته نگار، علـی اقبالیـان، خسـرو طائـی، جـواد طاهرافشـار، پیمـان مصطفایی، اصغـر ناصری، حمید حسـینی، 
جـواد ملکوتی خـواه، افـروز بایزیـدی، رامین لهراسـبی، حمیده سـادات چراغچی،  مجیـد گلپایگانی، تارا نیکنامی،  سـید پوریا حسـینی

سـازمان هاي  همكار: سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایع ایران، پژوهشـکده میکرو الکترونیک ایران، پژوهشـکده توسـعه تکنولوژی، 
سـازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، سـازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شـهرداری قزوین، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشـکی کشـور، سـازمان فناوری اطالعات ایران، دانشـگاه ارومیه، شـرکت شهرک های صنعتی اسـتان قزوین، پژوهشـکده پردازش عالئم 
هوشـمند، ادارات کل راه و شهرسـازی تهـران، البـرز، قزوین و گیالن، اتحادیه تعاونی های کرایه سـواری بین شـهری، شـرکت آزادراه قزوین 

زنجان، شـرکت آزادراه فزوین  رشـت، شـرکت رویال سـفر ایرانیان، شـرکت خدمات ارتباطی ایرانسـل و شـرکت کنترل ترافیک تهران


