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 چکیده
رانندگان قادر  یحرکت نابجا از سو کیشده است. تنها  لیحمل و نقل تبد یراه به مساله اصل یمنیا ،مدرن یدر زندگ

تالش شد تا از آن در  ،هوشمند یها خودروو ظهور  یون تکنولوژبگذارد. با رشد روز افز یبه جا یاست اثرات هولناک

هوشمند با هدف  یماشن ها یاصل دهیها بهره گرفته شود. ا یدقت یاز ب یناش یها بیراه ها و کاهش آس یمنیا شیافزا

را دارا  کیاتاتوم یرانندگ یها تیکه کامال قابل ،ییها خودروبر  هیکه تک یاز حمل و نقل شهر یدیبسط و توسعه نوع جد

و چه  نیافرمس یرا چه از سو یعمده و همه جانبه ا یتقاضا یمتفاوت یحمل و نقل ستمیس نیشکل گرفت. چن باشند یم

در  یبوده و همواره سع یبا تکنولوژ مینوع خودروها در تماس مستق نیآورد. توسعه ا یکاال ها به وجود م ییجابه جا یبرا

این هدف از داشته است.  را هینقل لیوسا نیفاصله ب میموانع و تنظ ییشناسا ه،ینقل لهیکنترل خودکار وس ،یابیریبهبود مس

تالش  قیتح نیباشد. در ا یم نهیهزو  یمنیا ،یریپذ کنترل یها نهیدر زم کیتراف تیتوسعه گسترده در واقع بهبود وضع

  ه شود.تپرداخ آن ها نیزمضرات به محاسن و  هینقل لیگونه وسانیمختلف ا یها یژگیو یضمن معرف تابر آن بود 

 

 فاصله میموانع، تنظ ییشناسا ،یابی ریمس ،یحمل و نقل یها ستمیهوشمند، س یخودرو ها کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
از  یادیشده اند، که تعداد ز کیپژوهشگران ربات یبرا کیموضوع کالس کیتلفن همراه  یدر طول دهه گذشته، ربات ها

 کیو تکن فناوریکنترل  یهمزمان(، تمام راه را برا یو نقشه بردار یساز ی)محل SLAM ر،یازش تصوموضوعات اعم از پرد

( و 1884-1891پروژه پرومتئوس در اروپا ) مانندروش ها  نیاز ا یاریحال، بس نیازدحام تحت پوشش قرار داده اند. با ا یها

AHS نمی باشد یدر حمل و نقل جاده ا یکاربرد یبرنامه هادارای  کایمتحده آمر االتیخودکار بزرگراه( در ژاپن و ا ستمی)س 

 ریغ ای جاده هینقل لیوسا دیدر تولشرکت ها  از یاریتوسط بس یمنیا مهم یعملکرد ها یاجرا ،یمدت زمان طوالن یو برا

  ممکن در نظر گرفته شد.

مربوط به سنجش،  یها ستمیبا س هینقل لیوسا دیدر حال تول کیرباتمهندسی  یها کیاز تکن یبرخ امروزه حال، نیا با

خودرو با  "یکنترل طول" فرآیندهایوجود دارند که   ییها ستمیس نیهستند. همچ هینقل لهیو کنترل وس یریگ میتصم

حفظ فاصله  یبرارو  و کنترل سرعت و ترمز  شیپ یبا خودروها یجانب تیو موقعفاصله کنترل ، LIDAR یرادار سیستم

خط  یبر رو هینقل لهیوس ایحفظ خود و  ید به راننده برانتوان یم یینایب یها ستمیهند. در حال حاضر سد یرا انجام م منیا

کامال  هیقلن لهیوس کیبه  یابیدست با تا چه حد این سوال در ذهن مطرح می گردد که ما ن،ید. بنابرانکمک کن یکنترل جانب

 .میفاصله دار کیاتومات
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 یعمل، ساده یها طیخودکار در مح هینقل لیبه ما نشان داده است که وسا 2002و  2004 یدر سال ها DARPA چالش

که بررسی  DARPAچالش  نی. آخرمیستین هینقل لیوسا گریکه ما مجبور به در نظر گرفتن حرکات د یهنگام ژهی. به وهستند

 نیاست. با ا ریحاضر امکان پذساده در حال  تمشکل پرداخت و نشان داد که فعل و انفعاال نیبه ا بود یچالش شهرنوعی 

که  یشهر یها طیدر مح ژهیبه و م،یروزانه دور هست کیکردن خودرو به طور کامال مستقل در تراف ییحال، ما هنوز هم از اجرا

، ما یحالت واقع کیبه طور کامال مستقل در  یا لهینمودن وس یاتیبزرگ است. به منظور عمل اریصحنه بس یدگیچیدر آن پ

 .ستیز طیساده کردن مح یعنی: میریبگ شیشدند را در پ یربات معرف نیکه در صنعت ساخت اولمشابه  یروش ها همان دیبا

حمل و  یبرا هینقل لیوسا نیدر نظرگرفته شده است. ا خودروهای هوشمند یاست که در حال حاضر برا یکردیرو نیا

کار حمل و نقل درب به درب ببرای ، یجاده ا یر شبکه هاشده و د یکاال طراح ایبه طور کامال خودکار از مسافر  ینقل شهر

محافظت شده اند.  هینقل لیاز وسا یگریانواع د ایاز نفوذ توسط افراد و  کم و بیشجاده ها  نیشوند. در حال حاضر، ا یگرفته م

راسر اروپا  بکار مختلف در س یشدند در حال حاضر در شهرها شیو آزما یطراح 2000دهه  لیکه در اوا خودروهای هوشمند

ساده شده است، آنها  یآنها تا حد طیاگرچه مح ،یحمل و نقل شهر یبرا ییاروپا یها هی. مطابق با توص[1]شوند یگرفته م

بصورت لحظه ایی برنامه ریزی حرکت خود را  ریاجتناب از موانع استفاده کنند و مس یبرا شرفتهیپ کیربات یها فناوریاز  دیبا

 حیتوض ر. ما در حال حاض[3, 2]در مسیر خود هستند گریمشابه د هینقل لیوسا ریکه مجبور به عبور از مس یزمان یحتکنند، 

 یبرا ازیمورد ن ندهیتحوالت آ نکهیکنند و ا یاستفاده م کیربات یها فناوریاز  خودروهای هوشمندداد که چگونه  میخواه

 چه هستند. هینقل لیبه تمام وسا خودروهای هوشمندمفهوم  میتعم

 

 هوشمند یکاال ایحمل و نقل مسافر  ستمیو س خودروهای هوشمند -2
 ستمیس کیبه شکل  یا هینقل لیناوگان وسا نیهستند. همچ ای کامال خودکار جاده هینقل لیوسا خودروهای هوشمند

درب به  یارائه تقاضا ی، برادهیچیشبکه پ کی ایساده و  ریهر دو مس یکه بر رو هستند کیبرنتیکاال سا ایحمل و نقل مسافر 

کنترل  یمرکز تیریمد ستمیس کی قی، ناوگان را از طرکیبرنتیحمل و نقل سا ستمیشوند. س یم یدرب حمل و نقل راه انداز

دهد. در ابتدا،  یخاص را انجام م طیمح کیدر  کیتراف یو هماهنگ عیحمل و نقل کارآمد را توز یکرده، درخواست ها

دانشگاه،  سیپردمانند  یصوصخ تیمالک ایو  یشهر طیمح کیبا سرعت کم در و  کوتاه مدت ی، سفرهادخودروهای هوشمن

توانند بطور  یم خودروهای هوشمنددر دراز مدت، همچنین د. نده ی... را تحت پوشش قرار مو ،یصنعت یها تی، ساپناهگاه

فرآیند حمل و نقل  توانند یماین خودروها شوند.  مخصوص و حفاظت شده اجرا یرهایمس یباال بر رو یخودکار در سرعت ها

در دسامبر سال  هوشمند خودرو ستمیس نیببخشند. اول بهبود ستین امکان پذیرکارآمد و که حمل و نقل انبوه ی ندر زما را

رد استفاده کردند مو یطور کامال خودکار عمل مکه ب یبرق ونیناوگان از چهار کام کیبا  1آمستردام فولیدر فرودگاه ش 1881

حمل و نقل در  اتیعملپیشرفته  ستمیسیک  برداشته شد که در این مرحله، 2009در سال  ی. گام بزرگ بعدفتقرار گر

ارتباط  جادیا یدر حومه شهر روتردام برا 1889از سال  ستمیس کی ان،یم نی(. در ا1)شکللندن را شروع کرد 2ترویفرودگاه ه

 گرفت. ارمورد استفاده قر یقطار و مجموعه ادار ستگاهیا نیب

 

 

                                                 
1 Amsterdam Airport Schiphol 
2 Heathrow Airport 
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 2114سیستم حمل و نقل شهری اتوماتیک در فرودگاه هیترو در سال  : 1 شکل

 
 

 ها فناوری -3
 کنترلفناوری  -3-1

کنترل  مسئولیت وتریکامپدر این سیستم، هستند.  میتوسط س یرانندگ هینقل لیوسا شگامانیاز پ هوشمند یخودروها

برنامه  نیا یمعرف یبرا یدیشرکت کننده در طرح حاضر، سخت افزار جد ی. پروژه هاده می گیردبه عهشتاب، ترمز و فرمان را 

با  کامپیوتری استاندارد یمعمار برمن یا یحال، توسعه عمده نرم افزار ها نیکرده اند. با ا یطراح منیا یابه عنوان برنامه 

 دهیچیپ های طیدر مح ازیمورد ن یمنیبه سطح ا دنیرس یابر دیبا ندهیکنترل آ یها ستمیکوچک متمرکز شده اند. س یهمسان

. شرکت دشوار است یهنوز هم کار ییها ستمیس نیهمچ یبراو صدور گواهینامه توسعه نرم افزار ولی کنند.  هیتک هوشمندو 

 معرفی کرده است.شده  عینرم افزار توز یبرا فیوظا نیا یبانیپشت یبرا دیابزار جد کی  1اینریا

شده از  عیتوز یسخت افزار یاجازه جدا نوشتن معمار در ابتدا توسعه است که کردینرم افزار بر اساس رو کی 2ندکسیس

کنترل  یاست برا ازیکه مورد ن یرا با تمام ارتباطات یینرم افزار نها سپس دهد. یم را به توسعه دهندگان ینرم افزار کاربرد

 .[4]کند یم عیمختلف توز یخودروها یکننده ها

 

 اجتناب از موانعفناوری  -3-2

محافظت  یها طیدر مح لیکه اتومب یخصوص زمان، باست خودروهای هوشمنددر استقرار  یمشکل اصل ،اجتناب از مانع

 ،خودروهای هوشمندپروژه  ی. شرکاهینقل لیوسا ریسا یحت ایدوچرخه سواران، و  اده،یبا عابرپ یها طیمح انندمقرار دارد نشده 

 یاجتناب مانع مبتن یها ستمیدر حال حاضر با س یتجار هینقل لیوسا. [2]اندانجام داده  نهیزم نیدر ا یقابل توجه قاتیتحق

سنسورها با  نیشده است. ا لیتکم ریضربه گ یگرهااولتراسوند و حسامواج  لهیارائه شده اند که بوس ابی مکان زریبر اسکن ل

را  ستندیخودرو ن ریکه در مس یموانع واند  آمدهاجتناب از برخورد بوجود  یبرا ارچهکپی شرفتهیاستفاده از نرم افزار کنترل پ

 .رندیگیم دهیناد

کنند.  یتمرکز م و فرآیند بینایی راداربا بکارگیری سیستم های اجتناب از برخورد،  یروش ها یبر رو یگرید قاتیتحق

شامل  قیتحق نیدهد. ا یو بهبود عملکرد را ارائه م نهیهزکاهش  جهت یبزرگ یاما وعده ها ستیشده ن دییامر هنوز تا نیا

                                                 
1 Inria - Inventors for the digital world 
2 Syndex 
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در حال حاضر  هینقل لیبرخورد در وسا ناباجت یباشد، که به دنبال اعمال تکنولوژ یمسازی با صنعت خودرو کینزد یهمکار

از  ید گسترده ابه تعدا یدگیرس تیاست که مسئول یروند کار بصورت استفاده از روش سلسله مراتب ،یینایب در فرآینداست. 

 کردیرو نیمختلف را بر عهده دارد. به عنوان مثال، ا یبه روال ها اءیدر سخت افزار و ارسال سطح باالتر اش نییسطح پا اتیعمل

 حیتصح یبرا ت راو سپس آن اطالعا کند یساز ادهیپ در سخت افزاررا  [1]پرواز تمیمانند الگور یکیژنت یها تمیتواند الگور یم

 بکار برد. هوشمند یروش ها تصاویر محلی با استفاده از

 

 (یپالتون)دسته ا اتیعملفناوری  -3-3

 یم تیریبه هم هستند را مد کیمختلف که در فاصله نزد هینقل لیوسا نیچند ،اتی( عملیپالتون)دسته ا یها کیتکن

 کیدو تکن خودروهای هوشمندنباشد. پروژه  ایو خودکار باشد  ،ممکن است بسته به نوع برنامه یخودرو دسته ا نیکند. اول

 یبرا یخط نیدورب کیاز  یگریود و دش یانع استفاده مواجتناب از م یراب یزریبراساس حسگر اسکن ل یکی :کرده است جادیا

فواصل  یبالقوه برا ییتوانا یخط یها نیدهند، اما دورب یرا ارائه م یخوب جیکند. هر دو روش نتا یاستفاده م نهیکم هز یاجزا

حل  یبرا هینقل لیوسا نیتباط باز ار یعدنسل ب ی. پالتون ها[1]با سرعت باال را دارند اتیو عمل هینقل لیوسا نیبدر کم  اریبس

استفاده  در تقاطع وسایل نقلیه دو گروه ییارویرو تیریمد دسته، و میخودرو در دسته، تقس کیقرار دادن  لیاز قب یمشکالت

متوقف کردن و  طول مانور مانند راز برخورد د یریجلوگ یبه مشکل ثبات دسته ها برا یارتباط یها تیقابل نیاکنند.  یم

 عیتوز یشد و براخواهد  یساز ادهیپ یکیناوگان از سه خودرو الکتر کی ،یشهر خودروکنند. در پروژه  ین کمک محرکت کرد

. دداده خواهد ش شیخودروها بکار روند نما یدر حالت اشتراک هینقل لیوسا نیکه ا یحالت یمورد تقاضا برا هینقل لیمجدد، وسا

کار به  نیخواهند شد. ا یساز ادهیپ یبه روش گروه یعموم هینقل لیوسااز  یمجموعه ا ،ستالیبه نام کر یگریدر طرح د

مختلف قطار وارد  یها ستگاهیممکن است از ا هینقل لیقطار کوچک که در آن وسا "ریطول متغ"نوع از  کی یساز ادهیمنظور پ

 .ردیگ یخارج شوند انجام م ایو 

 می، که وابسته به ساستفاده کرد ریکنترل مس ای یناوبر یها خترسایبر ز یمبتن کردیرو کیخودکار از  هینقل لهیوس نیاول

 یرا توسعه داد که مرتبط با محل یروش یقورباغه ا یناوبر ستمی، سخودروهای هوشمندبود. در پروژه  فرستنده ایبرق  یها

 ریمس میاجازه تنظ ستمیروش نسبتا ارزان است، و به اپراتور س نیا یساز ادهی. پ[9]بود رافجاذب گسترده اط یدر فضا یساز

 ربارشته خالص از آهن کیدر جاده نسبت به بکار بردن  یکمتر یربابه آهن ازین ستمیس نیا نیدهد. همچن یرا م هینقل لهیوس

  یعیطب یها یژگیو زر،یبا استفاده از ل یناوبر یها کیتکنبر  یمبتن یساز یبوم ،کیجوامع ربات گری. محققان در د[8]دارد را

نشده  ید، اما هنوز صنعتنندار ستیز طیدر مح یرییتغ چیبه ه ازیها ن کیتکن نیرا نشان داده اند. ا یینایب یها ستمیس ایو 

 دایدست پ دهیچیو پ ایپو طیدر مح ریمس دیتول یبرا شرفتهیپ یها کیتکن یرسدر بر ییها تیبه موفق نیاند. محققان همچن

 .[11, 10]کرده اند

 

 یابیو جهت  یساز یمحلفناوری  -3-4

 یساز یمحل یمانع برا صیبه عنوان تشخ یال توسعه است که از همان معماردر ح نهیراه حل کم هز کی، در حال حاضر

اطالعات  ستمیس یو به شدت مقدار داده ها کندیاستخراج م یادینقشه ها را در حد ز یها یژگیکند، اما و یاستفاده م

اطراف آن به عنوان  یهاسنسور قیرا که از طر یدو بعد ریمس کیدهد. سپس  یگردند را کاهش م رهیذخ دیکه با ییایجغراف

برد و دقت سنجش  شیاطالعات خود را به منظور افزا خودروهای هوشمنددهد.  یشود مورد محاسبه قرار م یمانع محاسبه م

 گذارند. یبه اشتراک م ستیز طیاز مح
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 کاربردها -4
 ناوگان تیریمد -4-1

 

متمرکز و ارتباطات را  ستمیس کیبر  یمبتن یتیریمد نرم افزار کی ،هوشمند یدر پروژه خودروها ریدرگ یصنعت یشرکت ها

 ینچند یبرا ازیتوانند حمل و نقل مورد ن یکنند.  آنها م یرا ارائه م یریانعطاف پذ اتیها عمل ستمیس نیتوسعه داده اند. ا

 اسیدر مق یها ستمیس یساز نهیبه جهت زین یدیجد یها کیکنند. تکن یساز ادهیرا پ اربا حداقل زمان انتظ هینقل لیوسا

مجدد  عیتوز ،یباشند. به عنوان مثال، کنترل سلسله مراتب یپژوهش م کیبزرگ در حال توسعه هستند که فعال فقط در حد 

 کی ،یهمزمان اجرا شوند. در سطح محل بطورکه عرضه و تقاضا کند  یم نیتضم یدر سطح ناوگان را طور هوشمند یخودروها

کند. در  یم تیریمد یمنیو ا یاتیتوان عمل یساز نهیرا به منظور به یورود شمندهو یکنترل تقاطع، خودروها ستمیس

 و اجتناب از مانع سر و کار دارد. ری، کنترل پردازنده با مسهوشمند یخودروها

 

 ارتباطات -4-2

است.  یورها و کاربران ضر رساختیز نیها و ب رساختیو ز هینقل لیوسا نی، ارتباط مناسب بحمل و نقل ستمیهر س یبرا

پروژه  نیاست. ا یضرور کنند یبا توجه به تقاضا حرکت م هینقل لی، که در آن وساهوشمند یموضوع در مورد خودروها نیا

 ریز دد که شامل موارباش یمختلف قابل اجرا م یها ستمیس یبرده که در حال حاضر بر رو کاررا ب یمختلف یارتباط یطرح ها

 Wi-Fiسیستم  وبکار برده می شوند تلفن همراه  قیارتباط با کاربران از طر یقراربر یکه برا GPRSو  GSMشوند:  یم

IEEE802.11 و  ریکه شامل انتقال تصو یربردکا یبرنامه ها یروند. برا یبکار م رساختیو ز هینقل لیوسا نیارتباط ب یکه برا

 .است ازیمورد ن ییباند باال یشوند پهنا یم هینقل لیکنترل از راه دور وسا

تحرک و  یا ژهیباشد که  به صورت و یتلفن همراه م adhoc یش با شبکه هایدر حال آزما 2 هوشمند  یخوردوها پروژه

امور  یابیریپروتکل مس نهیبه نکیسازگار با ل یکند. به عنوان مثال، نسخه ها یم یرا بررس هوشمند یخودروها ستمیس ییایپو

 یباشند. گام ها یتراکم مناسب م یدارا زیرا. هماهنگ هستند هوشمند یاودروهخ ستمیبا س یشبکه ها بخوب نیخارجه ا

 یو ماهواره م 2G ،3G  ،WiFiمختلف، مانند  یارتباط یها یورافن انیبزرگ و ارتباط م یها ستمیآنها در س شینما  ،یبعد

 باشند.

 

 ندهیآ یشخص هینقل لیوسا -4-3

افراد  یبرا یخصوص تیمالک یکنند و دارا یعمل م یاختصاص یها طیدر حال حاضر، تنها در مح هوشمند یخودروها

 یکنند، تمام دایها توسعه پ ستمیس نیحال، اگر ا نیهستند. با ا یحمل و نقل عموم ستمیس کیاز  یباشند. آنها بخش ینم

داشته  یصخصو هینقل لهیوس کیاگر شما  ن،ی. بنابرارندیقرار بگ هوشمند یخودروها ستمیتوانند تحت پوشش س یشهرها م

در  هوشمند ی. خودروهادیبردار هوشمند یخودرو کیشهر ترک کرده و  یشود آن را در ورود یاز شما خواسته م د،یباش

  هوشمند یاز منطقه خودروها خارجخودروها در  نیکه ا یبطور ،خواهند بود ویآلترنات ایانتخاب  کیبه عنوان  زیحالت دوگانه ن

هم تواند  یم ییخودرو نیهمچ کیاخل محدوده در حالت خودکار عمل خواهند کرد. رانده شده و در د یبه صورت دست

 بکار برده شود. یعموم همو  یخصوص

باال مورد  یبا تقاضا یراه ها یبرا شتریب یبزرگ ممکن است به منظور بهبود بهره ور یعموم هینقل لیوسا ن،یبر ا عالوه

کار  کیتکن و یجانب تی: هدالیاز قب یا شرفتهیپ ونیتوانند از اتوماس یمبزرگ  یعموم هینقل لیوسا نیباشد. اکنون ا ازین

اتوبوس شناخته شده  عیسر شرفتهیحمل و نقل پ  ای  ABRTدر حال حاضر به عنوان  نها( استفاده کنند. آنگیپالتون) یگروه

 اند.
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در  ردیرا بپذ هینقل لیختلف وسااز انواع م یادیتواند تعداد ز یم هوشمند حمل و نقل ستمیاست که س یبدان معن نیا

سیستم امنیتی از ارتباطات و  ینوع ستم،یس این ورود به یاست که برا یهیکند. بد یناوگان را حفظ م نهیکه عملکرد به یحال

 اجازه ورود ستمیس نیدر ا یدولت ایو  یخصوص خودرو هوشمندهر گونه  هب دیوجود داشته باشد. اما با چند قانون ساده، با ورود

امر، از ادغام با  نیدر ارتباط است. ا لیوسا گریاگر با د ی، حتکامال مستقل عمل کند دیکه هر خودرو با یمعن نیداده شود. به ا

 .هینقل لیاز وسا یبزرگ انیبا جر زرگب یدر تقاطع ها ژهیخواهد کرد، به و یریبه روش موثر جلوگ هینقل لیوسا ریسا

 

 دیجد یها فناوری یساز ادهیپ -4-4

 ادهیپ یعنیبه هدفشان  دنیدر حال حاضر در راه رس یشهر خودرو و 2ادیکت، 1هوشمندحرکت  ییاروپا یپروژه ها یبرخ

 اسیدر مق شیسه نما یاجرا یشهر خودروهستند. به طور خاص، هدف از پروژه  یواقع یها در شهرها فناوری نیا یساز

 هینقل لیاز وسا یفیها ط فناوری نیکوچکتر است. ا شیاز نما یادیاد زتعد یو اجرا خودکار هینقل لیبزرگ از انواع مختلف وسا

 دهند.  یم لیشونده را تشک تیهدا یو اتوبوس ها هوشمند یکامال خودکار مانند خودروها

است. نقطه  ترویمستقر در فرودگاه ه یشخص عیحمل و نقل سر ستمیس کی یساز ادهی، پترویشهر ه شیاز نما هدف

 نیا یانتخاب شده برا یشخص عیفوق العاده حمل و نقل سر ستمیس یاثربخش یابیارز ،یشهر خودروپروژه  یمهم برا یکانون

دهد و  یارائه م را بدون زمان انتظار یحمل و نقل شخص کی، یاشکال متعارف حمل و نقل عموم ،برنامه است. در مقابل

کوچک، سبک و با  هوشمند یخودرو کیبر اساس  ستمیس نیرساند. ا یمسافران را بدون توقف به مقصد مورد نظر آن ها م

خودکار با سفر نقطه به نقطه  سیسرو ی،  بصورت تاکسیشبکه اختصاص داده شده شخص کیکارآمد بنا شده که در  یانرژ

 (.1کند. )شکل  یبدون توقف و بدون زمان انتظار عمل م

جمع  یبرا هوشمند  یکوچک خودکار و خودروها هینقل لیحمل و نقل کوتاه است که از وسا ستمیس کی 3رمشهر  شینما

حمل و نقل بر  ستمیکند. س یرم استفاده م شگاهیساختمان نما یورود بو رساندن آنها به در نگیمردم از محل پارک یآور

به طور کامال  سیسرو کی یبر رو ستمیس نیبنا شده است. ا دهاز جا لومتریک 1,1شبکه با شش خودرو در حدود   کی یرو

 خواهد شد. کپارچهی لیپارک اتومب تیریابق با تقاضا بنا شده و رزرو خودرو با مدمط

 کیاجرا شده که  4ایدر اسپان ایدر استان والنس ونیشونده در حال حاضر در شهر ل تیاتوبوس رو هدا یها ستمیس

از حقوق اختصاص داده شده به  استفاده یایکه مزا یکند. در حال ینسبت  به راه آهن سبک فراهم م یتر نهیکم هز نیگزیجا

 رهیبه گردش درآوردن خطوط ذخ یبرا یتیهدا یها ستمیبا س یبرق یخودروهااز  ونیشهر ل شیباشد. نما یدارا م زیراه را ن

استفاده شود  یخیتار یدر مرکز شهرها نکهیا ی، و  براشده هیتراموا تغذ یکابل ها قیاز طر هینقل لیوسا نیکند. ا یاستفاده م

سربار  ستمیاستفاده از س یمکان نیمچباشد. چون در ه یم زیاست ن یباطر یجداگانه اضافه که نوع هیتغذ ستمیس کی یدارا

 باشد. ینم ریبرق امکان پذ نیتام

کوچکتر وجود خواهند داشت ، مانند مطالعات  اسیها در مق تیاز فعال یبزرگ، تعداد اسیدر مق شیبر سه نما عالوه

از شهر به منظور نشان دادن امکانات حمل و نقل خودکار به مقامات حمل و نقل و  یخاص یحرکت یهاازیکه در آن ن ،یشهر

 .ردیگ یقرار م یعموم مردم در شهرها مورد بررس

 عیحمل و نقل سر ستمیس کی یساز ادهیانجام گرفت. آنها پ 2ایتانیبر یدرشهر داونتر 2001در سپتامبر  شینما نیاول

در  یشهر خودرو. پروژه نداتوبوس ناکارآمدشان در نظر گرفت ستمیس ینیگزیجا یبرا هوشمند یوهارا بر اساس خودر یشخص

 .افتی انیبه دست آمده پا جیبه سهامداران در مورد نتا یاطالع رسان یکنفرانس برا کیو  ییگزارش نها کی، با 2011سال 

                                                 
1 Cyber Move 
2 EDICT 
3 Rome 
4 León –Valencia - Spain 
5 Daventry - England 
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مناسب قرار  دیجد یها یفناور یساز ادهیاب و پدر کمک به شهرها در غلبه بر چالش انتخ ی، استرس خاصطول پروژه در

شهرها به طور منظم به انتقال پژوهش  نی. اشد سیتاس شهر در ده کشور 22مرجع شامل گروه  کی ،منظور نیا ی. براشتدا

رائه ا یکه برا شد یکاربرد شهر آماده ساز یتوسعه پروژه، کتابچه راهنما ی. براپرداختندرو  شیدر توسعه پروژه و موانع پ

در دسترس  2009واخر سال نسخه در ا نیشد. اول ی، طراحه طرحو توسع یاستراتژ یدیاز مراحل کل کیمشاوره در مورد هر 

از  یکل یابیارز کیتا  پروژه به روز شد انیشد. و سپس در پا شیمرحله آزما نیگروه مرجع در ا یو با شهرها قرار گرفت

 یبرتر خودرو ها یها یژگیو یبرخ ی( به بررس1را انعکاس دهد. در جدول ) یوردها و مطالعات م شینما د،یجد یها فناوری

 پرداخته شده است:هوشمند 

 

 هوشمند یخودرو ها یها یژگیو نیتر یاز کاربرد ی:  برخ1جدول 

 ویژگی ها شکل ها  

 

 :عالئم با ارتباط

 

 به تبادل و دهکر برقرار ارتباط یکدیگر مستقل با طور به راهنمایی عالئم خودروها و

 .می پردازند خطرات احتمالی پیرامون اطالعات

 

 : راننده بدون خودروی

 

. گیرد دست به را ترمز و گاز پدال های کنترل است قادر خودروها جدید فناوری

 .کرد خواهد مداخله اضطراری مواقع در حالت تنها این در راننده

 

 :اطالعات بیشتر نمایش

 

 برای امکان خودرو، این جلوی پنل موجود روی ر دهندهعالئم هشدا افزایش با

 منتهی به جاده های و رو ترافیک پیش پُر مسیرهای که از شد خواهد راننده فراهم

 .شود مطلع خود مقصد

 

 :جدید خودروهای نسل در همراه تلفن های کارکرد

 

 کرده، زبا را قفل خودرو که داشت خواهند را قابلیت هوشمند این همراه تلفن های

 .بگیرند دست را به خودرو رادیوی کنترل حتی و تنظیم نموده را صندلی ها

 

 تنظیم فاصله با خودروها یا موانع موجود در مسیر:

 

خودرو های هوشمند با بهره گیری از سنسورهایی می توانند در صورت نزدیک 

  .شدن به موانع با کاهش خودکار سرعت  از احتمال بروز حوادث بکاهند
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 یجه گیرینتجمع بندی و  -5
 یاز آنها در برنامه ها یو برخ افتهیتوسعه  یدر حال حاضر به خوب یخودکار جاده ا یاز خودروها تیحما یها فناوری

 ونیکمس ،یشهر خودرومانند  ییپروژه ها هیکار است. در سا یفقط ابتدا نیشوند. اما ا یاستفاده م یواقع یدر زندگ یکاربرد

توانند تحرک را در  یم هینقل لیوسا نیچطور ا نکهینشان خواهند داد به ا یشتریب یکند شهرها عالقه مند یم ینیب شیاروپا پ

 دهند بهبود ببخشند. یرا کاهش م یفعل یخودرو ها یکه اثرات منف یحال

 فت: بطور کلی و با بررسی همه جانبه در زمینه مطالعه خودروهای هوشمند می توان به نتایج زیر دست یا

و آن را از سیستم های حمل و نقل  دیآ یبه حساب م ستمیس نیا مهم ترین ویژگی هایاز  نانیاطم تیو قابل یمنیا -1

 سنتی متمایز می کند.

با استفاده از مدیریت هوشمند ناوگان از دیگر تکنولوژهای جدید سیستم حمل و نقل می باشد  کیتراف تیبهبود وضع -2

 شد. این نوع خودروها امکان پذیر خواهدکه در سایه استفاده از 

تصادفات و اثرات مخرب آن بر انسان و وسایل نقلیه همواره از بزرگترین و مهم ترین مسائل مهندسی حمل و نقل و  -3

ترافیک بوده که در سایه استفاده از فناوری های اجتناب از برخورد در این سیستم، تعداد و شدت تصادفات به شدت کاهش 

 یافت.خواهد 

 یاستانداردها هنوز وجود ندارد و استانداردها ی، برخهوشمند حمل و نقل  یها ستمیمانند س دیجد یها ستمیس یبرا -4

 و نیازمند بررسی بیشتر در این زمینه می باشد. ستندیمناسب نحالت ها  تمامی برای ،یجاده ا هینقل لیوسا یموجود برا

مجموعه  فیخودکار، تعر هینقل لیوسا فناوریدر  شتریب شرفتیوابسته به پ هوشمند حمل و نقل یها ستمیس تیموفق -2

 باشد. یم هینقل لیوسااینگونه  یبرا نامهیارتباطات و صدور گواه قیرفتار مناسب از طر یبرا نیاز قوان یا
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