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شماره 2
نشاني مجري :تهران ،خيابان آزادی ،ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شریف ،خيابان شهيد قاسمي ،پالك  ،71مجتمع
جهاد دانشگاهي صنعتي شریف ،تلفن ، 66024544 :نمابر66012497 :
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 .1مقدمه
در این گزارش ابتدا به شرح برنامههای كاربردی كه كارخانههای سازنده خودرو تاكنون در زمينه ارتباطات
هوشمند خودرویي ارائه كردهاند ،ميپردازیم .سپس به بررسي روند و وضعيت برنامههای كاربردی داخل خودرویي
در حال گسترش پرداخته و در ادامه پروژه

SISCOGA

كه دركشور اسپانيا انجام شده است ،مورد بررسي قرار

ميگيرد.

 .2شرح برنامههاي كاربردي اجرايي در زمينه فناوري ارتباطات هوشمند خودرويي
جدول  1برنامههای كاربردی جاری را در زمينه ارتباطات هوشمند خودرویي ،فهرست ميكند كه شامل موارد
سال_مدل  2012ميباشد .در حال حاضر ،خصوصيات ارائه شده بهصورت كلي بر روی مدلهای انتخاب شده،
موجود ميباشد و در سال های آینده نزدیک ،به مدلهای بيشتری گسترش مي یابد .به عالوه ،محدوده خصوصيات
توليدات یک كارخانه ميتواند بسته به نوع مدلها ،متفاوت باشد.
جدول : 1برنامههاي كاربردي جاري در زمينه ارتباطات هوشمند خودرويي

برنامه كاربردي

كارخانه سازنده

مجتمعسازی یک گوشي تلفن همراه و سيستم پخش خودرو با
تقریبا تمامي كارخانههای سازنده خودرو

استفاده از فناوری بلوتوث كه در برگيرنده یک رابط صدا و/یا كنترل
هایي روی فرمان خودرو مي باشد .اروپا در این زمينه برای چندین
سال راهبر بوده است.
خدمات روی خط آاودی برای ارتباط با شبكه تلفن همراه ،نيازی به
یک گوشي هوشمند تلفن همراه ندارد ،بلكه به جای آن ،اتومبيل از

آاودی

یک ماژول تعبيه شده تلفن همراه استفاده ميكند .مشخصههای
سامانه ،در بر گيرنده قابليت هایي مانند جستجو در گوگل ،دسترسي
به ویكيپدیا و  ...ميباشد.
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سامانه ارتباطات هوشمند رانندگي بي ام دبليو ،تأمين كننده
بهروزرسانيهایي برای فيس بوك و تویيتر و قابليت هدایت
بي ام دبليو

جستجوها در گوگل است كه همگي با سيستم هدایت بر
1

2

مسيرخودرو  ،مجتمع ميباشند .پاندورا روی تلفن همراه ميتواند یک
بازخورد پخش را روی سامانه پخش خودرو ایجاد كند.
سامانه  Syncدر فورد(كه توسط مایكرو سافت حمایت مي شود) ،یک
سامانه سرگرمي مرتبط با فناوری اطالعات ،3ميباشد كه به كاربران

فورد

تلفن های هوشمند همراه این امكان را ميدهد كه به ایستگاههای
رادیوی اینترنتي گوش داده و برنامههای كاربردی را از طریق
نمایشگر خودرو با استفاده از موتور صدای مجتمع و كنترلهای روی
فرمان خودرو ،كنترل كنند.
سامانهIntelliLink/MyLink

جيام(جنرال موتورز)

شركت جيام ،شامل كنترل صدا

برایانتخاب دیجيتالي موسيقي بوده و به راننده این امكان را ميدهد
كه صفحه برنامه را روی نمایشگر خودرو مشاهده كرده و برنامههای
كاربردی مختلف را توسط كنترلهای صوتي خودرو كنترل كند.
خدمات محافظتي راننده و كمکهای فوری كنار جادهای كه شامل

شاخه  OnStarجيام

خدمات بعد از تصادف ،بيحركتسازی خودروی دزدیده شده و
خدمات بازیابي بعد از آن مي شود.

1

Navigation system
 2پاندورا ،خدمات راديوي اينترنتي را با استفاده از برنامه هاي كاربردي روي  ، IPhoneاندرويد ،بلک بري و تجهيزات ويندوزي فراهم ميسازد.

3

Infotainment
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برنامه كاربردی ارتباطات ميني تنها برای گوشي های آیفون قابل
دسترسي مي باشد و از موارد زیر پشتيباني مي كند :فيسبوك ،تویيتر،
ميني

جستجوی گوگل و راهنمای افزایش راندمان رانندگي ،پخش موسيقي
كه ليست اجرای آن بسته به سبک رانندگي تغيير ميیابد ،و دسترسي
به ایستگاههای رادیوی اینترنتي .
این كارخانه مجهزسازی خودروهای خود را با استفاده از یک بسته
خدمات اطالعرساني از دور 1از گروه

هيوندای

BlueLink

ATX

آغاز كردهاست .بسته

دربرگيرنده مشخصههای خدماتي و ایمني ،فناوریهای

سرگرمي مرتبط با فناوری اطالعات و رابط های تلفن همراه هوشمند
و وب ميباشد.
مرسدس بنز  ،Mbraceمشخصههای مانند باز كردن قفل از راه دور،
كمک رساني كنار جادهای و توانایي ارسال مقصد های مورد نظر به
سيستم هدایت بر مسير خودرو ،را پشتيباني ميكند .بهعالوه این
سامانه شامل موارد زیر مي باشد :خدمات محافظتي برای جهت های
مرسدس بنز

رانندگي ،به روز رساني های ترافيكي ،سانسهای نمایش سينما و
فهرست اسامي رستورانها كه بهصورت مستقيم به سامانه هدایت بر
مسير خودرو ارسال ميشود.
همچنين این كارخانه یک مفهوم خودرویي با استفاده از سيستم های
انفورماتيكي-مخابراتي/سرگرميهای مرتبط با فناوری اطالعات را با
نام

@yourCOMAND

منتشر كرده است.

1

telematics
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نيسان كاروینگز یک برنامه كاربردی مي باشد كه به كاربرانش امكان
نيسان

كنترل از راه دور كاربردهای تخصصي خودروهای الكتریكي مانند
برنامهزمانبندی شارژ باتری و سامانه آغاز كنترل شرایط جوی ،را
ميدهد.
سامانه رانندگي هوشمند

Smart-Car

ازسامانه هدایت بر مسير،تلفن و

موسيقي پشتيباني مي كند .در این سامانه ،گوشي تلفن همراه تبدیل به
Smart-Car

یک وسيله هدایت بر مسير ميشود .یک برنامه كاربردی نيز به راننده
این امكان را مي دهد كه قيمتهای سوخت را در ایستگاههای
نزدیک ببيند .در حال حاضر این سامانه تنها از گوشي های آیفون
پشتيباني مي كند.
خانواده

Touch

ساخته شده توسط شركت تویوتا كه یک نوع دستگاه

پخش و نمایش مرتبط با فناوری اطالعات 1مي باشد از یک رادیوی
FM/AM

پشتيباني ميكند كه به یک گوشي تلفن هوشمند متصل

مي شود و مشخصه های آن شامل هدایت بر مسير ،تماس های بدون
تویوتا

نياز به استفاده از دست 2و رادیوی اینترنتي ميباشد.
به عالوه ،تویوتا برای برخي از مدل های  2012برنامه های كاربردی
مجتمع

Entune

اش را معرفي كرده است كه عالوه بر موسيقي شامل

جستجوی  ،Bingرزرو رستوران

 OpenTableوMovieTicket.com

مي باشد ، Enture .بر روی گوشي های آیفون ،اندروید و بلک بری
كار مي كند.

1

Infotainments head unit
Hands-free

2
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گروه فولكس واگن آمریكا خدمات انفورماتيک-مخابراتي  Hughesرا
فولكس واگن

برای ارائه خدمات ارتباطات هوشمند خودرویي برگزیده است كه از
سال  2013آغاز مي شود.

برنامههای كاربردی دیگری نيز هم اكنون در حال گسترش مي باشند كه عبارتند از :


استفاده ار قابليت هدایت گوشيهای هوشمند تلفن همراه به جای استفاده از سامانه های هدایت بر مسير
كه امروزه رایج

هستندTeleNav.

نمونهای آزمایشي از یک راهبرد هدایت بر مسير مبتني بر تلفن همراه

هوشمند ،به نمایش گذاشته است كه بر روی یک دستگاه پخش 1كم هزینه اجرا ميشود.


گرچه اطالعات ترافيک و اوضاع جوی در حال حاضر در خودروها موجود است،یک خودرو یا كاميون در
سامانه ارتباطات بين خودرویي ،بهطور پيوسته و خودكار وب را برای دسترسي به اطالعات ترافيک و جاده
پيش رو جستجو كرده و در صورتي كه مشكلي در زمينه آب و هوا ،بروز تصادف ،حجم باالی ترافيک و یا
صف طوالني در یک گذرگاه مرزی وجود داشته باشد ،به راننده هشدار مي دهد .همچنين پالتفرم مشابهي
به عنوان یک جایگزین مسير مي تواند پيشنهاد شود.



جستجوی وب با استفاده از تركيب یک گوشي هوشمند ،نمایشگر تعبييه شده درون خودرو ،كنترلهای
صدا و/یا كنترلهای موجود روی فرمان خودرو.



در حال حاضر عالقهمندی و روند كاری رو به رشدی در زمينه پياده سازی بيمه خودرو مبتني بر مكاني كه
شما در حال رانندگي هستيد و مسافتي كه پيمودهاید ،وجود دارد.ازاین موضوع گاهي به عنوان "به آن
ميزاني كه رانده اید ،بپردازید"(2)PAYDو یا بيمه مبتني بر ميزان استفاده (،3)UBIیاد مي شود.در سال
 ،2010بخش بيمهای كاليفرنيابه شركت های بيمه ای این اجازه را داد كه از مشتری ها بر اساس مسافت
رانندگي شده ،حق بيمه دریافت كنند .با استفاده از ارتباطات هوشمند بين خودرویي ،موقعيت خودرو و
اندازه های خوانده شده توسط مسافتسنج توسط سرور شركت بيمه ،آپلود مي شود.
1

Head unit
Pay As You Drive
3
Usage Based Insurance
2
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تویوتا و  SalesForceدر حال گسترش یک شبكه اجتماعي خصوصي به نام" "Toyota Friendمي باشند ،كه
به رانندگان این امكان را مي دهد كه با خودروی خود (یا خودروی متعلق به همسر یا یكي از اعضای
خانواده خود) ایجاد دوستي بكنند .پس از آن خودروی شما قادر خواهد بود بهروزرسانيها را دقيقاً مانند
یک دوست انساني برای شما ارسال كند.



تعداد زیادی از مسئولين حمل و نقل از مدارات القایي تعبيه شده در بزرگراهها برای اندازه گيری حجم
ترافيک ،تراكم و سرعت استفاده مي كنند .خودروهای موجود در سامانه ارتباطات بين خودرویي با استفاده
از اتصال به ایستگاههای كنار جادهای ،مي توانند همين اطالعات را فراهم سازند .قطعاَ محرمانگي نيز یک
موضوع كليدی در این زمينه مي باشد .سامانههای حلقه سيمي موجود ،ردیابهای فلزی مي باشند كه به
طور ذاتي ناشناس هستند ،بنابراین هر سامانهای كه جایگزین آنها شود نيز باید ناشناس باشند.



خودرو ها قادر خواهند بود كه با موقعيت خود اپراتورهای پاركينگ/محل توقف را ایجاد كرده و به این
وسيله به اپراتورها این امكان را بدهند كه تعيين كنند كدام یک از محل های پارك پر یا خالي است .این
اطالعات قابل ارسال به اپراتور یا به طور مستقيم به نمایشگر خودرو ها ميباشد.



اگرچه سامانههای روشن كردن از راه دور جنبي این روزها رایج هستند ،فناوری ارتباطات بين خودرویي
قادر است رنج وسيعتری از كاربردهای از راه دور را پشتيباني كند كه در بر گيرنده تنظيم سامانه تهویه
مطبوع خودرو قبل از سوار شدن راننده مي باشد .آنچه از رانندگان انتظار مي رود این است كه تلفن همراه
هوشمند خود را همراه خود از خودرو بيرون ببرند ،بنابراین یكي از الزامات این موضوع یک ماژول تلفن
همراه تعبيه شده داخل خودرو مي باشد.



تمایل زیادی برای دریافت و آپلود داده های خودرویي و موتوری ،بهخصوص در صورت وجود بدافزار
وجود دارد .این داده برای ارسال هشدار به راننده قابل استفاده خواهد بود ،همچنين داده كامل موتوری مي
تواند به كارخانه سازنده و یا واحد فروش خدمات خودرو ارسال شود.
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امروزه ،سامانههای مدیریت ناوگان حمل ونقل بسيار رایج هستند .فناوری ارتباطات هوشمند بين
خودرویي در آینده بيشتر پالتفرمهای مورد نيازبرای مدیریت ناوگان را فراهم مي سازند ،بنابراین مي توانيم
منتظر مجتمعسازی این پالتفرمها در آینده و بهطور متعاقب كاهش تجهيزات مورد نياز ناوگان باشيم.



به اشتراكگذاری خودرو یكي دیگر از موضوعات رو به رشد مي باشد و در صورت داشتن ارتباط بين
خودرویي ،كاربری بهتری خواهد داشت .ارتباط بين خودرویي به كاربران امكان مكانیابي نزدیكترین
خودروی موجود ،دسترسي به اطالعات ترافيكي و مكانهای پارك موجود و ترك خودرو درهر مكاني را
مي دهد .اپراتور ناوگان نيز ،مي تواند سالمت هر خودرو را كنترل كند كه شامل وضعيت باتری ،دریافت
گزارشهای خرابي و هشدارهای نگهداری وتعمير و عمليات قفل كردن و باز كردن از راه دور مي شود.



با نگاه بيشتری به آینده ،گسترش فناوری ارتباطات بين خودرویي منتهي به یک هدف مهم طوالنيمدت
خواهدشد :داشتن مسيرهای جادهای تمام خودكار.



موضوع مجزا ولي مرتبط با خودروهای خودگردان ،گسترش"قطارخودرویي"یا"پالتونينگ" 1ميباشدكه در
آن یک خودروی منفرد كارواني از خودروهای دیگر را توسط ارتباط بي سيم با آنها و بدون استفاده از
اهرم فيزیكي هدایت ميكند .خودروی راهبر ميتواند توسط یک انسان یا رایانه رانده شود.

 .3بررسي پروژه
پروژه

SISCOGA

SISCOGA

یک پروژه تحقيقاتي_اجرایي از

C2X DRIVE

ميباشد كه مركز فناوری خودرویي آن در

شمالغربي اسپانيا (ویگو) 2واقع ميباشد .سایت آزمایشي در طول دو بزرگراه

(A-52

و)A-55و در مسافت 60

كيلومتر انجام ميگيرد .مركز فناوری خودرویي گاليسيا ( 3)CTAGو وزارت ترافيک اسپانيا (4)DGTبهوجود
آورندگان و گردانندگان این سایت مي باشند CTAG .از سال  2002آغاز به كار كرده و حدود  250نفر پرسنل دارد.

1

platooning
Vigo

2
3

Centro Tecnológico de Automoción de Galicia

4

Dirección General de Tráfico
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از سال  2005شاخه

ITS

و تجهيزات الكترونيكي نيز با  80نفر پرسنل به آن اضافه شد %70.پروژههای این مركز،

پروژههای مرتبط با مشتریان و  %30آنها پروژههای تحقيقاتي داخلي ميباشند.
برنامههای كاربردی كه در این پروژه مورد آزمایش قرار مي گيرند عبارتند از:


هشدارهای احداث و تعمير جاده



كمک رساني خودروی خراب



هشدارهای ترافيكي



هشدارهای بعد از تصادف



هشدارهای ترمز فوری



ادغام مشاركتها در كمکرساني



هشدارهای آب و هوایي



كمکرساني عالئم ترافيكي



اخطار محدودیت سرعت



اطالعات ترافيكي و مسير سفر پيشنهادی



داده خودرو در حال حركت

 .3.1مروريبه پروژه قبليC2ECom :

 SISCOGAپروژهای در ادامه

C2ECom

محسوب ميشود .پروژه

C2Ecom

در سالهای  2007تا  2010ميالدی

توسط  CTAGودانشگاه  Vigoبا هزینهای بالغ بر  236هزار یورو انجام شده كه  140هزار یوروی آن حمایت مالي
دولت اسپانيا بوده است .از اهداف این پروژه ميتوان به استقرار برنامههای كاربردی ایمني و راحتي بر اساس
فناوری  ،C2Xپياده سازی در خودروهای نمونه مورد آزمایش و اعتبار بخشي اشاره كرد.
مجموعه اوليهای از برنامههای كاربردی در این پروژه اجرا شدند .رویكرد اوليه در این پروژه استفاده از پروتكل
802.11b

بوده است كه به استفاده از پروتكل

802.11p

در پروژه جاری انجاميد .همچنين این پروژه توسط دو

خودروی تحقيقاتي و یک  RSUپياده سازی شد و از دستاوردهای آن مي توان به این موارد اشاره كرد :كسب تجربه

d

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

كد سند

1.0

 12از 17

گزارش پایش فناوری شهریور ماه  - 91گزارش نهم

CVT Monitoring Report
No09 r1.0 910620.docx

تحقيقات در زمينه سيستمهای مبتني بر فناوری

C2X

و گسترش مجموعهای از برنامه های كاربردی كه برای

آزمایش در مقياس وسيعتری آمادگي دارند .در Error! Reference source not found.مجموعهای از كاربردهای
مورد نظراین پروژه نشان داده شدهاست.
 :SISCOGA .3.2مشخصات پروژه
پس از  SISCOGA ،C2EComتوسط CTAGو وزارت ترافيک اسپانيا ( )DGTو با اهداف زیر شروع به كار كرد:


آمادهسازی یک مسير هوشمند برای تست های ميداني



آزمایش پایلوت این مسير با كاركردهای



تعریف و پياده سازی متدولوژیهای ارزیابي كه برای سيستمهای اشتراكي بهكار گرفته شده بودند.



سنجش قابليت همكاری ارائهدهندگان فناوری  C2Xو خودرو

C2X

C2E

محدودیت سرعت در طول مسير هوشمند مورد آزمایش حدود 120كيلومتر در ساعت بوده ولي این سرعت مجاز
در مكان هایي از مسير به علت مشخصههایي مانند پيچ جاده یا محدودیت دید ،كاهش مي یابد.این محدوده شامل
 15واحد كنار جادهای ( 5/9گيگاهرتز )802.11p ،و یک دسته 30تایي دیگر برای اجرای نهایي بوده است .به عالوه،
 19تابلوی اطالعرساني پویا 7 ،ایستگاه هواشناسي 21 ،واحد دوربين و نقاط تعبيه مدارهای القایي1در طول مسير
مورد آزمایش قرار داده شده اند.

Inductive wiring spots

1
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شکل  :1برخي از كاربردهاي C2ECom
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فناوری شبكه شامل  ،UMTS ،GPRSو

802.11p

مي باشد .محدوده آزمایش در حال حاضر تنها شامل اتوبانها

بوده ولي برنامههای جاری شامل گسترش مناطق مورد آزمایش درمحدوده داخل شهری

نيزميباشد( DRIVE C2X

 .)2012درشكل  2نقشه مسير هوشمند ودرشكل  3تصاویری از این مسير قابل مالحظه ميباشد.

شکل  :2نقشه مسير هوشمند
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شکل  :3مسير راه هوشمند

d

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

كد سند

1.0

 16از 17

گزارش پایش فناوری شهریور ماه  - 91گزارش نهم

CVT Monitoring Report
No09 r1.0 910620.docx

در مراحل اوليه  7خودرو (سه خودروی نمونه آزمایش و چهار خودروی شخصي) برای آزمایشهای هدایتي
مورد استفاده قرار گرفتهاند .برای تستهای ميداني نهایي  20خودرو/كاربر برنامه ریزی شدند كه بيشتر آنها
خودروهای شخصي بودند .)DRIVE C2X 2012( .این  20خودرو شامل تجهيزاتي از قبيل واحدهای ارتباطي 5/9
گيگاهرتز تعبيه شده ،GPS ،یک واسط انساني_ماشيني مخصوص (1)HMIو واقعنگار كنترل كننده محدوده
شبكه(2)CANمي باشد .این آزمایش بهعالوه شامل  80خودرویي ميباشد كه تنها مجهز به واحدهای  GPSو

UMTS

ميباشد .بودجه اختصاص یافته به این پروژه  345هزار یورو مي باشد .شکل  4جدول زمانبندی و شکل  ،5برخي
از تجهيزات مورد استفاده در پروژه را نشان مي دهند.

شکل  :4جدول زمانبندي پروژه

1

Human-machine interface
Controller Area Network

2
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شکل  : 5برخي تجهيزات مورد استفاده در پروژه

