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   چکیده

این . جا به جایی و انتقال دادن انسانها و یا اموال و کاالها از جایی به جاي دیگر در قلمرو حمل و نقل قرار می گیرند 
راه ها و وسایل نقلیه . مسئله یکی از مشغله هاي مهم انسانی از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل توسعه بوده است 

بر . کشور ایران نیز بدین سابقه طوالنی تمدن از این آثار بی بهره نبوده است .دو رکن اساسی حمل و نقل می باشند 
همین اساس باید علل گرایش ایرانیان را به راه سازي و به تبع آن توسعه و افزایش مهارت آنها در این بخش تا اندازه 

به رشد سریع جمعیت و همچنین شهر  با توجه. زیادي ناشی از شرایط و ویژگی هاي حاکم بر سرزمین ایران دانست 
نشین بودن اکثر این جمعیت در سال هاي اخیر و با توجه به رشد سریع و انفجاري تکنولوژي و مسائل و مشکالت حمل 
و نقل از قبیل آلودگی هاي زیست محیطی ، کاهش منابع انرژي ، افزایش خسارت هاي مادي و معنوي ناشی از تصادفات 

دیریت حمل و نقل برون شهري افزایش زمان هاي تلف شده و روند رشد سریع تقاضاي حمل و نقل ، مشکالت نظارت و م
افزایش تسهیالت حمل و نقل به دلیل نیاز به سرمایه . به ویژه در ساعات اوج به یک مشکل جدي تبدیل شده است 

بنابراین به منظور غلبه بر . ه است گذاري کالن و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیت هاي گسترده رو به رو بود
مشکالت فوق و با توجه به اینکه حل محدودیت هاي مذبور با روشهاي سنتی غیر ممکن می باشد ، با نیم نگاهی به 

مورد  ITSسیستم هاي حمل و نقل هوشمند  1980پیشرفت هاي حاصله در تکنولوژي ارتباطات و الکترونیک ، از دهه 
الکترونیک ، ارتباطات و سیستم : از قبیل (به معنی استفاده و به کارگیري تکنولوژي هاي نوین  ITS. توجه قرار گرفت 

به منظور ارتقاء سطح ایمنی ، کارایی و ارزانی در حمل و نقل است که براي شیوه هاي مختلف حمل و نقل ) هاي کنترل
  . راه هاي هوایی و دریایی قابل تعمیم است جاده ، راه آهن ، : از قبیل 

  
  ITSنقل هوشمند ، حمل و نقل جاده اي ، سامانه هوشمند حمل و نقل ، بستر سازي  حمل و :کلیدي هاي واژه

  
   مقدمه - 1

با توجه به رشد سریع جمعیت و همچنین شهر نشین بودن اکثر این جمعیت در سال هاي اخیر و با توجه به رشد سریع و 
ولوژي و مسائل و مشکالت حمل و نقل از قبیل آلودگی هاي زیست محیطی ، کاهش منابع انرژي ، افزایش انفجاري تکن

خسارت هاي مادي و معنوي ناشی از تصادفات ، مشکالت نظارت و مدیریت حمل و نقل برون شهري افزایش زمان هاي تلف 
  .  [1]ک مشکل جدي تبدیل شده استشده و روند رشد سریع تقاضاي حمل و نقل به ویژه در ساعات اوج به ی

. مورد توجه قرار گرفت ) ITS )Systems Intelligent Transportationسیستم هاي حمل و نقل هوشمند  1980، از دهه 
ITS  منظور به ) الکترونیک ، ارتباطات و سیستم هاي کنترل: از قبیل (به معنی استفاده و به کارگیري تکنولوژي هاي نوین
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جاده ، راه آهن ، راه : ارتقاء سطح ایمنی ، کارایی و ارزانی در حمل و نقل است که براي شیوه هاي مختلف حمل و نقل از قبیل 
  . هاي هوایی و دریایی قابل تعمیم است 

ابل توجه است هم از لحاظ نسبت منفعت به هزینه و هم از لحاظ ماهیت فواید حاصل از آن بی نظیر و ق ITSمزایاي حاصل از 
به طور مثال مطالعات انجام شده در خصوص پروژه هاي انجام شده در آمریکا نشان می دهد که نسبت منفعت به هزینه به . 

. می رسد  8.2می باشد و در شهرهاي بزرگ و عمده این میزان به حدود  5.2طور میانگین در نواحی شهري آمریکا برابر 
در سال هاي آینده رشد قابل توجهی کرده و براساس تخمین ها این بازار  ITSام شده بازار ضمن آنکه بر اساس پیش بینی انج

خود داراي سیر تکاملی می باشد ،  ITSاز آنجائیکه . میلیارد دالر خواهد رسید  420به حدود  2015در دنیا تا پایان سال 
لندن باز می گردد ، زمانیکه یک چراغ راهنمایی براي  در 1860مبداء کنترل آمد و شد ، به پیشینه اتومبیل یا شاید به دهه 

در آمریکا ، بعضی از شکل هاي اولیه کنترل ترافیک از انواع . ایمنی اعضاي پارلمان در یک تقاطع نزدیک پارلمان نصب شد 
  .  [2,3]نصب شده بود هم اکنون نیز وجود دارد 1910چراغ هاي قدیمی که در دهه 

  
  حمل و نقل هوشمند-2

از این شروع ساده ، . در دیترویت و میشیگان مورد استفاده قرار گرفت  1920اولین چراغ راهنمایی به شکل امروزي در سال 
چراغهاي هوشمند کنترل تقاطع ها ، : سیستم هاي کنترل آمد و شد که در بر گیرنده گستره وسیعی از تجهیزات ، از قبیل 

به مرور زمان چراغ هاي کنترل ترافیک از شکل ابتدایی . است ، به وجود آمد ... و  تابلوهاي متغیر ، سیستم هاي کنترل سرعت
در  1920با زمان بندي ثابت به شکل امروزي خود یعنی کنترل تقاطع براساس شمارش ترافیک موجود ارتقاء یافت و در سال 

انجام . برنامه ریزي شده بود ) IBM1800(ن نقطه ایاالت متحده سیستم هاي نصب شد که با استفاده از رایانه هاي آن زما 5
کارهاي فوق در آن زمان در واقع آغازي براي استفاده از سیستم هاي هوشمند کنترل ترافیک بود، زیرا این روشها، نحوه 

این تاریخچه در علم ترافیک نشان دهنده تالش براي . پیشرفت و سیستماتیک شدن را براي کنترل ترافیک دنبال می کردند
افتن راه هاي مناسب به منظور ایجاد یکنواختی در جریان آمد و شد، افزایش ایمنی کاربران و حصول کارایی بیشتر از زیر ی

  . [4]ساخت هاي موجود در راه هاي بود
میالدي بسیار مورد توجه قرار گرفت، ریشه هاي مشخصی دارد که به فعالیت هاي تحقیقاتی و  90که در دهه  ITSدر برنامه 

در آن زمان . میالدي توسط دولت فدرال آمریکا و همکاري صنعت و دانشگاه آغاز شد، باز می گردد 60سعه اي که در دهه تو
نامیده می شود، ) FHWA(که در حال حاضر اداره بزرگراه هاي دولت فدرال ) BPR(پروژه اي توسط دفتر راه هاي عمومی 

این برنامه از نظر حجم، دیدگاه و مفاهیم با فعالیت هاي . شهري تعریف شد براي بهبود ایمنی و افزایش کارایی سفر هاي بین
در بطن این برنامه ایجاد و بکارگیري ارتباطات الکترونیکی و سیستم هاي پیشرفته . تحقیقاتی گذشته تفاوت برجسته اي داشت

  . مد نظر قرار گرفته بودکنترل، جهت استفاده در وسایل نقلیه و راه به منظور بهره گیري جامعه و کاربران 
میالدي پیشرفت هاي زیادي در جهان در خصوص ساخت ترانزیستور ها، رادیو و تلویزیون بوجود آمد  60به طور کلی در دهه 

در این عصر . اولین انسان قدم به ماه گذاشت 60به فضا پرتاب شد و در پایان دهه  1962و اولین ماهواره هواشناسی در سال 
ترانزیستوري بزرگ دیجیتالی ساخته شد و در توسعه و استفاده از یان سیستم ها، جنبه کاربردي آن در حمل و  کامپیوتر هاي

در آمریکا به اجرا درآمد که از آن جمله  ITSپروژه هاي گسترده اي در خصوص  60از اواخر دهه . نقل مد نظر قرار گرفت
سیستم راهنماي ) UTCS(سیستم کنترل ترافیک شهري ) ERGS(میتوان به پروژه هاي سیستم راهنماي الکترونیکی مسیر 

باعث فعال  70و اوایل دهه  60اجراي این پروژه ها در اواخر دهه . سیستم اعالم خطر فلش و غیره اشاره نمود) PAS(سبقت 
مینه هیا کاري در خصوص تحقیقات حمل و نقل گردید و در این راستا صنعت و دانشگاه نیز در مسائل تحقیقاتی با شدن ز

  .[5]هدف بکارگیري تکنولوژي هاي الکترونیکی در راه فعال شدند
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استفاده از با  1978تا سال  1973ژاپن از سال . دیده شد ITSعالیق بین المللی به رشد سیستم هاي خانواده  70در دهه 
نیز به ترتیب مشابه ) آلمان و انگلستان(را راه اندازي کرد و در اروپا ) CACS(سیستم ارتباطات خودرویی،  ERGSبرنامه 

  . معروف است، راه اندازي شد ALIسیستم راهنماي مسیر که به نام 
هم زمان تراکم . و کامپیوتر اتفاق افتاد تکنولوژي به سرعت پیشرفت کرده و تغییرات عمده اي در الکترونیک 80در اواسط دهه 

ترافیک در جاده ها نیز به یک مشکل جدي براي دولت ها تبدیل شد و با توجه به هزینه باال و زمان مورد نیاز براي ایجاد 
ر در این راستا در طی سال هاي اخیر کشو. ظرفیت بیشتر در راه ها، کم کم تفکر افزایش ظرفیت راه هاي موجود تقویت شد
در  ITSاقدام به تشکیل ساختار سازمانی ... هاي زیادي از جمله آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، کره، استرالیا، مالزي، سنگاپور و 

  .[6]جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات حمل و نقل وافزایش ایمنی نمودند
شهر هاي مختلف را مشاهده می در ) ITS(در جدول زیر برخی مزایاي حاصل از استفاده سامانه هوشمند حمل و نقل 

  [7].کنیم
 ITSحاصل از استفاده از مزایاي . 1جدول 
  مزایا  نام شهر

  درصد کاهش مصرف سوخت 30  سیدنی
  درصد کاهش آلودگی هوا25

ارالندو در ایالت فلوریداي 
  آمریکا

  میلیون دالر صرفه جویی در مصرف سوخت 2/2
  درصد کاهش زمان تاخیر 56

  درصد کاهش آلودگی هوا 9-14

  لس آنجلس
  سوختدرصد کاهش مصرف  13

  درصد کاهش زمان تاخیر44
  درصد کاهش آلودگی هوا 41

  پاریس
  درصد کاهش مصرف سوخت10

  درصد کاهش توقف 30
  درصد کاهش زمان سفر 20

  تورنتو
  درصد کاهش مصرف سوخت 5/7

  درصد کاهش توقف 22
  درصد کاهش زمان سفر8

  .در صنعت حمل و نقل پی می بریم ITSبا مشاهده این آمار به اهمیت استفاده از 
  
  فناوري هاي نوین و موثر بر صنعت حمل و نقل-- 2-1

با توجه به پیشرفت هاي جامعه بشري و توجه انسان به حفظ محیط زیست و افزایش امنیت نیاز به یک سیستم جدید حمل و 
نیاز . ي نیاز هاي بشر امروز نیستسیستم سنتی حمل و نقل دیگر پاسخگو. نقل بیش از همیشه الزم و ضروري به نظر می رسد

به سرعت بیشتر، ایمنی بیشتر،  آسیب زیست محیطی کمتر و از همه مهمتر آسایش و آرامش بیشتر همگی نشان دهنده ي 
  . [8]این است که بشر امروز نیازمند تحولی اساسی در صنعت حمل و نقل است

از این جهت با بکارگیري فناوري حمل و نقل گردیده . می بینیم که باز هم بشر جدید همانند بشر قدیم محتاج نوآوري است
  .می باشد ICTو تکنولوژي هاي منشعب از آن مانند  ITاست، فناوري اطالعات 

فناوري اطالعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سري ابزار که این همان پردازش، نگهداري، جمع 
این تعریف براي کسانی که بخواهند با فناوري . آوري، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روي اطالعات اعمال می شود

  . کامال ساده و شفاف استآشنا شوند تعریفی مناسب و  ITاطالعات 
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اطالعات منشأ دانایی و بصیرت در انسان است و هدف از بکارگیري فناوري اطالعات، افزایش آگاهی در انسان و نظم در 
  .اجراست

به طور کلی با پدید آمدن این رشته، . می باشند) مدیریت دانش(سه محور اصلی در فناوري اطالعات سخت افزار، نرم افزار 
پیوتر با تحولی عظیم روبرو شد و این در حالی است که فناوري اطالعات سرآمد رشته کامپیوتر است و جایگاه کامالً رشته کام

  .[9,10]مستقل براي خود دارد
هم اکنون نیز فناوري اطالعات با شتابی فزاینده در حال تغییر جهان است و این تغییرات در کلیه عرصه هاي اقتصادي، 

  .با این وجود فناوري اطالعات هنوز در آغاز راه است. مشهود استاجتماعی و فرهنگی 
در سیستم حمل و نقل هوشمند مهمترین زیر ساخت جهت ارائه خدمات به کاربران گسترش و بروز رسانی تکنولوژي ارتباطی 

سترش فیبر در سطح کشور گ ITSسیستم هاي ارتباطی جهت پیاده سازي  در حال حاضر مهمترین. در سطح کشو می باشد
  .می باشد wirelessنوري و شبکه 

  
  )ITS )Intelligent Transportation Systemسامانه حمل و نقل هوشمند  - 2-2

ITS  یا سیستم حمل و نقل هوشمند اصطالحی کلی براي کاربرد ترکیبی فناوري هاي ارتباطات، کنترل و پردازش اطالعات
جات جان انسان ها ، صرفه جویی در زمان، پول، انرژي و نافع زیست استفاده از آن باعث ن. براي سیستم حمل و نقل است

مخابرات مرتبط با حمل و نقل، . قابل انعطاف و تفسیر به صورت گسترده و یا محدود است ITSاصطالح . محیطی می گردد
  .به کار می رود ITSاصطالحی است که در اروپا براي گروهی از فناوري هاي حمایت کننده از 

ITS وسیله نقلیه، زیر ساخت و راننده یا : تمام شیوه هاي حمل و نقلی را در بر می گیرد و تمامی عناصر سیستم حمل و نقل
براي کنترل کننده هاي ) اغلب به صورت به هنگام(بهبود تصمیم گیري  ITSوظیفه کلی . کاربر را مورد بررسی قرار می دهد

این تعریف دامته وسیعی از فنون و . ه بهبود کابرد کلی سیستم حمل و نقل استشبکه حمل و نقل و دیگر کاربران و در نتیج
تدابیري را در بر می گیرد که می تواند با کاربرد یک فناوري به دست آید و یا با بهبود مجموعه اي از فناوري هاي حمل و نقلی 

  . [11]صورت پذیرد
بسیاري از . ، داده هاي ترافیکی به هنگام و یا نقشه دیجیتالی باشداست که می تواند به صورت ثابت ITSاطالعات نقطه مرکزي 

می  ITSداده هاي جمع آوري شده توسط . بر مبناي جمع آوري، پردازش، ترکیب و تهیه اطالعات استوارند ITSابزار هاي 
فراهم سازد و تصمیم  تواند اطالعات به هنگام شرایط جاري شبکه راه، یا اطالعات به هنگام براي طراحی یک مسافرت را

گیرندگان امور راهها و شرکت هاي مرتبط، متولیان جاده ها، تأمین کنندگانخدمات حمل و نقل عمومی و تجاري و مسافران 
 .شخصی را قادر به دریافت اطالعات بهتر، سالم تر و هماهنگ تر کند تا از شبکه جاده اي استفاده هوشمندانه تري شود

جوامع پیشرفته، مهندسین حمل و نقل همراه با متخصصین رشته هاي مخابرات و ارتباطات، در سال هاي اخیر و در 
سیستم هاي هوشمند . شناخته می شوند ITبا بهره جوئی از امکاناتی که امروزه به عنوان ره آوردهاي ... الکترونیک، کامپیوتر و 

اسب جهت تحقق و دستیابی به اهداف تعیین شده را را به وجود آورده اند که زیرساختی مطلوب و من ITSحمل و نقل یا 
  . [12]فراهم آورده است

به طور مثال . قابل دستیابی و انجام نبوده است ITروشن است که هر یک از موارد مذکور بدون بهره جوئی از ره آوردهاي 
له مدیریت و روان سازي و بهینه کنترل و برنامه ریزي چراغ هاي راهنمائی در داخل شهرها به عنوان یک مسئله مهم از مقو

سازي جریان ترافیک همواره مطرح می باشد که به صورت خالصه نحوه عملکرد این سیستم را می توان بدین گونه توصیف 
نمود که حجم و میزان تراکم خودروها توسط حس گرهاي گوناگونی که در زیر سطح جاده و یا حواشی آن نصب شده اند، 

به مراکز  wirelessدازش و اخذ تصمیم، توسط ابزارهاي ارتباطی همچون فیبر نوري یا به صورت سنجیده شده و جهت پر
کنترل مرکزي ارسال می گردد و در آن جا بر اساس اصول مدیریت ترافیک و محاسبات فازبندي چراغ ها توسط نرم افزارهاي 
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و حرکت در شبکه معابر منطقه در وضعیت سبز،  مربوطه و با در نظر گرفتن شرایط متفاوت، زمان بهینه توقف پشت چراغ
  . پردازش و دستورات الزم به دستگاه هاي کنترل کننده چراغ ها ارسال می گردد

امروزه در بسیاري از شهرهاي بزرگ دنیا استفاده از این سیستم رایج و مرسوم است و در کالن شهر تهران نیز شاهد بهره 
  . [13,14]ی باشیمتقاطع م 150جوئیی از آن در بیش از 

از محاسن این سیستم می توان به کاستن از تاخیرهاي بی مورد، کاهش زمان سفر و جلب آرامش و رضایت مسافر، کاهش 
ایجاد چنین سیستمی، همراه با اتصال آن به یک شبکه اطالعاتی یا سایت . را نام برد.... تصادفات و ایجاد موج سبز در شبکه 

می تواند قبل از شروع سفر، مسافر را در انتاب مسیر مطلوب یاري رسانده و در کاهش حجم ترافیک اطالع رسانی، به سادگی 
بدیهی است در صورت ایجاد چنین سیستمی حتی گوشی هاي تلفن همراه نیز که امروزه توانائی . تاثیر به سزایی داشته باشد

. ت دریافت اطالعات و اخبار مربوط به ترافیک را خواهند داشتبرقراري اتصال با شبکه هاي اطالع رسانی را دارا هستند، قابلی
روشن است، بدین ترتیب پیشنهاد یک مسیر مطمئن و به دور از تراکم هاي ناخواسته توسط سیستم هاي اطالعاتی و هوشمند 

کاستن از مصرف  ضمن این که. و انتخاب آن توسط مسافر در روان سازي جریان ترافیک تاثیر مطلوب و شایانی خواهد داشت
سوخت خودرو و کاهش آلودگی هوا، زمان سفر و باال بردن ضریب اطمینان در رانندگی و آرامش در مسافر از نتایج مطلوب و 

البته تکنین اطالع رسانی به رانندگان امروزه در شهر . دائمی آن بوده و از آثار سیستم هاي ناوبري پیشرفته به شمار می آید
یوئی و در برخی نقاط بر روي تابلوهاي اطالعاتی معمولی و یا پیام متغیر انجام می پذیرد که از ابتدائی ترین تهران به صورت راد

  . شیوههاي مطرح در مطلع نمودن رانندگان از شرایط ترافیکی محسوب می گردند
به مقصد توسط دیگر وسایل  در برخی موارد ارائه اطالعات جهت انتخاب سایر شیوه ها و سیستم هاي حمل و نقل و دست یابی

نقلیه و یا ارائه اطالعاتی راجع به سطوح سرویس و عرضه خدماتی که در مقصد به مسافر ارائه می شوند نیز به عنوان دیگر 
در سیستم هاي اطالعاتی مربوط به کنترل و برنامه ریزي حمل و نقل . کاربردهاي سیستم هاي ناوبري به شمار می آیند

چرا که در هر دو حالت می توان به . وز شرایط غیر عادي و یا تصادفات مربوط می گردد، حائز اهمیت استاخباري که به بر
  . موقع تدابیر الزم جهت تغییر مسیر مسافر را اندیشید و از ازدحام هاي ناگهانی جلوگیري نمود

اي سهولت، این امر را به هفت گروه اصلی آن ارائه می شود را اشاره می کنیم و بر ITSدر ادامه خدماتی که به کاربر که توسط 
  : انجام می شد، تقسیم کرده ایم  ITSگونه که در روزهاي اولیه 

  ) ATMS(سامانه هاي پیشرفته مدیریت ترافیک . 1
  ) ATIS(سامانه هاي پیشرفته اطالعات مسافر . 2
  ) AVCS(سامانه هاي کنترل پیشرفته وسیله نقلیه . 3
  ) CVO(ه تجاري عملکرد وسایل نقلی. 4
  ) APTS(سامانه هاي پیشرفته حمل و نقل عمومی . 5
  ) EPS(سامانه هاي پرداخت الکترونیکی . 6
  ) SSS(سامانه هاي ایمنی و امنیتی . 7

، تصمیم گیرندگان امور حمل و نقل، آزادي بیشتري براي توسعه ITSبا چنین مجموعه عظیمی از خدمات در دسترس کاربران 
تعهد و اتخاذ تدابیر روشن و  ITSاما الزمه اجراي موثر . استراتژي هاي مناسب و انتخاب راه کارهایی براي حل مشکالت دارند

  . [15]است ITSشناسایی و ارائه اطالعات الزم به متخصصین صالحیت دار در زمینه 
  
  ) ATMS )Advanced Traffic Management Systemsپیشرفته مدیریت ترافیک  سامانه هاي- 2-3

ATMS برا تامین حداکثر ایمنی و استفاده موثر از ظرفیت شبکه راه هاي شهري و بین شهري طراحی شده است .  
  : کاربردهاي مربوطه عبارتند از

  کنترل ترافیک شهري . 1
  ل رساندن تاخیرها و کنترل صفوف ترافیکی هماهنگی چراغ هاي ترافیکی براي به حداق. 2
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  مدیریت ترافیک براي حوادث بزرگراه . 3
  کریدور آزادراهی و مدیریت بزرگراه . 4
  مدیریت تقاضا و جریان وسایل نقلیه . 5
  راهنماي مسیر جایگزین . 6

این سامانه ها . سهم بیشتري در کاهش آلودگی، صرفه جویی در انرژي و حفاظت محیط زیست دارند UTCامروزه سامانه هاي 
  . [16]دم به هنگام چراغ هاي راهنمایی را براي حمل و نقل عمومی فراهم سازندهم چنین می توانند تق

مشابه آن چه در دوران بازي هاي المپیک و (می توانند مشکالت بغرنج ترافیکی ATMSدر پیچیده ترین سطح، سامانه هاي 
سیستم مدیریت ترافیک جامع  مصال هایی در این مورد شامل. را برطرف سازند) وقایع مشابه دیگر به وقوع می پیوندد

)UTMS ( در ناگانو  1998می شود که در بازي هاي المپیک زمستانی سال)و سیستم ) ژاپنSCATS6  که براي بازي هاي
  . [17]معرفی شدند) استرالیا(سیدنی  2000المپیک 

  . خان را نشان می دهندیک فلش مسیرنماي چر) براي انتخاب مسیر(در نقاط تصمیم گیري ) VMS(تابلوهاي پیام متغیر 
کنترل دسترسی ورودي اتوبان سبب می . فعال است CENTRICOمسیرهاي جایگزین به صورن بین مرزي در منطقه طرح

) که در پیش روست(شود تا چراغ هاي راهنمایی بزرگراه ها بتوانند به طور خودکار با عکس العمل در برابر ترافیک سنگین 
  . نمایند و در نتیجه چگالی ترافیک را کمتر از حد اشباع نگاه دارند مقدار ترافیک عبوري را کنترل

  
  گرافیکی انتخاب مسیر VMS. 1شکل 

معرفی شده ) بریتانیا M25خط کمربندي (و لندن ) استرالیا(محدودیت هاي سرعت متغیر به طور موفقیت آمیزي در ملبورن 
ر روي تابلوهاي باال سري در تشخیص ترافیک سنگین به طور خودکار، محدودیت هاي موقتی سرعت را تولید می کند که ب. اند

اتوبان ها به نمایش در می آید و موجب کاهش سرعت وسیله نقلیه به نحو کنترل شده اي گشته و به شکل موثري بر ظرفیت 
  . [18]راه می افزاید

  
  )ATIS  )Advanced Traveler Information Systemسامانه هاي پیشرفته اطالعات مسافر  - 2-4

به عنوان پوشش دهنده اطالعاتی سفرهاي زمینی تجاري و خصوصی توسط شیوه هاي مختلف حمل و  ATISدر این پروژه ، 
مشخص نبودن زمان سفر و زمان ورود ، مشکل بزرگی براي مسافران راه ها و شرکت هاي تحویل . نقلی معرفی شده است 

  .افرین هوشمند و مدیران ناوگان براي اتخاذ تصمیم هاي آگاهانه به اطالعات بسیار معتبر نیاز دارند مس. دهنده کاالست 
به منظور ارائه اطالعات دقیق از اوضاع ترافیکی طراحی شده است تا مسافران و مدیران )  TIS( سامانه هاي اطالعات مسافر 

رانندگان می توانند پس از آگاهی از اوضاع . ناوگان بتوانند زمان ، مسیر و شیوه سفر و کاالرسانی را بر اساس آن تنظیم نمایند 
ب ، بر مبناي سابقه پیشین و یا داده هاي به هنگام جاري ، ترافیک ، جهت دوري از تصادف ، ازدحام یا شرایط جوي نامطلو

 Yellow(نیز می تواند با ارائه اطالعات درست همچون بخش نیازمندي هاي دفتر تلفن  TISمسیر خود را تغییر دهند ، 
Pages ([19]عمل نماید  .  
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ATIS  براي مثال تشویق رانندگان به پارك کردن . می تواند سفر از طریق شیوه هاي دیگر و حمل و نقل ترکیبی را ارتقا دهد
و یا ) به طور نمونه به علت در پیش رو بودن ازدحام یا آلودگی زیاد هوا ( ماشین و ادامه مسیر توسط وسایل نقلیه عمومی 

زدحام و سامانه هاي اطالعات پارکینگ نیز با آگاه سازي رانندگان از فضاهاي پارکینگ در دسترس ، سهم به سزایی در کاهش ا
  : دو پیش نیاز کلی دارند  ATISکاربردهاي . آلودگی هوا دارند 

  تولید می شود ATMSجزئیات اطالعات بهره برداري، که اغلب توسط .     1
  ابزارهاي انتقال این اطالعات به مسافران.     2
  
ü ATIS  درون خودرویی 

عمومی که از طریق رادیوي ترافیک و اطالع رسانی شبکه هاي در ارتباط با گزارش هاي ترافیکی است  ATISساده ترین انواع 
اطالعات ترافیکی در مورد ازدحام و حوادث و شبکه هاي رادیویی پیام هاي ترافیکی  رادیو یا سایت هاي اینترنتی مختص

HAR  )Advisory Radio Highway  ( و رادیوهاي محلی در مورد محل هاي شناخته شده ازدحام ترافیکی ، مخابره می
  . شوند 

  
        

  
  
  
  

  درون خودرویی ATIS. 2شکل 
 RDS/TMC  )Radio Data Systems incorporating a Traffic Messageپیشرفت هاي اخیر عبارت است از سیستم 

Channel  ( در اروپا ، که ترکیبی از کانال پیام ترافیک)TMC ( در یک سیستم رادیویی داده ها )RDS  ( است که روي موج
FM  براي بهبود بیشتر در این سیستم ، شرکت هاي اروپایی مانند . رادیو قابل دسترسی استiTIS  وTraffic master 

ه هاي درون خدمات اطالعاتی زمان سفر و نظارت بر ازدحام ترافیکی را که به دستگا) فرانسه( Media mobileو ) بریتانیا(
  . وسیله نقلیه ارسال می شود توسعه داده اند 

امروزه بسیاري از کشورها در مراکز . یکی از پیشرفته ترین سیستم ها ، سیستم مخابراتی و اطالعاتی وسیله نقلیه ژاپن است 
   . [18]سرمایه گذاري می کنند) است  ITSکه مرکز و قلب ( کنترل ترافیک و اطالعات ترافیک 

  
  )AVCS  Advanced Vehicle) Control Systemsسامانه هاي پیشرفته کنترل وسیله نقلیه - 2-5

AVCS  سامانه هوشمند وسیله نقلیهIVS ( Inteligent Vehicle System )  و سامانه هاي هوشمند موسوم به وسیله نقلیه
 Cooperative (   CVHSه نقلیه سامانه هاي تعاملی راه وسیل) IVHS  Inteligent Vehicle-Highway) systemراه 

Vehicle-Highway System  (تمامی این سامانه ها براي کمک یا اصالح رانندگی یا محیط . را تحت پوشش قرار میدهد
می تواند به طور فعاالنه در رانندگی کمک  AVCS. رانندگی و نیز تحت تاثیر قرار دادن اقدامات رانندگان طراحی شده است

از موقعیت هاي مخاطره آمیز ناگهانی و یا مانورهاي عمدي یا غیر عمدي آگاه سازد و یا به طور فیزیکی مانع از کند و آنها را 
  :[16,17]توسط مراجع زیر را انجام می گیرد AVCSادامه رانندگی خطرناك شود توسعه فناوري هاي 

 .سیستم استدولت در سطح ملی، که مایل به افزایش امنیت راهها، ظرفیت آنها و اجراي  -1
تامین کنندگان تجهیزات و وسایل نقلیه موتوري که براي محصوالت و سامانه هاي جدید در پی بازار بوده و به  -2

 .ابزارهایی متوسل می شوند که رانندگی راحت تر و ایمن تري را فراهم می سازد
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یعنی ابتدا . یکی از ویژگی هاي مهم سامانه هاي کنترل پیشرفته خودرو، قابلیت بهره برداري دو مرحله اي آن است -3
مداخله با ظهور کنترل الکترونیک . به راننده هشدار می دهد و سپس اگر راننده واکنشی نشان ندهد، مداخله می کند

( drive-by-wire ) براي مثال اگر راننده هشدار در مورد . نقلیه، عملی است به جاي کنترل هاي هیدرولیک وسیله
به طور مستقیم دخالت  AVCSتغییر ناگهانی را جدي نگیرد و یا سرعت غیرمجاز داشته باشد، سامانه الکترونیکی 

  .کرده و فرمان را به سمت مسیر درست هدایت کرده و یا به وسیله کم کردن گاز از سرعت می کاهد

  
  خواب آلودگی تشخیصسیستم . 3شکل 

  خواب آلودگی رانندهسیستم تشخیص - 2-6
رانندگان باید خود را براي چه . البته موانع عمده اجتماعی، فرهنگی و قانونی براي به واقعیت در آمدن این امکانات وجود دارد

مجهز شود تا بهترین نتیجه حاصل شود؟ در چه   AVCSمقدار کنترل آماده سازند؟ چه مقدار از ناوگان ملی باید به سامانه 
ین کار براي انها اجباري می شود؟ اگر این سیستم موفق نشود، چه کسی مسئول خواهد بود؟ فرض بر آنکه این مرحله اي ا

باشیم و یا روند تکامل آن را  AVCSموانع برطرف شدند ان امکان وجود دارد که تا در حال حاضر شاهد بهره برداري از سامانه 
  .[20]ست مالحظه کنیمکه دستیابی به خودکار شدن کامل جریان رانندگی ا

  
  دید در شبسیستم . 4شکل 

  سیستم دید در شب - 2-7
 ICT )فناوري هاي پیشرفته اطالعاتی ارتباطی . وسیله نقلیه به بخشی از راه تبدیل خواهد شد CVHSو   IVHSبا استفاده از 

سهم به سزایی در ایمنی راه ها داشته و سامانه هاي پیشرفته و مقتدر ایمنی می توانند شانس بیشتري را براي کاربران راه  (
پیشرفت هایی در کنترل وسیله نقلیه با هدف ایمن تر کردن . جهت اجتناب از حوادث و یا جان بدر بردن از ان فراهم کنند

تصادفات همچنین می توانند ناشی از وضع هوا و یا وضعیت سطح . ده در باال شرح داده شدرانندگی و تاثیرگذاري بر رفتار رانن
  :هشدارهاي پیشرفته در مورد وضعیت جوي قادر به انجام کارهاي زیر هستند. راهها باشد

 اجتناب رانندگان از ورود به مناطق خطرناك -1
ر زمستان و یا سیل، تجهیزاتی مانند برف روب جهت واکنش متولیان راه ها نسبت به بالیاي طبیعی مانند یخبندان د -2

 مناطقی که برف زیادي درآن باریده است و در اولویت قرار دادن تخلیه مسیر، جهت دسترسی وسایل نقلیه اضطراري
هستند و عابران به ویژه در عبور از جاده آسیب پذیر . بهره مند گردند  ITSدوچرخه سواران و عابران نیز می توانند از مزایاي 

ITS  می تواند زندگی را براي افراد سالمند و کودکان و افرادي که مشکل حرکتی و یا ناتوانی هاي دیگري دارند ایمن تر سازد .
آنها می توانند با استفاده از یک وسیله کوچک ارتباطی قابل حمل که عالمت رمزي را به کنترل کننده چراغ راهنمایی ارسال 

  . یافته براي عبور را طوالنی تر کنند می دارد، زمان اختصاص
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این عالئم توسط وسیله نقلیه اي که در آن منطقه می باشند نیز دریافت شده و راننده را از وجود عابر آسیب پذیر در پیش 
  .[17]روي وسیله نقلیه آگاه کرده و حتی به طور خودکار می تواند ترمز زا به کار اندازد

  
   ) CVO  )  Commercial Vehicle Operationsقلیه تجاري سامانه هاي عملکرد وسایل ن - 2-8

نیاز به مقررات از طریق دریافت جواز عبور، وزن و پرداخت عوارض براي استفاده از جاده موجب تاخیر در کار کامیون ها گشته 
پرداخت از قبل به صورت الکترونیکی، وسایل نقلیه واجد شرایط را قادر می . و در نتیجه هزینه هاي آن را افزایش می دهد

 ) WIMسامانه هاي توزین در حال حرکت . ها و کنترل هاي ایمنی متداول مطابق شودسازد تا به طور خودکار با بازرسی 
Weigh-in Motion ) چسباندن برچسب هاي . به طور خودکار وسایل نقلیه را جهت کنترل بار قانونی بازرسی می نماید

افراد ذینفع تنها متولیان راه نیستند . دردیابی الکترونیکی، نظارت بر بارهاي مخاطره آمیز و غیر معمول را امکان پذیر می ساز
  .مسولین انتظامی نیز می توانند وسایل نقلیه مشکوك را مورد بررسی قرار دهند

  
 WIMنه ساما. 5شکل 

در اینجا بیشتر وسایل نقلیه با بار بیش از حد مجاز مد نظر هستند، زیرا بر سطح راه خسارت وارد کرده و خطر بروز تصادفات را 
اگر وسیله نقلیه یا بار در معرض . مچنین کنترل وضعیت بار از راه دور را امکان پذیر می سازده  ITS. نیز افزایش می دهند

نظارت موثر به ویژه براي کانتینرها از . خطر باشند هم راننده و هم مرکز کنترل را براي اقدام مناسب می توان با خبر ساخت
  .نظر ایمنی بسیار اهمیت دارد
این . هسته مرکزي مدیریت مدرن ناوگان است AVL ( Automated Vehicle Location )یه تعیین مکان خودکار وسیله نقل

سامانه به گردانندگان کمک می کند تا ناوگان و بارها را به شکل موثرتري اداره کند و در نتیجه به منافع لجستیکی و اقتصادي 
مشتریان خواستار تحویل سریع کاال جهت رفع نیاز تمرکز و حساسیت زمانی در مورد توزیع بار رو به افزایش است . برسند

با نزدیک شدن به انبارها و یا محل تحویل کاال، براي صرفه جویی در وقت باید جاي پارك را به . انبارهاي خود می باشند
  .[15]کامیون اختصاص داد

  
  سرویس ردیابی خودرو. 6شکل       

  سرویس ردیابی خودرو - 2-9
این روش ها اهمیت سامانه هاي کنترل هوشمند و اعزام و تعیین مسیر با پردازش الکترونیکی اسناد و نیز دستیابی آسان به 

و ردیابی  ITSوسیله نقلیه بر پایه . اطالعات موجود در آن و کنترل مسیرهاي مجاز یا درخواست شده را افزایش می دهد
می تواند باعث حرکت به سمت جابجایی بار کانتینري با وسایل مختلف شود که   ITSمحموله باري با استفاده از فناوري هاي 
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اگر ترکیبی از شیوه هاي حمل و نقلی مانند جاده، راه آهن و راههاي آبی داخلی استفاده شود، حمل بار آسان تر و مفیدتر 
  .صورت خواهد گرفت

  
  ) APTS  ) Advanced Public Transportation Systemسامانه هاي پیشرفته حمل و نقل عمومی  - 2-10

به منظور بهبود کیفیت و سهولت استفاده از حمل و نقل عمومی ایجاد شده است که شامل سامانه هاي  APTSکاربردهاي 
) سفر اشتراکی ( پیمایی اطالعاتی به هنگام، تعیین کرایه، رزرو از قبل و برنامه ریزي سفر، نیاز به حمل و نقل پاسخگو و هم 

تمامی این خدمات کمک می کند تا حمل و نقل عمومی . بندي خودکار براي مدیریت بهتر ناوگان و افزایش امنیت استزمان 
درون سامانه هاي ترکیبی و چند شیوه اي بتوانند مردم را به استفاده از آن تشویق کرده و در نتیجه از ازدحام ترافیک و 

  .آلودگی هوا کاسته شود
ü میاطالعات حمل و نقل عمو 

وردن اطالعات مسافر به صورت معتبر و به هنگام است که به آیکی از روش هاي بهبود استفاده از حمل و نقل عمومی، فراهم 
می تواند سامانه هاي اطالعات به هنگام را (AVL) سیستم تعیین موقعیت خودکا وسیله نقلیه . نیز قابل دسترسی باشد یآسان

دن و پیشنهاد مسیر درون وسیله نقلیه در محل ایستگاه، خانه یا محل کار، در خیابان و یا در مورد زمان حرکت و نیز زمان رسی
این اطالعات را می تواند توسط رسانه هاي متعدد مانند اینترنت، باجه هاي . با استفاده از شیوه هاي دیگر حمل و نقل ارائه دهد

خدمات . فراهم نمود (PDA)صوتی و کامپیوترهاي جیبی  اطالعاتی، متن هاي خبري، گوشی هاي تلفن همراه، خدمات تلفن
  .مهم ترشامل برنامه ریزي سفر، انتخاب هاي مختلف براي کرایه، خدمات رزرو محل و اطالعات جهانگردي است

نیاز دارد، اما این موضوع تنها در  ITSفراهم آوردن اطالعات صحیح و با کیفیت، به سرمایه گذاري هنگفت در زیر ساختار 
هدف نهایی، ارائه خدمات اطالعاتی حمل و نقل چند . هرهایی مانند لندن، پاریس، سنگاپور و هنگ کنگ پذیرفته شده استش

شیوه اي است از نوعی که دولت بریتانیا آن را شکل پیشرفته اي از طرح نوآوري حمل و نقل مستقیم خود می داند، که 
دست یابی به این . ناي نیاز در هر زمان از شبانه روز امکان پذیر می سازداستفاده از حمل و نقل عمومی یا خصوصی را بر مب

  .[21]نیاز به سطوح باالیی از همکاري بین مقامات دولتی و خصوصی و گردانندگان را می طلبد

  
  تابلو پیام متغیر اتوبوس.7شکل 

  
  اطالع رسانی داخل واگن براي مسافرین. 8شکل 
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ü تقدم حمل و نقل عمومی 
می توان به این ناوگان  (UTC)با یکپارچه سازي سامانه هاي حمل و نقل عمومی با سامانه هاي مرکز کنترل ترافیک شهري 

این امکان را فراهم می سازد تا اتوبوس ها و  (AVL)سامانه هاي موقعیت یاب . نسبت به دیگر اجزاي ترافیکی اولویت بخشید
زدیک می شوند شناسایی شده و در صورت درخواست آنان، کنترل کننده چراغ سبز ترامواهایی که به تقاطع هاي چراغ دار ن

این تشخیص می تواند از طریق حلقه هاي . راهنما طوالنی تر شده و امکان ادامه مسیر بدون توقف براي آنان نیز میسر شود
  .[20]شودالقایی در زیر سطح جاده، آنتن هاي کنار جاده و یا سامانه هاي ماهواره اي انجام 

  
   EPS ( Electronic Payment Systems )سامانه هاي پرداخت الکترونیکی  - 2-11

سامانه هاي مدرن پرداخت الکترونیکی، مزایاي عمده اي نسبت به پرداخت نقدي براي متولیان راه، حمل و نقل و مسافران آنها 
کارت . در راه ها، پل و تونل هاي سراسر دنیا پیشرفت هاي بیشتري نموده است  ETC/EFCاکنون سامانه . ارائه می دهند

براي متولیان حمل و نقل عمومی فروش انعطاف پذیرتر بلیت، هزینه   (AFC)هاي هوشمند در سامانه هاي پیشرفت کرایه 
وقت مسافران نیز صرفه جویی می شود  در حال که در. هاي کمتر اداري و مدیریتی و بازاریابی بهتر اطالعات را فراهم می سازد

  (EPS)سامانه هاي پرداخت الکترونیکی . و آنها از یک سفر راحت و امن، بدون پرداخت وجه نقد نیز احساس رضایت می کنند
همچنین در پی قابلیت کارآیی متقابل و سازگاري بین روش ها و سامانه هاي حمل و نقل با استفاده از یک وسیله پرداخت 

  .ند و منحصر به فرد هستندهوشم
ü  سامانه هايETC/EFC  

( این سامانه رانندگان را قادر می سازد تا بدون توقف در باجه هاي مخصوص، عوارض و دیگر هزینه هاي مربوط به جاده 
سب در این سامانه ها به جاي پول نقد از برچ. را به طور خودکار بپردازد) براي مثال طرح عبور از مناطق پر ازدحام 

الکترونیکی که درون وسایل نقلیه نصب می شود و با رسیدن وسیله نقلیه به محل دریافت عوارض با استفاده از اشعه 
 DSRC )Dedicated Shrt Range مادون قرمز یا ماکروویو بر مبناي فناوري اختصاصی با دامنه کوتاه 

Communications   (رفته اي که در آن وسایل نقلیه با همان سامانه هاي پیش. خوانده می شود، استفاده می شود
در ترنتو  470سرعتی که در بزرگراه حرکت می کنند، می توانند عوارض خود را نیز بپردازند در مسیر تمام خودکار 

  .در حال اجرا می باشد) استرلیا(و راه ارتباطی شهر ملبورن ) کانادا(

  
  ادر اروپ ضدریافت عوارسیستم . 9شکل 

آن را به عنوان ) EU(اتحادیه اروپا . در آلمان است) LRUC(گین مبناي طرح دریافت حق عبور کامیون هاي سن VPSسامانه 
که جهت تأمین قابلیت سازگاري متقابل بین تمام طرح هاي دریافت هزینه ( در سطح اروپا  LRUCمبناي چارچوب طرح 

  .عبور از جاده نیز هموار خواهد ساخت
هاي برداري براي تمام متولیان راهاز هزینه بهره (EFC)جدا از کاهش تأخیر براي کاربران راه، دریافت کرایه الکترونیکی 

عوارضی کاسته و با کاهش فرار از پرداخت عوارض، امنیت را نیز بهبود بخشیده است که بخش اعمال قانون آن از طریق 
باطات و توان براي ارتهاي ارتباطی دوطرفه این سیستم را میهمچنین، کانال. شناسایی خودکار پالك خودرو میسر است
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داراي این مزیت است  ETC/EFCسامانه . نیز به کار برد) مانند دریافت حق پارکینگ و ارسال اطالعات ترافیک(خدمات دیگر 
  .[14]دهدکه صفوف تشکیل شده در محل اخذ عوارض را که دلیل اصلی ازدحام است کاهش می

  
  تکنولوژي دریافت عوارض در ژاپن -10شکل 

  ITSمعماري - 2-12
را نشان می دهد که در آن چارچوب کاملی از سیستم بر اساس عناصر تشکیل دهنده  ITSمعماري سیستم شمایی از سیستم 

به بیان دیگر، معماري سیستم شکل کاملی از سیستم را طرح . ي آن و همین طور روابط بین عناصر نشان داده شده است
تن تمامی عناصر مورد نیاز که با عملکرد هماهنگ، توانایی تامین براي توسعه و طراحی سیستم در نظر گرف. ریزي می کند

براي هر کشور  ITSبنابراین معماري سیستم . اهداف و ارائه خدمات از پیش تعیین شده را داشته باشند امري ضروري است
بل کپی برداري از کشور باید به صورت خاص و با در نظر گرفتن نیاز ها، محدودیت ها و انتظارات آن کشور طراحی گردد و قا

در اکثر سیستم ها، چندین فناوري در قالب یک سیستم یکپارچه در کنار یکدیگر قرار گرفته و مزایاي بی .هاي دیگر نیست
این نکته که کدام فناوري ها و ترکیبات . شماري را فراهم می سازند که از مزایاي هر فناوري به طور جداگانه بسیار بزرگتر است

به طوري که سرمایه گذاري در آن ها بتواند تاثیر گذاري . شترین مزایا را به وجود می آورند بسیار حائز اهمیت استآن ها بی
باید در  ITSخدمات . بیشتري به منظور برآوردن تقاضاي فزاینده حمل و نقل و اقتصاد در حال توسعه کشور را داشته باشد

یکپارچگی و هماهنگی در این سیستم ها از طریق ایجاد . اجزا اجرا گردد داخل یک معماري مشخص و با هماهنگی کامل بین
این ارتباط به منظور توزیع اطالعات عملیاتی و تخصیص . ارتباط بین اجزا، زیر سیستم ها، خدمات و برنامه ها ایجاد می گردد

کل ذیل مجموعه ارتباطات هماهنگ الزم به عنوان مثال در ش. بهینه ظرفیت تاسیسات زیر بنایی مورد استفاده قرار می گیرند
در کنار هر ارتباط عددي به منظور اشاره به نوع ارتباط بین هر . براي یک شهر بزرگ به صورت شماتیک نشان داده شده است

لی توزیع اطالعات شرایط ترافیک در شریان هاي اص 2به عنوان مثال ارتباط شماره . یک از اجزا مورد استفاده قرار گرفته است
  .[22]با یک سیستم مدیریت آزادراهی شبکه را از طریق یک سیستم سیگنالیگ ترافیکی نشان می دهد

  
 ITSاجزاي مجموعه  -11شکل 

  .به طور کلی معماري سیستم از دو بخش معماري فیزیکی و معماري منطقی تشکیل می شود



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 13

ü معماري منطقی 
 CASE )Computer Aided Systemsمعماري منطقی مبتنی بر مدل اقتضائات رایانه اي مهندسی سیستم ها 

Engineering ( براي جریان داده ها و کنترل از طریق کارکرد هاي گوناگون و مندرج در سیستم هاي هوشمند حمل و نقل
می  ITS) فرورونده(و به پایان رساننده هاي خروجی ) منبع(معماري منطقی شامل به پایان رساننده هاي ورودي  .می باشد

اتی به داخل، در محدوده و لیکن شامل اطالعات موجود در بستر این به پایان رساننده ها نمی باشند و جریان اطالع. باشند
را که تئوري اسناد عملیاتی توصیف می  ITSخارج از سیستم ها را تعریف می نمایند و نمایندگی رسمی مفاهیم عملیاتی 

  .شوند را بر عهده دارند

      
 ITSمعماري منطقی سیستم  - 12شکل 

 
ü معماري فیزیکی 

اري داده اي معماري معماري فیزیکی زیر سیستم هاي فیزیکی و جریانات معماري بین سیستم هایی که پردازش و نگهد
و خروجی ) مبدا(عالوه بر آن معماري فیزیکی ورودي هاي نهایی سیستم . را انجام می دهند مشخص می کند ITSمنطقی 

  .را براي جریانات معماري داخل و خارج از سیستم تعریف می کند) مقصد(هاي نهایی سیستم 

  
 ITSمعماري فیزیکی سیستم  - 13شکل 
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و نقل در توسعه اقتصادي تمام کشورهاي دنیا نقشی اساسی  هاي قبلی توضیح داده شد صنعت حمل همان گونه که در بخش
اي براي ارائه خدمات به مردم نیست، بلکه وظیفه جمع آوري محصوالت و مواد از  این صنعت فقط وسیله. برعهده دارد

بر هزینه تولید  حمل و نقل به عامل مهم و اثرگذاري. تولیدکنندگان و توزیع آنها در میان مصرف کنندگان را نیز برعهده دارد
تواند فرصت هایی را براي به حداکثر  توان یک شمشیر دو لبه دانست که می جهانی سازي را می.کاالها تبدیل شده است

بنابراین، بسیار ضروریر است که . اي فراهم آورده و در عین حال رقابت را نیز شدت بخشد هاي مقایسه رسانیدن مزیت
از . هاي سرمایه گذاري، رشد اقتصادي و توسعه ساختارها، تغییرات مقتضی را تشخیص دهند عرصهها به محض ورود به  حکومت

ها و  اي که انتقال انسان مهم ترین این تغییرات، ایجاد زیرساختارهاي مطمئن و پیشرفته در زمینه حمل و نقل است بگونه
  .کاالها با بیشترین سرعت و ایمنی ممکن صورت پذیرد

به طور . درصد دارد 3,5اي معادل  شود که رشد ساالنه نه بیش از پنج میلیارد تن در سراسر جهان جابجا میطبق آمار، ساال
  .کنند هاي خدماتی حمل و نقل نقش بسیار اساسی و مهمی را در جابجایی و انتقال این حجم باالي کاال ایفا می طبیعی نظام

 1996طبق آمارهاي موجود در سال . ختلف آن کامالً ضروري استبراي پی بردن به  اهمیت این صنعت توجه به ابعاد م
درصد تولید  11,2میلیارد دالر بوده که  856گردش مالی در بخش صنعت حمل و نقل ایاالت متحده آمریکا بالغ بر حدود 

  .[22]داده است ناخالص ملی آن را تشکیل می
هاي کالن حکومتی در  صنعت بهترین راهنماي اتخاذ سیاستهاي مدرن در صنعت حمل و نقل و آینده این  بررسی تکنولوژي

  .این زمینه خواهد بود
  
  هاي آینده در صنعت حمل و نقل تکنولوژي- 2-13

ها  لیکن، بزرگراه. هاي حمل و نقل شهري توسعه زیادي خواهند یافت در هزاره سوم میالدي، راه آهن سبک و دیگر سیستم
ها، عدم کارکرد حتی  با پیش بینی افزایش تقاضا در استفاده از جاده. اهند کردهمچنان نقش اصلی را در حمل و نقل، ایفا خو

ها را  یک باند عبور و مرور، به منظور تعمیر یا بازسازي، اثر بسیار مخربی خواهد داشت، در نتیجه کارگران باید بازسازي جاده
محصول مقاومی تولید نماید که نیاز به تعمیر و  عالوه بر این طراحی مواد و مهارت کاري باید. بسیار سریعتر انجام دهند

  .بازسازي مجدد نداشته باشد
بنابراین براي خودکارسازي عملیات ساخت، . شود مسئله کمبود نیروي کار ماهر بوجود آید با شروع قرن جدید پیش بینی می

مسلماً خودکارسازي، قابلیت اعتماد، . داد تجهیزات و فنونی مورد نیاز است تا با تعداد کمتري کارگر بتوان کار بیشتري انجام
  .کارایی و صرفه جویی در هزینه را در پی خواهد داشت

هاي  از پیمان کاران فعالیت. در هزاره سوم مسائل مربوط به محیط زیست و ایمنی نیروي کار نیز اهمیت بیشتري خواهند یافت
ري بر روي محیط زیست داشته و شرایط کاري ایمن تري را ساختی مصالح ابداعی و فنونی را خواهند خواست که اثرات کمت

ها، ایجاد مصالح، روندها و تجهیزاتی  در ایمنی کارگران بزرگراه (R & D)یک زمینه مهم تحقیق و توسعه . نیز فراهم نماید
تف مواد رادیواکتیو، هاي سمی، غبار، آلودگی صوتی و ارتعاشا ها و پوشش ها، اسپري حذف رنگ. سالم تر و ایمن تر خواهد بود

استفاده از مصالح . هاي حمل و نقل خواهد بود هاي سرطان زا و مواد مشابه آنها جنبه مهمی از ساخت سیستم قیرها و روغن
اي ظهور  هاي چنین توسعه مشخصه. روند افزایش خواهد یافت قابل بازیافت و مواد کاربردي که بشکل پوشش سرد بکار می

هاي فدرال بکار گرفته شده  رب و تکنولوژي مانیتورینگ از نوعی خواهد بود که در مدیریت بزرگراههاي آزمایش غیرمخ روش
کند مورد استفاده واقع شده که  یک اسباب اندازه گیري قابل حمل سفتی خاك که با صوت و امواج ارتعاشی کار می. است

  .ایمنی باالیی دارد و رادیواکتیو نیز نیست
اي را براي هدایت،  هاي پیشرفته ریزي شده اند، تکنولوژي هاي خودکار که از پیش برنامه ها و تجهیزات ساختی یا ماشین روبوت

هاي  ها براي استفاده در زمینه هایی مانند ناوبري هوافضا، هدایت روبوت این تکنولوژي. مانیتورینگ و کنترل بکار خواهند بست
هاي هدایت  هاي هدایت گرانشی، سیستم توان به سیستم ها می در زمره این تکنولوژي. اند شده متحرك و نقشه برداري ایجاد
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هاي نوري و اولتراسونیک و  هاي فرکانس رادیویی زمینی، سیستم سیستم (GPS)رادیویی فعال، سیستم مکان یابی جهانی 
  .[23]هاي تشخیص فرکانس رادیویی اشاره کرد سیستم
ü شیهاي هدایت گران سیستم  

ها، یک کامپیوتر هدایت کننده و یک ساعت بنا شده  ها، شتاب سنج سیستم هدایت گرانشی براساس استفاده از ژیروسکوپ
ها تغییر  شتاب سنج. روند اي را سنجیده و براي تعیین جهت حرکت یک جسم بکار می ها آهنگ حرکت زاویه ژیروسکوپ. است

در یک سیستم هدایت اینرسی نوعیف سه ژیروسکوپ . سنجند معین می را در طول یک محور) شتاب(خطی در آهنگ حرکت 
دهد که  این آرایش هندسی شتاب سنج سه مولفه شتاب را ارائه می. و سه شتاب سنج بصورت عمود دو به دو وجود دارد

ها  شتاب سنجهاي  ها با خروجی اطالعات جهت سنجی حاصل از ژیروسکوپ.توانند به روش برداري با یکدیگر جمع شوند می
در هر گام زمانی از ساعت سیستم، زمان کامپیوتر هدایت گر . دهد ترکیب شده و شتاب کل را در فضاي سه بعدي نتیجه می

کند تا بردار سرعت جسم را بدست آورد، سپس با مختصه زمانی ترکیب کرده و بردار مکان را بدست  این کمیت را یکپارچه می
مزیت عمده سیستم هدایت گرانشی خودکفایی آن است یعنی هیچ .شود فرآیند هدایت تکرار میاین مراحل در سراسر . دهد می

هاي  هاي دیگر این سیستم غیرتشعشعی بودن آن است که عامل مهمی براي محیط مزیت. حرکت بیرونی مورد نیاز نیست
اي به نام توده  عمده چنین سیستمی پدیدهدر حال حاضر عیب . ساختی است زیرا وجود پارازیت بر روي آنها بی اثر خواهد بود

هنوز گران ) درصد مسافت طی شده 0و  1با خطاي حدود (هاي نسبتاً دقیق  به همین دلیل سیستم. است (Drifting)شدگی 
  .[8]رود که این ایراد در آینده برطرف شود انتظار می. قیمت هستند

ü هاي هدایت رادیویی فعال سیستم  
روند باعث تسریع در  که براي نقشه برداري قبل و بعد از کار طراحی بکار می GPSهاي هدایت رادیویی فعال، شامل  سیستم

هاي هدایت رادیویی براي هدایت و کنترل مستقیم  استفاده از سیستم. دهند طرح بندي پروژه شده و خطاها را کاهش می
ها براي بکارگیري  یکی از مهم ترین چالش. یات ساخت را کاهش خواهد دادتجهیزات ساختی نیاز به نقشه برداري براي عمل

موضوع از این قرار . هاي افقی، عمودي و طولی خواهند بود هاي هدایت رادیویی در خودکارسازي عملیات ساخت، داده سیستم
مند  ات ساخت خودکار بصورت روشاي فاقد دقت الزم براي استفاده از تجهیز هاي موجود از زیرساختارهاي جاده است که نقشه

هاي دقیقی و اصالح اطالعات موجود گرفته شد، امکان  لیکن، یک بار که تصمیم قطعی براي انجام چنین نقشه برداري. است
شود تا استفاده از  هاي محافظ و حتی خط کشی مسیرها نیز فراهم می انجام که برنامه هایی براي ارتفاع بندي، تعبیه نرده

هاي معین و یک گیرنده  هاي هدایت رادیویی فعال بر پایه سه یا چند فرستنده در مکان سیستم. خودکار عملی گرددتجهیزات 
اي نیز در واحد متحرك و سه  ممکن است فرستنده. که در واحد متحرك بتا تعبیه شده و مکان آن باید تعیین شود، قرار دارند

توانند بر طبق یکی از دو اصل زیر کار  هاي هدایت رادیویی فعال می سیستم. شوندها معین قرار داده  گیرنده یا بیشتر در مکان
در سه ضلعی مکان واحد متحرك بر اساس مسافت اندازه گیري شده تا منابع هدایت رادیویی . سه ضعلی یا سه زاویه اي: کنند

این . کند ها را نیز تعیین می ها و گیرنده شود و با استفاده از اطالعات زمان پرواز، سیستم فاصله بین فرستنده تعیین می
گر دوار در واحد متحرك زوایاي اي، یک سنجشزاویهدر روش سه . روند ها براي محاسبه موقعیت واحد متحرك بکار می مسافت

سپس سیستم مختصات واحد . کندهاي معینی قرار دارند را ثبت میبین یک محور طولی و هدایت گرهایی که در مکان
  .[12]نمایدك را برپایه این زوایا محاسبه میمتحر

  
  ساختارهاي هوشمند- 2-14 
هاي آشکارساز فیبرنوري، امکان بناي ساختارهاي هوشمند را که حصول کیفیت مطلوب  يتکنولوژهاي اخیر در زمینه  یشرفتپ

توانند براي  یمي کرنش سنج ها دستگاهدر طی فرآیند ساخت . کنند فراهم ساخته است یمدر عملیات ساخت را تسهیل 
گري اجزاي ساختمانی و نیز بررسی تغییرات دمایی و چروك خوردگی یختهمانیتور کردن تنش اولیه در طول عملیات و بعد از ر

گیري تغییر تواند براي اندازه یمپس از اینکه عملیات ساخت تکمیل شد سیستم . در اجزا، قبل و بعد از نصب در محل بکار روند
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توانند براي  یمهاي فیبر نوري  یستمس این. یید شوندتأدر زیر بارگذاري مورد آزمایش قرار گیرد تا محاسبات طراحی  ها شکل
  .بررسی سالمت کلی بنا نیز بکار روند

  
ü ساخت با استفاده از قطعات پیش ساخته و مصالح پیشرفته  
ها کاهش یافته و  ینههزو لوازم جانبی با استفاده از مصالح پیشرفته در قرن آینده گسترش خواهد یافت تا  ها پل، ها جادهساخت 

-استفاده از قطعات پیش. تر کاهش یابدتر و با دوامبه هنگام عملیات ساختمانی با مونتاژ سریع اجزاء سبک اخالل در ترافیک
- ها، مهم ریزي یپو  ها پل، اجزاء ها جادهي متعددي به خود بگیرد مانند اجزاء آماده براي فرش کردن ها شکلتواند  یمساخته 

هاي جویی در زمان است که اخالل در ترافیک و خطرات معمول در فعالیتساخته صرفهترین مزیت استفاده از اجزاء پیش
هاي ساختی هنگامی که اجزاء بجاي محل  ینههزعالوه براین کیفیت بهبود یافته و . دهد یمساختمانی براي کارگران راکاهش 

  .[24]یابن یمشوند کاهش  یمنصب در کارخانه ساخته 
ü تجسم چهار بعدي  

. زمان فراهم خواهند ساختو ابزارهاي حقیقت مجازي امکان تجسم چهار بعدي را بطور هم ها ماهوارهسنجش از راه دور توسط 
. و مانیتورینگ محیطی و بررسی اثرات بر ترافیک را بهبود خواهند بخشید ها پروژهریزي، مدیریت و مستندسازي این امر برنامه

هاي اطالعات نقشه  یگاهپاي هوایی و ها عکسهاي اطالعات جغرافیایی،  یستمسکیفیت باال و  با ترکیب تصویربرداري از فضا با
  .ریزي حمل و نقل بسیار بهتر صورت پذیردرود که استفاده از زمین بهینه گشته و برنامه یمبرداري انتظار 

  
  نتیجه گیري-3

هاي حمل و نقل خواهیم بود که در آن تمامی  یستمسسازي الکترونیکی کامل فرایند ساخت در هزاره سوم ما شاهد یکپارچه
هاي روباتیک و نقشه برداري از سایت، طراحی، دستورالعمل. اندمراحل فرآیندي به روش الکترونیکی به هم مرتبط شده

نتیجه این . ي ساختی همگی یکپارچه خواهند شدها نقشهو  ها پرداختگیري، تجهیزات کنترل و تضمین کیفیت، گزارش
اي به مرحله دیگر به فرم الکترونیکی و بدون استفاده از اسناد ارچگی محیطی خواهد بود که اطالعات در آن از مرحلهیکپ

ي طراحی الکترونیکی، ها برنامهي تجهیزات ساختی و روبوت ها به ها دستورالعملاتصال مستقیم . کاغذي انتقال خواهد یافت
  .گردد یمشدن برنامه دهی روبوت ها نیز همچنین موجب ساده. خواهد دادخطاها را کاهش داده و کیفیت را افزایش 

ITS هاي هاي اطالعاتی و ارتباطی، محرکی براي پیشرفتتغییر شکل دیجیتالی فناوري. بخش مهمی از تحول دیجیتالی است
هاي شبکه) DAB )Digital Audio Broadcastاي، پخش صوتی دیجیتال ها مانند ناوبري ماهوارهبزرگ در برخی زمینه

هاي در اروپا ترکیب کلیه این فناوري. هاي هوشمند بوده استتلفن همراه نسل سوم و چهارم، پرداخت الکترونیکی و کارت
- بدون این پیشرفت. را به خود جلب کرده است) تله ماتیک حمل و نقل(دیجیتال به کار رفته براي حمل و نقل اصطالح کلی 

  .وجود ندارد ITSعنوان فرصتی براي  هاي تکنولوژیک به هیچ
و  تلفن همراهسیم هاي بیهاي جدید و محصوالت عمومی که یک تولید جانبی است، مانند گوشیزیرساخت براي این فناوري

با این همه، . دهدتري نسبت به خدمات حمل و نقلی صرف، به خود اختصاص میبازار وسیع) PDA(کامپیوترهاي جیبی 
باید از  ITS. دهند بسیارندها و خدماتی که یک سیستم حمل و نقل هوشمند را تشکیل میسیستم فرد بهمنحصرملزومات 

ها براي ارائه بنابراین پذیرش فناوري. جابجایی مردم و کاال با رعایت ایمنی، کارآیی و با توجه به شرایط محیط، پشتیبانی نماید
  .اطمینان، هم فرصتی بزرگ و هم چالشی بزرگ استصورت مقرون به صرفه و قابل  خدمات به کاربر به

سازان هاي تحلیلگران سیستم، مدلهاي متخصصین حمل و نقل نیاز به ترکیب با مهارتبراي دستیابی به موفقیت، مهارت
تعمیر ریزان کامپیوتري و مهندسین ها، مهندسین ارتباطات، متخصصین عوامل انسانی و فناوري اطاعات و همچنین برنامهداده

توقعات و انتظارات کاربران حمل و نقل .تالش کنند ITSو نگهداري دارد تا با همکاري یکدیگر در راستاي یک محصول کارآمد 
هاي حمل و نقل اغلب نیاز دارند شبکه. گیردبسیار باالست و عملکرد ضعیف خدمات حمل و نقلی به شدت مورد انتقاد قرار می
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مواقعی خاص و  جز بهنیز  ITSدهد که طور مستمر هفت روز هفته کار کنند و این امر نشان می روز و بهتا در سراسر شبانه
شوند که ها و خدماتی ترغیب مییري سیستمکارگ بهاین پروژه به اجرا و  خوانندگانبنابراین . مقطعی، باید این چنین عمل کند

وقوع یک خرابی در سیستم به مدت خیلی کوتاه و یا . نقل باشدمورد اطمینان و قابل اعتماد براي کاربران و مجریان حمل و 
عملکرد ضعیف در هر مرحله، موجبات وقوع عملیات در سطح زیر استاندارد و ارائه خدمات غیرقابل قبول براي کاربران و یا 

حال انجام است، باید  در ITSتر کارگیري وسیع البته مذاکرات جالب توجهی در مورد به.کندحتی خود مجریان را فراهم می
مسافران و کاربران حمل و نقل به جابجایی اطالعات و خدمات بهتر در کمترین . ها معطوف گردداي به زیرساختتوجه منصفانه
در آینده با دریافت کمک مالی از ناحیه منافع بسیار آن و روش ارزیابی هزینه، صورت خواهد  ITSکارگیري  به. زمان نیاز دارند

وجود دارد البته . معنی استبرایشان بی ITSي آگاه ساز جهت عموم مردم که ها برنامهما نیاز زیادي براي مشاوره و ا. گرفت
هستند که با کمک  ITSسازي، اجرا و توسعه سامانه هاي الزم جهت پیادهمتخصصین حمل و نقل کشورمان داراي مهارت

  .واهند کردهاي دیگر به این مهم دست پیدا خمتخصصین در زمینه
سیم و در سطح کشور توجه ویژه و خاص به ارتباطات بی ITSسازي و توسعه همچنین یکی از عوامل بسیار مهم در پیاده

  . به آن توجه داشت ITSکه باید براي رسیدن به جایگاه قابل قبول در . هاي مربوط به آن استزیرساخت
  
  در سطح کشور  ITSکارهاي توسعه راه- 3-1

در کشور خود  ITSیژه در زمینه توسعه و بهدر سطح کشور ما ابتدا باید به نقاط ضعف صنعت حمل و نقل  ITSبراي توسعه 
  .کار بپردازیمآشنا شویم تا بتوانیم پس از آن به ارائه راه

ü سازي هاي پیادهفهرست ضعفITS  در ایران 
 ي استان در برخی از ادارات کل راهداري و حمل و نقل جاده DOSهاي قدمی و متن گرا مانند عامل استفاده از سیستم .1
 FIXPROو  Cهاي برنامه نویسی مانند روزآمد نبودن محیط .2
 افزارهاي موجود عدم امکان اتصال به شبکه در برخی از نرم .3
 عدم یکپارچگی در محیط تولید و یا برنامه نویسی  .4
 اي راهداري و حمل و نقل جادههمگون نبودن نیروي کارشناسی در همه ادارات کل  .5
 اي ها و مراکز کنترل جادهفقدان تجهیزات ارتباطی در اکثر استان .6
 هاي ادارات استانی فقدان محتواي اطالعاتی در برخی وب سایت .7
 هاي کشور عدم امکان دسترسی به اینترنت در برخی از شهرها و یا استان .8
 پایین بودن سطح تحصیالت رانندگان  .9

  سبی ناوگان حمل و نقل فرسودگی ن .10
  باال بودن سن قاطبه رانندگان  .11
   ITSهاي دولتی در زمینه استقرار هاي دستگاهعدم انسجام در فعالیت .12
  ITSهاي فقدان استانداردهاي ملی در زمینه سیستم .13
  در ایران  ITSهاي سرمایه گذاري براي فقدان اطالعات کافی از دستاوردها و جذابیت .14
   ITSهاي تخصصین سیستمفقدان و یا کمبود م .15
  ITSهاي هاي سامان یافته در مورد استقرار سیستمضعف پژوهش .16
 ITSفقدان معماري ملی  .17
  افزار در کشور نامناسب بودن صنعت سخت .18
  ویژه در بخش ارتباطات دیتا  هاي ارتباطی بههاي زیرساختضعف .19
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