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شماره 2
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 .1مقدمه و اهداف گزارش دوم
در گزارش اول ،اهداف ،ساختار و گامهای الزم در حوزه پایش فناوری ارائه شده است .پایش فناوری توانسته است
بخشي از نيازهای حوزههای فني را پوشش دهد و مقدمات الزم را جهت آغاز فعاليتهای مرتبط با نقشه راه را
فراهم آورد.
شناسایي و معرفي پروژههای مختلف در ژاپن ،اروپا و آمریكا ،معرفي كنفرانسهای بينالمللي و كنفرانسهای
داخلي با موضوعات مرتبط ،ارایه برخي اطالعات و اخبار روز ،ضمن پوشش برخي از نيازهای فني ،منجر به جذب
فعالتر مخاطبين سایت و ارتباط بهتر با برخي از ذینفعان پروژه گشته است.
در این گزارش ،هدف ادامه روند بررسي مسائل حاكميتي فناوری در پروژه  IntelliDriveو ارائه مسائل روز مرتبط
با این فناوری است.

 .2شرح مختصري از فعاليتهاي انجام شده در بهمن ماه 1390
در این بخش عناوین فعاليتهای انجام شده تا كنون بصورت فهرستوار ذكر ميگردد .برخي از این موارد در
پيوست ها با تشریح بيشتری مورد بحث قرارگرفته است.
 .1جستجو ،بررسي و خالصه سازی گزارشات مرتبط با نظام حاكميتي و مسایل مرتبط با نقشه راه كه مهمترین
آنها عبارتند از:
 خالصه گزارش تركيب پاسخهای مربوط به درخواست اطالعات مدل اقتصادی
 تحليل گسترش زیرساختهای وسيله نقليه مرتبط آشتو
 خالصه نيازهای حاكميتي

IntelliDrive

IntelliDrive

1

2

3

 .2شناسایي كاربردهای جدید سيستم و كاربردهای در حال آزمایش .در این مورد جستجوهایي در خصوص
آزمایشات كاربردهای طراحي شده و همچنين معماری و یا كاربردهای پيشنهادیِ نو صورت گرفته است.
1

Model RFI ResponsesSynthesis of IntellidriveSM Business
AASHTO Connected Vehicle Infrastructure Deployment Analysis
3
)IntelliDriveSM Governance Needs Summary (A Summarization of Research from 2004-2009
2
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 .3جستجوی استانداردهای مرتبط با سيستم كه در بخش فني دارای كاربرد است.
 .4جستجوی كنفرانسها و رویدادهای داخلي و بينالمللي
 .5بررسي اخبار روز فناوری در جهان
 .3خالصه گزارش پاسخهاي مربوط به درخواست اطالعات مدل اقتصادي IntelliDrive
عنوان سند :خالصه گزارش تركيب پاسخهای مربوط به درخواست اطالعات مدل اقتصادی

IntelliDrive

تاريخ انتشار سند :مارس ( 2009اسفند )1387
صاحب سند :اداره تحقيقات و فناوریهای نو ،1اداره راه ایاالت متحده
خالصه سند :در سال  2008ميالدی

RITA

اقدام به درخواست اطالعات (درخواست پاسخ به پرسشهای مطرح

شده) در خصوص مدلهای بالقوه اقتصادی  IntelliDriveنمود .پاسخها از دو اداره راه ایالتي ،سه كنسرسيوم صنعتي
و مؤسسه اقتصادی ،دو سازنده خودرو و  11مورد از فروشندگان دریافت شد.
 .3.1محور سؤاالت طرح شده و پاسخهاي دريافتي عبارتند از:
 .1فرصتها و محدودیتهای بازار/چشمانداز توسعه
 .2نيازهای فناوری
 .3ساختار تصميمگيری/سرمایهگذاری/حاكميت
 .3.2نکات كليدي
 .1عدم دریافت هزینه بابت كاربرد ایمني
 .2تشویق بخش خصوصي در توسعه سيستم با كاربردهای درآمدزا همانند تبليغات و اخذ عوارض
 .3تركيب سيستمهای مختلف جهت كاهش هزینهها
 .3.3كاربردها در تحقيق
 طراحي مدل اقتصادی1 Research and Innovative Technology Administration
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 تهدیدها و فرصتهای خصوصيسازی -مسائل مرتبط با اولویتدهي به ایمني و یا كارآیي حركت

1

 نحوه دریافت نظرات از ذینفعان .3.3بر اساس اين مستند بايد به اين سؤاالت در پروژه  CVTپاسخ داده شود:
 نحوه اداره سيستم چگونه خواهد بود؟ ساز و كارهای تجاریسازی این فناوری چيست؟ آیا امكان سبکسازی سيستم و استفاده از زیرساختهای مختلف برای كاربردهای مختلف بمنظور كاهشهزینهها وجود دارد؟
 چه استانداردهایي برای سيستم باید طراحي گردد؟ چگونه ميتوان بازاری مطمئن و قابل اعتماد جهت ورود بخش خصوصي ایجاد نمود؟ آیا امكان توسعه مرحلهای سيستم بدون از بين بردن یكپارچگي وجود دارد؟ با توجه به شرایط چه كاربردهایي باید بعنوان اولویت قرارگيرد؟ .3.3نکات مهم در پاسخها
در ادامه به بررسي نكات كليدی موجود در پاسخ به پرسشهای مطرح شده در هر یک از موضوعات پرداخته
خواهد شد .البته موارد مذكور تنها بر پایه پاسخ سؤالشوندگان است و نشان دهنده تصميم  IntelliDriveنيست.
 -3.5.1فرصتها و محدودیتهای بازار  /چشمانداز توسعه
 جدا و غير مرتبط دیدن شبكه ارتباطي و فناوریهای مرتبط با كاربرد ایمني از كارآیي حركت جهتافزایش سرعت پروژه با توجه به امكان اجرای مرحلهای آن .بيشتر پاسخ دهندگان اعتقاد به اولویت دادن
به كاربرد كارآیي حركت نسبت به ایمني داشتند.

1

Mobility
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 نياز به شبكه ارتباطي پرهزینه و با پشتيباني بيشتر ،لزوم تدوین استانداردها و مقررات كامل و بكارگيری درسطح ملي از جمله موانعي است كه منجر به قرارگرفتن كاربرد ایمني بعد از كاربرد كارآیي حركت خواهد
شد.
 -3.5.2نيازهای فناوری
 -كاربردهای كارآیي حركت نياز به

DSRC

1

ندارند و یک شبكه چندگانه بنظر كاراتر و كمهزینهتر خواهد

بود .البته نياز به  DSRCجهت كاربردهای ایمني مورد تأیيد است.
 برخي از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند كه ارتباطات برگشتي 2ميتواند از طریق فناوری سلوالر تأمين شود ونيازی به پيچيدهتر كردن سيستم كناره مسير نيست .همچنين سرعت پيادهسازی باالتر خواهد رفت.
 وسایل نقليه بدون توجه به كارخانه توليد كننده یا تامين كننده تجهيزات ،باید قابليت كار با شبكههایارتباطي مختلف را داشته باشند.
 اگر شبكه برگشتي نياز نباشد تجهيزات كنار جاده ارزانتر تمام ميشود .در این زمينه باید سه نكته زیر رامورد توجه قرارداد:
 .1كاربردهای كارآیي حركت و اقتصادی باید قابليت فعاليت روی شبكه بيسيم را داشته باشند.
 .2ارتباطات وسيله به وسيله و سلوالر باید برای بسياری از كاربردهای ایمني بدون نياز به شبكه مناسب
باشد.
 .3بسياری از تجهيزات كنار جاده نيازمند نصب و مدیریت توسط ادارات راه محلي است( .با توجه به عدم
نياز به شبكه برگشتي)
 -3.5.3ساختار تصميمگيري/سرمايهگذاري/حاكميت
 به طور كلي پاسخ دهندگان با ایفای نقش دولت فدرال در توسعه استانداردها و كاربردهای ایمني و هدایتبخش خصوصي در كاربردهای تجاری و كارآیي حركت ،موافق بودند و به تركيبي از سرمایه گذاری بخش
دولتي و خصوصي در سطوح ایالتي و محلي معتقدند.
Dedicated Short Range Communications
backhaul communications

1
2
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 ریسکهای بازار منجر به ایجاد مانع در راه سرمایهگذاری خصوصي بر روی این سيستم ميگردد .برخي ازاین ریسکها عبارتند از نبود استانداردها ،اعتماد و منافع مربوطه
 در بخش سرمایه گذاری عمومي برخي از پاسخ دهندگان به منابعي از جمله تبليغات ،اخذ عوارض ،فروشاطالعات و استفاده از خدمات سيستم اشاره نمودند.
 كاهش تصادفات ميتواند منجر به ایجاد منافع برای خودروسازان ،خریداران خودرو و جامعه گردد. سيستم حاكميتي با توجه به تعدد فعاالن سيستم نياز به یک سيستم امنيتي با بهبود مستمر دارد. بجای دسترسي عمومي به اطالعات ،سازندگان تجهيزات باید قراردادی با استفادهكنندگان از خدماتدستگاهها ،امضا نمایند .این دارندگان تجهيزات بایستي پس از جمعآوری اطالعات و حذف موارد شخصي،
این اطالعات را بصورت بينام به فروش برسانند .كمپانيهای طرف سوم نيز كار بازاریابي و فروش این
اطالعات را بر عهده خواهند داشت .با این رویكرد بكارگيری اطالعات از بخش دولتي به بخش خصوصي
واگذار ميگردد و مسائل مرتبط با حریم خصوصي با بهرهگيری از پروتكلهای امنيتي مرتفع خواهد شد.
 پاسخ دهندگان معتقد هستند كه اگر چه سرمایهگذاری فدرال برای كار الزم است ،اما واگذاری كار بهایالتها و بخش خصوصي منجر به تسریع در تجاریسازی سيستم خواهد شد.
 خدماتي همانند ایمني و خدمات اطالعرساني سفر باید برای استفادهكننده نهایي رایگان باشد و بخشخصوصي باید با كاربردهایي همانند جمعآوری عوارض الكترونيک ،مشاركت بخش خصوصي را جهت
تسریع در پيادهسازی سيستم تشویق نماید.
 برای مدل اقتصادی سيستم گزینههای مختلفي مطرح شده است كه برخي عبارتند از: .1اجرا و كنترل سيستم توسط دولت و تأمين هزینههای آن از طریق ماليات .این روش دارای
سرمایهگذاری باال و كندیِ اجرا است.
 .2یک سيستم تركيبي دولتي/خصوصي با اخذ هزینه از استفاده كنندگان.
 .3یک شبكه باز و رقابتي با چند انتخاب برای استفادهكنندگان
 .4سرمایهگذاری ایالتي یا محلي كه ميتواند منجر به اجرای غيركامل و یا غيرهمسان خواهد شد.
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 .5سيستم خصوصي باشد كه منجر به اجرای سریع ميگردد و هزینه آن از طریق اخذ عوارض تأمين
ميشود.
 .6سرمایهگذاری دولت محلي و یا خرید اطالعات توسط دولت محلي كه ميتواند منجر به بحثهای
امنيتي گردد.
 .7ایجاد یک چارچوب و مدل تجاری با درگير نمودن بخشهای مختلف كه دارای انگيزههای گوناگوني
هستند.

 .3تحليل گسترش زيرساختهاي وسيله نقليه مرتبط آشتو
عنوان سند :تحليل گسترش زیرساختهای وسيله نقليه مرتبط آشتو
تاريخ انتشار سند 17 :ژوئن  27( 2011خرداد )1390
صاحب سند :اداره تحقيقات و فناوریهای نو ،1اداره راه ایاالت متحده
خالصه سند :این گزارش سناریو گسترش زیرساختهای وسایل نقليه مرتبط را بوسيله آژانسهای ایالتي و محلي
تشریح ميكند و به همراه آن یک سری از استراتژیها و فعاليتهایي ارائه شده است كه باید توسط آشتو برای
پشتيباني توسعه و گسترش كاربردهای سيستم اجرا شود.
 .3.1نکات كليدي
 .1توجه به تطابق گامهای برنامه با یكدیگر (عدم توسعه نامتقارن سيستم)
 .2توجه به عمر فناوری با توجه به تجارب قبلي
 .3توجه به مسایل آموزشي و همایشها و استفاده از راهكارهای خاص جهت اطالعرساني و آگاهي بخشي
 .4تقسيم بندی و اولویتبندی كاربردها
 .3.2كاربردها در تحقيق
 تهيه نقشه راه و استرتژیها)1 Research and Innovative Technology Administration (RITA
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 تعيين كاربردهای سيستم .3.3بر اساس اين مستند بايد به اين سؤاالت در پروژه  CVTپاسخ داده شود:
 عمر این فناوری در ایران (جایگزیني آن با فناوریهای نو) چه مقدار خواهد بود؟ (با توجه به عمرفناوریهای دیگر در ایران)
 آیا عمر وسایل نقليه با عمر این فناوری سازگاری دارد؟ چه راه حلهایي برای توجيه قرارگيری تجهيزاتاین فناوری با عمر كوتاه بر روی وسایل نقليه با عمر باال وجود دارد؟
 كاربردهای این فناوری ،چه كاربردهای موجود و یا مورد نياز را در حوزه حمل و نقل و سایر حوزههاپاسخ خواهد داد؟
 تجهيزات مورد نياز در این فناوری ميتواند جایگزین چه تجهيزات موجود دیگری شود؟ چه كاربردهایي از سيستم ميتواند خطرزا باشد (علي الخصوص برای رانندگان)؟ آیا عدم استقبال از فناوریهایي همانند  ETCنميتواند بيانگر عدم تمایل به استفاده از این فناوری باشد؟ آیا سيستمهای موجود كنترل چراغهای راهنمایي ،با این فناوری سازگار است؟ تقسيمبندی دالیل تصادفات و نوع تصادفات در ایران (درون و برون شهری) چگونه است؟ چه كاربردهایياز فناوری تا چه ميزان هر نوع تصادف را كاهش خواهد داد؟
 -پروژههای تحقيقي ،مشاورهای و اجرایي مرتبط با پروژه

CVT

در ایران كدامند؟ چه پروژههای اجرا شده

داخلي برای انتقال تجربه و دانش به این پروژه مناسب است؟ چه سيستمهایي امكان تركيب با فناوری
مورد نظر را دارد؟ (سيستم

GPS

و تاخوگراف اتوبوسها و كاميونها ،نظارت تصویری بر طرح ترافيک،

پاركينگها و عوارضيهای هوشمند ،كارت سوخت و )...
 .3.3ابعاد سيستم

IntelliDrive

 پوشش اوليه كل ایاالت متحده با  300هزار مكان برای نصب .3.3ساير نکات مهم
 -همكاری با شركتهای سازنده خودرو جهت آزمایش سيستم

DSRC

d

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

كد سند

1.0

 11از 34

گزارش پایش فناوری بهمن ماه  - 90گزارش دوم

CVT Monitoring Report
No02 r1.5 901201.docx

 منافع حاصل از كاهش تصادفات با اجرای كامل تقریباً  44ميليارد دالر است. .3.4پنج هدف كاربرد سيستم
بطوركلي  5هدف زیر برای آژانس های دولتي و محلي در بكارگيری سيستم وجود دارد .این اهداف در تعامل با
یكدیگر هستند .بطور مثال افزایش ایمني و كاهش تصادفات در افزایش كارآیي حركت مؤثر است.
 بهبود ایمني ارتقای كارآیي حركت كاهش اثرات محيط زیستي تسهيل پرداخت الكترونيک بهبود كارآیي و عملكرد آژانسها در بهرهبرداری -4.6.1نكات مهم در بهبود ایمني:
 79 -درصد تصادفات با

V2V

كاهش ميیابد و در صورت وجودِ

V2I

در كنار  16 ،V2Vدرصد دیگر

تصادفات نيز كاهش خواهد یافت.
 -تصادفات مرتبط به

V2V

عبارت است از تصادفات از جلو ،تغيير باند و محل همگرایي (جمع شدگي)

ترافيک و تصادفات  V2Iعبارت است از انحراف مسير و تصادفات در تقاطعها
 تصادفات مرتبط با وضعيت راه و تصادفات ثانویه نيز با این فناوری كاهش ميیابد. -4.6.2نكات مهم در ارتقای كارآیي حركت:
 بهرهگيری بهتر از زیرساختهای موجود ،نياز كمتر به ساخت زیرساختهای جدید و تعمير و نگهداریزیرساختهای موجود كه منجر به صرفهجویي ميلياردها دالر هزینه و كاهش زمان از دست رفته در سفرها
خواهد شد.
 اهداف عبارت است از استفاده بهينه از ظرفيت ،تهيه اطالعات دقيق و بهروز سفرها و كاهش اثرات وقایعترافيكي
 -4.6.3نكات مهم در كاهش اثرات محيط زیستي:
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 كاهش آلودگي هوای ناشي از عملكرد بهينه ترافيک و كاهش مواد نگهداری (همانند نمک) منجر به بهبودكارآیي خواهد شد.
 -4.6.4نكات مهم در تسهيل پرداخت الكترونيک:
 پرداخت عوارض و هزینه بصورت الكترونيک ،بهبود كارایي حركت و كاهش هزینه بهرهبرداری را بههمراه دارد.
 -4.6.5نكات مهم در بهبود كارآیي و عملكرد آژانسها در بهرهبرداری:
 افزایش كارآیي آژانسها (كارگزاریها) با درنظرگيری این موارد امكانپذیر خواهد شد :كاهش وابستگي بهاطالعات ترافيكي اداره راهها ،بهبود پایش شرایط دارایيهای حمل و نقل ،كاهش منابع مورد نياز نگهداری
سيستم و افزایش اطالعات مورد نياز ارزیابي عملكرد
 .3.4تقسيم بندي كاربردها:
یک نوع تقسيمبندی اوليه از كاربردها عبارت است از:
 .1عمومي
 .2خصوصي
كه به دالیل ذیل قابل بازبيني است:
 بسياری از فعاليتهای بخش عمومي به بخش خصوصي واگذار گردیده مرز مشخصي بين بخش عمومي و خصوصي وجود ندارددر نگاههای دیگر برای تقسيمبندی كاربردها ميتوان تقسيمات را اینگونه دید:
 .1كاربردهای مرتبط با اهداف مستقيم و خاص (پرداخت الكترونيک عوارض) وایجاد قابليتهای كلي (عالئم
در وسایل نقليه)،
 .2كاربردهای مربوط به یک مد (اولویتبندی چراغ) و چند مد (تقاطع راه و راهآهن)،
 .3كاربردهای مرتبط به هریک از ذینفعان (رانندگان ،خودروهای تجاری و )...
 .3.4تحليل كاربردها:
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تحليل كاربردها در زمينههای ذیر صورت ميگيرد:
 ایمني تقاطع هشدار سرعت جمعآوری عوارض اعالم شرایط هوا و وضعيت جاده اطالعات شرایط روسازی مدیریت و كنترل ترافيک وسایل نقليه و محمولههای تجاری وسایل نقليه اضطراری كاربردهای دادهای آژانسها -4.8.1تحليل كاربرد ایمني تقاطع:
هدف :كاهش احتمال و شدت تصادفات در تقاطعها
این سيستمهای همكار بر جلوگيری از تصادفات تقاطع 1متمركز است و با توجه به نوع تقاطع و اندركنش آن با
سایر مدها (پياده ،وسایل نقليه اضطراری و  )...دارای تقسيمبندی مطابق جدول  1است.
جدول  -1تقسيمبندي سيستمهاي همکار در كابرد ايمني تقاطع
توضيح سيستم

عنوان سيستم
)CICAS-Violation (CICAS-V

اعالم هشدار به رانندگان دارای پتانسيل تجاوز از چراغ
اعالم هشدار دیناميک(پویا) برای رانندگان مسير فرعي در

)CICAS-Stop Sign Assist (CICAS-SSA

خصوص وجود فضای محدود در تقاطع ناشي از ترافيک غالب
)CICAS-Signalized Left Turn Assist (CICAS-SLTA

در تقاطعهای دارای گردش به چپ مركب 2و برای وسایل نقليه
منتظر گردش به چپ

)Cooperative IntersectionCollision Avoidance Systems (CICAS
permitted

1
2
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عنوان سيستم
)CICAS–Traffic Signal Violation (CICAS-TSV

توضيح سيستم
اعالم هشدار به دو راننده در خطر برخورد
مشابه  TSVاست با این مكانيزم كه با شناسایي وسيله در حال

)CICAS–Traffic Signal Adaptation (CICAS-TSA

تجاوز در شروع فاز قرمز ،زمان چراغ را سازگار ميكند و بجای
دادن چراغ سبز به وسيله در حال برخورد آن را پشت چراغ قرمز
نگاه ميدارد.

)CICAS–Stop Sign Violation (CICAS-SSV

برای جلوگيری از خطا در تقاطعهای دارای عالمت ترمز

CICAS–Stop Sign Violation
) Extensions (CICAS-SSV Extensions

برای جلوگيری از برخورد با پيادهها و دوچرخه سواران

پتانسيل تأثيرات این سيستمها به شرح جدول  2است.
جدول  -2پتانسيل تأثيرات سيستمهاي همکار در كابرد ايمني تقاطع
عنوان سيستم

تخمين تصادفات ساالنه

هزينه ساالنه

)CICAS-Violation (CICAS-V

200212

$9,759,131,692

)CICAS-Stop Sign Assist (CICAS-SSA

5013

$579,571,248

)CICAS-Signalized Left Turn Assist (CICAS-SLTA

229333

$12,261,025,825

)CICAS–Traffic Signal Violation (CICAS-TSV

234013

$12,511,250,841

)CICAS–Traffic Signal Adaptation (CICAS-TSA

250997

$15,880,166,220

)CICAS–Stop Sign Violation (CICAS-SSV

74693

$3,807,849,579

CICAS–Stop Sign Violation
) Extensions (CICAS-SSV Extensions

3843

$444,938,193

برای عابران پياده نابينا ميتوان از دستگاههای  DSRCقابل حمل استفاده نمود كه جابجا نمودن این دستگاه از جمله
مسائل استفاده از این سامانه برای عابرین نابينا است .برای سایر عابران پياده نيز بدون تجهيزات كنار مسير با مشكل
مواجه خواهيم شد.

d

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

كد سند

1.0

 15از 34

گزارش پایش فناوری بهمن ماه  - 90گزارش دوم

CVT Monitoring Report
No02 r1.5 901201.docx

همافزايي كاربرد :كاربرد ایمني تقاطع با سایر كاربردها همانند عبور وسایل نقليه اضطراری از تقاطع همافزایي دارد.
 -4.8.2تحليل كاربرد هشدار سرعت:
هدف :برای هشدار به رانندگان در نواحي كاهش سرعت یا نواحي نياز به سرعت كمتر از سرعت اعالم شده قبلي.
این هشدارهای سرعت ميتواند در موارد ذیل استفاده شود:
 .1در قوسها و محلهای ورودی رمپهای تقاطعهای غيرهمسطح
 .2هشدارهای نواحي كلي كاهش سرعت
 .3كاهش سرعت در نواحي نزدیک مدارس
 .4هشدار كاهش سرعت در محوطههای عمليات راهسازی
پتانسيل تأثيرات مطابق جدول  3است.
جدول  -3پتانسيل تأثيرات در كاربرد هشدار سرعت
عنوان سيستم

تخمين تصادفات ساالنه (وزني)

هزينه ساالنه

قوس های افقي

167/092

$28,225,375,843

امتداد قوس های افقي

7/647

$850,534,111

نواحي كاهش سرعت

360/694

$27,707,024,945

محوطههای عمليات راهسازی

16/364

$1,300,714,358

همافزايي كاربرد :با توجه به تجهيزات داخلي برای بسياری از كاربردهای تصویری و همچنين استفادهكنندگان
موبایل مناسب است.
 -4.8.3تحليل كاربرد جمعآوری عوارض:
هدف :برای پرداخت خرید سوخت ،هزینه پاركينگ ،عوارض مسير و سایر عوارض و هزینهها
یكي از كاربردهای سيستم پرداخت عوارض براساس كيلومتر 1است
)mileage-based user fees (MBUF

1
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همافزايي كاربرد :با بهرهگيری از فناوری

POS

1

امكان انجام پرداخت و انتقال وجه ایجاد ميشود و با شناسایي

پرداخت كننده (وسيله نقليه یا فرد) امكان محاسبه زمان سفر برای مدیریت ترافيک وجود دارد.
 -4.8.4تحليل كاربرد اعالم شرایط هوا و وضعيت جاده:
هدف :اطالعرساني وضعيت آب و هوا و تأثير آن بر مسير
مركز ملي تحقيقات جوی در یک قرارداد با اداره راه آمریكا ،سيستم انتقال داده خودرو 2را برای جمعآوری
اطالعات خودروها برای پشتيباني سایر مشاهدات آب و هوایي ایجاد نموده است.
اداره راه ميشيگان نيز برنامهای به نام  VIDASبرای اطالعرساني و هشداردهي شرایط آب و هوایي به مسافران از
طریق وسایل نقليه مرتبط دارد.
همافزايي كاربرد :نياز به سيستمهای نمایشي و اعالم هشدار داخل خودرو با بسياری از كاربردهای دیگر سيستم
همافزایي دارد .همچنين اطالعات این كاربرد تأثير بسيار زیادی بر كاربردهای ایمني و كارآیي حركت دارد.
 -4.8.5تحليل كاربرد اطالعات شرایط روسازی:
هدف :جمعآوری اطالعات مربوط به سطح راه
در حال حاضر این بررسي بصورت ساالنه انجام ميشود و جمعآوری اطالعات از طریق سيستم جدید و توسط
تعداد محدودی از خودروها بسيار كاراتر است.
اداره راه ميشيگان در قالب برنامه  DUAPبا تجهيز برخي از خودروهای خود به برداشت داده و ایجاد ارتباط آن با
 IRIاقدام نموده است.
همافزايي كاربرد :با اطالعات سنسورهای برداشت وضعيت روسازی ميتوان برخي از اطالعات آب و هوایي و
شرایط روسازی را نيز برداشت نمود.
 -4.8.6تحليل كاربرد مدیریت و كنترل ترافيک:

Point-of-Sale
)Vehicle Data Translator (VDT

1
2

d

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

كد سند

1.0

 17از 34

گزارش پایش فناوری بهمن ماه  - 90گزارش دوم

CVT Monitoring Report
No02 r1.5 901201.docx

هدف :این كاربرد ،كاركرد اصلي مؤسسههای حمل و نقلي است و به معني افزایش كارآیي و كاهش احتمال
برخورد است.
اجزای این كاربرد نظارت ،تحليل تصميمات و پيام به راننده است.
برخي از كاربردهای مربوطه عبارتند از:
 .1كنترل و زمانبندی چراغها
 .2اولویتبندی چراغ برای وسایل حمل و نقل عمومي و اضطراری
 .3هماهنگ كردن چراغهای شبكه
 .4مدیریت ترافيک فعال همانند مدیریت سرعت متغير
 .5كاربردهای خودكار بزرگراهي همانند مدیریت ظرفيت و سرفاصله
 .6كنترل رمپ
 .7مدیریت كریدور و یكپارچگي تقاطعها و تسهيالت
 .8كنترل سازگار با شرایط جوی
اداره راههای آمریكا در تحقيقاتي با نام  DMAمشغول به فعاليت بر روی این مقوله است.
در آریزونا برنامه  1E-VIIبرای زماندهي اولویتدار چراغهای ترافيكي وجود دارد.
همافزايي كاربرد :با بسياری از كاربردهای ایمني تقاطعها ،كارآیي حركت و شرایط آب و هوایي همافزایي دارد.
 -4.8.7تحليل كاربرد وسایل نقليه و محمولههای تجاری:
هدف :ارایه منافع حاصل از سيستم به ذینفعان
پتانسيلهای برنامه  Smart Roadsideاداره راه ایاالت متحده در بخش  V2Iو در این خصوص عبارتند از:
 ارائه اطالعات به لحظه ترافيک ،آب و هوا ،پاركينگ و حوادث خاص به راننده ارائه اطالعات حسگرهای وسایل نقليه به مسئوالن نگهداری راهها شناسایي وسيله توسط نيروی اجرایي یا قانوني)Arizona Emergency VII (E-VII
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 مسيریابي برای راننده ارائه ابعاد و وزن وسيله نقليه به نيروی اجرایي یا قانوني ارائه زمان ساخت و یا محدودیت به راننده ارائه اطالعات به لحظه راننده و وسيله به نيروی اجرایي و یا قانوني برای نظارت ارائه نتایج نظارت كنار جادهای به نيروهای فدرال ارائه اطالعات توليد آالینده به كریرها و آژانسها جهت ارزیابي كارایي شامل توليد آالینده ،استفاده ازانرژی و توليد كربن
برنامه  1CVIIدر نيویورك برخي از كاربردهای تجاری را دارد.
همافزايي كاربرد :بسياری از كاربردهای تجاری با كاربردهای مربوط به وسایل حمل و نقل عمومي و وسایل نقليه
اضطراری مشترك است.
 -4.8.8تحليل كاربرد وسایل نقليه اضطراری:
هدف :اولویتدهي به وسایل نقليه اضطراری
در آریزونا سيستم اولویتدهي به وسایل نقليه اضطراری در تقاطعها پياده شده است و بر روی سيستم مسيریابي
دیناميک كار ميشود.
همافزايي كاربرد :با بسياری از كاربردهای مربوط به خودروهای سبک و تجاری مشابه است و با یكپارچه شدن با
سيستم تشخيص تصادفات ،ميتواند در مسيریابي خودكار توانمندی بيشتری داشته باشد.
 -4.8.9تحليل كاربردهای دادهای آژانسها:
هدف :جمعآوری اطالعات كامل ،كافي ،دقيق و به لحظه برای مدیریت راه
برخي از این اطالعات عبارتند از:
 شاخصهای عملكرد مدیریت ترافيكي طبقهبندی وسایل نقليهCommercial Vehicle Infrastructure Integration
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 مطالعات مبدأ-مقصد تحليل گردشها در تقاطعها مدلسازی ترافيكي مطالعات پيشبيني ترافيک .3.9فاكتورهاي موثر بر توليد سناريوها:
 مشخصههای كاربرد :كاربردهای پيچيده و دارای اشتراك بين سيستمهای مختلف یا كاربردهای ساده وخاص
 هدف و جامعه استفاده كننده :جامعه بزرگ با انگيزههای توسعه تجاری ،جذابتر از یک بازار كوچکاست.
 سازمان حامي :كاربردهای دارای حاميان بزرگتر و با منابع قویتر توسعه بيشتری را بخود جلب مينماید. ساختار توسعه دهنده :مدل اقتصادی توسعه ميتواند بسيار متفاوت باشد و بر مالكيت سرمایه فكری،بكارگيری استانداردها و رقابت خالقانه اثرگذار است.
 .3.10چهار سناريوي كلي:
چهار سناریو كلي برای دربرگيری فاكتورهای توسعه (فاكتورهای فوق) كه منجر به موفقيت خواهند شد عبارتند از:
 .1كاربردهای تجاری بازار محور :1توسعه رقابتي برخي از كاربردها كه ميتواند تقاضای بازار را تامين نماید.
توليد محصوالت جدید متناسب با اندازه بازار برای آن و با ارایه خدمات پشتيباني محصول است.
 .2كاربردهای استاندارد صنعتي :2برخي از كاربردها بصورت گستردهای در صنعت مفيد است اما ممكن است
بازاری با اندازه بزرگ برای ایجاد مستقيم انگيزه توسعه تجاری نداشته باشد .نياز به سرمایهگذاری باال برای
تحقيق و توسعه نسبت به اندازه بازار مانعي در راستای ورود به آن است و اندركنش نيازها و مشخصات
باال منجر به محدودیت خالقيت و كاهش انگيزه رقابت تجاری ميگردد .در این حالت سرمایهگذاری
مستقيم توسعه كاربردها ،برای كل صنعت مفيد است به عبارتي كل صنعت است كه از سرمایهگذاریها
1

Market-Driven Commercial Applications
Industry Standard Applications

2

d

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

كد سند

1.0

 20از 34

گزارش پایش فناوری بهمن ماه  - 90گزارش دوم

CVT Monitoring Report
No02 r1.5 901201.docx

سود ميبرد .بودجههای مشترك مدل موفقي برای توسعه كاربردهای

ITS

بوده و نشان داده برای

محدودیتهای مشابه اثرگذار است.
 .3كاربردهای خاص مؤسسه :1كاربردهایي كه مختص مؤسسه خاصي است كاندیدای مناسبي برای استفاده از
بودجههای مشترك نيست .جنبههای فني و تحقيقاتي سيستم برای سایر مؤسسات و یا سایر موقعيتها
مفيد نيست و ممكن است سایر كاربردهای آن پس از اجرا مشخص شود.
 .4چارچوب بكارگيری (وسایل نقليه مرتبط) با حمایت دولت :2ميتواند به تعامل و یكپارچگي چارچوبهای
كاربرد ،شامل استانداردهای واسط كاربری ،در سيستمهای پيچيده كمک كند .برای كاربرد ایمني و
جمعآوری اطالعات بمنظور مدیریت و برنامهریزی سيستم مناسب است .با هماهنگي ادارات فدرال بهترین
پشتيباني از ذینفعان متعدد و اجزای مختلف سيستم صورت ميگيرد.
 .3.11سناريوهاي بکارگيري سيستم:
 -4.11.1فرضيات و مشاهدات كليدی:
 سرمایهگذاری دولت بر روی حمل و نقل زميني محدود است و باید بجای ساخت راههای جدید به دنبالراهحلهایي برای ارتقای بهرهبرداری و ایمني باشد.
-

مؤسسات با توجه به ارزش زیرساختهای

DSRC

در كاربردهای حوزه ایمني ،در بلند مدت آن را بكار

خواهند برد ،اما بر روی كاربردهای كوتاه مدت نيز سرمایهگذاری خواهند كرد.
 سناریوهای ارائه شده در این گزارش باید در سالهای  2013تا  2014توسط  NHTSAبكاربرده شود و درغير اینصورت فعاليتهای  AASHTOو سایر مجموعههای ایالتي و محلي تغيير مينماید.
 -كاربردهای

OBE

در صورت وجودِ

RSE

بسيار مفيدتر خواهد بود و وجود

نخواهد داشت .بنابراین برای تشویق بكارگيری زیرساختهای

DSRC

RSE

بدون

OBE

فایدهای

در كناره مسير ،مؤسسات محلي و

ایالتي باید روشهایي را ابداع نمایند كه تا  10سال آینده به رشد كارخانههایي كه وسایل سواری را به
تجهيزات مدنظر مجهز مينمایند ،متكي نباشند.
Agency-Specific Applications
Government-Sponsored Connected Vehicle Application Frameworks
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 -4.11.2تأكيد بر بكارگيری سریع در حوزههای زیر:
 تمركز بر شيوههای بكارگيری و كاربردهای مناسب جهت رفع نيازهای اوليه ،همانند وسایل نقليه تجاری،حمل و نقل عمومي و وسایل نقليه اضطراری
 اهداف عملياتي مجموعهای كه ميتواند با وسایل نقليه مجهز تحت كنترل خود برآورده شود .همانندمدیریت ناوگان و تعمير و نگهداری وسایل نقليه
 استفادهكنندگان نهایي انگيزهای باال برای مشاركت و مجهز شدن به تجهيزات مورد نياز را داشته باشند.همانند كاربردهای تعيين موقعيت و پرداخت عوارض
 تمركز بر كاربردهای متناسب با سایر تجهيزات استفادهكنندگان و كاربردهای ثانویه و تأكيد بر كاربردهایمورد عالقه مؤسسات محلي و ایالتي
 -4.11.3سناریوهای (زماني) بكارگيری  20ساله:
أ)  -2011جهتگيری :فعاليتها و تصميمات در سال  ،2011جهتگيری بكارگيری و توسعه سيستم را
مشخص مينماید .تحقيقات ،برنامههای توسعه و فعاليتهای منجر به بكارگيری فناوری در حال انجام
و یا در حال آغاز در سطوح فدرال ،ایالتي و محلي ،بعنوان پایه تجربيات و دانش برنامهریزی آینده قرار
ميگيرد.


نكات و فرضيات مهم در جهتگيری:
 .1فرض بر عدم شروع به تجهيز وسایل نقليه سبک به

DSRC

توسط كارخانجات تا سال .2019

بنابراین بكارگيری  RSEبرای كاربردها و استفادهكنندگان خاص ،توسعه كاربردهای تجاری و بهبود
عملكرد ادارات با استفاده از سيستمهای مبتني بر ارتباطات  DSRCو یا غير .DSRC
 .2تمركز در سال های ابتدایي بر كاربردهای تجاری ،اولویت دهي چراغ به وسایل نقليه اضطراری،
حمل و نقل عمومي و كاربرد ایمني در نقاط مجزای پر حادثه و پرترافيک است.
 .3نشان دادن منافع كاربردهای ایمني سيستم در حد وسيعي در سالهای  2013و  2014صورت
ميگيرد.

d

پروژه طراحي و پيادهسازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي
بازنگري

صفحه

عنوان سند

كد سند

1.0

 22از 34

گزارش پایش فناوری بهمن ماه  - 90گزارش دوم

CVT Monitoring Report
No02 r1.5 901201.docx

 .4ادارات محلي و ایالتي تا سال  2014ميتوانند دادههای قابل اعتمادی از منافع و هزینهها برای
تصميمگيری و برنامهریزی تا سال  2014داشته باشند.
 .5اداره راه ایاالت متحده در نيمه دوم سال  2011با گرد هم آوردن ذینفعان ،كاربردهای مفهومي
ایمني V2Iرا برای نمونه آزمایشي سال  2012تهيه ميكند.
 .6نمونههای مناسب برای الگوگيری عبارتند از:
 اولویت دهي وسایل نقليه اضطراری توسط اداره راه آریزونا و ماریكوپا توسعه و ارتقای آزمایش وسایل نقليه مرتبط در اداره راه كاليفرنيا برنامه اخذ عوارض ،كارایي حركت و ایمني اداره راه مينوستا فعاليت اداره راه ميشيگان بر رروی برداشت و مدیریت به لحظه اطالعات به وسيلهطرحهای  1VIDASو

DUAP

2

 -فعاليت ایالت نيویورك بر روی وسایل نقليه تجاری در كریدور

I-95

 فعاليتهای اداره راه فلوریدا در بكارگيری نتایج كنگره جهاني  ITSسال 2011 AASHTO .7برای بكارگيری اوليه  5000سایت  DSRCدر سطح ملي درنظرگرفته است.


استراتژیهای :2011
 .1تعيين جهت برای بكارگيری كاربردها و زیرساختها توسط ادارات محلي و ایالتي .تعيين كليات
مفهومي بكارگيری فناوری شامل سيستمهای خاص و كاربردهای مربوطه ،تحقيق و توسعههای
مورد نياز برای این سيستمها ،فازبندی جغرافيایي برای بكارگيری سيستم .تمركز بر وسایل نقليه
باری ،TSP ،EVP ،فعاليتهای عملياتي ادارات ،و كاربردهای مجزای ایمني با استفاده از

DSRC

 .2برای پيشبرد برنامه  ،V2Iگروه كار آشتو با همكاری ادارات راه آمریكا به اولویتبندی كاربردهای
ایمني و كارآیي حركت ،تعيين سختافزارها و نرمافزارها و شناسایي نيازهای توسعه سيستم
ميپردازد.
Vehicle-based Information and Data Acquisition System
Data Use and Analysis

1
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 .3برای حداكثر كردن منافع بالقوه محصوالت كنترل كيفي شده مرتبط ،گروه كاری آشتو با تمركز بر
تجهيزات  DSRCكنار مسير ،فرآیندی رسمي برای روند توسعه محصوالت ایجاد ميكند.
 .4برای بكارگيری سریع و ساده ،آشتو راهنمایي را برای تأمين تجهيزات

DSRC

كنار مسير از

فهرست تجهيزات اداره راه آمریكا تهيه نماید.
 .5توليد بيشترین ارزش از پروژههای بكارگيری ،ارزیابي و آزمایش وسایل نقليه مجهز و توزیع و
ارائه خالصه یافتههای فني ،آشتو گروه تبادل اطالعاتي را برای برگزاری كارگاههای ساالنه (هر
شش ماه) ایجاد نماید.
 .6برای اطمينان از عالقه و انگيزه ادارات محلي و ایالتي ،گروه تبادل اطالعات آشتو فعاليتهای اداره
فدرال را رصد كرده و بازخوردهای آن را در جلسات توجيهي و مذاكرهای به ادارات راه ارائه
مينمایند.
 .7مكانيزم برعكسي نيز برای آگاهي منظم اداره راه آمریكا از ادارات محلي و ایالتي توسط آشتو
طراحي شود.
 .8به منظور ایجاد دانش عملياتي برای ادارات محلي و ایالتي ،آشتو برنامه كاری ارتباط بين سيستم
وسایل نقليه مجهز و سيستم كنترل ترافيک را ارائه نماید.
 .9آشتو برای اطمينان از قوت و موفقيت برنامه ،اداره راه آمریكا و

VIIC

را تشویق مينماید تا یک

گروه كاری را برای تعيين دقيق مسائل مرتبط با حاكميت ،مسئوليتها و امنيت و حریم خصوصي
تشكيل دهند.
ب)  -2012نشان دادن موفقيت :بسياری از برنامههای فعال شده در سال  2011در سال  2012ادامه ميیابد.
پایلوت ایمني ،نمونه كاربردهای ایمني  ،V2Iكاربردهای كارآیي حركت و كاربردهای زیست محيطي و
توسعه طرح آزمایشي در ميانه راه توسعه است.


ادامه پروژههای مرتبط:
 .1انجام برنامه
وسایل نقليه

DUAP-2

توسط اداره راه ميشيگان با توسعه جمعآوری اطالعات مختلف و افزایش
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 .2اداره راه كاليفرنيا  13تقاطع را با

DSRC

مجهز و هماهنگ نموده است و موج سبز را در آن ایجاد

نموده است.
 .3اداره راه مينوستا ابزارهای تجاری را براساس ارتباطات بيسيم یا

DSRC

گسترش ميدهد و

ارزیابيهای رسمي را شروع ميكند.
 .4اداره راه نيویورك در كریدور

I-95

تجهيزات

DSRC

داخل وسيله را با تجهيزات بدون سيم كنار

راه برای وسایل نقليه تجاری آزمایش ميكنند.
 .5تجهيزات آزمایش ماریكوپا ،با تجهيز  5تقاطع به تجهيزات  ،DSRCالویتبندی چراغ ترافيكي در
تقاطعها را نشان ميدهد و برخي از كاربردها همانند كنترل رمپ و حواث را شروع ميكند.


سایر نكات كليدی:
 .1طراحي و پيادهسازی آموزش برای اعضای درگير در سيستم آغاز ميشود.
 .2آشتو تهيه یک طرح ملي جهت نما (ردپا )1را برای تجهيزات كنار

مسيرDSRC

شروع مينماید.

(هدف اول :تعيين جهت توسعه و بكارگيری زیرساختها و همكاری بين بخشهای مختلف و
هدف دوم :پشتيباني از اهداف بكارگيری بزرگتر در سطح ملي)
 .3در حالي كه

DSRC

برای كاربرد ایمني در حال گسترش است ،ارتباطهایي همانند تلماتيک و

 3G/4Gبرای عالقمندیهای بخش خصوصي و عمومي توسعه ميیابد.


استراتژیهای :2012
 .1برای گسترش آگاهيبخشي به تمام اعضای آشتو ،گروه كاری آشتو برنامهای آموزشي را با تورهای
بررسي برنامههای موفق طراحي نمایند.
 .2برای بكارگيری اوليه زیرساختها توسط ادارات محلي و ایالتي ،گروه كاری آشتو وظایف مرتبط
با برنامه ملي جهتگيری زیرساختهای

DSRC RSE

2

را ایجاد مينماید .این برنامه محدوده،

روش و نيازمندیهای پایه را برای رسيدن به نيازهای محلي مشخص مينماید.
footprint
national footprint plan for DSRC RSE infrastructure.

1

2
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 .3برای پشتيباني از بكارگيری موفق طرح ملي  ،DSRCآشتو سياستهایي را برای تشویق بمنظور
تغيير فناوریهای وسایل نقليه تجاری به سمت  DSRCو پشتيباني از حداقل سطوح مشخص شده
در طرح ملي  ،DSRC RSEارائه مينماید.
 .4آشتو برای پشتيباني رسيدن به اهداف طرح ملي  ،DSRC RSEاداره راه آمریكا و

VIIC

را درگير

بازنگری این طرح ملي مينماید.
 .5گروه كاری آشتو برای پشتيباني بيشتر ادارات محلي و ایالتي ،پيشنهادات نيازسنجي و تهيه راهنمای
طراحي زیرساختهای سيستم را ارزیابي مينماید.
ج)  2013تا  -2014آغاز جهش بكارگيری :منافع بالقوه كاربردهای ایمني

V2I

و

V2V

نشان داده شده و

مایل استونهایي همانند تصميم بكارگيری  DSRCدر وسایل نقليه سبک و سنگين دیده ميشود.


نكات مهم:
 .1منابع سرمایهگذاری در ایالتها باید شناسایي شوند.
 .2همراه با پایلوت ایمني ،نيازهای سيستم  V2Iو  V2Vبرای كاربردهای ایمني مشخص ميگردد.
 .3پایلوتهای دیگری برای شتاب دادن به بكارگيری سيستم آغاز ميشود.
 .4با توجه به موفقيتهای آزمایشي نشان داده شده ،كار در سطح محلي و منطقهای شروع ميشود.
 .5برای توسعه جهشي سيستم ،آشتو از دو حركت نوآورانه استفاده ميكند:
الف) آموزش و انتقال یافتهها به تمام اعضا جهت باال رفتن آگاهي و افزایش سطح مشاركت
ب) تشكيل گروههای بكارگيرنده جفتي جهت توسعه ،بكارگيری و گسترش موفقيتهای
مجموعههای پيشِرو به سایر نواحي جغرافيایي



استراتژیهای  2013تا :2014
 .1برای پشتيباني بكارگيری طرح ملي  ،DSRCآشتو سياستي را برای حداقل سطوح بكارگيری
در هر ایالت دنبال مينماید( .این سياست تحت تأثير تصميم
تجهيز وسایل نقليه سبک و سنگين به  DSRCاست)

NHTSA

RSE

در تعيين روشنتر زمان
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 .2برای اطمينان از حداقل سطوح بكارگيری در زمان مناسب ،آشتو یک استراتژی تخصيص بودجه
ملي با همكاری سایر مشاركت كنندگان در پروژه تهيه مينماید.
 .3برای اطمينان از همساني تالشهای فدرالي و ایالتي ،آشتو به دنبال نقش در پایلوتهای منطقهای و
مجموعه اداره راه آمریكا است.
 .4برای اطمينان از آگاهيبخشي بين ادارت محلي و ایالتي ،گروه كاری آشتو یک برنامه شامل موارد
ذیل بكار خواهد برد:
الف) برنامه آموزشي اعضا
ب) همكاری در فعاليتهای آموزشي رسمي با سایر مؤسسات
ج) ایجاد گروههای اجرایي زوجي
د)  2015تا  -2019توسعه حوزه :شبكهای ملي از  RSEها در این چهار سال و در نقاط مهم نصب خواهد
شد .بسته به فعاليتهای

NHTSA

در سال  ،2013از اواسط سال  2019بكارگيری  ،DSRCبرای

كاربردهای  V2Vایمني ،در تمام وسایل نقليه انجام ميشود.


نكات كليدی:
 .1بسته به فعاليت  ،NHTSAفرصتي برای بازنگری و بهروزرساني نما توسط آشتو بوجود ميآید.
 .2نظر آشتو به بكارگيری RSEها در كریدورهای باری و مراكز پرترافيک شهری است.
 .3با توجه به ایجاد ارتباط  ،V2Iامكان بهرهگيری از مزیتهای تجاری بوجود ميآید.
 .4برای استفاده از سيستم در نقاط دیگر همانند قوسها و غيره از آناليز منفعت به هزینه استفاده
ميشود.
 .5همكاری زوجي ادارات منجر به كاهش موانع خواهد شد.



استراتژیهای  2015تا :2019
 .1آشتو طرح ملي (جهت نمای)

DSRC RSE

را نهایي مينماید (با هدف پشتيباني از فعاليتها در

سطوح محلي ،منطقهای و چندایالتي ،و سازگاری با نيازهای سایر همكاران این طرح).
 .2تهيه راهنمای طراحي زیرساختها برای پشتيباني بكارگيری سيستم در ایالتها.
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ه)  2020تا  -2023ایجاد راهحلهایي برای بازار :با گسترش شبكه

DSRC

و پوشش جغرافيایي بيشتر

سيستم ،امكان جمعآوری اطالعات بيشتر و توسعه كاربردها وجود دارد.


نكات كليدی:
 .1سال  2019بعنوان سال صفر برای تخمين وسایل نقليه مجهز در سالهای بعد تعيين ميشود.
 .2تعداد وسایل نقليه مجهز در این چهار سال به  30درصد خواهد رسيد.
 .3نياز به مدیریت جریان اطالعات با توجه به حضور بخش خصوصي و عمومي وجود دارد.
 .4از گرفتن اطالعات ،به سمت استفاده از اطالعات حركت ميشود و كاربردهایي همانند شرایط
جوی و هندسي مسير در كنار كاربردهای ایمني گسترش ميیابد.



استراتژیهای  2020تا :2023
 .1برای تسهيل توسعه سریع و روان توانمندیهای سيستم و تشویق رشد بازار ،آشتو راهنمای
ارتباطات بين بخش خصوصي و عمومي را تهيه مينماید.
و)  2024تا  -2029رشد برای پاسخگویي به تقاضا :ادارات گزینههای مختلفي برای دریافت اطالعات
ترافيكي و مسير دارند .تأمين كنندگان خصوصي اطالعات تجاری ،دادههایي با حجم و كيفيت باال برای
كاربردهای ادارات تهيه ميكنند و عملكرد ادارات با اطالعات حاصله بصورت كامل و یكپارچه
درميآید.



نكات كليدی:
 .1تجهزات داخل خودرو  DSRCاز  30به  70درصد افزایش ميیابد.
 .2منافع  V2Vدر این فاز با توجه به تجهيز بخش عمدهای از خودروها ،مشخص ميشود.
ز)  2030به بعد -وسایل نقليه مرتبط در هرجا :پيشبيني آینده فناوری مشكل است (حتي برای
فناوریهایي كه دارای چند نسل هستند) و مفيد است بجای «چگونه رسيدن» درباره به «چه رسيدن»
صحبت شود و در مورد این فناوری ميتوان به فراگير شدن آن در همه جا اشاره نمود.



نكات كليدی:
 .1در انواع وسيله نقليه ميتوان از موقعيت آگاه بود
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 .2هر چيزی ميتواند در شبكه باشد
 .3دادهها توسط بخش خصوصي و عمومي جمعآوری و پردازش ميشود.
 .4اطالعات هم در بخش خصوصي و هم در بخش عمومي وجود دارد.
 .5ایمني و كارآیي حركت افزایش یافته است.
 .6اثرات محيطي جابجایي كاهش یافته است.
 .3.12مالحظات سياسي و تجاري:
 .1هماهنگي برنامه ملي :در حالي كه عمده فعاليتهای تحقيق و توسعه در بخش فدرال باقي ميماند ،ادارات
محلي و ایالتي به تجربيات عملي خود در خصوص بكارگيری سيستم و پوشش  DSRCدر جادههای ملي
ادامه خواهند داد NHTSA .در سال  2013و  2014باید تصميمي در خصوص آینده  DSRCدر خودروهای
سبک و سنگين بگيرد و فعاليتهای فدرال و سایر تالشها ميتواند منجر به فرصتي برای همگرایي در این
زمينه باشد .سه همكار اصلي در این برنامه عبارتند از آشتو ،اداره راههای آمریكا و توليد كنندگان خودرو.
 .2گواهينامه  :DSRCوجود فركانس
گواهينامههای كانالهای

DSRC

5.9 GHz.

در وسعت ملي مورد مالحظه است .در حال حاضر

بصورت غيراختصاصي و برحسب مورد برای حل جریان خاصي و با

ممانعت از تداخل بين خودشان ،واگذار ميگردد .این مجوزها براساس مرزبندیهای جغرافيای سياسي به
ادارات دولتي واگذار ميشود .عالوه بر برنامه خودروهای مجهز ،دو نوع مجوز دیگر در مكانهای ثابت
مختلف صادر ميشود كه عبارتند از ایستگاههای زميني در تماس با ماهوارهها و مكانهای خاصي برای
وزارت دفاع ،ادارات راه و سایر استفاده كنندگان باید از تداخل با مكانهای دارای این مجوز خودداری
نمایند .حداكثر محدوده اثر تجهيزات

V2I

و  800 ،V2Vمتر است و تحت تأثير مكان و ارتفاع نصب

تجهيزات است .مسئوليت عدم تداخل ،با سازماني است كه در مرحله بعد تجهيزات خود را نصب ميكند.
با توجه به ميزان كم استفاده از  DSRCدر حال حاضر این فركانس دارای مدیر باند 1نيست .آشتو سه مدیر
باند برای واحدهای دولتي ،ادارات غيردولتي و واحدهای تجاری مورد نياز ميبيند .وظایف مدیران باند

Band Manager

1
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عبارت است از :ارائه شيوهنامه نصب واحدها ،نواحي بهرهبرداری اختصاصي و غيراختصاصي ،فرآیندهای
جلوگيری از تداخل .در حال حاضر  16ایالت دارای مجوز استفاده از این فركانس هستند كه تمام آنها نيز
توسط ادارات راه كسب نشده است و بيش از  100كمپاني دارای مجوز این فركانس هستند .برای حل این
مسائل نيازمند یک طرح عملياتي است تا روند كسب مجوزها و بهرهبرداری از آن مشخص شود.
 .3تعيين كريدور و كاربردهاي وسايل نقليه تجاري :توسعه سریعتر و با اولویت زماني كاربردهای تجاری
منجر به ارائه موفقيتهای سيستم و توسعه سریعتر تجهيزات

RSE

كنار مسير خواهد شد .كریدورهای

وسایل نقليه باری در این خصوص دارای اولویت هستند.
 .3بکارگيري طرح جهت نماي ملي  :DSRCیكي از اجزای كليدی در بكارگيری سناریوهای مدنظر ،ارائه
طرح ملي
DSRC

DSRC RSE

است .این طرح شامل تعيين كریدورهای باری پيشنهادی ،تراك باالتر تجهيزات

در مناطق شهری برای كاربردهای  EVPو  TSPو بكارگيری مجزای زیرساختها برای كاربردهای

ایمني و كارآیي حركت با تمركز بر نقاط پرتصادف و پرترافيک است .طرح ملي باید هم منجر به ارائه
سریع موفقيتهای سيستم گردد و هم تجهيز كل وسایل نقليه سبک در سطح كل كشور تا انتهای این دهه
آغاز گردد.

 .3خالصه نيازهاي حاكميتي ( IntelliDriveخالصه تحقيقات از سال  2003تا )2009
عنوان سند :خالصه نيازهای حاكميتي ( IntelliDriveخالصهای از تحقيقات سال  2004تا )2009
تاريخ انتشار سند :دسامبر ( 2009آذر )1388
صاحب سند :اداره تحقيقات و فناوریهای نو ،1اداره راه ایاالت متحده
خالصه سند :موضوع حاكميت در پروژه

VII

(و برنامه بعدی آن  )IntelliDriveبسيار مهم است و بين سالهای

 2005تا  2009بسيار مورد بحث و تحقيق قرارگرفته است .این تحقيقات منجر به توليد بيش از هزار صفحه مستند
شده است .گزارش موجود خالصهای از دانش توليد شده در این مطالعات است و شامل  5بخش مرتبط با تعاریف
(تعاریف كه بصورت كلي حاكميت را تعریف ميكند) ،خالصه (خالصهای از موارد توسعه یافته برای گزینههای
)1 Research and Innovative Technology Administration(RITA
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حاكميتي

VII

بين سالهای  2005تا  ،)2009استنتاج (استنتاج بر روی بدنه دانش) ،كمبود و یا نبود اطالعات

(فهرست اطالعاتي كه نياز است به اطالعات قبلي افزوده شود) و گامهای بعد (یک دسته از گامهای پيشنهادی آتي)
است.
 .5.1نکات كليدي:
 .1شيوههای كلي در طراحي حاكميت سيستم
 .2لزوم درنظرگيری تغييرات صورت گرفته در پروژه  VIIو تبدیل آن به  IntelliDriveبر مسایل حاكميتي
 .5.2كاربردها در تحقيق:
 لزوم استفاده از تجربيات و درسهای آموخته شده پروژههای مرتبط در زمينه حاكميتي استفاده از پرسشنامه جهت تعيين موارد حاكميتي تعيين سؤاالت اساسي در تعریف نظام حاكميتي .5.3براساس اين مستند بايد به اين سواالت در پروژه  CVTپاسخ داده شود:
 چه حوزهها و بازارهایي با توجه به شرایطشان ،جهت الگوگيری نظام حاكميتي پروژه مناسب هستند؟ برای تدوین نظام حاكميتي پروژه موجود ،نياز به چه اطالعاتي است؟ تغيير در چه بخشهایي از پروژه ميتواند بر تغيير مسایل حاكميتي اثرگذار باشد؟ .5.4نکات مهم:
 از سال  2008به بعد كه برنامه  VIIبه  IntelliDriveتغيير نام داده است ،معماری و فناوریهای گستردهتریرا شامل ميگردد .این تغييرات در شكل  1نشان داده شده است .یكي از این تغييرات تبدیل بستر ارتباطي
 ِDSRCتنها به گزینههای دیگر ميگردد.
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شکل  -1تغييرات در برنامه  VIIاز سال  2004به بعد

 .5.5محتوي گزارش :این گزارش شامل پنج بخش اصلي ميگردد:
 .1تعاریف :تعاریفي كه حاكميت را تعریف ميكنند.
 .2خالصه :خالصهای از مطالب مرتبط با گزینههای حاكميتي مطرح شده بين سالهای  2005تا 2009
 .3استنتاجها :استنتاجهای صورت گرفته از بدنه دانش
 .4خألها و كمبودهای اطالعاتي :فهرستي از اطالعات مورد نياز عالوه بر اطالعات تهيه شده قبلي
 .5مراحل بعد :تدوین مراحل پيشنهادی آینده
 -5.5.1تعريف حاكميت
بطور كلي سه شيوه مختلف حاكميتي وجود دارد:
 .1مشاركت بخش عمومي و خصوصي یا با همكاری سازمانهای اجتماعي
 .2براساس مكانيسم بازار بگونهای كه اصول بازار شرایط رقابت را تأمين و تخصيص منابع براساس آن
صورت پذیرد در حالي كه فعاليتها براساس قوانين دولت است.
 .3روش باال به پایين كه ابتدا دولت و سپس زیربخشهای آن درگير خواهند شد.
تعاریف باید پاسخگوی مسائل زیر باشند:
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 .1انواع حاكميت مناسب

IntelliDrive

 .2شناخت ابعاد مختلف

IntelliDrive

كه نياز به حاكميت دارند (چه هستند؟ چه سطحي از حاكميت نياز

دارند؟ چه كاركردهایي مدنظر است؟)
 .3چه اقالم قابل تحویلي نهایتاً از حاكميت سيستم استخراج ميشود؟ چارچوبي كه نيازهای حاكميت بخشي
را تعریف مينماید ،چارچوب تعریف سيستم حاكميتي (توسعه استانداردها ،توسعه قوانين ،شيوههای
اعمال قدرت ،فرایندهای تأیيد ،شيوههای اعتباربخشي و حذف كاربر ،شيوههای رفع اختالف بين ذینفعان،
شيوههای ایجاد و اندازهگيری پيشرفت استانداردهای عملكردی ،فرآیندهای شناسایي و آدرسدهي به
تكامل فناوری و مشاركت در

IntelliDrive

 .4چارچوبي كه سلسله مراتب دسترسي و كنترل مناسب را شناسایي ميكند
 .5تحليلي از جهت گيری بين نيازهای قانوني ،نيازهای دولت برای ایمني و فرصتهای بازار
 -5.5.2خالصهای از دانش موجود
 توصيههای كلي جهت انجام تحقيقات و تحليلهای بيشتر با موضوعات :توانایيهای بخش عمومي بااستفاده از سياستها ،مقررات و سرمایهگذاری ،تأیيد ابزارها ،استانداردها و محدودیتها و فرصتهایشان،
كنترل دسترسي و معماری سيستم ،نيازهای سيستم
 پيشنهاداتي در خصوص مسئوليتها و نقشهای ذینفعان بخش عمومي و خصوصي و برخي تضادهایموجود از دیدگاههای مختلف
 -شناسایي بعدی صنعتي در پروژه

VII

كه توسعه بازار را به همراه دارد (ایمني ،امنيت ،كارآیي حركت یا

عوارض)
 -بررسي فرضيات پایهای

VII

كه برای تست مدل تجاری و حاكميتي و ایجاد همگرایي در ذینفعان ضروری

است.
 شناسایي و بررسي مدلهای تجاری كه بعنوان وسيلهای جهت ارزیابي انواع مختلف سرمایهگذاری درپروژه  VIIو یا چگونگي تقابل بازار بخش خصوصي و عمومي مورد استفاده قرار ميگيرد.
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 بررسي سطح مناسب امنيت -5.5.3استنتاجها
 بررسيها نشان دهنده همپوشاني باالیي بين حاكميت و جریانهای سازماني ،جذب سرمایهگذاری ومدلهای تجاری است.
براساس نتایج حاصل ،فعاليتهای ذیل باید شكل گيرد:
 فهرستي از سؤاالتي كه هنوز برای  IntelliDriveوجود دارد و برای اجرای موفق سيستم نياز به پاسخ دارد. انتقال درسهای آموخته شده از مدلهای حاكميتي موجود در سایر صنایع به پروژه مجزا نمودن جریانات مرتبط با حاكميت از مسائل مرتبط با تجاریسازی و استانداردسازی (رسمي نمودن) -5.5.4خألها و كمبودهای اطالعاتي
 -تمركز بر  :VIIبا توجه به تغييرات صورت گرفته در

VII

به

IntelliDrive

نياز به بازنگری و توسعه

گزینههای حاكميتي است.
 -سناریوهای پيادهسازی  :IntelliDriveباید سناریوهای توسعه

IntelliDrive

مشخص گردد تا نيازهای

حاكميتي آن نيز مشخص گردد ،در غيراینصورت نتایج مشابه پروژه  VIIخواهد بود.
 زمانبندی :در ابتدا قرار بود پروژه بصورت سریع و در سطح ملي اجرا شود ،اما سپس مقرر شد تا درمحدوده ی زماني مختلف اجرا شود .براین اساس برخي از ذینفعان زودتر از سایر ذینفعان در پروژه درگير
ميشوند و نقشهای حاكميتي برای آنها باید زودتر ایجاد شود.
 فرصتهای سرمایهگذاری :منابع و هزینههای اساسي ،بهرهبرداری و نگهداری سيستم  IntelliDriveشناسایيشده نيست.
 تقابل كاربردهای پيچيده  :IntelliDriveپيچيدگيهای ناشي از تعریف كاربردهای جدید و یكپارچهسازیآنها با كاربردهای موجود و همچنين ایجاد ردهبندی جدیدی از سطوح

IntelliDrive

با درنظرگيری

فناوریهای مورد كاربرد در بخش تجاری كه ممكن است دارای سطوح مشابهي در زمينه دسترسي ،امنيت
و یا تأیيد كاربر همانند فناوری مورد استفاده در خصوص كاربرد ایمني نباشد.
 -5.5.5گامهای بعد
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سه شيوه برای توسعه حاكميت در پروژه پيشنهاد شده است كه عبارتند از:
 .1درگير نمودن ذینفعان با نيازهای حاكميتي (استفاده از پرسشنامه و دریافت تجارب گذشته)
 .2بررسي درسهای آموخته شده و مدلهای حاكميتي استفاده شده در سایر صنایع (بررسي )ISO-38500
برای تهيه چارچوب و گزینههای قابل كاربرد در

IntelliDrive

و جستجو در صنایعي كه شرایط ذیل را

برآورده مي نمایند:
 استفاده چشمگير از فناوری های ارتباطي و حاكميت از طریق فرآیندهای استاندارد ،امنيت ،قانونگذاری،تایيد و دسترسي
 نياز به ردیابي و تركيب فناوریهای توليدی و نو برخورداری از بخش خصوصي با انگيزه قوی و بازار سيال و فعال داشتن مجموعهای از چشماندازها و ذینفعان بسيار متضاد .3استفاده از سناریوهای پيادهسازی جهت تعيين نيازهای حاكميتي و استفاده از درسهای آموختني دو شيوه
فوق .تحليل نيازهای فني ،سطوح مختلف و كاربردها برای شناخت :چه بخشهایي از سيستم نياز حاكميتي
دارند؟ چه كسي حاكم خواهد بود و چطور سيستم حاكميتي ایجاد ميشود؟ موثرترین فرآیندهای حاكميتي
كه منجر به توازن ميان ایمني ،عمليات ،قابليت همكاری و پایداری بازار ميشود ،چيست؟ پذیرش از منظر
عام چيست؟

