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 -1مقدمه
حركت خودروها ناگزير به معناي مصرف سوخت و تأثیر بر روي محیط زيست میباشد .بر اساس
گزارش آژانس محیط زيست اروپا 02 ،5درصد از تصاعدات گازهاي گلخانهاي ( )0GHGدر اتحاديه اروپا،
توسط بخش حملونقل ايجاد شده است كه  57درصد آن مستقیماً مربوط به حملونقل جادهاي میباشد
[] [1نمودار شكل  -5اين آمار را نشان میدهد .آيا نحوه راندن خودروها و شیوههاي رانندگی میتواند
تأثیري بر روي اين آمارها داشته باشد؟ كارشناسان زيادي در جهان بر اين باورند كه اصالح اين شیوهها
قطعاً بر روي محیط زيست تأثیرگذار میباشد ،به همین دلیل كل هدفگذاري و يا بخش مهمی از پروژههاي
بزرگ حملونقل هوشمند ( )0ITSو ارتباطات خودرويی ( )2CVTدر سطح جهان براي تحقق اين مهم
تعريف شدهاند .تعدادي از اين پروژهها در اروپا عبارتند از  Frilot ،CosMo ،SARTRE ،EComoveو ...كه
همگی توسط اتحاديه اروپا تحت حمايت مالی قرار گرفتهاند.

شكل  -1گزارش آژانس محیط زیست اتحادیه اروپا در مورد سهم بخش حملونقل در تولید گازهای گلخانهای در سال
[1][ 9002

European Environment Agency
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همچنین نتايج تحقیقات انجام شده در امريكا نشان میدهد كه ازدحام خودروها و سنگینی ترافیک در
سال  0252باعث  2/8میلیارد ساعت اتالف وقت شهروندان اين كشور شده و در نتیجه به مصرف 5/2
میلیارد گالن سوخت اضافی انجامیده است .بخش عمدهاي از اين اتالف سوخت و ايجاد آاليندههاي
زيستمحیطی در مسیرهاي شهري و مربوط به استفاده مكرر از گاز و ترمز خودروها براي افزايش و كاهش
سرعت در شرايط ترافیک سنگین میباشد .خودروها در اين شرايط به نسبت مسافتی كه طی میكنند،
سوخت بیشتري مصرف كرده و میزان آاليندگی آنها افزايش میيابد .با استفاده از فناوري ارتباطات
خودرويی ،رانندگان خودروها میتوانند از وضعیت ترافیكی در طول مسیر پیشِرو لحظه به لحظه آگاه شده،
مسیرهاي بهتر و روانتر را انتخاب كنند ،همچنین میتوانند سرعت خود را با اطالع از وضعیت ترافیكی
مسیر پیشِرو و ظرفیت آن بهطور نسبتاً يكنواخت تنظیم نمايند .پروژههاي انجام شده با هدف كاهش
مصرف سوخت و روانسازي ترافیک در اروپا ،آماري در حدود  02تا  01درصد كاهش آاليندههاي گازي را
در صورت استفاده از اين فناوري نشان میدهند .تاكنون عالوه بر كاربردهايی كه مورد اشاره قرار گرفت،
كاربردهاي ديگري نیز در حوزه محیط زيست براي اين فناوري شناسايی شده است كه در ادامه آورده
شدهاند.
آمارهاي زير نیز تأيیدكننده اثرات ناكارآمدي سامانههاي حملونقلی موجود بر محیط زيست میباشند:
• همانطور كه در شكل -1شكل  -0ديده میشود ،آمارهاي منتشر شده در آمريكا [] [2نشان میدهد كه
بخش حملونقل در اين كشور تولید كننده  08درصد گازهاي گلخانهاي است و  72درصد نفت را مصرف
میكند .خودروهاي سبک و كامیونهاي سنگین بزرگترين مصرف كنندگان سوخت در بخش حملونقل
هستند .خودروهاي جادهاي  82درصد گازهاي گلخانهاي تولید شده توسط كل بخش حملونقل را به خود
اختصاص میدهند .اين آمار در شكل  -0نشان داده شده است.
• برپايه مطالعات انجام شده توسط آژانس بینالمللی انرژي ،بخش حملونقل تا سال  0202بزرگترين
مصرف كننده انرژي خواهد بود [][3

• آمارهاي سازمان ملل نشان میدهد كه  72درصد آلودگیهاي هواي جهان متعلق به تردد وسايل
حملونقل میباشد كه بیشترين آن مربوط به حملونقل جادهاي میباشد [].[4
• خسارات ناشی از آلودگی هوا در كالنشهرهاي ايران روزانه  7تا  8میلیارد تومان است .حدود 50
درصد مرگ و میر در شهر تهران منسوب به آلودگی هواست [.]1
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كشاورزي; %8
اماكن تجاري; %6
خانه هاي
مسكوني; %5
حمل و نقل; %28

صنايع; %19

صنعت توليد
برق; %34

شكل  -9سهم بخشهای مختلف در تولید گازهای گلخانهای در آمریكا
روانكارها; %1

اتوبوس ها; %8

خطوط
انتقال;
%1

خودروهاي سبك;
%58

موتورسيكلت ها;
%6
حمل و نقل ريلي;
%3
حمل و نقل هوايي;
%12
حمل و نقل دريايي;
%5

حودروهاي سنگين;
%19

شكل  -3سهم بخشهای مختلف حمل و نقل در تولید گازهای گلخانهای (نسبت به گازهای گلخانهای تولید شده توسط
این بخش) در آمریكا

 -9مروری بر فناوری ارتباطات خودرویی
فناوري ارتباطات خودرويی گامی بزرگ در عرصه سامانههاي حملونقل هوشمند به حساب میآيد .در
اين فناوري ،تجهیزاتی بر روي خودروها و محلهايی خاص در كنار جاده نصب میشوند كه امكان برقراري
ارتباط بیسیم خودروها با يكديگر و نیز بین خودروها و تجهیزات كنار جاده را بر مبناي استاندارد دسترسی
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بیسیم در محیطهاي خودرويی به شماره  IEEE 802.11pموسوم به  5WAVEفراهم میسازند .با مبادله
اطالعات حساسی مانند موقعیت ،سرعت و جهت حركت خودروها تا بردي معین ،رانندگان خودروهاي
مجهز به اين فناوري از سطح آگاهی باالتري در رابطه با حضور ساير خودروها در نزديكی خود برخوردار
میشوند و میتوانند با دريافت اطالعات بهموقع ،براي مقابله با شرايط خطرناك و پرهیز از ورود به
موقعیتهاي حادثهآفرين ،تصمیماتی آگاهانه اتخاذ كنند.
به طور كلی كاربردهاي مبتنی بر فناوري ارتباطات خودرويی در دو بخش دستهبندي میشوند:
 ارتباطات خودرو با خودرو ( :)0V2Vخودروها با تجهیزات الكترونیكی موسوم به نام واحد
وضعیتنماي خودرو ( )OBUاز طريق امواج بیسیم به مبادله پیام با يكديگر میپردازند .اين
پیامها برمبناي اطالعات قابل دريافت از حسگرهاي درون خودرو (از جمله سرعتسنج،
شتابسنج ،مكانياب ماهوارهاي ،حسگر ترمز سامانه  ABSو  )...و طبق استاندارد مشخص
تولید میشوند.
 ارتباطات خودرو با زيرساخت ( :)0V2Iتبادل پیام بین خودروها و شبكه ارتباطات زيرساخت
با استفاده از تجهیزات الكترونیكی موسوم به واحدهاي كنار جادهاي ( )2RSUصورت
میپذيرد .در اين بخش ،دادههاي رديابی خودروها و اطالعاتی مانند زمانبندي چراغهاي
راهنمايی و دادههاي آب و هوايی و شرايط ترافیكی جادهها توسط واحدهاي كنار جادهاي
گردآوري و متناسباً پیامهاي الزم به خودروهاي عبوري از محدوده تحت پوشش RSUها
ارسال میشوند .پیامهاي ارسالی به خودروها براساس تحلیل اطالعات گردآوري شده در مركز
كنترل و مانیتورينگ RSUها تولید شده و با هدف ارتقاء سطح ايمنی ،افزايش تحركپذيري و
بهبود كارآيی سوخت خودروها مورد استفاده قرار میگیرند.

Wireless Access in Vehicular Environments

1

Vehicle-to-Vehicle

2

Vehicle-to-Infrastructure

3

Road Side Unit
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 -3کاربردهای فناوری ارتباطات خودرویی در حوزه محیط زیست و صرفهجویی در
مصرف سوخت
امروزه كاربردهاي زيادي در حوزه حفاظت از محیط زيست و كاهش تصاعدات كربنی تعريف میشوند
كه بهرهبرداري از آنها منوط به استفاده از ارتباطات خودرويی است .در اين بخش به دستهبندي و شرح
مختصر اين كاربردها میپردازيم:
 -1-3بهینهسازی زمانبندی چراغ راهنمایی بهمنظور کاهش مصرف سوخت
در اين دسته از رويكردها ،از فناوري ارتباطات خودرويی بهمنظور كاهش مصرف سوخت و كاهش
گازهاي گلخانهاي و آاليندههاي هوا استفاده میشود .اين هدف با كاهش معطلی در پشت چراغ قرمز ،پايین
آوردن تعداد دفعات توقف ،پايین آوردن تعداد دفعات كاهش و افزايش غیرضروري سرعت و بهبود جريان
ترافیک در چهارراههاي مجهز به فناوري تأمین میشود .اين رويكردها عبارتند از:
 ارسال توصیههايی براي راننده خودرو جهت تنظیم سرعت هنگام نزديک شدن به يک تقاطع به
طوري كه در زمان رسیدن به تقاطع ،چراغ راهنمايی سبز باشد.
 بهینهسازي زمانبندي چراغ راهنمايی چهارراههاي مجهز به فناوري ،با استفاده از اطالعات
دريافت شده از خودروهاي مرتبط مانند موقعیت خودرو ،سرعت ،میزان تولید آاليندگی
خودرو و...
 درخواست اولويت عبور از چراغ راهنمايی توسط خودروهاي سنگین ترانزيتی يا مسافربري
 -2-3ارسال توصیههای رانندگی سازگار با محیط زیست با استفاده از ارتباطات خودرویی
با استفاده از اطالعات گردآمده از ساير خودروها و زيرساخت حملونقل (از جمله چراغهاي
راهنمايی) ،خودروها میتوانند رانندگی سازگار با محیط زيست 5را تجربه كنند .كاربردهاي مفید براي اين
زمینه عبارتند از:

Eco-Driving
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 كاربردهايی از فناوري ارتباطات خودرويی كه توصیههاي بالدرنگ وابسته به وضعیت جاري
براي رانندگان فراهم میكنند تا آنها بتوانند بر حسب وضعیت پیشِرو به اصالح روش رانندگی
خود بپردازند.
 كاربردهايی كه سامانه سوخترسانی ،گاز ،ترمز و فرمان خودرو را به صورت خودكار و بدون
نیاز به اطالع راننده كنترل میكنند تا با استفاده از اطالعات گردآمده از ارتباطات خودرويی،
رانندگی بهتري تجربه شود.
اين كاربردها شامل ارسال توصیههاي شخصیسازي شده (مانند سرعت پیشنهادي ،كاهش و افزايش
سرعت به صورت بهینه بر اساس شرايط ترافیكی و تعامل با خودروهاي اطراف) به رانندگان خودروهاي
مرتبط براي بهبود عملكرد رانندگی آنان میباشد كه باعث صرفهجويی در مصرف سوخت و كاهش
آاليندگی محیط زيست میشوند .همچنین در اين كاربردها ،سامانههاي پیشرفته همیار راننده ()5ADAS
میتوانند با توجه به راهبردهاي سازگاري با محیط زيست پیادهسازي شوند .اين راهبردها عبارتند از تغییر
دنده ،خاموش و يا روشن كردن خودرو و يا كاهش سرعت بهطوري كه بهترين حالت از نظر سازگاري با
محیط زيست در نظر گرفته شود.
به عنوان مثال میتوان به برنامه كاربردي رانندگی اكو 0اشاره كرد .اين برنامه كاربردي نكات بالدرنگ
حین رانندگی را به رانندگان توصیه مینمايد و آنها را نسبت به تنظیم رفتار رانندگی خود به منظور صرفه
جويی در مصرف سوخت و كاهش آاليندگی آگاه میسازد .اين توصیهها شامل سرعت پیشنهادي ،شتاب و
ترمز بهینه بر اساس شرايط عبور و مرور و تبادل محلی با خودروهاي مجاور است .اين برنامه كاربردي
همچنین بازخوردهايی را به رانندگان در مورد رفتار رانندگی آنها به منظور ترغیبشان به رانندگی به يک
شیوه بهرهور محیطی پیشنهاد میكند .همچنین اين برنامه میتواند استراتژيهاي همیار راننده را پیادهسازي
كند (براي مثال ،تغییر دنده و كاهش سرعت در هنگامی كه خودرو اطالعات يک تابلوي عالمت رانندگی را
دريافت میكند) .چند مثال از وضعیتهايی كه در آنها رانندگی سازگار با محیط زيست میتواند بطور
مؤثري اعمال شود ،عبارتند از:
 پاسخ به تغییر مسیر توسط رانندگان نزديک،
Advance Driving Assistance System
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Eco-Driving Application
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 پیشبینی عوارض زمینی و تقاطعهاي پیشِرو،
 پیشبینی وضعیت چراغ راهنمايی در تقاطع پیشِرو با استفاده از پیامهاي زمانبندي آن،
 پاسخ به شرايط خطرساز جادهاي ناشی از وقوع يک تصادف يا شرايط آب و هوايی جاده،
 حركت گروهی خودروها (قطار خودرويی )5به پیشقراولی يک خودروي بزرگ جهت كاهش
اصطكاك هوا براي خودروهاي پشتِسر و با رفتار حركتی سازگار با محیط زيست.
 -3-3یافتن مسیر بهینه
با استفاده از قابلیتهاي كاربردي فناوري ارتباطات خودرويی ،يافتن بهترين مسیر از نظر سازگاري با
محیط زيست و حداقل استفاده از سوخت ،بین يک مبدأ و مقصد مشخص براي رانندگان خودروهاي
شخصی امكانپذير خواهد بود .اين كاربرد براي خودروهاي ترانزيتی و مسافربري نیز قابل سفارشیسازي
است.
 -4-3یافتن جای پارک بهصورت هوشمند
طی مطالعهاي در آلمان ،نتايج مربوط به مشكالت پیداكردن جاي پارك در شهر مونیخ بدست آمده
است .برمبناي اين مطالعه ،مجموع خسارات اقتصادي ساالنه براي يافتن جاي پارك معادل  02میلیون يورو
برآورد شده است كه شامل  0.1میلیون يورو براي مصرف گازوئیل و  512222ساعت وقت تلف شده
شهروندان میباشد .حدود  %22از كل ترافیک ،مربوط به خودروهايی است كه به دنبال جاي پارك هستند.
تقريباً در هر ثانیه يک خودرو به دنبال جاي پارك است .بر اساس آمار مربوط به شهرهاي بزرگتر آلمان،
خسارات اقتصادي از  0تا  1میلیارد يورو در سال برآورد شده است [][6

كاربردهاي يافتن پاركینگ بهصورت هوشمند ،اطالعات بهلحظهاي را براي رانندگان در مورد مكان،
ظرفیت خالی ،نوع (پاركینگ خیابانی يا طبقاتی) و قیمت پاركینگ تهیه میكنند .اين كاربردها ،زمان و
سوخت تلف شده براي يافتن جاي پارك در خیابان را كاهش میدهند.

Platooning
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 -5-3خطوط رانندگی سازگار با محیط زیست و پویا
خطوط رانندگی سازگار با محیط زيست ،5خطوط جادهاي اختصاص يافتهاي هستند كه به منظور اهداف
زيست محیطی با استفاده از دادههاي ارتباطات خودرويی ،بهینهسازي شدهاند .اين خطوط شبیه به خطوط
تخصیصی موجود براي خودروهاي با حداكثر سرنشین ( )0HOVمیباشند .اهداف استفاده از اين خطوط،
كاهش گازهاي گلخانهاي و سرعتبخشی به حركت خودروهاي ترانزيتی و مسافربري و خودروهاي با
سوخت ِجايگزين ( )0AFVتعیین شده است .رانندگانی كه براي استفاده از اين خطوط انتخاب میشوند
میتوانند از مزاياي سازگاري با محیط زيست اين خطوط ،مانند كنترل گشت تطبیقی مشاركتی دوستدار
محیط زيست 2و ساير كاربردهاي رانندگی سازگار با محیط زيست 1بهرهمند شوند .در بطن مفهوم خطوط
رانندگی سازگار با محیط زيست ،كاربردهايی براي پشتیبانی از عملكرد خطوط رانندگی پويا ،مطرح میشود
كه شامل استقرار محدوده ورود به آنها و تعريف مرزهاي اين خطوط و مكانيابی جغرافیايی آنها میباشد.
كاربردهاي ارتباطات خودرويی در زمینه اين نوع خطوط عبارتند از:
 تعريف خطوط رانندگی پويا :اين كاربردها شامل راهبردهاي عملیاتی مانند هماهنگسازي
سرعت به صورت سازگار با محیطزيست میباشند .با استفاده از اين كاربردها ،محدوديتهاي
سرعت به گونهاي براي رانندگان تعريف میشوند كه براي كاهش مصرف سوخت بهینهسازي
شدهاند .اين محدوديتها كمک میكنند تا امكان كاهش توقفهاي غیر ضروري خودروها و
حفظ سرعت يكنواخت آنها فراهم گردد .با اين كار تا حد زيادي از مصرف سوخت اضافی و
تولید گازهاي گلخانهاي جلوگیري میشود.

Eco-lane
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High-occupancy vehicle lane
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 HOVمسیري در جادههاي اصلی است كه در زمان شلوغی جاده به خودروهايی اختصاص میيابد كه سه نفرمسافر يا بیشتر را حمل
میكنند.
Alternative-Fuel Vehicles
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)Eco-Cooperative Adaptive Cruise Control (ACC
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Connected Eco-Driving Applications
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 كاربردهاي شمارش ورودي 5سازگار با محیط زيست :اين كاربردها از كارآمدي خاصی براي
مديريت نرخ ورود خودروها از مسیر فرعی به بزرگراه برخوردار هستند و از طريق ارائه
اطالعات جريان ترافیک و توصیه سرعت مناسب به رانندگان ،موجبات ايمنی و پرهیز از
اختالالت حركتی در محدوده اتصال مسیر فرعی به بزرگراه را فراهم میكنند كه به صرفهجويی
سوخت میانجامد.
 كاربردهاي كنترل گشت تطبیقی سازگار با محیط زيست :اين نوع از سامانههاي كنترل خودرو
با توجه به مشخصات مسیر و ويژگیهاي خودرو ،به راننده امكان میدهند كه كاهش و افزايش
سرعت خود را به حداقل رسانده و باعث كاهش تولید گازهاي آالينده محیط زيست میشوند.
شكل  ،-2نمايی از اكو-الين تعريف شده توسط دپارتمان حملونقل آمريكا را نشان میدهد.

شكل  -4اکو-الین تعریف شده توسط دپارتمان حملونقل امریكا [][7

 -6-3مناطق کم انتشار
مناطق كمانتشار 0مناطق تعريف شده از نظر جغرافیايی هستند كه در آنها دسترسی خودروهايی كه
آاليندگی بااليی دارند ،محدود شده است تا میزان پاكی هوا بهبود يابد .اين مناطق نیز مانند خطوط رانندگی
Eco-Ramp Metering
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Low Emission Zones
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سازگار با محیط زيست میتوانند بهصورت پويا تعريف شوند ،به اين معنا كه مكان ،مرزبندي و قیمتها
میتواند متغیر باشد .يكی از كاربردهايی كه توسط ارتباطات خودرويی در اين حوزه تعريف میشود،
برنامههاي كاربردي دريافت هزينه از خودروهايی است كه وارد اين مناطق میشوند .اين هزينهها میتواند بر
اساس استانداردهاي آاليندگی خودروها يا بر اساس دادههاي آاليندگی خودروي مزبور از طريق تجهیزات
 V2Iباشد.
 -7-3تغییر تقاضای سفر
برخی كاربردهاي فناوري ارتباطات خودرويی امكان تغییر نوع و تغییر زمان تقاضاي سفر را فراهم
میآورند .بدين ترتیب مسافرين تشويق میشوند از روشهايی براي جابجايی استفاده كنند كه آاليندگی
زيست محیطی كمتري دارد .چند مثال از اين نوع كاربردها و راهبردها عبارتند از:
 اخذ عوارض رانندگی در ساعات پرترافیک و سامانه اطالعات پیشرفته سفر 5میتواند منجر به
تصمیم به عدم انجام يک سفر يا تركیب چند سفر با يكديگر شود و در نتیجه كاهش تقاضاي
سفر را به دنبال داشته باشد .اكثريت سفرهاي قابل حذف متعلق به خودروهاي شخصی هستند.
همچنین اين نوع كاربردها میتوانند باعث تشويق مسافرين به استفاده از خودروهاي عمومی به
جاي خودروهاي شخصی و يا حتی سفر با دوچرخه و يا بصورت پیاده شوند.
 كاربردهاي فناوري ارتباطات خودرويی میتوانند باعث ارتقاي كیفیت حملونقل عمومی شوند
و در نتیجه مسافرين بیشتري را به استفاده از حملونقل عمومی بجاي خودروي شخصی
ترغیب نمايند .در نتیجه اين امر عالوه بر صرفه جويی در مصرف انرژي ،انتشار آاليندهها نیز
كاهش میيابد.
 مديريت بهینه ناوگان حملونقل عمومی با استفاده از فناوري ارتباطات خودرويی (به عنوان
مثال كاهش تأخیرها ،هدايت پويا در مسیر و مانند آن) ناوگان حملونقل تجاري را قادر
میسازد كارايی خود را افزايش دهد و در نتیجه سفرهاي كمتر يا كوتاهتري با خودروهاي
شخصی واقع شود .با استفاده از اين فناوري میتوان از ظرفیت ناوگان حمل بار به بهترين
شكل استفاده كرده و كامیونهاي خالی را به سمت متقاضیان هدايت نمود .در اينجا امكان
Advanced Traveler Information
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استفاده از حملونقل تركیبی (تركیب حملونقل جادهاي و ريلی) براي بهرهبرداري مؤثر از
ظرفیت حملونقل ريلی نیز فراهم خواهد شد.
بطور كلی ،كاهش مسافت طی شده توسط خودروها منجر به كاهش میزان انتشار آاليندهها شده و در
نتیجه میزان سوخت مصرف شده را نیز كاهش میدهد كه به ارتقاي كیفیت محیط زيست میانجامد .اين امر
با حذف سفرهاي غیرضروري يا كاهش طول مسیر طی شده در يک سفر امكان پذير است.
 -8-3ارتقاء کیفیت سامانه حمل و نقل
روش ديگري كه فناوري ارتباطات خودرويی میتواند به كاهش آلودگی هوا كمک كند ،از طريق
ارتقاي كارآمدي سامانه حملونقل است كه منجر به كاهش ازدحام ترافیكی يا دستیابی به سرعت بهینه براي
كاهش مصرف انرژي میگردد.
با استفاده از اين فناوري می توان با كاهش تغییرات زمانی يا مكانی در سرعت بهینه سفر ،تردد روانتري
بر سطح خیابانها را موجب شد و از ايجاد گلوگاههاي ترافیكی جلوگیري كرد .روان سازي تردد بدين معنی
است كه خودروها با تغییرات كمتري در سرعت خود مواجه خواهند بود و با كاهش نیاز به گاز و ترمزهاي
متوالی ،از مصرف انرژي و انتشار آاليندهها كاسته میشود .در اين شرايط ،توقفهاي ناخواسته و تغییر باند
حركتی نیز كاهش خواهد يافت .مديريت بهتر چراغهاي راهنمايی با استفاده از اطالعات فراهم شده توسط
سامانه ارتباطات خودرويی ،مديريت موثرتر ترافیک پیرامون مناطق كاري و مديريت موثرتر سوانح ترافیكی
از جمله امكاناتی هستند كه فناوري ارتباطات خودرويی براي بهبود حفاظت از محیط زيست فراهم میآورد.
 -9-3پایش عملكرد اجزای مؤثر در چرخه سوخت موتور خودروها
يكی از ويژگیهاي فناوري ارتباطات خودرويی ،قابلیت يكپارچهسازي آن با ساير سامانههاي خودرويی
و امكانپذيري آن براي پذيريش و پردازش دادههاي تولید شده در فرآيند سوخت خودرو است كه از طريق
الكترونیک خودرو قابل دريافت میباشد .به اين ترتیب راننده خودرو میتواند از سالمت اجزاي مؤثر در اين
فرآيند مطلع شود و پیامهاي هشدار براي تعويض يا تعمیر قطعات معیوب را بهموقع دريافت نمايد .عالوه
بر راننده خودرو ،عوامل انتظامی و دستاندركاران حوزه محیط زيست نیز میتوانند از طريق كاربردهاي
 ،V2Iخودروهاي معیوب را شناسايی نموده و از ادامه حركت آنها جلوگیري كنند .شناسايی و برطرف كردن
عیوب موجود در چرخه سوخت خودروها ،نقش بسیار مؤثري در كاهش مصرف سوخت و كاهش
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آاليندگی خودروها خواهد داشت.
 -11-3اجرای طرح مالیات Co2

دريافت اطالعات سوختوساز خودروها و آگاهی از میزان آاليندگی آنها از طريق كاربردهاي فناوري
ارتباطات خودرويی اين امكان را بوجود میآورد كه بتوان طرح دريافت مالیات  Co2از خودروها را به
صورت كامالً عملیاتی اجرا نمود .پیشینه اين طرح به چند سال قبل بازمیگردد كه به پیشنهاد شهردار وقت
لندن ارائه شده است .اين پیشنهاد بعد از وقوع سیل انگلستان در سال ( 0227كه گفته میشود متأثر از
تغییرات اقلیمی كره زمین صورت گرفته است) مطرح گرديد و در آن براي جلوگیري از گسترش آلودگی
هوا و مقابله با پديده تغییرات اقلیمی ( )Climate Changeخواسته شده است كه از خودروها به ترتیب زير
مالیات  Co2دريافت شود:
 خودروهاي با انتشار كم گاز ( CO2كمتر از  502گرم در هر كیلومتر) و مطابق با استانداردهواي  Euro 4از پرداخت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر لندن معاف هستند.
 خودروهايی كه خروجی گاز  CO2آنها تا  001گرم در هر كیلومتر است ملزم به پرداختعوارض ورود به محدوده طرح معادل  8پوند در روز هستند.
 خودروهايی كه خروجی گاز  CO2آنها بیش از  001گرم در هر كیلومتر است و همچنینخودروهاي ساخت قبل از سال  0225با موتورهاي باالتر از  ،cc3000بايد بابت ورود به
محدوده طرح ترافیک روزانه  01پوند عوارض پرداخت كنند.
بديهی است اجري طرحی با رويكرد فوق ،ضمن كمک بسیار مؤثر به حفظ محیط زيست ،موجبات
كاهش مصرف سوخت خودروها را نیز فراهم خواهد كرد.

 -4نگاهی به فعالیتهای انجام شده در جهان
در اروپا راهبردهاي داشتن خودروهاي پاك و كارآمد ،جزء اهداف اصلی «اروپا  »0202به منظور رشد و
توسعه هوشمند و پايدار قرار گرفتهاند .به همین منظور كارگروه «اتومبیل و  »CO2كه بر روي تحقیق و
آمادهسازي سیاستهاي زيست محیطی اتحاديه اروپا در حال كار است ،نوآوريهاي زيست محیطی را به
عنوان يک راهحل ضروري براي كاهش تصاعدات كربنی تولید شده توسط خودروها شناسايی كرده و از

پروژه طراحی و پیادهسازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
صفحه  58از 02

بررسی کاربردهای زیستمحیطی فناوری ارتباطات خودرویی

JD CVT Environment
Apps Report r4.1
920311.docx

كارخانجات سازنده خودرو خواسته است تا بر روي اين موضوع تحقیق و سرمايهگذاري كنند .همچنین
تعداد قابل مالحظهاي از پروژههاي تحقیق و توسعه اتحاديه اروپا با هدف ايجاد حملونقل سبزتر بهوسیله
رانندگی سازگار با محیط زيست بوده است .رانندگی سازگار با محیط زيست بر پايه عملكرد راننده استوار
است .به وسیله تحلیل و تطبیق رفتار رانندگان با قوانین رانندگی سازگار با محیط زيست ،میزان قابل
مالحظهاي صرفهجويی در مصرف سوخت صورت خواهد گرفت .براي گسترش اين هدف ،پروژههاي
تحقیق و توسعه زيادي در زمینه گسترش فناوري شبكههاي موردي 5مانند سامانههاي مشاركتی 0تعريف
شدهاند .سامانههاي مشاركتی كه در اين پروژهها تعريف شدهاند ،شامل ارتباطات خودرو با خودرو و خودرو
با زيرساخت میباشند كه اطالعات بالدرنگی را براي راننده از فضاي جاده فراهم میسازند .با استفاده از اين
اطالعات راننده میتواند عملكرد خود را تنظیم كند [] .[1تعدادي از اين پروژهها در ادامه آورده شدهاند.
در استرالیا نیز در سندي كه به عنوان پیشنويس راهبرد ملی صنعت سامانههاي حمل ونقل هوشمند با
همكاري و مشاركت ذينفعان صنعتی و دولتی تهیه شده است ،هدفِ ارتقاي عملكرد زيست محیطی به
عنوان يكی از  0هدف اصلی صنعت  ITSاين كشور مطرح شده است كه از طريق استفاده از فناوريهاي
نوين  ITSو فناوري ارتباطات خودرويی قابل تأمین میباشد [].[8
همچنین در امريكا ،وزارت حملونقل اين كشور كه تحقیقات و پايلوتهاي اجرايی وسیعی در حوزه
فناوري ارتباطات خودرويی انجام داده است ،به ارائه برنامهاي با عنوان  0AERISيا «كاربردهايی براي
حفاظت از محیط زيست با استفاده از سنتز بالدرنگ اطالعات» پرداخته است .هدف اين برنامه ايجاد محیطی
براي دستیابی بالدرنگ به دادههاي ترافیكی میباشد كه با كمک آنها میتوان اثرات زيست محیطی بخش
حملونقل را كاهش داد.
در كشور ژاپن نیز تحقیقات و توسعههاي وسیعی در حوزه  ITSانجام شده است .در پايلوتی كه توسط
شركت نیسان در اين كشور انجام گرفته است ،با استفاده از سامانههاي ناوبري 2داخل خودروي نیسان،
اطالعاتی از ساير خودروهاي نیسان در جاده و سنسورهاي ترافیكی آنها دريافت میشود .سامانه مورد آزمون
در اين پايلوت به كاربرانش اين امكان را میداد تا از ازدحام و جريان سنگین ترافیک در طول مسیر مطلع
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شده و مسیر بهتر را براي سفر انتخاب كنند .نتیجه اين پايلوت داشتن  22درصد اطالعات بیشتر در مورد
ترافیک ،كاهش  02درصد زمان ترافیک و كاهش  57درصدي تولید گاز دي اكسید كربن بوده است [].[9
 -1-4پروژه eCoMove

پروژه  eCoMoveيک پروژه يكپارچه سه ساله است كه توسط كمیسیون اروپا در چارچوب برنامه
هفتم پژوهش و توسعه فنی ،تامین مالی میشود .بازه زمانی اين پروژه از آوريل  0252تا مارس  0250تعیین
شده است .اين پروژه راهحلی يكپارچه براي افزايش كارايی مصرف انرژي در حملونقل جادهاي فراهم
میآورد تا از اين رهگذر به رانندگان ،ناوگان حملونقل و بهره برداران جاده كمک شود .در اين راستا
اهداف زير مدنظر قرار گرفتهاند:
 كاهش میزان جابجايیهاي غیرضروري (مسیريابی بهینه)
 صرفهجويی در مصرف سوخت (رانندگی مقرون به صرفه)
 مديريت كارآمدتر ترافیک (مديريت بهینه شبكه)
مفهوم اصلی در اين پروژه عبارت از اين است كه با «رانندگی مقرون به صرفه» در طول جادههايی كه
مديريت اقتصادي دارند ،به يک سطح حداقلی از مصرف انرژي خواهیم رسید.
چشمانداز اصلی اين پروژه كاهش  02درصدي مصرف سوخت و در نتیجه كاهش انتشار گاز دياكسید
كربن است .اين پروژه سه عامل اصلی مصرف نامناسب سوخت خودروها ،يعنی:
 انتخاب مسیر به شیوه ناكارآمد عملكرد رانندگی ناكارآمد مديريت و كنترل نامناسب سوخترا در نظر گرفته و به حداقل رساندن مصرف سوخت خودروها از طريق ارائه راهكارهاي فناورانه براي
كاهش تأثیر اين عوامل را هدف گذاري كرده است.
اين پروژه فناوريها و كاربردهاي اصلی خود را بر مبناي ارتباطات  V2Vو  V2Iتوسعه خواهد داد ،به
گونهاي كه دادههاي مرتبط با رانندگی مقرون به صرفه ،به طور بههنگام با ساير خودروها و كنترل كنندههاي
ترافیک به اشتراك گذارده شود .برخی از كاربردهاي اصلی اين پروژه عبارتند از:
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 :Eco-pre-Trip Planning كه با تحلیل اطالعات مربوط به انرژي ،زمان جدايش بهینه و
بهترين مسیر را به راننده پیشنهاد میكند.
 :EcoSmartDriving يک «مربی مجازي» كه رانندگی پويا و راهنماي مسیريابی و نیز نكات
راهنماي سفر را در اختیار راننده قرار میدهد تا كاركردهاي خودرو را در جهت حداقل استفاده
از سوخت ،بهینه نمايد.
 :EcoMonitoring كه اطالعات ثبت شده از خودروها بعد از سفر در مسیرهاي ناشناس را در
اختیار مركز كنترل ترافیک قرار میدهد تا نقاطی از مسیر كه در آنها میزان مصرف انرژي باالتر
بوده است ،مشخص گردد.
 :EcoAdaptive Traveller Support كه با ارسال اطالعات مربوط به وضعیت ترافیک،
توصیههاي مسیريابی و فهرستی از دادههاي سرعت مناسب در هر قسمت از مسیر 5به
سامانههاي همیار راننده درون خودروها ،به رانندگان كمک موثري مینمايد.
 :EcoMotorway Management ابتكاراتی براي مديريت جريان ترافیک با رويكرد صرفهجويی
در مصرف انرژي در شبكههاي بینشهري را ارائه می دهد.
 -2-4پروژه FRILOT

پروژه آزمايشی  FRILOTبا برآورد كاهش  01درصدي مصرف سوخت ،مورد پشتیبانی كمیسیون اروپا
قرار گرفته و در آوريل  0222براي مدت دو سال و نیم آغاز شده است [].[10
خدمات  FRILOTبه شرح زير با هدف افزايش كارايی انرژي براي ناوگان حملونقل جادهاي كاال در مناطق
شهري طراحی شده است:
 .5كنترل تقاطعها با هدف بهینهسازي مصرف انرژي،
 .0تنظیم تطابقی سرعت و شتاب خودرو،
 .0پشتیبانی پیشرفته از رانندگی سازگار با محیط زيست،
 .2رزرو جا براي بارگیري  /تحويل همزمان.
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ايده كلی اين است كه در تقاطعهاي خاصی درون شهرها به عبور كامیونها اولويت داده شود (در
مسیرهاي خاص يا زمانهاي معینی از روز) و از اين تخصیصِ اولويت به عنوان مشوقی براي شركتهاي
باربري استفاده گردد تا از سامانه تنظیم سرعت و شتاب در كامیونهاي خود استفاده كرده و رانندگی سازگار
با محیط زيست را پشتیبانی میكنند .عالوه براين ،امكاناتی در شهرها براي رزرو محل توقف و زمانبندي
استفاده از فضاي تحويل بار به شیوه پويا ايجاد میگردد .خدمات مذكور بطور آزمايشی در شهرهاي لیون
فرانسه ،هلموند در هلند ،كاركف لهستان و بیلبائو در اسپانیا اجرا شده است( .شكل )-1

شكل  -5برآورد میزان کاهش دو نوع آالینده در مدل خیابان  Walnutقبل و بعد از بهینه سازی زمانبندی چراغ راهنمایی
[][11

 -3-4پروژه SARTRE

پروژه  SARTREتوسط هفت شريک اروپايی و با حمايت اتحاديه اروپا اجرا شده و تنها پروژهاي از
اين نوع است كه بر توسعه فناوري حركت گروهی خودروها در بزرگراههاي معمولی تمركز دارد [] .[12در
اين فناوري ،حركت گروهی خودروها 5در يک محیط مشترك با ساير كاربران جاده به اجرا گذارده میشود.
Platooned Traffic

1

پروژه طراحی و پیادهسازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی
صفحه  00از 02

بررسی کاربردهای زیستمحیطی فناوری ارتباطات خودرویی

JD CVT Environment
Apps Report r4.1
920311.docx

اين «قطارهاي جادهاي» باعث ترويج حمل و نقل ايمنتر و پاكتر میشوند .زيرا گروههاي وسايل نقلیه
توسط يک راننده حرفهاي در يک كامیون هدايت میشود و زمان پاسخ به تعامالت میان خودرويی بسیار
سريعتر خواهد شد .كاهش اثرات زيست محیطی به اين دلیل است كه خودروها به فاصله كمی از يكديگر
حركت میكنند و اثر نیروي مقاومت ناشی از اصطكاك هوا بر روي خودروها كاهش میيابد .انتظار میرود
تا  02درصد كاهش مصرف سوخت ،حاصل اجراي اين فناوري بوده و از ظرفیت جادهها به نحو كارآمدتري
استفاده شود.
 -4-4پروژه COSMO

اجراي پروژه  00ماهه  COSMOبا هدف نمايش مزاياي خدمات روانسازي ترافیک بهصورت
مشاركتی در كاهش آلودگی هوا و با حمايت مالی اتحاديه اروپا براي سالهاي  0252تا  0250و با هزينه 2
میلیون يورو برنامهريزي شده است .اين پروژه براي دستیابی به هدف مديريت ترافیكی سازگار با محیط
زيست ،از فناوريها و سناريوهاي متفاوتی استفاده میكند [] .[13كاربردهاي مورد آزمايش اين پروژه در 0
منطقه پايلوت (ايتالیا ،سوئد و اتريش) پیادهسازي شدهاند (شكل  .)-2اين كاربردها عبارتند از:
 پشتیبانی از رانندگی سازگار با محیط زيست،
 مديريت و كنترل ترافیک سازگار با محیط زيست،
 مديريت دسترسی سازگار با محیط زيست.

شكل  -6تصویری از خودروی مجهز به فناوری در نزدیكی تقاطع  -پروژه COSMO
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 -5-4پروژه simTD

در كشور آلمان ازدحام و راهبندانهاي ترافیكی سالیانه بیش از  57میلیارد يورو هزينه ايجاد میكند
[] .[14جلوگیري از ايجاد ازدحام و راهبندانها ترافیكی در اين كشور میتواند سهم گستردهاي در كاهش
مصرف سوخت و كاهش آاليندههاي گازي داشته باشد .پروژه  SimTDبا مشاركت وزارت حملونقل
آلمان ،كارخانجات سرآمد خودروسازي مانند دايملر ،فورد ،آاودي و بی ام دبلیو ،شركتهاي مخابراتی و
ساير مراكز تحقیقاتی در اين كشور بین سالهاي  0228تا  0250در منطقه  Hessenاين كشور و با هزينهاي
بالغ بر  22میلیون يورو بهاجرا درآمد .اين منطقه بهلحاظ وجود فرودگاه ،استاديوم ورزشی و مركز مبادالت
تجاري فرانكفورت از شريانهاي اصلی ارتباطی ،از پرازدحامترين مناطق ترافیكی كشور آلمان میباشد و
بههمین دلیل آزمايشها و آزمونهاي میدانی در شرايط ترافیكی واقعی و روزمره انجام پذيرفت.
آزمون  simTDبراي بررسی تأثیر ارتباطات خودرويی در كاهش مصرف سوخت و زمان مسافرت و نیز
ايجاد قابلیت پیشگیري از تصادفات و اطالع رسانی به رانندگان در مورد حضور خودروي اورژانس در مسیر
حركت آنها طراحی شده است.
كاربردهاي مديريت و روانسازي ترافیک در اين پروژه كه باعث كاهش شايان مصرف سوخت و
آاليندههاي گازي میشوند ،عبارتند از:
پیشرو
ِ
 اطالعرسانی درون  -خودرويی در مورد شرايط ترافیكی و مسیرهاي
 راهنماي مسیريابی پیشرفته
 كاربرد پیشنهاد مسیر جايگزين (در هنگام ازدحام يا بسته بودن مسیر پیشِرو)
 بهینهسازي زمانبندي چراغراهنمايی در تقاطعات شهري بر اساس دادههاي مخابره شده
خودروها و زيرساخت
 اطالعرسانی درون خودرويی در مورد مناطق كارگاهی در جاده
يكی از سه نمايش پروژه  simTDبه اين منظور است كه نحوه كنترل سرعت خودرو توسط يک چراغ
راهنمايی ،جهت تنظیم سرعت آن بسته به چرخه هاي چراغ راهنمايی نشان داده شود .در اين اجرا ،سرعت
خودرو طوري تنظیم میشود كه بیجهت در پشت چراغ قرمز متوقف نشده و باعث اتالف سوخت و
آلودگی هوا نگردد [].[15
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 جمعبندی-5
 يكی از چالشهاي اصلی جوامع بشري،كاهش اثرات مخرب حملونقل بر روي محیط زيست
 سهم فناوريهاي نوين در اين رابطه بیشتر با كاربرد سامانههاي هوشمند نوين حملونقل.محسوب میشود
 فناوري نوظهور ارتباطات خودرويی در كانون اصلی توجه كارشناسان و،تعريف میشود كه در اين میان
 وسیله نقلیه ديگر يک موجوديت فیزيكی خنثی نیست بلكه، در اين فناوري.سیاست گذاران قرار گرفته است
به منبع گردآوري و اشتراكگذاري اطالعات مفید در رابطه با وضعیت ترافیكی تبديل میشود و از اين طريق
 اطالعات بسیار مفیدي براي تصمیمگیران و سیاستگذاران مسايل،ضمن اصالح الگو و رفتار رانندگی افراد
 مطالعات نشان میدهند كه استقرار فناوري ارتباطات خودرويی در مدت زمان.ترافیكی فراهم میشود
 درصد آاليندهها و مصرف سوخت منجر شود كه تركیب اين دو01  تا52 مناسب میتواند به كاهش بین
.عامل نقش بسزايی در ارتقاي كیفیت محیط زيست و در نتیجه سالمت زندگی انسانها خواهد داشت
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