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 .1پيشگفتار
گسترش سريع شهرنشيني و چالشهاي فرهنگي ،اجتماعي ،زيستمحيطي و اقتصاديِ وابسته به آن يكي از
موضوعات اصلي مورد توجه سياستگزاران تمامي كشورهاي در حال توسعه ميباشد .پيشبيني ميشود
جمعيت جهان تا سال  1020از  2ميليارد نفر كنوني به  9ميليارد نفر برسد .برمبناي اين رشد ،تا  32سال
آينده جمعيت شهري دنيا نيز از  3.2ميليارد نفر كنوني به  6.3ميليارد نفر خواهد رسيد .به اين ترتيب شاهد
آن خواهيم بود كه روي هم رفته تمامي شهرهاي دنيا هر هفته با  1ميليون نفر افزايش جمعيت مواجه باشند.
اين واقعيت ها حاكي از فشار روزافزون بر منابعي از قبيل معابر شهري ،بزرگراهها ،جادههاي برونشهري و
امكانات حملونقل بوده و مسائلي عمده مانند افزايش تصادفات و آلودگي زيستمحيطي از عواقب ناگزير
آن خواهند بود.
مسائل و معضالتي كه افزايش ترافيك و فشار روزافزون بر امكانات حملونقل پديد ميآورند ،حول سه
محور اصلي قابل بررسي هستند:


ايمني :سوانح رانندگي در سراسر دنيا هر ساله باعث مرگ  1.3ميليون نفر و مصدوميت  10تا 20
ميليون نفر ديگر ميگردد .سوانح جادهاي نهمين عامل مرگ و مير انسانها در سراسر دنياست .در
صورتي كه اقدامات اساسي در اين زمينه صورت نگيرد ،تا سال  1030تصادفات جادهاي به مكان
پنجم در فهرست عوامل مرگومير انسانها در سراسر دنيا صعود خواهد كرد].[1



محيط زيست :وسايل نقليه منبع عمده انتشار گازهاي آالينده در شهرهاي بزرگ هستند .در حالي
كه بيشتر بخشهاي صنعتي با پيشرفت فناوري از انتشار گازهاي آالينده كاستهاند ،اين ميزان در
بخش حملونقل همچنان رو به افزايش است .پيش بيني ميشود كه بين سالهاي  1010تا 1020
ميزان دياكسيد كربن منتشر شده از خودروها دو برابر شود].[1



تحركپذيري :تراكم روزافزون ترافيكي منجر به كاهش تحركپذيري شهروندان و اتالف ميليونها
ساعت از وقت مفيد آنان در گلوگاههاي ترافيكي ميشود .اين امر اثر بازدارندهاي بر توسعه
اقتصادي و اجتماعي شهرهاي بزرگ دارد.
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در سالهاي اخير با پيدايش فناوري ارتباطات خودرويي و معرفي كاربردهاي آن در ارتقاء ايمني حملونقل
زميني از حدود يك دهه قبل در دنيا ،همواره اين سئوال بسيار مهم مطرح بوده است كه پيادهسازي اين
فناوري چگونه خواهد بود و به چه ترتيب ميتوان كاربران نهايي و رانندگان خودروها را از مزاياي آن
بهرهمند نمود؟ پس از بررسيهاي فني گسترده توسط گروههاي پژوهشي متعدد در كشورهاي مختلف و
قطعيت يافتن كارآمدي فناوري مزبور به منظور تبادل پيامهاي ايمني بين خودروها و ارائه استاندارد
دسترسي بيسيم در محيطهاي خودرويي به شماره  IEEE 802.11pموسوم به  WAVEدر سال ،1010
تالش جهاني بر ايجاد شرايط الزم به منظور استقرار اين فناوري و استفاده عملياتي آن از طريق مشاركت
دولتها ،شركتهاي خودروسازي و عموم سازمانهاي ذينفع مانند سازمانهاي متولي مديريت و كنترل
ترافيك متمركز گرديده است .در اين ارتباط تدوين الگوهاي كسب و كار متناسب در بخشهاي مختلف و
ارائه راهكارهاي تجاريسازي محصوالت مبتني بر اين فناوري به عنوان يك ضرورت مطرح شده است و
هماينك در صدر اهداف پروژهها و برنامههاي سازمانهاي ذيربط در اين بخش قرار دارد.
فناوري ارتباطات خودرويي از پيشرانهاي خاص خود برخوردار است .پيشرانهايي مانند مشاركت جدي
سازمانهاي مديريت و كنترل ترافيك كه به دنبال راهحلهاي اثربخش براي حل مشكالت ايمني و تردد
خودروها در كالن شهرهاي امروز هستند و در تالشند تا با استفاده از فناوريهاي نوين ،تراكم روزافزون
ترافيكي ،ميزان انتشار گازهاي آالينده و همچنين ميزان سوانح منجر به خسارات ،مصدوميتها و مرگومير
انسانها را كاهش دهند .اين سازمانها خود يكي از عواملي به حساب ميآيند كه از نقش مؤثري در توسعه
كاربردهاي فناوري ارتباطات خودرويي برخوردار هستند .نقش و تأثيرگذاري اين سازمانها از آنجايي
پررنگ مي شود كه با يك رويكرد اقتصادي ،موجبات ارتقاء فرهنگ عمومي در استفاده از اين فناوري را
فراهم كرده و نتايج بالفصلي را در روانسازي ترافيك و ارتقاء ايمني رانندگي رقم خواهند زد.
Connected Vehicle Technology
Wireless Access in Vehicular Environments

1
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توسعه فناوري تجهيزات هوشمند ارتباطي و راه يافتن آن به خودروهاي شخصي و عمومي منجر به پيدايش
راهحل نوآورانه جديدي گرديده و افقهاي تازهاي را براي كاهش حل مشكالت ياد شده گشوده است .اين
فناوري با عنوان ارتباطات خودرويي در سالهاي اخير به محور اصلي فعاليت وزارتخانههاي حملونقل در
كشورهاي توسعه يافته تبديل شده است.
گزارش حاضر ،صرفاً با هدف زمينهسازي ورود به ارزيابي تأثيرات فناوري ارتباطات خودرويي بر آينده
خدمات مديريت و كنترل ترافيك در محيطهاي شهريِ كشور ارائه شده است .به علت نوپايي فناوري و
نبودن تجربه قبلي پيرامون آن در كشور ،در اين گزارش عمدتاً مسائل و موضوعات مطرح شده در سطح
جهاني مورد اشاره قرار گرفته است ،مسائل و موضوعاتي كه هر يك ميتوانند مصاديق خاص خود را در
كشور داشته باشند.

 .2مروري بر فناوري ارتباطات خودرويي
فناوري ارتباطات خودرويي گام بزرگي در عرصه سامانههاي حملونقل هوشمند به حساب ميآيد .در اين
فناوري تجهيزاتي بر روي خودروها و محلهايي خاص در كنار جاده نصب ميشوند كه امكان برقراري
ارتباط بيسيم خودروها با يكديگر و نيز بين خودروها و تجهيزات كنار جاده را فراهم ميسازند .با مبادله
اطالعات حساسي مانند موقعيت ،سرعت و جهت حركت خودروها تا بردي معين ،رانندگان خودروهاي
مجهز به اين فناوري از سطح آگاهي باالتري در رابطه با حضور ساير خودروها در نزديكي خود برخوردار
ميشوند و ميتوانند با دريافت اطالعات بهموقع ،براي مقابله با شرايط خطرناك و پرهيز از ورود به
موقعيتهاي حادثهآفرين ،تصميماتي آگاهانه اتخاذ كنند .به طور كلي كاربردهاي مبتني بر فناوري ارتباطات
خودرويي در دو بخش دستهبندي ميشوند]:[1
 ارتباطات خودرو با خودرو) : (V2Vخودروها با تجهيزات الكترونيكي به نام واحد وضعيتنماي
Vehicle-to-Vehicle
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خودرو ) (OBUاز طريق امواج بيسيم به مبادله پيام با يكديگر ميپردازند .اين پيامها برمبناي
اطالعات قابل دريافت از حسگرهاي درون خودرو (از جمله سرعتسنج ،شتابسنج ،مكانياب
ماهوارهاي ،حسگر ترمز سامانه  ABSو  )...و طبق استاندارد مشخص توليد ميشوند.
 ارتباطات خودرو با زيرساخت) : (V2Iتبادل پيام بين خودروها و شبكه ارتباطات زيرساخت با
استفاده از تجهيزاتي موسوم به واحدهاي كنار جادهاي ) (RSUصورت ميپذيرد .در اين بخش
دادههاي رديابي خودروها واطالعاتي مانند زمانبندي چراغهاي راهنمايي و دادههاي آب و هوايي
و شرايط ترافيكي جادهها توسط واحدهاي كنار جادهاي گردآوري و متناسباً پيامهاي الزم به
خودروهاي عبوري از محدوده تحت پوشش RSUها ارسال ميشوند .پيامهاي ارسالي به خودروها
براساس تحليل اطالعات گردآوري شده در مركز كنترل و مانيتورينگ RSUها توليد شده و با
هدف ارتقاء سطح ايمني ،افزايش تحركپذيري و بهبود كارآيي سوخت خودروها مورد استفاده
قرار ميگيرند.
كارشناسان بر اين باورند كه فناوري ارتباطات خودرويي در آينده نزديك نقش مهمي در ارتقاي ايمني
رانندگي ،روانسازي ترافيك و كنترل آاليندهها و كاهش مصرف سوخت خودروها ايفا خواهد كرد .فناوري
ارتباطات خودرويي از ظرفيتهاي قابل توجهي در جهت ارائه خدمات بهتر به عموم كاربران و مشتريان،
كاهش هزينههاي بيمه ،بهبود مديريت ترافيك ،ايجاد الگوهاي جديد كسبوكار و سودآوري براي ذينفعان
مختلف برخوردار ميباشد.

 .3کاربردهاي قابل اجراي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي در شهر تهران
كاربردهاي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي در پاسخ به نيازهاي دنياي واقعي پيرامون ما ،طرح و به اجرا

Vehicle-to-Infrastructure
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گذارده ميشوند .ارتباطات خودرويي بستر مناسبي براي نوآوري در صنعت حملونقل هوشمند محسوب
ميشود ،بدين ترتيب كه با وجود ثابتبودن نسبي معماري و زيرساختهاي اين فناوري ،ميتوان با تركيب
مناسب اجزاي آن كاربردهاي بسيار متنوعي ابداع كرد كه هركدام در خدمت يكي از نيازهاي واقعي جامعه
بشري باشند.
همچنانكه پيشتر بيان شد ،كالنشهرهاي بزرگ با مشكالت بزرگي در زمينه ترافيك و آلودگي هوا مواجه
هستند و هزينه عظيم توسعه زيرساختارهاي حملونقل لزوم استفاده از فناوريهاي نوين حملونقل
هوشمند را بيش از پيش برجسته ميسازد .در اين بخش از گزارش برخي كاربردهاي مهم اين سامانه از
منظر تناسب با مشكالت شهري به اختصار معرفي ميگردد .از آنجايي كه يكي از راهحلهاي اساسي
تخفيف مشكل ترافيك و ازدحام خودروها در شهرهاي بزرگ ،گسترش شبكه حملونقل عمومي و بويژه
اتوبوسراني است ،ميتوان در شروع پيادهسازي تاكيد اصلي را بر روي كاربردهاي قابل اجرا در سامانههاي
اتوبوسراني شهري داشت.
مفهوم اتوبوس مرتبط ] [3كه اخيرا در ادبيات علمي اين حوزه وارد شده است ،نمايانگر تاكيد كارشناسان و
صاحبنظران مسايل حملونقل شهري بر اهميت تجهيز خطوط حملونقل عمومي به سامانههاي ارتباطات
خودرويي ميباشد .در اينجا منظور از اتوبوس مرتبط ،يك اتوبوس مجهز به سامانههاي ارتباطي است كه از
اطالعات دريافتي از ساير خودروهاي عمومي و شخصي و زيرساخت براي ارتقاي خدمات حملونقل
مسافر استفاده ميكند.

شکل -1نمونهاي از اتوبوسهاي مرتبط هوشمند
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 .3کاربردهاي ايمني فناوري ارتباطات خودرويي
فناوري ارتباطات خودرويي ايمني بيشتري را براي همگان تضمين ميكند .اين فناوري ميتواند با پديد
آوردن امكان اجتناب از تصادفات ،مديريت بهينه خدمات اضطراري و حفاظت از جان كاربرانِ آسيبپذيرِ
جادهها ،موجب ارتقاي ايمني همگاني گردد .طبق نظر اداره ملي ايمني ترافيك بزرگراههاي آمريكا
) (NHTSAفناوري ارتباط خودرويي ميتواند باعث كاهش  80درصدي تصادفات جادهاي شود ].[6
 .3.1اجتناب از تصادفات
خودروهاي مدرن امروزي اطالعات زيادي را براي راننده خود فراهم ميآورند .هر رانندهاي با نگاه به
داشبورد خودروي امروزي خود ميتواند از ميزان باد الستيكها ،بسته يا باز بودن كمربند ايمني يا دماي
بيروني مطلع شود .رادارهاي ضدتصادف و هشداردهندهي يخزدگي كف جاده به حسگرهاي متداول در
خودروها تبديل شدهاند .اما اين وسايل ،اطالعاتي در مورد خودروهاي نزديك يا وضعيت ساير رانندگان
فراهم نميكنند ،يعني اطالعاتي كه سالمت راننده به آنها وابسته است .به عنوان مثال ،تخمين زده ميشود كه
حدود يك سوم تصادفات در نتيجه فقدان ديد كافي است .فناوري ارتباطات خودرويي ميتواند راننده را از
وجود خودرويي در پشت پيچ تند يك جاده و يا در باند مخالف حركت به هنگام سبقت ،آگاه ساخته و با
ايجاد فرصت كافي براي واكنش مناسب ،او را از اقدام اشتباه و مخاطرهآميز برهاند .تجهيزات ارتباطي درون
يك خودروي هوشمند دادههاي مربوط به موقعيت ،سرعت و جهت حركت آنرا به اطالع ساير خودروهاي
موجود در مسير ميرسانند .بدين ترتيب در هنگام يك سبقت مجاز ،راننده ميتواند از عدم حضور يك
خودرو در باند مخالف در يك فاصله مخاطره آميز مطلع شده و تصميم مناسبي اخذ نمايد .نمايي از اين
نمونه كاربرد در شكل قابل مشاهده است.

On-Board Units
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شکل - 2آگاهي از وجود خودرو در باند مخالف در هنگام سبقت مجاز

 .3.2مديريت بهينه خدمات اضطراري
به هنگام بروز يك سانحه ،تسريع در امدادرساني ميتواند موجب نجات جان انسانها و حفظ اموال آنان
گردد .تجهيزات كنار جادهايِ مجهز به وسايل ارتباطي هوشمند ميتوانند محل بروز سانحه را به اطالع
خودروهاي امدادرساني و ساير وسايل نقليه برسانند .بدين ترتيب عالوه بر تسريع اطالعرساني ،ساير
وسايل نقليه ميتوانند با باز كردن راه به روي خودروهاي اورژانس به تسريع امدادرساني كمك كنند .نمايي
از اين نمونه كاربرد در شكل آمده است.

شکل -3تسريع در امدادرساني از طريق باز شدن مسير خودروهاي امدادرسان

 .3.3هشدار ترمز ناگهاني
كاربرد هشدار ترمز ناگهاني يا  EEBLيك كاربرد خودرو به خودرو ) (V2Vاست كه در صورت ترمز و
كاهش سرعت ناگهاني يك خودرو ،با ارسال هشدار مناسب ،ساير خودروهاي پشتِسر را مطلع ميكند .در
Road-Side Equipments
). Emergency Electronic Brake Light (EEBL
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اين صورت وسايل نقليهاي كه خودروي ترمزكننده از ديد آنها پنهان است ،از اين وضعيت خطرآفرين به
موقع مطلع شده و فرصت تنظيم سرعت خود را خواهند داشت .اين كاربرد بويژه براي جلوگيري از بروز
تصادفات زنجيرهاي در بزرگراهها مناسب خواهد بود .كاربرد  EEBLهماينك به عنوان كاربردي كه در
آزمونهاي ميداني مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته است ،در دستور كار شركتهاي خودروسازي براي
پيادهسازي عملياتي قرار گرفته است.

شکل  -4هشدار ترمز ناگهاني

 .3.4حفاظت از عابرين و کاربران آسيبپذير جاده
زيرساختهاي هوشمند جادهاي مجهز به فناوري ارتباطات خودرويي ،ميتوانند به حسگرهايي مجهز شوند
كه حضور افراد ناتوان و كمتوان در تقاطعها را به اطالع رانندگان عبوري از محل برسانند .بدين ترتيب
باعث هشياري رانندگان و حفاظت از جان عابرين و كاربران آسيبپذير ميگردند .در اين بخش از طريق
يكپارچهسازي خدمات تلفن همراه و فناوري ارتباطات خودرويي ،قابليت تشخيص حضور و عبور عابرين
پياده در پشت موانع ديد رانندگان ايجاد ميشود.

شکل  -5ارسال هشدار عبور عابر پياده در تقاطع ،براي خودرو
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 .4کاربردهاي محيط زيست فناوري ارتباطات خودرويي
فناوري ارتباطات خودرويي ميتواند منجر به استفاده بهتر از منابع زيستمحيطي شود .اخذ تصميمات
آگاهانه در هنگام رانندگي منجر به كاهش زمان مسافرت و كاهش مصرف سوخت شده و بدين ترتيب
انتشار آاليندهها كاهش خواهد يافت .واحدهاي ارتباطي درون خودرويي با استفاده از اطالعاتي كه از
تجهيزات هوشمند كنار جاده دريافت ميكنند ،ميتوانند سرعت مناسب براي رانندگي و مسير مناسب
مسافرت را تعيين كنند .بدين ترتيب با ارتقاي كيفيت رانندگي ،ضمن كاهش مصرف سوخت ،از استهالك
وسيله نقليه نيز كاسته ميشود .همچنين امكان اطالعرساني به راننده در باره وضعيت سالمت كاركرد اجزاي
مرتبط با فرآيند مصرف سوخت خودرو ايجاد ميگردد تا نسبت به تعميرات اين اجزا و جلوگيري از انتشار
گارهاي آالينده محيط زيست اقدام نمايد.

شکل  -6ارسال هشدار وضعيت چراغ راهنمايي به واحدهاي درونخودرويي

 .4.1ارسال توصيههاي رانندگي سازگار با محيط زيست با استفاده از ارتباطات خودرويي
اين كاربردها شامل ارسال توصيههاي شخصيسازي شده (مانند سرعت پيشنهادي ،كاهش و افزايش سرعت
بهصورت بهينه بر اساس شرايط ترافيكي و تعامل با خودروهاي اطراف) به رانندگان خودروهاي مرتبط
براي بهبود عملكرد رانندگي آنان ميباشد .اين موضوع باعث كاهش مصرف سوخت و كاهش تصاعدات
كربني ميشوند .همچنين در اين كاربردها ،راهبردهاي هميار راننده ميتوانند با توجه به راهبردهاي
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سازگاري با محيط زيست پيادهسازي شوند .اين راهبردها عبارتند ار تغيير دنده ،خاموش و يا روشن كردن
خودرو و يا كاهش سرعت بهطوري كه بهترين حالت از نظر سازگاري با محيط زيست ،در نظر گرفته شود.

شکل  -7نمايي از مجموعه توصيههاي شخصيسازي شده دريافتي ،توسط رانندگان

 .4.2خطوط رانندگي پوياي سازگار با محيط زيست
خطوط رانندگي سازگار با محيط زيست  ،باندهاي جادهاي اختصاص يافتهاي هستند كه به منظور اهداف
زيست محيطي با استفاده از دادههاي ارتباطات خودرويي ،بهينهسازي شدهاند .اين خطوط شبيه به خطوط
 1HOVموجود ميباشند .اهداف استفاده از اين خطوط ،كاهش آاليندهها ،مقاصد ترانزيتي و مسافربري
ميباشند .با استفاده از فناوري ارتباطات خودرويي كاربردهايي براي پشتيباني از اكوالينهاي دايناميك،
مطرح ميشود كه اين كاربردها براي پشتيباني از استقرار محدوده ورود ،تعريف مرزها و مكانيابي
جغرافيايي اين خطوط ميباشد .اين كاربردها شامل راهبردهاي عملياتي مانند هماهنگسازي سرعت به
صورت سازگار با محيطزيست ميباشند و با استفاده از آنها محدوديتهاي سرعت بهگونهاي براي راننده
Echo-Line
High-Occupancy Vehicle lane

1
2

 HOVمسيري در بزرگراهها و خيابانهاي اصلي است كه در زمانهاي پر رفتوآمد ،به خودروهايي اختصاص مييابد كه سه نفرمسافر يا
بيشتررا حمل ميكنند.
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تعريف ميشود كه براي كاهش مصرف سوخت بهينهسازي شدهاند .اين محدوديتهاي سرعتي كمك
ميكنند تا تعداد توقفهاي غيرضروري راننده كاهش يافته و بتواند سرعت يكنواخت خود را حفظ كند .با
اينكار تا حد زيادي از مصرف سوخت اضافي و توليد گازهاي گلخانهاي جلوگيري ميشود.

شکل  -8خطوط سازگار با محيط زيست ايجاد شده توسط وزارت حمل ونقل امريکا []5

 .5کاربردهاي تحركپذيري فناوري ارتباطات خودرويي
در طول پنجاه سال گذشته سعي شده است تا افزايش ترافيك شهري و جادهاي با ساخت جادهها ،پلها و
اتوبانهاي جديد جبران شود .ليكن عليرغم هزينه مالي و زيستمحيطي هنگفت ،بهره اندكي حاصل شده و
مشكالت ترافيكي همواره روندي رو به رشد داشته است .فناوري ارتباطات خودرويي اين امكان را پديد
ميآورد كه با بهرهگيري از ابزارهاي راهيابي و استفاده بهينه از زيرساختها ،امكان تحركپذيري بيشتري
براي خودروها ايجاد گردد.
 .5.1بهينهسازي زمانبندي چراغ راهنمايي
هدف از پيادهسازي اين كاربردها پايين آوردن تعداد دفعات و زمان توقف در چهارراهها،كاهش ميزان
آاليندگي ودر نهايت بهبود جريان ترافيك در چهار راههاي مجهز به فناوري ميباشد .رويكردهاي
موجود در اين حوزه عبارتند از:
 ارسال توصيههايي به راننده خودرو جهت تنظيم سرعت هنگام نزديك شدن به تقاطعات بهطوري
كه در هنگام عبور وي از تقاطع ،چراغ راهنمايي سبز باشد (موج سبز).
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 درخواست اولويت عبور از چراغ راهنمايي توسط خودروهاي اورژانسي در هنگام نزديك شدن به
چهارراه
 درخواست اولويت عبور از چراغ راهنمايي توسط خودروهاي سنگين ترانزيتي يا مسافربري كه
آاليندگي بيشتري دارند.
 بهينهسازي زمانبندي چراغ راهنمايي چهارراههاي مجهز به فناوري ،با استفاده از اطالعات دريافت
شده از خودروهاي مرتبط مانند موقعيت خودرو ،سرعت ،ميزان توليد آاليندگي توسط خودرو و...

شکل  -9اولويت دهي به عبور خودروي اورژانسي از چهارراه توسط چراغ راهنمايي

 .5.2يافتن مسير بهينه
با استفاده از اين كاربرد ،بهترين مسير از نظر سازگاري با محيط زيست ،حداقل استفاده از سوخت و
همچنين كمترين ميزان ازدحام ترافيكي ،بين يك مبدأ و مقصد مشخص براي رانندگان خودروهاي شخصي
تعيين ميشود .به عنوان نمونه رانندگان ميتوانند از وجود يك مانع در مسير پيشِرو آگاه شده و به موقع از
مسيرهاي فرعي مناسب براي اجتناب از گيرافتادن در شرايط ازدحام ترافيكي استفاده كنند .شكل نمايي از
اين نمونه كاربرد را نشان ميدهد .اين كاربردها براي خودروهاي ترانزيتي و مسافربري نيز ميتواند سفارشي
شود.
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شکل  -9اطالع از وجود مانع در مسير پيشِرو و استفادهي به موقع از مسيرهاي جايگزين

 .5.3مسيريابي و يافتن جاي پارك در محيطهاي شهري
جستجو براي يافتن جاي پارك با وجود ازدحام ترافيكي در كالن شهرها يكي از مشكالت جددي در زمينده
مديريت ترافيك و حملونقل شهري است كه زندگي روزمره شهروندان را تحت تاثير قرار ميدهد .در زمان
شلوغي خيابانها ،زماني كه رانندگان در حال رانندگي هستند ،براي پيدا كردن نزديكترين جداي پدارك در
مسير حركت آنها ،اگر راننده اطالعات بهروزي از مكانهاي پارك خالي در اطدراف مقصدد را داشدته باشدد
بسيار مفيد خواهد بود .در يك مطالعه انجام شده ،نتايج مربوط به مشكالت پيداكردن جاي پدارك در شدهر
مونيخ آورده شده است] .[6برمبناي اين مطالعه ،مجموع خسارات اقتصادي ساالنه براي يافتن جداي پدارك
معادل  10ميليون يورو برآورد شده است كه شامل  3.2ميليون يورو براي مصرف گازوئيل و 120000ساعت
وقت تلف شده شهروندان ميباشد .در حدود  %66از كل ترافيك ،مربوط به خودروهايي است كه به دنبدال
جاي پارك هستند .تقريبا در هر ثانيه يك خودرو به دنبال جاي پدارك اسدت .بدر اسداس آمدار مربدوط بده
شهرهاي بزرگتر آلمان ،خسارات اقتصادي از  1تا 2ميليارد يورو در سال برآورد شده است][2

و همچنين براساس يافتههاي تحقيقاتي ديگر 2 ،تدا  10درصدد ترافيدك شدهري (و  60درصدد ترافيدك در
خيابانهاي فرعي) به دليل تالش خودروها براي يافتن جداي پدارك مناسدب اسدت .درآمددهاي حاصدل از
پاركباني پيشبيني ميشود تا  30ميليارد دالر در سال  1010افزايش يابد .برخدي از كاربردهداي ارائده شدده
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فناوري ارتباطات خودرويي در محيطهاي شهري

توسط فناوري ارتباطات خودرويي در اين زمينه به شرح زير قابل ذكر هستند:
 كنترل فضاهاي پارك اشغال شده در هر لحظه و اطالع رساني به رانندگان خودروها از طريقتجهيزات وضعيت نماي خودرو (،)OBU
 محاسبه متوسط زمان و مسافت سفر براي دستيابي به تسهيالت پاركينگ، ارائه پيشنهاد گزينههاي ارجح براي پارك با توجه جهت و موقعيت مكاني خودروهاي متقاضي، -ارائه سامانه رزو محل پارك و پرداخت الكترونيكي هزينه آن بصورت يكپارچه ،

شکل  -11شمايي از مسيريابي و يافتن جاي پارك در محيطهاي شهري

 .5.4کاربرد پرداخت عوارض
يكي ديگر از كاربردهاي ارتباطات خودرويي ،سامانه پرداخت الكترونيكي عوارض ( 1)ETCميباشد.
نمونهاي از اين كاربرد شامل يك جايگاه پرداخت عوارض است كه از چند خط ويژه تشكيل ميشود .در
باالي هر خط تجهيزات  RSUقرار ميگيرد كه ميتواند با OBUها ارتباط برقرار كند و بدين ترتيب به
صورت الكترونيكي امكان پرداخت عوارض ميسر ميشود (شكل  :11تصويري از يك سامانه  ETCاحداث شده

توسط شركت اطريشي  .) Kapschبراي اين منظور  ، RSUخودروي عبوري را شناسايي كرده و اطالعات آن
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را با اطالعات ثبت شده در پايگاه داده مركزي مطابقت ميدهد .سپس عوارض مدنظر را از حساب مرتبط با
آن كاربر برداشت ميكند .بدين ترتيب با وجود سامانههاي الكترونيكي پرداخت عوارض ،عبور و مرور
خودروها سريعتر خواهد شد تسهيالت مؤثري براي كنترل ازدحام جادهها ايجاد ميگردد .همچنين هزينه-
هاي ناشي از تراكنشها به علت خودكارسازي و كاهش نيروي انساني تعديل ميشود.
همچنين بكارگيري فناوري ارتباطات خودرويي در محلهاي اخذ عوارض به كاهش زمان تلف شده
مسافران منجر خواهد شد .در كشور ژاپن بيشتر عوارضيها با استفاده از فناوري  DSRCدر حال فعاليت
هستند .در آمريكا نيز بخشي از عوارضيها به اين فناوري مجهز شدهاند .شركت  E-ZPassدر عوارضي
هاي  16ايالت آمريكا سامانه خود را پياده نموده است كه براساس آمار ،اين شركت توانسته است در سال
 1002در حدود  30ميليون گالن در مصرف سوخت خودروها صرفهجويي ايجاد نمايد و از توليد در حدود
 162000تن كربن جلوگيري كند كه اين اعداد معادل حذف  20660وسيله نقليه از جادهها ميباشد.

شكل  :11تصويري از يك سامانه  ETCاحداث شده توسط شركت اطريشي Kapsch

 .6چالشهاي پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي در محيطهاي شهري
پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي در هر كالنشهر امروزي با چالشها و موانع مهمي
روبروست كه موضوع پژوهش و بررسي پيوسته كارشناسان و دانشمندان حوزه حملونقل و  ITSقرار
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گرفته است .چالش عمومي فراروي بسيار از كشورهاي در حال توسعه ،ساختارهاي قديمي و عقب مانده
حملونقل است كه امكان پيادهسازي سامانههاي پيشرفته را با دشواري مواجه ميسازد .با اين وجود برخي
چالشهاي اساسي فراروي توسعه سامانههاي پيشرفته حملونقل در شهر تهران ،ماهيت اين مساله را مشابه
با ساير كشورهاي در حال توسعه ميسازد كه از آن جمله مي توان به مسايل زير اشاره كرد:
 تدوين طرح جامع سامانههاي حملونقل هوشمند با در نظر گرفتن جايگاه فناوري ارتباطات خودرويي:
گرچه در طرح جامع سامانههاي حملونقل هوشمند شهر تهران] ،[8برنامهاي راهبردي براي افزايش
ايمني و تحركپذيري با اجراي طرحهايي مانند هوشمندسازي چراغهاي راهنمايي ،مديريت ناوگان،
تجهيز وسايل نقليه به سامانههاي هدايت مسير ديده شده است ،ليكن جايگاه مشخصي براي فناوري
نوظهور ارتباطات خودرويي و استفاده از توان بالقوه آن در جهت افزايش ايمني و ارتقاي مديريت
ترافيك شهري و تاثير آن بر محيط زيست در نظر گرفته نشده است .جايگاه اين موضوع به قدري حائز
اهميت است كه كشور آمريكا اقدام به بازنگري برنامه راهبردي  ITSخود بر مبناي اين فناوري نموده
است و برنامه جديدي را با عنوان " تحول حملونقل با ارتباطات خودرويي" براي بازه زماني
سالهاي 1010تا  1016منتشر نموده است [ ]6و همچنين كميسيون حملونقل ملي استراليا قصد دارد
سامانههاي مشاركتي حملونقل هوشمند را در اين كشور مورد توجه جدي قرار دهد .اخيراً در يك
مباحثهنامه[ ]9منتشر شده توسط اين كميسيون اعالم شده است كه فناوري ارتباطات خودرويي ميتواند
با فراهم ساختن امكان ارتباط بين خودروها و زيرساختهاي جادهاي ،ساالنه موجب نجات جان تعداد
قابل توجهي از انسانها در جادههاي اين كشور شود.

لذا با تعريف دقيق جايگاه و نقش سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي در طراحي و استقرار سامانه
حملونقل هوشمند شهري ميتوان به طرحي پايدارتر و كارآمدتر در زمينه مديريت ترافيك شهري و
ساير كاربردهاي اين فناوري دست يافت.
 تدوين و اجراي راهبردهاي بلندمدت و انعطاف پذير فناوري ارتباطات خودرويي كه قابليت يكپارچگي
الزم با چشمانداز كالن حملونقل در شهرها را داشته باشند .مطالعات نشان ميدهند كه در بسياري از
شهرهاي دنيا پروژههاي  ITSبطور مستقل از يكديگر اجرا ميشوند بدون اينكه بخشي از يك طرح
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جامعتر حملونقل تركيبي باشند .اين امر ميتواند نيل به فايده واقعي از اجراي چنين سامانههايي را با
دشواري مواجه سازد .يك راهبرد جامع بايد بلندمدت باشد تا امكان بهرهگيري از فناوريهاي نوظهور و
پاسخگويي به نيازهاي جديد شهروندان را فراهم سازد .همچنين انتظار ميرود اين راهبردها از قلمرو
كافي برخوردار باشند تا امكان ارتباط شهرها ،مناطق و موسسات دولتي با يكديگر را فراهم آورند .اين
راهبردها بايد مورد تاييد و حمايت تمامي مقامات عاليرتبه دولتي و شهري باشند تا اجراي درازمدت
آنها از پيش تضمين شده باشد.
 اتخاذ سياستها و رويكردهاي مشتري محور با هدف ارتقاي خدمات ارائه شده به شهروندان و درك
آنان در راستاي تاثيرگذاري بر الگوهاي رفتاري شهروندان .سامانههاي ارتباطات هوشمند خودرويي بايد
از تركيب مناسبي از كيفيت ،هزينه و سهولت استفاده برخوردار باشند تا در بين شهروندان اقبال عمومي
يابند .بدين ترتيب الگوي رفتاري شهروندان در راستاي توسعه بكارگيري و پذيرش اين سامانهها تحول
خواهد يافت.
 يكپارچهسازي سامانههاي هوشمند در سراسر شبكه حملونقل عمومي شهري و روشهاي مختلف
حملونقل (سواري ،اتوبوس ،مترو) .در فقدان يكپارچهسازي خدمات حملونقل در پهنه روشهاي
مختلف جابجايي ،مزيت اصلي سامانههاي هوشمند تحقق نخواهد يافت .سامانه ارتباطات هوشمند
خودرويي يكي از سامانههاي هوشمندي است كه بايستي نحوه يكپارچگي آن با ساير بخشهاي اين
شبكه مشخص گردد تا در آينده بتوان ،اهدف اصلي اين يكپارچهسازي كه سفري آسان ،مقرون به صرفه
و سازگار با محيط زيست است را تحقق بخشيد .بدين ترتيب يكپارچهسازي خدمات حملونقل
هوشمند در تمامي وسايل حملونقلي يكي از ضروريات غلبه بر مشكل ترافيك ،آلودگي هوا و ساير
مشكالتي است كه حل آنها هدف اصلي سامانههاي پيشرفته حملونقل قرار گرفتهاند.
 تامين منابع مالي الزم و پيادهسازي الگوهاي كسب و كار نوين :تامين منابع مالي كافي يكي از معضالت
اصلي بكارگيري سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي محسوب ميشود .سهمي كه بخشهاي خصوصي،
عموم مردم و حاكميت در اين رابطه بايد به عهده گيرند به روشني معلوم نيست و بايد از الگوهاي كسب
و كار نوين و متناسب براي تعيين راهحل مناسب سود جسته شود .چالش بزرگ ديگر كسب حمايت
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 بويژه اگر اجراي اين پروژهها متضمن.عمومي از اجراي پروژههاي توسعه كاربردهاي اين سامانه است
.مشاركت شهروندان در تامين بخشي از هزينهها باشد
 براي. بكارگيري فناوري ارتباطات خودرويي چيزي فراتر از اجراي فناوريهاي مجزا است،كالم آخر اينكه
تجلي واقعي مزاياي اين سامانه بايد همكاري گستردهاي بين تمامي سازمانهاي دولتي و خصوصي مسئول
.صورت پذيرد و قوانين كارآمد و روشني در اين زمينه تدوين و جاري شوند
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