رتبه سوم پژوهش هاي توسعهاي

عنوان طرح :طراحی و پیاده سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرو
سازمان مجری :جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
نماینده :حبیب رستمی
همـكاران :حمیدرضـا عطاییان ،کوروس حمزه ،قبـاد عمادی ،میثم ناوکی ،محمد الهـی ،بهنام رفیعیمهر،

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 ،امینرضا
وحیدیفـر ،مهرنـوش بسـتهنگار ،علـی اقبالیـان ،خسـرو طائـی ،جـواد طاهرافشـار ،پیمـان مصطفایی ،اصغـر ناصری ،حمید حسـینی،
جـواد ملکوتیخـواه ،افـروز بایزیـدی ،رامین لهراسـبی ،حمیده سـادات چراغچی ،مجیـد گلپایگانی ،تارا نیکنامی ،سـید پوریا حسـینی
سـازمانهايهمكار :سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایع ایران ،پژوهشـکده میکرو الکترونیک ایران ،پژوهشـکده توسـعه تکنولوژی،
سـازمان راهداری و حملونقل جادهای ،سـازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،شـهرداری قزوین ،مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشـکی کشـور ،سـازمان فناوری اطالعات ایران ،دانشـگاه ارومیه ،شـرکت شهرکهای صنعتی اسـتان قزوین ،پژوهشـکده پردازش عالئم
هوشـمند ،ادارات کل راه و شهرسـازی تهـران ،البـرز ،قزوین و گیالن ،اتحادیه تعاونیهای کرایه سـواری بینشـهری ،شـرکت آزادراه قزوین
زنجان ،شـرکت آزادراه فزوین رشـت ،شـرکت رویال سـفر ایرانیان ،شـرکت خدمات ارتباطی ایرانسـل و شـرکت کنترل ترافیک تهران

چكيده طرح:

در اﯾﻦ طـرح بـا ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري ارﺗﺒﺎﻃﺎت بـرد کوتـاه اختصاصـی بـرای دسترسـیهای بیسـیم در
محیطهـای خودرویـی مبتنـی بـر اسـتاندارد . IEEE 802. 11p.کـه بـه فنـاوری  DSRC/WAVEموسـوم اسـت،
نمونـه کاربردهـای عملیاتی فنـاوری ارتباطـات خودرویـی در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي اﯾﻤﻨﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در دو بخـش ارتباطـات خـودرو بـا خـودرو ( Vehicle to Vehicleیـا  )V2Vو ارتباطات
خـودرو بـا تجهیـزات کنـار مسـیر ( Vehicle to Infrastructureیـا  ،)V2Iطراحـی ،پیـاده سـازی و در آزادراه تهران
 رشـت و بخشـی از شـهر قزویـن بـه عنـوان محـدوده آزمايشـي طرح ،مـورد بهرهبـرداری قـرار گرفتهاند .بهایـن منظور،سـختافزارهای الزم بـرای اجـرای کاربردهای مورد نظر شـامل واحدهـای درون خـودرو ( On-Board Unitیا )OBU
و تجهیـزات کنـار مسـیر ( Road Side Unitیـا  ،)RSUطراحـی و سـاخته شـدهاند و نـرم افزارهـای پایـه و کاربردی
مـورد نیـاز نیـز توسـعه یافتهانـد .واحدهـای  OBUبـر روی يكصد و پنجاه دسـتگاه خـودروی داوطلب کـه در محدوده
مـورد نظـر ،تـردد منظـم و دائـم دارند ،نصب شـدهاند و با اسـتقرار تجهیـزات  RSUدر سـي و دو نقطه ،زیرسـاخت الزم
بـرای اجـرای کاربردهـای طـرح فراهـم آمده اسـت .این اجزا بـه همراه مرکـز  CCRکه بـرای مدیریت ارسـال و دریافت
دادههـا و پیامهـای خودرویـی طراحـی شـده اسـت ،در قالب یـک معماری منسـجم ،سـامانه ارتباطات هوشـمند خودرو
را شـکل دادهاند.
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي  V2Iﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﻮارض ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻋﺒﻮري و ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎي
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،هشـداردهي ورود ﺧﻮدرو از ﻣﺴﯿﺮﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ،اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺎده در ﻧﻘﺎط ﺧﺎرج از دﯾﺪ راﻧﻨﺪه،
بـه روز رسـانی تابلوهـای پيامرسـان متغيـر و اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺎده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ  V2Vنیز ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻋﻼم ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ِ
پشـت سـر ،ﻫﺸﺪاردﻫﯽ ﻋﺒﻮر
یـک ﺧﻮدرو بـه خورروهـای
ﺧﻮدروهـاي فوريتي -امدادرسـان ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎي واﻗﻊ درﻣﺴﯿﺮ
و اﻋﻼم رﺧﺪاد ﺗﺼﺎدف پیادهسـازی شـدهاند.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

49

