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باسمه تعالي

اجراي سامانه دريافت الکترونيکي عوارض ( )ETCدر ژاپن
با استفاده از فناوري ارتباطات خودروي

بعد از جنگ جهاني دوم" ،شرکت دولتي بزرگراهي ژاپن" جهت نوسازي ،توسعه و مديريت شبکه بزرگراههاي
ژاپن در سال  6591ميالدي تاسيس شد .در راستاي سياست خصوصيسازي دولت اين شرکت در سال 5009
ميالدي به سه شرکت خصوصي:
 .6شرکت بزرگراهي نيپون مرکز (درآمد ساالنه از محل دريافت عوارض 9005 :ميليارد دالر)
 .5شرکت بزرگراهي نيپون شرق (درآمد ساالنه از محل دريافت عوارض 5009 :ميليارد دالر)
 .3شرکت بزرگراهي نيپون غرب (درآمد ساالنه از محل دريافت عوارض 1099 :ميليارد دالر)
تفکيک گرديد .اين شرکتها ،تجهيز بزرگراههاي ژاپن به سامانههاي حملونقل هوشمند را در دستور کار خود
دارند .توسعه فناوري  DSRCنيز همراستا با طرح جامع حملونقل هوشمند برنامهريزي شده است .تاکنون در شبکه
بزرگراهي اين کشور در  6100نقطه تجهيزات مبتني بر فناوري  DSRCموسوم به  ITS Spotنصب شده است که
عالوه بر اجراي کاربرد دريافت الکترونيکي عوارض ،خدمت ايمني  V2Iمانند اعالم هشدار وقوع تصادف در مسير
پيشِرو ،هشدار وجود مانع در نقطه خارج از ديد و اطالعرساني رخدادهايي مانند زلزله و يا پديدههاي هواشناسي
جادهاي را نيز ارائه ميدهند .اين تجهيزات در واقع اولين نسل از محصوالت مبتني بر فناوري  DSRCهستند که با
همکاري دولت و شرکتهاي خودروسازي ژاپن مانند تويوتا به مرحله تجاريسازي رسيده و هماينک به صورت
اقالم پس از فروش ( )Aftermarketدر اختيار شهروندان ژاپني قرار ميگيرند .شکل  ،6جايگاه فناوري  DSRCرا
در معماري طرح کلي حملونقل هوشمند ژاپن نشان ميدهد.
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شکل  -6جايگاه فناوري  DSRCدر معماري حملونقل هوشمند ژاپن

براساس جداول تعرفه عوارض در بزرگراههاي ژاپن ،رانندگان به طور ميانگين به ازاي هر کيلومتر رانندگي در
بزرگراه حدوداً مبلغ  30ين معادل  550تومان پرداخت ميکنند .گستردگي بازار عوارضي در ژاپن تا آنجاست که
حتي براي برخي مسيرهاي  4کيلومتري هم بايد عوارض پرداخته شود
در مقابل ،هزينه خريد يک دستگاه  OBUبا قابليت پرداخت الکترونيکي پرداخت عوارض مبتني بر فناوري DSRC

براي خودرو ،بر حسب مدل و امکانات از حدود  33دالر شروع شده و به حدود  590دالر ميرسد .اکثر مدلهاي
متوسط و پيشرفته اين دستگاهها داراي کاربرد ناوبري (صوتي) ،برخي کاربردهاي ايمني ( )V2Iو تماس اضطراري
هم هستند .اين بدان معناست که هزينه خريد يک مدل متوسط حدوداً  59دالري اين دستگاه براي افرادي که بايد از
وسيله شخصي براي تردد در بزرگراههاي ژاپن استفاده نمايند ،معادل حدود  5هفته پرداخت عوارض ميشود (در
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حاليکه از ساير امکانات و کاربردهاي آن نيز برخوردار خواهند بود) .مشوق مالي در اين خصوص ،تخفيف 30
درصدي روزانه براي دارندگان اين دستگاهها (در ازاي  600کيلومتر رانندگي) و حداکثر  90درصدي براي افراد
دائمالسفر در اين بزرگراهها ميباشد که به اين ترتيب ،هزينه خريد دستگاه را به سرعت و ظرف ماه اول استفاده
مستهلک ميکند.
به نظر ميرسد با نگاه به جهتگيري  ITSدر کشور ژاپن و نقشه راه آن (که در مقاله آقاي هيروشي ماکينو آمده
است ) ،توسعه فناوري  DSRCاز يک بازار اقتصادي قوي و مستعد  ETCشروع شده است که کاربردهاي مناسبي
در زمينه ايمني ،ناوبري و مديريت ترافيک هم براي آن در آينده وجود دارد .شکل  5شمايي از اين نقشه راه را
نشان ميدهد

شکل  -5نقشه راه حملونقل هوشمند ژاپن

The Innovation Called ITS- Hiroshi Makino 18th Oct 2013
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اگرچه ژاپنيها ميتوانستهاند از ساير فناوريهاي رقيب در زمينه  ETCمانند  RFIDبه نحو اقتصاديتري بهرهمند
شوند ،ولي با نگاه به کاربردهاي آينده فناوري  DSRCدر بخش ايمني ،ترجيح دادهاند از اين فناوري استفاده کنند.
به عبارت ديگر به نظر ميرسد در اين کشور بر مبناي يک الگوي اقتصادي منسجم ،تصميمگيري شده است که
دولت وظيفه ايجاد زيرساخت الزم به منظور تبادل اطالعات با خودروها از طريق تجهيزات کنار مسير موسوم به
 ITS Spotرا به عهده داشته باشد و مردم نيز به هزينه شخصي مبادرت به خريد تجهيزات  OBUنمايند .به اين
ترتيب ،فضاي کاربري و ارتباطي الزم براي اجراي کاربردهاي ايمني مورد نظر دولت ،عالوه بر کاربرد  ETCفراهم
شده است .شکل  3نمونه تجهيزات عرضه شده در ژاپن براي کاربردهاي ايمني و  ETCرا نشان ميدهد.

شکل  - 3نمونه تجهيزات تجاري شده فناوري  DSRCدر ژاپن

قابل ذکر است براساس اطالعات و گزارشهاي موجود و همچنين آمار ارائه شده در خالل برخي از سخنرانيها و
مقاالت بيستمين کنگره جهاني  ITSکه در تاريخ  53الي  51مهرماه  6355در شهر توکيو ژاپن برگزار شد ،الگوي
بکارگرفته شده براي ترغيب به استفاده از فناوري  DSRCدر کاربرد دريافت الکترونيکي عوارض بزرگراهي و
استفاده شهروندان ژاپني از تجهيزات تجاري شده مبتني بر اين فناوري توانسته است تعداد تصادفات و تلفات
سوانح رانندگي را در اين کشور به نحو چشمگيري کاهش دهد.

