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 .1مقدمه
در اين گزارش ابتدا پروژه  FRILOTمورد بررسي قرار گرفته سپس اهداف ،برنامه هاي كاربردي و روند اجراي
پروژه توسط افراد موثر در اين پروژه تشريح مي گردد.
 .2معرفی پروژه FRILOT
پروژه آزمايشي  FRILOTتوسط كميسيون اروپا پشتيباني شده و در آوريل  2009براي مدت دو سال و نيم
آغاز شده است.
خدمات  FRILOTبه شرح زير با هدف افزايش كارايي انرژي در حمل و نقل جادهاي كاال در مناطق شهري
طراحي شده است:
 .1كنترل تقاطعها با هدف بهينهسازي مصرف انرژي
 .2تنظيم تطابقي سرعت و شتاب خودرو
 .3پشتيباني پيشرفته از رانندگي سازگار با محيط
 .4رزرو جا براي بارگيري  /تحويل همزمان
ايده كلي اين است كه در تقاطعهاي خاصي درون شهرها به عبور كاميونها اولويت داده شود (در جاده هاي
خاص يا زمانهاي معيني از روز) و از اين تخصيص اولويت به عنوان مشوقي براي شركتهاي باربري استفاده
گردد كه از سامانه تنظيم سرعت و شتاب در كاميونهاي خود استفاده كرده و رانندگي سازگار با محيط زيست
را پشتيباني ميكنند .عالوه براين ،امكاناتي در شهرها براي رزرو و زمانبندي مجدد فضاي تحويل بار به شيوه
پويا ايجاد ميگردد.
خدمات مذكور در چهار شهر اروپايي بطور آزمايشي اجرا ميشود كه عبارتند از :ليون فرانسه ،هلموند در هلند،
كاركف لهستان و بيلبائو در اسپانيا .هدف اين پروژه ،كاهش  25درصدي در مصرف سوخت است.
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 .3آزمایش بهبود مصرف انرژی در حمل و نقل شهری با استفاده از فناوری ارتباطات خودرویی
شهرهاي اروپا با مشكل ترافيك روزافزون و مسايل وابسته به آن مواجه هستند .چالشهاي زيست محيطي و
قيمت رو به افزايش سوخت ،صرفه جويي در مصرف انرژي را الزام آور ساخته است .اين نه يك توصيه بلكه
ضرورتي مبرم است .بخش حمل و نقل يكي از حوزههايي است كه بايد بيشترين مصرف انرژي در آن صورت
پذيرد .در اين بخش حمل و نقل كاال نقش عمدهاي ايفا مي كند و اين موضوع كانون تمركز پروژه FREILOT

است كه با حمايت مالي كميسيون اروپا اجرا ميشود.
مصرف سوخت به عوامل متعددي بستگي دارد و هيچ راه حل جامعي كه بتواند به تمامي آنها پاسخ گويد
موجود نيست .پروژه  FREILOTبه جاي تمركز بر يك اقدام منفرد ،رويكردي تحليلي در پيش گرفته و چهار
نوع خدمات ويژه ارائه ميكند كه مجموعا ميتوانند باعث  25درصد صرفهجويي در مصرف سوخت شوند:
مديريت ترافيك همراه با ارتقاي كارايي انرژي
سامانه محدودساز سرعت و شتاب خودرو
اتخاذ سبك رانندگي سازگار با محيط زيست
مديريت تحويل كاال از طريق رزرو فضاي پارك و تخليه و بارگيري
از طريق سامانههاي  FREILOTاين راه حلهاي چهارگانه با نيازهاي واقعي مقامات شهري و جادهاي و
صاحبان ناوگانهاي تجاري حمل و نقل كاال در چهار شهر اروپايي انطباق حاصل ميكنند.
اولين راه حل بر مديريت ترافيك همراه با كارايي انرژي تمركز دارد .در اين سامانه ،به كاميونهاي تحت پوشش
پروژه  FREILOTدر تقاطعهاي خاص ،سطح معيني از اولويت تردد تخصيص داده ميشود.

 .4معرفی پروژه توسط ذی نفعان پروژه
گفتههاي گرت بلوم شهردار هلموند :
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"همچنانكه در اينجا ميتوانيد مشاهده كنيد ،ما در اينجا يك خيابان بسيار شلوغ داريم كه درست از وسط شهر
هلموند مي گذرد .حدود سي هزار خودرو هر روز از طريق اين خيابان از داخل شهر عبور ميكنند .يكي از
زمينههايي كه  FREILOTمي تواند به ما كمك كند هماهنگي سازي بهتر چراغهاي راهنمايي است .در اين
پروژه يك فناوري ابداع شده كه كاميونهاي حمل بار مجهز به اين فناوري را قادر ميسازد در محل چراغهاي
راهنمايي ،از اولويت عبور برخوردار شوند .شهرداري به عنوان مدير خيابانهاي شهري نقشي مهم در اين ميان
ايفا ميكند .ما مسئول تعيين سطح اولويتهاي تخصيص يافته هستيم و در اين راه جريان ترافيك از درون شهر
را بتدريج مديريت ميكنيم .ما اكنون ابزاري در اختيار داريم كه ميتواند جريان ترافيك از درون شهرها را بويژه
براي آمد و شد كاميونهاي حمل بار بهتر اداره كند".
"ما بر اين باوريم كه  FREILOTمي تواند سهم مهمي در ايمني ترافيك داشته باشد .اگر يك كاميون بار قبل از
چراغ قرمز بطور ناگهاني ترمز كند ،ممكن است موجب تصادم از پشت شود".
گفتههاي كارل فون روجي از مديران شركت حمل و نقل : Van Der Broek
"موضوع اصلي در اينجا زمان است .ما بايد بتوانيم بار بيشتري را به موقع تحويل دهيم .اگر اين فناوري بتواند
از بروز اولين تاخيرهاي احتمالي جلوگيري كند ،اين امر سود زيادي را نصيب ما خواهد كرد .با يك كاميون
حمل بار ،پنج دقيقه زمان اضافي تفاوت قابل مالحظهاي محسوب نميشود اما اين شركت  60كاميون مشابه
دارد كه ميتوانند باعث تاخيري قابل مالحظه در زمان تحويل كاال شوند".
" مصرف سوخت نيز از اهميتي حياتي براي ما برخوردار است .ما در حال حاضر حدود دو ميليون ليتر سوخت
در سال مصرف مي كنيم كه آلودگي زيادي بدنبال دارد .بنابراين وظيفه اجتماعي ما اين است كه با ابداع
راهحلهاي نوآورانه در عمليات خود ،تا حدامكان از آلودگي زيست محيطي بكاهيم".
وقتي يك كاميون وارد هلموند ميشود ،از راننده سوال ميشود كه آيا تمايل به ثبت كاميون خود تحت سيستم
 FREILOTدارد .در صورت موافقت وي ،اين سيستم فعال ميشود .چراغهاي راهنمايي تا حد امكان بر سر راه
راننده سبز ميشوند تا وي بتواند مسافرتي كوتاه با حداقل مصرف سوخت داشته باشد.
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نظرات فرمانده آتش نشاني هلموند :
"براي ايمني تردد ،ماشينهاي آتشنشاني بايد قادر به عبور از تقاطع ها در حالتي كه چراغ راهنمايي سبز است
باشند .اين امر دو فايده در بر دارد :نخست اينكه ميتوانيم سريعتر به محل حادثه برسيم .هرثانيه تعجيل براي ما
ارزش دارد .همچنين امنيت يگانهاي آتشنشاني و ساير كاربران جادهاي تضمين ميشود".
نظرات ويلم هارتمن مدير مسئول ترافيك شهر هلموند :
"از آنجايي كه اين پروژه تحت حمايت مالي كميسيون اروپاست ،قسمت عمدهاي از هزينهها جبران ميشود
بطوريكه بخشي از اين هزينهها بصورت يارانه پرداخت شده و مابقي نيز توسط خود شركت تامين ميشود .اين
امر مزيت بزرگي است .مزيت ديگر اين است كه تالشهاي فعاالنهاي براي تدوين استانداردهاي اروپايي در
جريان است .اگر اين تالشها موفق باشند ،نتيجه تدوين اين استانداردها به استاندارد واحد اروپايي منجر
خواهد شد".
نظرات آقاي زاكوفسكي مدير شركت : GDDKIA
"وظيفه اصلي ما تضمين يك رفت و آمد جادهاي ايمن و راحت است .ما در دفتر شركت خود در شهر كراكف
از اجراي پروژه  FREILOTو مديريت آن توسط دفتر شركت در مالوپولسكا بسيار خشنوديم .من بر اين باورم
كه پيادهسازي آنچه اكنون در تقاطعات انجام ميشود ،تجربهاي غني از شهرهاي شركت كننده در پروژه مانند
بيلبائو و هلموند در اختيار ما ميگذارد .اعتقاد دارم همه با استفاده از تجهيزات فني پروژه بر روي كاميونها كه
فشار اصلي را بر محيط زيست وارد ميكنند و هم بر روي چراغهاي راهنمايي تقاطعات موافقند .با هماهنگي
اين عوامل ،ترافيك روانتر شده و صدمات وارده به محيط زيست كمتر خواهد شد".
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در شهر ليون  FREILOTدو فناوري با نتايج يكسان به آزمايش گذاشته شده است كه امكان مقايسه هزينه –
فايده راه حلهاي مختلف را فراهم ساخته اند.
دومين راهحل بر راننده تمركز دارد و هدف در اينجا رانندگي سازگار با محيط زيست است .راننده كاميون در
حين رانندگي اطالعاتي در مورد نحوه بهبود شتاب حركتي خود ،ترمزگيري و تعويض دنده مناسب دريافت
ميكند .اگر يكي از اين پارامترها قابليت بهبود داشته باشد ،سامانه  FREILOTبه راننده اطالع ميدهد.
آزمايشات اوليه نشان دادهاند كه پشتيباني تطابقي از راننده در راستاي ايجاد سازگاري ميان سبك رانندگي و
محيط زيست ميتواند صرفه جويي قابل توجهي در مصرف سوخت بدنبال داشته باشد.
نظرات آقاي برونو چازاله از شركت كاميونسازي رنو:

"ما توجه خاصي به تمامي موضوعات مربوط به سامانه هاي هميار راننده 1داريم .راننده كاميون يك فرد
حرفهاي است كه تعقل زيادي بر روي رانندگي خود انجام ميدهد و هرچيزي كه به او در كسب واكنشهاي
بهتر كمك كند از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود .اگر راننده هوشمند وجود نداشته باشد ،چيزي به نام
حمل و نقل هوشمند نيز وجود نخواهد داشت و براي هوشمند بودن راننده ،تمامي سامانههاي هميار رانندگي
مورد نياز خواهند بود".
"با استفاده ا ز  FREILOTتعدادي از كاركردها را به آزمون گذاردهايم .آن كاركردي كه بيش از همه مورد
عالقه ما بوده است به ابزارهاي كنترل شتاب و محدودسازي سرعت مربوط ميشود .زيرا معلوم شده است كه
رانندگي در مناطق شهري بسيار دشوار است و اينكه رانندگان گاهي اوقات رفتارهاي نامعقول از خود بروز
ميدهند .عالوه براين ،ابزارهاي مزبور منافعي در بر دارند".
نظرات خانم ميشله وولين از مسئولين شهري ليون فرانسه :
. driver assistant systems

1
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"ما در حال طي فرايند ساخت يك مركز شهري آيندهنگر هستيم .شما نميتوانيد به عقب نظاره كنيد بلكه بايد
از خود بپرسيد چگونه مي توانيد خود را با زنجيره حمل و نقل هوشمند تطابق دهيد تا از اين طريق موجب
ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان شويد .آينده در پيش روي ماست .اگر مغازهداران كاالي خود را به موقع
دريافت نكنند خريداري نيز وجود نخواهد داشت .بنابراين بايد از تظاهر در بد جلوه دادن اين سيستم حمل و
نقل خودداري شود .من بر اين باورم كه شهر ليون شهري با طراحي جامع است و خطوط حركت و فضاي
موجود را براي تحويل كاال رزرو ميكند".
راهحلهاي سوم و چهارم بر محدودسازي سرعت و شتاب تمركز دارند .در تقاطعهاي شهري ،كاميونها مجبور
به توقف و حركت مجدد در پشت چراغهاي راهنمايي بيشماري ميشوند كه مصرف سوخت بااليي بدنبال
دارد .اولويت دهي در تقاطعها تعداد توقف ها را به حداقل ميرساند .عالوه بر آن ،محدود كننده شتاب تضمين
مي كند كه كاميون شتاب ماليمي بگيرد تا مصرف سوخت در بخش پرهزينه چرخه رانندگي كاهش يابد .محدود
كننده سرعت نيز سرعت كاميون را در مناطق معيني از شهر محدود ميكند كه توسط مسئولين شهري از پيش
تعريف شده است .بنابراين عالوه بر كاهش مصرف انرژي FREILOT ،باعث تضمين رانندگي ايمن نيز
ميشود.
نظرات آقاي آبائونزا شهردار بيلبائو:
"بيلبائو در ساليان اخير نه تنها از نظر جنبههاي شهري بلكه از نظر موضوعات مربوط به تحركپذيري نيز
متحول شده است .تعهد عمدهاي به افزايش حمل و نقل عمومي در شهر وجود دارد .با باريك شدن فضاي تردد
خودروها مشكالت جديدي بوجود آمده است".
"ادامه همكاري بين بخشهاي خصوصي و عمومي امر بسيار مثبتي است كه به راه حلهاي بهتر براي
تحركپذيري شهري خواهد انجاميد .اين امر مرهون منابع مالي تخصيص يافته از سوي اتحاديه اروپاست .در
غير اينصورت ،اجراي پروژههاي آزمايشي از قبيل  FREILOTبسيار دشوار خواهد بود .بدون شك اگر نتايج
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مثبت باشد مي تواينم حمل و نقل شهري درون بيلبائو را بهبود بخشيم .شوراي شهر اين موضوع را در دستور
كار قرار داده و مدل مزبور را گسترش خواهد داد".
نظرات آقاي كارملو الورياگا از شركت حملونقل AZKAR

"بزرگترين مشكالتي كه در هنگام تحويل كاال با آن مواجه هستيم عبارتند از پارك دوبل خودروهاي شخصي و
ترافيك جاده اي بويژه در نواحي بارگيري و تخليه كه تقريبا هميشه توسط خودروهايي كه مختص حمل و نقل
كاال نيستند اشغال شده است".
آخرين راه حل بر مديريت ناوگان حمل و نقل تكيه دارد .در بيلبائو FREILOT ،خدماتي ويژه ارائه ميشود كه
توسط آنها فضاي پارك و تحويل كاال مي تواند از پيش رزرو شود .يك اپراتور از طريق اينترنت فضاي پارك را
از پيش كرايه ميكند .روز بعد وقتي كاميون حمل بار به محل تحويل كاال نزديك ميشود ،فضا از قبل رزرو
شده و چراغ قرمز كف خيابان روشن است .به محض پارك كردن ،راننده با استفاده از كارت  FREILOTخود
را به سامانه معرفي كرده و چراغ رزرو جاي پارك سبز ميشود .او اكنون اجازه استفاده از فضاي پارك را دارد.
اگر كا ميوني بدون رزرو قبلي در مكان مزبور پارك كند يا قادر به معرفي خود به عنوان كاربر FREILOT

نباشد ،چراغ پاركينگ شروع به چشمك زدن با رنگ قرمز ميكند .اين عالمتي است دال بر اينكه عمل پارك
غير مجاز است و يك ايميل حاوي شرح وضعيت به يك سازمان مجري قانون ارسال ميشود .مشابه اين سيستم
در شهر ليون نيز مورد آزمايش است.
نظرات آقاي ايبان گارسي دي انديون مدير شركت حمل و نقل : AZKAR
"ما بر اين باوريم كه پروژه  FREILOTميتواند توزيع شهري كارامدتري براي ما فراهم كند و اين كار را با
كاهش هزينههاي توزيع كاال و افزايش بهرهوري توليد انجام ميدهد".
نظرات آقاي خوزه لوئيس واسكوئز مدير شركت : GERTEK
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"ترافيك يك دنياي نسبتا بسته است كه در آن شركاي زيادي حضور ندارند بلكه شركتهاي حمل و نقل
زيادي درگير هستند .براي ما مالقات با شركتهايي كه در همين بخش كار ميكنند تجربه بسيار جالبي است كه
ميتواند ديدگاههاي جديدي درباره مشكالت و راه حلهايي كه بر روي آن كار ميكنيم بوجود آورد .من بر اين
باورم كه هم اكنون يكي از بهترين ابداعات در زمينه بارگيري و تخليه كاالي درون شهري انجام شده است".
در نهايت امكانپذيري  FREILOTمرهون همكاري شركتها با يكديگر است.
صاحبان ناوگانهاي حمل و نقل ،شهرداريها ،كارشناسان فناوري و ساير ذينفعان براي نيل به اهدافي مشترك با
يكديگر همكاري ميكنند كه عبارتند از كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا و در عين حال ارتقاي ايمني در
تردد شهري .براي صاحبان ناوگانهاي حمل و نقل و شهرها اين يك وضعيت برد متقابل است كه توسط
سامانههاي حمل و نقل هوشمند حمايت ميشود.

 .5کارگاه آموزشی پایانی پروژه FRILOT
همزمان با كارگاه آموزشي پاياني پروژه  FRILOTكه در  19ژوئن  2012در هلموند هلند برگزار شد ،مقامات
شهري قصد خود را بر ادامه عمليات خدمات مشاركتي تحركپذيري در اين پروژه كه توسط اتحاديه اروپا
سرمايهگذاري شده ،اعالم كردند.
گرت بلوم مشاور تحركپذيري راهبردي در شهرداري هلموند چنين اظهار داشته است كه پس از مشاهده نتايج
پروژه  ،FRILOTدرباره فوايد آشكار خدمات تحركپذيري مشاركتي اجماع نظر پديد آمده است .بويژه مقامات
از مشاركت دايره آتشنشاني هلموند در پروژه آزمايشي به تاريخ  2011كه انگيزهاي براي ادامه پروژه پس از
خاتمه آن پديد آورده است ،به وجد آمدهاند .ويليام هارتمن مديرعامل شركت ايمتك/پيك هلند در دسامبر
 2011چنين گفته است كه همكاري در پروژههاي  FRILOTو  eCoMoveسهم مهمي در تجاري سازي
خدمات مشاركتي داشته است.
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در كارگاه آموزشي يادشده كه با همكاري پروژه  eCoMoveبرگزار گرديد ،حدود  40ذينفع عالقهمند به
راهحلهاي مديريت مشاركتي ترافيك گردهم آمدند .هدف اصلي اين كارگاه آموزشي بررسي جنبههاي عملي
استقرار سامانه بود .گروه مجري پروژه  FRILOTآخرين نتايج و درسهاي آموخته شده را ارائه كرد ،در
حاليكه تيم  eCoMoveبه معرفي راهحلهاي نسل آينده مديريت مشاركتي ترافيك پرداخت .در پايان يك تور
آزمايشي با اتومبيلهاي مجهز به سامانههاي  FRILOTدر شهر هلموند برگزار گرديد .در انتهاي روز برگزاري
كارگاه ،جلسه بحث بين حضار و هياتي از كارشناسان كه نمايندگان هر دو پروژه بودند برگزار گرديد.
زليكو ژفتيك ،مدير پروژه ارشد در  ERTICOو هماهنگ كننده پروژه  FRILOTگفته است" :نه تنها FRILOT

فوايد خدمات تحركپذيري مشاركتي را در يك محيط واقعي نشان داد (شامل  13درصد كاهش در مصرف
سوخت و انتشار گاز دي اكسيد كربن) ،بلكه بر تمامي موانع استقرار غلبه كرده و بسوي يك آينده موفق و
پايدار به پيش رفت".

