اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺟﺎده ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی
ﺧﻮدران را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺧﻮدران اﺟﺎزه ﺗﺮدد در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ روﻧﺪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺸﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺎﯾﻤﺰ» ،ﺟﺮج آزﺑﺮن« – رﺋﯿﺲ ﺧﺰاﻧﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن – ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر

ﮔﯿﺮی  10ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺧﻮدران را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮد را در ﺻﺪر ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺑﺰرﮔﺮاه  M6در  Carlisleﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه زﯾﺮا
ﯾﮑﯽ از آرام ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﺗﺮددﺗﺮﯾﻦ اﺗﻮﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺧﻮدران را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ در ورودی ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺎوﺑﺮی
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ای در ﺟﺎده ﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺧﻮدران  Daimlerدر ﺻﺪر ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار

دارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺒﻼ ﯾﮏ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ  Actrosﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده را در اﺗﻮﺑﺎن  8آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد

آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺟﺎده ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﭘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮرش اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﮕﻮار ﻟﻨﺪرور ،ﻫﻮآوی و وداﻓﻮن ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ،LTEوای ﻓﺎی LTE-V ،و  DSRCرا ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در »وﺳﺖ ﯾﻮرﮐﺸﺎﯾﺮ« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺮﻋﺖ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ،از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﻨﻔﺮارد ﺑﺮای ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و اﻋﻼم

ﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ
ِ
ﺳﺎزﻣﺎن راه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺳﻔﺮﻫﺎی داﺧﻞ و
ﺑﺮون ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

