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مهمترینطرحها...

طرح سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
افزایش مشکالت مدیریت ترافیک شهری ،هدایت خودروها
در جادههای برون ش�هری و هزینههای س�نگین مالی و جانی
ناشی از این مش�کالت ،بهعنوان یک چالش بزرگ ،و در عین
حال ،توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات بهعنوان یک مزیت،
نیاز به اس�تفاده از فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی را در
حوزه حملونقل به وضوح نشان میدهد.
بررس�یهای انجام گرفته درخصوص کارب�رد فاوا (فناوری
اطالع�ات و ارتباط�ات) در حملونق�ل منجر به ایج�اد حوزه
جدی�دی با عنوان  STIدر دو دهه قبل در دنیا ش�ده اس�ت.
نتای�ج حاصل�ه در ط�ول بی�ش از ی�ک ده�ه در ای�ن حوزه،
کارشناس�ان را به این نتیجه س�وق داده اس�ت که رسیدن به
مزیتهای بزرگ استفاده از فاوا در حملونقل تنها در صورتی
آق�ای رس�تمی ،لطف�ا بفرمایی�د طراحی و
پیادهسازی سامانه  CVTچه مزیتهایی دارد؟
 اجرای طرح س��امانه ارتباطات هوش��مند خودرویی،زیرس��اخت الزم برای حصول ارتق��ای ایمنی حملونقل
ش��هری و ج��ادهای از طری��ق دریاف��ت و انتق��ال عالئم
هشداردهنده بین خودروها ،بهبود مدیریت ترافیک شهری
و جادهای از طریق برق��راری ارتباط خودروها با تجهیزات
کنار مس��یر ،ایجاد امکانات الزم برای ارائه خدمات ارزش
افزوده کارب��رد (در حوزههایی مانند پ�لاک الکترونیکی،
دریافت الکترونیکی عوارض تردد خودروها در گذرگاههای
خاص ،کنترل آالیندگی خودروها ،مدیریت سوخت و ارائه
خدمات اینترنتی در حال حرکت) را درپی خواهد داشت.
اهداف کالن این پروژه چیست؟
بومیس��ازی دانش فنی س��اخت ،تولید و بکارگیری
فناوری ارتباط هوشمند از طریق توسعه و انتقال دانش فنی
و طراحی معماری و س��اخت نمونهای از تجهیزات ازجمله
این اهداف است .اجرای طرح در مقیاس پایلوت با هدف
ارزیابی قابلیتهای فناوری و فراهمسازی شرایط خلق
ارزش افزوده در دست اجراست .پیادهسازی چند کاربرد
مهم و عمومی و نیز تدوین راهبردها و استانداردهای
الزم بومی ،برای توس��عه و بهکارگیری فناوری ارتباط
هوشمند خودرو از دیگر اهداف این پروژه است.
دس�تاوردهای پ�روژه این پ�روژه چه
خواهد بود؟
شناسایی معماری سختافزاری و نرمافزاری
مورد نیاز برای پیادهس��ازی س��امانه ارتباطات
هوش��مند خودروئی و اجزاء آن به همراه شناس��ائی
کاربرده��ای ممک��ن و اولویته��ای آنه��ا در صنعت
خودروس��ازی و بخشه��ای مرتب��ط ب��ا مدیریت

ممکن است که توسط یک بستر ارتباطی متشکل از تجهیزات
الکترونیکی و ارتباطی درون خودرو و تجهیزات ارتباطی کنار
مس�یر و در صورت نیاز با اس�تفاده از امکانات شبکه عمومی
مخاب�رات به اجرا گذاش�ته ش�وند .از اینرو ب�ا توافقات اولیه
می�ان خودروس�ازان بزرگ جه�ان و نهاده�ای حملونقل در
امری�کا ،اتحادیه اروپا ،ژاپ�ن و کرهجنوبی ،ضرورت هماهنگی
درخصوص اس�تفاده از این بس�تر مورد تصویب قرار گرفته و
برخی از اس�تانداردهای الزم در این خصوص تدوین شدهاند.
نظیر این س�امانه با حمایت ایدرو در دانش�گاه صنعتی شریف
در حال طراحی و ساخت است .با مهندس رستمی مجری این
طرح در دانش�گاه ش�ریف درخصوص جزئيات آن به گفتوگو
نشستیم که حاصل آن را در ادامه میخوانید.

حملونقل در کش��ور یکی از دستاوردهای مهم این پروژه
اس��ت .شناس��ایی نیازمندیهای فنی برای پیادهسازی
فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی در کاربردهای ممکن
و دارای اولوی��ت ،شناس��ایی و بکارگی��ری توانمندیهای
تخصصی مورد نی��از برای تامین تجهیزات و امکانات قابل
س��اخت در داخل کش��ور ،شناس��ایی و مهندسی خرید
تجهی��زات اصلی مورد نی��از فناوری ارتباطات هوش��مند
خودرویی ب��رای اجرای طرح در مقی��اس پایلوت از دیگر
دس��تاوردهای پروژه خواهد بود .ارزیابی فناوری ارتباطات
هوشمند خودرویی از طریق اجرای آن در مقیاس پایلوت،
تدوین نقشه راه برای توسعه خدمات طرح و تجاریسازی
نتایج آن و نیز تعامل و همکاری با سازمانهای بینالمللی
در خصوص توسعه کاربردهای فناوری ارتباطات هوشمند
خودرویی ،هم از نتایج طراحی و پیادهس��ازی این سامانه
پیشرفته است.
مزیت توسعه این فناوری برای کشور چیست؟
کاهش تلفات تصادفات جادهای (۲۰هزار
کش��ته و بی��ش از ۱۰۰هزار زخم��ی بهطور
متوسط در  ۷سال گذش��ته) و (خسارات
حاصل از تصادفات که در س��ال ،۸۶تقریبا
 ۱۸میلیارد دالر) بوده از مزیتهای اصلی
توسع ه این فناوری است .ایجاد ارزش افزوده،

کاهش وابس��تگی و رقابتپذیری در صنایع خودروسازی و
بومیسازی دانش فنی در داخل کشور و امکان انتقال دانش
فنی از دیگر مزیتهای مهم توسعه است.
لطفا درباره کاربردهای اصلی سیستم CVT
هم بگویید؟
پرداخت الکترونیکی عوارض تردد خودروها ،اولویتدهی
عبور برای خودروهای اورژانس��ی در تقاطعهای مفروض،
ردیابی خودروهای عبوری و جمع آوری دادههای ترافیکی،
هشداردهی ورود خودرو از مسیر فرعی به جاده اصلی ،اعالم
وضعیت ترافیکی جاده در نقاط خارج از دید راننده ،اعالم
وضعیت جاده به لحاظ محدودیتهای ترافیکی و پدیدههای
هواشناسی از دیگر کاربردهای سیستم  CVTاست.
این پروژه چه زمانی به بهرهبرداری میرسد؟
پ��روژه از ابت��دای دی  ۹۰ش��روع ش��ده و مرحله اول
۳ماه طول کش��ید معماری کلی سیس��تم طراحی شده و
نیازمندیهای کاربردی پروژه مشخص شده است .در طی
این ۳ماه وب سایت پروژه به آدرس www.cvt-project.
 irراهان��دازی و به روز ش��ده و تمامی اطالع��ات مورد نیاز
درخصوص معرفی پروژه به دو زبان در سایت قرار داده شده
ک��ه قابل بازدید برای تمام عالقهمندان اس��ت و پروژه باید
در تاریخ آذر ۹۱به اجرای پایلوت برس��د و تا خرداد ۹۲
اجرا برسد.
پ��روژه ب��ه

