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 .1مقدمه
در این گزارش به بررسي نتایج مطالعات انجام شده در زمينه بهترین تجارب صورتگرفته در زمينه فناوری

ارتباطات هوشمند خودرویي پرداخته ميشود كه توسط مركز تحقيقات خودرویي ایالت متحده ( 1)CARو به

سفارش دپارتمان حملونقل ميشيگان ) 2(MDOTتهيه شده است .اهدف  MDOTبرای سفارش این گزارش
شناسایي و پيادهسازی بهترین تجاربي است كه باعث قدرت بخشيدن به برنامههای راهبردیش ميشود .همچنين
تأمين اطالعات مورد نياز برای در اختيار قرار دادن تصميمگيرندگان فناوری اطالعات خودرویي ميشيگان و ادامه
راهبری ملياش در زمينه این فناوری از اهداف دیگر این گزارش ميباشند.

 .2نتايج مطالعات بهترين تجارب جهاني صورتگرفته در زمينهي فناوريهاي ارتباطات هوشمند
خودرويي
با وجود تفاوتهای منطقهای در برنامههای ارتباطات هوشمند خودرویي ،موضوعات فراگيری وجود دارد كه
مي تواند در گسترش این فناوری مفيد واقع شود .زیر شاخههایي كه در ادامه آورده ميشود ،راهبردهای بالقوه
جذب سرمایه در این زمينه را برای پشتيباني از برنامههای ارتباطات هوشمند خودرویي ،به عنوان عوامل تاثيرگذار
بر روی گسترش این فناوری ،مورد بحث قرار مي دهد.
 .2.1راهبردهاي جذب سرمايه
بازنگری ارتباطات هوشمند خودرویي و فعاليتهای انجام شده در حوزه وسایل نقليه ،به صورت داخلي و یا
خارجي ،سه راهبرد جذب سرمایه متمایز ولي موفق را آشكار مي سازد .این راهبردها شامل ایجاد زمينههای
تخصيص بودجههای كالن كه نيازمند تطبيق با منابع حمایتي عمومي وخصوصي ميباشد ،جذب ميزان وسيعي از
منابع حمایتي دولت تحت امتيازهای رقابتي و نشان ها ،وگره زدن مباحث مربوط به دریافت عوارض به ارتباطات
هوشمند خودرویي ميباشد.
 .2.1.1تخصيص بودجه هاي نيازمند تطبيق با جذب سرمايه

Center of Automative Research
Michigan Department of Transportation
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روش بهكارگيری بودجههای حمایتي اوليه به عنوان اهرمي برای جذب سرمایه گذاری های بيشتر از طرف
نهادهای عمومي و خصوصي ،به شدت در سطح ملي كشورها رایج بوده و فقط اختصاص به ایاالت متحده امریكا
ندارد .به عنوان مثال تعداد زیادی از پروژههای اروپایي كه حمایت مالي كميسيون اروپا را كسب كردهاند ،مجبور به
دریافت حمایت مالي از طرف سایر منابع نيز بودهاند .پروژههایي مانند I-WAY، PRE-DRIVE C2X

و SMARTFREIGHTبه همين روش كمک مالي دریافت كردهاند .این رویكرد تنها به دولت ملي كشورها محدود
نشده ،مثال ایالت كاليفرنيا به طور محلي بودجه ایالتي قابل توجهي را برای تالش های انجام شده در زمينه ارتباطات
هوشمند خودرویي دریافت كرده و همچنان در حال ترغيب بخش خصوصي برای دریافت حمایت مالي آنها تحت
برنامههای انگيزشي مي باشد .به عالوه ،این ایالت حضور برجستهای از امكانات خودرویي كاليفرنيا وبخش
خصوصي مانند نوكيا را در برنامههای خود گنجانده است.
 .2.1.2جذب حمايتهاي مالي در سطح ملي
فراتر از اولين رویكرد ذكر شده ،كاليفرنيا همچنين در زمينه اتخاذ بودجه دولت مركزی نيز فعال بوده است.
برنامه كاربردی امتياز مشاركت مدني ،سهيم بودن در بودجه  USDOT RITAو جایزه  SAFE TRIP-21همه
گواهاني بر این مدعا بوده اند .نمونه بارز دیگری از این رویكرد در تالشهای انجام شده برای بدست آوردن بودجه
 Minnesotaبودهاست كه توانست فراتر ازسهم عادی خود از دالرهای صندوقهای سازمانهای ایالتي ،به جستجو
و جذب حمایت مالي دولت مركزی نيزبپردازد .این طرح توانست امكان استقرار فناوریها را ،فراتر از سهم این
ایالت در ماليات دولتي سوخت بر طبق فرمولي خاص ،به آن بدهد .در آلمان نيز ایالت  Hessenبا بهكار گرفتن
فعاالنه همين شيوه توانست حمایت مالي وزارت اقتصاد و فناوری این كشور را برای انجام پروژه  AKTIVبهدست
آورد.
 .2.1.2از دريافت عوارض جادهاي تا برنامههاي حمايت مالي
گرچه بيشتر فناوریهای مورد استفاده درسامانههای هوشمند حمل و نقل ( ،1)ITSبهصورت فني كاربردهای
ارتباطات هوشمند خودرویي نيستند ،فلوریدا نمونه ای اوليه از ایالتي است كه از عواید این عوارض برای افزایش
ذخيره های مالي خود در جهت گسترش فناوری های نوآورانه استفاده ميكند Minnesota .نيزبرنامه فعال دریافت
Intelligent Transportation System
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عوارضي به صورت الكترونيكي داشت كه برآورد هزینه در مسيرهای پرازدحام دریافت عوارضش راپشتيباني
ميكرد .در واقع ،دستگاه فرستنده خودكاری كه در خودرو نصب است ،امكان برداشت از یک حساب بهطور
خودكار رافراهم مي سازد .همچنين این سامانه از قيمت گذاری هزینههای جانبي بهگونهای استفاده ميكند كه در آن
قيمتها با توجه به ميزان شلوغي خط  1HOVتغيير ميكند .در كلرادو نيز سامانه  DSRCدر دریافت عوارض مورد
آزمایش قرار گرفته است كه پيشرفت بزرگي در زمينه مجتمع سازی دریافت عوارض الكترونيكي با فناوری
ارتباطات هوشمند خودرویي ميباشد .در ژاپن دریافت عوارض الكترونيكي یک كاربرد اوليه از  ITSملي
مي باشد .همچنين در آسيا ،كره جنوبي در حال كار بر روی مجموعههای دریافت عوارض الكترونيكي موجود در
جادهها و جایگزیني پرداخت الكترونيكي در ترانزیتهای عمومي ميباشد .با مجتمعسازی دریافت عوارض با
سامانههای  ،ITSمدیران حمل و نقل منبع بالقوه دیگری از عواید دریافت عوارض برای انجام پروژههای جدید در
اختيار دارند .تمامي این سه رویكرد ،جریان حمایت های مالي مناسب و كافي را پشتيباني كرده وآنها را منتهي به
حوزه فناوریهای  ITSدر یک كشور یا ایالت ميكند.
 .2.2عوامل كليدي
در بازنگری خودرویي ارتباطات هوشمند خودرویي و فعاليتهای انجام شده مرتبط با خودرو  ،عوامل كليدی
متعددی در خالل تحقيقات ،توسعه و گسترش این فناوری ها بهدست ميآید.
 .2.2.1تشکيل ائتالفها
در مقایسه با پروژههای انجام شده در ایاالت متحده ،پروژههای موفق در اروپا بيشتر متمایل به پشتيباني شدن
توسط ائتالفهای بزرگ تر بودهاند .پروژههای اروپایي بيشتر تمایل به مشاركت برجسته عاملهای حمل و نقل،
انجمن ها ،دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي و صنایع خصوصي داشتهاند .این مشاركت عمومي-خصوصي در
آزمایشات موفق و پيادهسازی هایي كه معموالً با هدف رایج ایمني پيشرفته خودرویي انجام شده است ،كمکرسان
بودهاند .از سوی دیگر ،مشاركت پروژههای آسيایي با ابعادی كوچكتر و بيشتر مشابه با ابعاد مشاركتي پروژههای
انجام شده در آمریكا بوده ،با این تفاوت كه پروژههای آسيایي بيشتر تمایل به وارد كردن بنگاههای دولتي و صنایع
High-occupancy Vehicle Lane

 HOVمسيری در جادههای اصلي است كه در زمان شلوغي جاده به خودروهایي اختصاص ميیابد كه سه نفرمسافر یا بيشتررا حمل ميكنند.
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داشتهاند ،در حاليكه پروژههای آمریكایي به طور شایعي متمركز بر بنگاههای ایالتي و دانشگاهها بودهاند .این
تفاوتها ميتواند بازتاب تفاوت در مكانيزم حمایت های مالي  ،نوع حكومتداری و یا جایگاه تحقيقات و توسعه
در برنامههای ارتباطات هوشمند خودرویي درآن منطقه باشد.
 .2.2.2ايجاد رقابت در بين صنايع
شيوهای كه توسط ژاپن ،یكي از پيشرفتهترین كشورها در حوزه  ITSو ارتباطات هوشمند خودرویي ،مورد
استفاده قرار گرفت ،تنظيم استانداردها و ایجاد زیرساخت های پياده سازی آزمایشي ودعوت از صاحبان صنایع
برای شركت در این آزمایشات بوده است .این روش در پروژههای  ASV، DSSSو Smartwayانجام شده است .با
استفاده از چنين روشي ،ژاپن صاحبان صنایع خود را ترغيب به ایجاد و آزمایش سامانههایي كرد كه نيازها و ضوابط
این سه پروژه را برآورده مي سازد .تعداد زیادی از صنایع خودرویي شامل تویوتا ،هوندا ،نيسان ،مزدا،
ميتسوبيشي،گروه شركتهای  ،NECپاناسونيک ،یاماها ،كاوازاكي و سوزوكي در آزمایشات مربوط به  DSSSو
 ASVشركت كرده ودر پایان سال  2010سامانههای سازگار با زیرساخت  Smartwayتوسط تویوتا ،پایونير ،شركت
ميتسوبيشي الكتریک ،پاناسونيک و صنایع سنگين ميتسوبيشي بوجودآمدند.
 .2.2.2گسترش برنامهدار موضوعات و اهداف برجسته
داشتن یک موضوع قدرتمند برنامه مند به طور خاصي در جلو بردن پروژه ها و استقرار آنها مؤثر بوده است .در
اروپا موضوع اصلي حول ایمني و به صورت خاص حول به كارگيری فناوری برای تبدیل فضای جادههای عبور
وسایل نقليه به مشاركين فعال دستيار رانندگان ،متمركز بوده است .در واقع در اروپا ،پروژه ها به طور گستردهای
روی كاهش خطر تصادف و كاهش عواقب منفي تصادفاتي كه به وقوع مي پيوندند ،متمركز بوده است .در آسيا
موضوعات بر اساس اهميت آنها بودهاند :در كره جنوبي مفهوم «شهر فراگير»،1اشتياقي را در شهرهای مختلف این
كشور كه خواهان استقرار فناوریهای ارتباطي بودند ،ایجاد كرد.همانند اروپا ،ژاپن نيز بر روی ایمني بهعنوان
موضوع اصلي متمركز شد .در راهنمای معرفي  ،ITSوزارت حمل و نقل و زیرساخت ژاپن از واقعه دلخراش
تصادف یک اتوبوس ،به عنوان عامل محركي برای بهبود سامانههای ایمني جادهای كه منجر به برنامه های ITS
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ميشود ،یاد ميكند .نمونههای بينالمللي دیگری نيز مانند  Vision Zeroدر سوئد كارآمدی اهداف برجسته را برای
جلب انگيزش ،به نمایش گذاشتهاند.
 .2.2.2ايجاد تخصص
كار بر روی پروژههای ارتباطات هوشمند خودرویي برای تعداد انبوهي از شركت های خصوصي ،كشورها
،ایاالت و عاملهای مدیریت حمل و نقل ،بهعنوان نوعي فرصت ایدهآل بوده است .این بررسي از تجارب بين
المللي صورت گرفته ،بر ماهيت جهاني الكترونيک خودرویي كه در بر گيرنده مزایای استانداردسازی است ،تأكيد

مي ورزد تا بتواند برای توليدكنندگان تجهيزات خودرویي( ،1)OEMارائه فناوریهای ارتباطي یكسان جهاني و توان
بالقوه رقابت را در سطح توليد كنندگان جهاني تسهيل ورزد.

مؤسسه تحقيقاتي فناوری صنعتي تایوان كه تأمينكننده واحدهای ارتباطي  WAVE/DSRCبرای پشتيباني یک
پروژه ارتباط خودرویي در آمریكا ميباشد ،به عنوان مثالي برای نمایش ماهيت جهاني گسترش و تحقيقات
خودرویي ميباشد .به طور مشابه ،مؤسسه استراليایي  ،Cohda Wirelessفناوری را گسترش داده كه در بر گيرنده
نسخه آزمایشي درون جادهای در پروژه های سراسر دنيا مانند  DRIVE C2Xدر اروپا و پایلوت ایمني ارتباطات
هوشمند خودرویي در ایاالت متحده ميباشد .شركتهای ميشيگان كه خواستار ایفای نقش در فناوری ارتباطات
بين خودرویي مي باشند ،باید همواره این نمونه های جهاني را در ذهن داشته باشند ،چرا كه در صورتي كه بتوانند
نقش هدایت و ترویج مشاركتهای بين المللي را به عهده بگيرند ،ميتوانند از مزایای تسخير بازارهای بينالمللي
بهره جویند .شركت فورد با برنامه پيشگامي در انتقال شهری ،نشانههایي ازدرك عميق این موضوع را نشان داده
است GM .نيز در خالل ماركهای تجاری اروپایي خود ،به صورت بين المللي در نوآوریهای ارتباطات مرتبط با
خودرو فعال بوده است .گسترش تخصص ها نيز ،به عنوان راهي برای خلق فرصت های آینده ميتواند برای عامل
های ملي و ایالتي قابل اجرا باشد .به عنوان مثال پروژه سوئدی  ،Site SwedenTestتوانسته در زمينه آزمایشات
كاربردی ميداني ،شایستگي هایي را احراز كرده و كشور سوئد را در جایگاه مستحكمي در زمينه ارائه طرحهای

پيشنهادی مانند  EuroFOT، SeMiFOT، FESTAوسایر پروژه های مرتبط با آزمایشهای ميداني( 2)FOTقرار
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داده است .به صورت محلي هم ،ایالت های پيشرو از موفقيتهای گذشته برای نشان دادن توانایي خود برای برنده
شدن در مناقصه های رقابتي دولت مركزی ،استفاده مي كردهاند.
 .2.2.2قاعدهمند سازي فناوري براي ايجاد يک زمينه تجاري قدرتمند
استقرار موفقيت آميزفناوریهای ارتباطات هوشمند خودرویي ،نيازمند یک بستر تجاری قدرتمند است.

تعدادی از برنامه های كاربردی مانند اینترنت ،سامانههای سرگرمي مرتبط با فناوریهای اطالعاتي1و سامانههای
هدایت برمسير تقریباً توسط عوامل صنعتي بر اساس تقاضای مشتری ،پوشش داده مي شوند .با توجه به هزینههای
استقرار ،محدودیتهای فناوری و تعداد خودروهای مورد نياز برای برنامه های كاربردی ایمني ،هدایت ازجانب
مسئولين ایالتي و ملي برای استقرار فناوری ایمني خودرویي نقش تعيين كنندهای دارد .قانوگذاری یک وظيفه مهم
به عهده دارد :بدون نيازمندیهای قانوني كه اجتماع واحدهای ایمني را با خودروها ملزم ميداشت ،بهكارگيری
برنامههای كاربردی ایمني  DSRCیا به وقوع نميپيوست و یا از رشد باز مي ماند .بایستي در نظر داشت كه
بنگاههای دولتي توانایي و تحكم الزم برای بنا نهادن احكام مربوط به ارتباطات هوشمند بين خودرویي را برای
حصول اطمينان از پوشش مناسب و مورد نياز برای درك مزایای ایمني در اختيار دارند.
 .2.2.2استانداردسازي جهاني/منطقهاي ساختارها
ساختارها و استانداردهای جهاني در زمينه فناوری ارتباطات بين خودرویي ،مي تواند در زمينه استقرار این
فناوری گسترش بخش باشد .با استفاده از تجهيزات رایج ،حجم توليد اجزای داخل خودرویي و كنار جادهای
مي تواند افزایش یافته و هزینهها پایين آورده شود .حتي اگر نه در سطح جهاني بلكه حداقل در سطح ملي،
ضرورت استانداردسازی تجهيزات و ساختارها مصداق مي یابد ،چرا كه از این طریق فناوریهای ارتباطات
خودرویي مي توانند بدون از دست دادن مزایای یک سامانه ارتباط بين خودرویي از مزرها عبور كرده و سازندگان
خودرو ميتوانند از یک سامانه واحد خودرویي به جای استفاده از سامانههای مختلفي كه از بازارهای متفاوتي
خریداری شده ،استفاده كنند DSRC .از  5/85تا  5/925گيگا هرتز در آمریكا 5/875 ،تا  5/925گيگا هرتز در اروپا
و  5/775تا  5/925در ژاپن ( )PIARC-FISITA 2012تغيير مي یابد .در حاليكه مناطق مختلف در دنيا
استانداردهای تقریباً متفاوتي دارند ،كارهای مشهودی برای هماهنگي استانداردها انجام شده است .بهطور مثال
Infotainments
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كميسيون اروپا برای ایجاد سامانههای هماهنگ در اروپا ،پروژههای زیادی را تحت حمایت مالي قرار داده است.
مهمترین موضوع مورد بحث استراليا برای امن سازی پهنای باند  5/9گيگاهرتز برای برنامههای كاربردی  ،ITSبه
این دليل بود كه این كار به سامانه ارتباطات بين خودرویي استراليایي امكان سازگاری باسامانه سایر كشورها را
ميداد .تا حدودی ،این منطق تاكنون در پایلوت ایمني ارتباطات خودرویي ميشيگان كه شامل فروشندگان تجهيزات
 DSRCاستراليایي( )Cohda Wirelessو تایواني( )ITRIميباشد ،به اثبات رسيده است .آمریكا و اروپا برای استفاده
از استانداردهای جهاني تا حد امكان،توافقنامه مشتركي را در سال  2009در پروژه  RITA2009با یكدیگر امضا
كرده و قرارداد مشابهي مابين آمریكا و ژاپن نيز در سال  2010در پروژه  RITA2010بسته شد.

