آشنایی با سامانه مدیریت پارکینگ هوشمند

فضای عمومی شهرها در جوامع کنونی بیش از بیش نیاز خود را به مدیریت آشکار می ساازد مادیریت باد ن کن ار
نظارت هیچ معنایی ندارد.ر زانه تعداد بی شماری خودر که هر لحظه نیر بر آنها افز ده می شود لز م مدیریت جاامع
کامل بر مکان های پارک ،عال ه بر ایجاد آرامش امنیت عماومی باه تیییار ههاره شاهرها نیاز باه فضاایی م ماایز
هشمگیر کمک شایانی می کند  .ساخت ظهور پارکینگ های م عدد ،خبر از آغاز فرآیندی تازه در شهرسازی می دهاد،
مسیری که در آن عال ه بر اهمیت ایجاد فضایی که معماری آن ب واناد نیازهاای بار شار شاهر ندان را بررار کارده
مدیریت صحیح آن نیز ،بر اس فاده بهینه کامل از کلیات امکانات فضای بوجود آمده ،صحه بگذارد.
امر زه جود ابزارهای الک ر نیک فضای دیجی ا بیش از پیش توانایی های مهندساان را باه ظهاور رساانده توانسا ه
آرز های هندین ساله آنها را که به دلیل ضعف تکنولوژی غیر قابل پیاده سازی بودند ،جامع عمل بپوشاند  .باا تکنولاوژی
امر ز مهندسان خواهند توانست فضای پارکینگ را کامال کن ر کنند ،مدیریت کنناد ش ای زماانی کاه هایچ پرسانلی
جود ندارد خود نیز در راهی بسیار د ر به سر می برند ،نظارت نظم را برقرار کنند.
امر زه مدیریت پارکینگ یکی از مهم رین ابزارها در مدیریت شهری است .سطوح مخ لف امکانات پارکینگ می تواناد بار
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کارایی ترافیک افزایش کیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد .بعد از گذشت هندین دهه افزایش خاودر

نباود فضاای

کافی برای پارک در نهایت هزینه زیاد ساخ ن امکانات پارکینگ ،ارزیابی دقیر برای مدیریت مکانیابی پارکیناگ را باه
امر ری ضر ری مبد کرد .سیاست گذاران بخش شمل نقل در سالهای اخیر به پارکینگ توجه بیشا ری کارده از آن
به عنوان یک مکانیزم بالقوه برای رفع مشکالت ترافیک موجود تراکم شهری نام می برناد .هماین امار باعاه شاده کاه
تحقیقات گس رده ای در جنبه های مخ لف پارکینگ تقاضای پارکینگ انجام شود.

سیستم پارکینگ هوشمند | پارکینگ مکانیزه چیست؟
سیس م اتوماتیک پارکینگ که با عنوان پارکینگ مکانیزه شناخ ه می شود ،یک سیس م مکانیکی رراشی شاده بارای باه
شداقل رساندن مساشت برای جای پارک خودر میباشد.
اس فاده بهینه از فضا زمان هزینه بی شک یکی از مهم رین اصو در تصمیگیری های مخ لاف مای باشاد .گااراژ هاای
مکانیکی یکی از به رین محصوالت در این موارد می باشند که بیش رین امکانات را در کم رین فضا در اخ یار می گذارند
درست همانند یک پارکینگ هند ربقه ،پارکینگ مکانیزه نیز فضایی بصورت عمودی را برای خودر ها در نظر میگیرد که
بر ر ی هم قرار دارند .پارکینگ مکانیزه بصورت کامال خودکار اتوماتیک بی نیاز از رانناده ،خاود را در محال مناسا
گذاش ه می واند راه شلی بسیار مناس برای اس فاده بسیار بهینه از فضا باشد .به نوعی می وان پارکینگ مکانیزه را یاک
سیس م ذخیره بازیابی خودکار خودر نام گذاری کرد.
این محصوالت دارای تنوع بسیار م فا تی میباشند که هر یک دارای یژگی ها کااربری هاای مخصاوه باه خاود مای
باشند
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دتکتورها
در یک پارکینگ مجهز به سیس م هدایت هوشمند ،هر جای پارک مجهز به یک شناساگر شضور یاا عادم شضاور خاودر
می باشد .این دتک ورها در انواع مخ لف مافوق صوت  ،میناریسی شسگر د ربینی می باشند که هر یک با یژگی هاای
منحصر به فرد برای پارکینگ های مسقف ر باز مناس می باشند .همچنین ،برخی از مد ها دارای دتک ور اندیکاتور
بصورت یکپارهه می باشند.

اندیکاتورها
اندیکاتورها نقش ارالع رسانی در مورد پر  /خالی بودن هر جای پارک را بر عهده دارند .جهت ارالع از مکان جای پاارک
های خالی کافیست راننده خودر در اب دای هر راهار باه انادیکاتورهای نصا شاده در هار جاای پاارک توجاه نمایاد.
اندیکاتورها با رنگ های م نوع سبز  /قرمز  /زرد  /آبی نشانگر جای پارک های خالی  /پر  /رزر شاده  /معلاولین را نشاان
می دهند.

تابلوهای نشانگر تعداد فضای خالی
این تابلوها تعداد فضاهای خالی در قسمت های مخ لف پارکینگ را نشان می دهند .انواع مخ لف این تابلوها عبارتند از:
-۱تابلوهای نشانگر تعداد فضای خالی داخل پارکینگ
این تابلوها بر سر تقارع های داخل پارکینگ نص می گردند تعداد فضاهای خاالی در جهات هاای مخ لاف تراسات /
مس قیم  /هپ) را نشان می دهند.
-۲تابلوهای نشانگر تعداد فضای خالی ربقات
این تابلوها در ر دی های اصلی پارکینگ

ر دی های هر ربقه نص می گردند به رانندگان این امکان را مای دهناد

تا از تعداد فضاهای خالی مطلع گردند.
-۳تابلوهای نشانگر تعداد فضای خالی شهری
این تابلوها به صورت بی سیم عمل نموده با نص در نقاط شاهری کلیادی من های باه پارکیناگ ،جایگااه هاای خاالی
پارکینگ را اعالم می نمایند.

نرم افزار کنترلی
نرم افزار جامع سیس م با قابلیت نمایش پالن د بعدی کامل پارکینگ مشخص نمودن جایگااه هاای پار خاالی مای
باشد .از جمله قابلیت های یژه این نرم افزار ،امکان آمار گیری ساع ی ،ر زانه ،هف گی ماهیانه غیره می باشد.
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پارکینگ هوشمند | اتوماسیون هوشمند پرداخت هزینه پارکینگ)(Auto Payment

یکی از قابلیت های ارزنده سیس م پارکینگ هوشمند ،دس گاه پیشرف ه پرداخت اتوماتیک است که قابلیت های فرا انی را
عرضه می نماید
یا با نص این سیس م در خر جی پارکینگ یا قبل از خر جی در داخل محیط ساخ مان می توان فرآیند پرداخت
هزینه را بطور تمام خودکار انجام داد.
از جمله یژگی های این دس گاه عبارتند از:
-۱قابلیت محاسبه هزینه پارکینگ بر اساس کارت هوشمند
-۲بلیت تطابر با سیس م بانکی اسکناس های ایران
-۳عدم نیاز به اپراتور جهت محاسبه هزینه پارکینگ
-۴.دارای صفحه نمایشگر رنگی کاربری آسان با پیام های صوتی هر کاربر راهنمایی می گردد
-۵قابلیت گزارش دهی مالی لحظه ای
UPS6امکان تیذیه توسط-۷تطابر با سیس م های آنالین آفالین
-۸قابلیت هاپ قبض هزینه پرداخت شده جلوگیری از خطاهای فردی
-۹قابلیت اتصا به شبکه های پرداخت هوشمند شهری از جمله ت کارتهای ش اب غیره)
-۱۱ایجاد کارتهای اع باری برای مش ریان ثابت د ره ای

پارکینگ هوشمند | سیستم های کنترلیRFID

با ارائه کارت به هر یک از کاربران پارکینگ می توان این امکان را فراهم نمود تا عاال ه بار ثبات یاک شناساه بارای هار
خودر  ،از مکان دقیر پارک ،زمان ر د خر ج ،تکرر اس فاده از پارکینگ دیگر موارد ارالع کس نمود .عال ه بر ایان،
می توان برای مش رکین ثابت پارکینگ یا اعضای جایگاه های پارک یژه ای را بصورت رزر در نظر گرفت .این اتومبیل
های خاه با دارد بودن دی گر نیازی به دریافت کارت ر دی پارکینگ نبوده در مراجعه باه پارکیناگ ،راهبناد بصاورت
خودکار برای آنها کنار می ر د

4

این سامانه که جزئی از سیس م هدایت مدیریت هوشمند پارکینگ محسوب می گردد ،از قسمت های ذیل تشکیل شده
است
 دس گاه کارت خوان رادیویی دامنه بلند
 دس گاه صادر کننده کارت
 کارتRFID
RF Tag 
 قابلیت های این آپشن عبارتند از:
 ثبت تمامی ارالعات مشخصات خودر
 امکان تهیه نسخه پش یبان از ارالعات
 خاه امکان سر یس دهی به کاربران
 امکان در نظر گرف ن پارک بند برای جایگاه های خاه که با ر د آنها راه بند بصورت خودکار کنار
میر د

پارکینگ هوشمند | سیستم های کنترلیNFC
یکی از فنا ری های نوینی که در زمینه سیس م های هوشمند پارکینگ به تازگی بکار گرف ه شده است سیس م ارتباری
با اس فاده از از این سیس م ،رانندگان هنگام خر ج از پارکینگ بد ن نیاز به پو نقد به راش ی می توانند با تلفن همراه
خود هزینه را پرداخت کنند
قسمت های تشکیل دهنده این سیس م:
برهس  /کارتNFC
دس گاه کارت خوانNFC
از قابلیت های این سیس م عبارتند از:
پرداخت هزینه پارکینگ بد ن نیاز به پو نقد
کن ر تردد رانندگان با اس فاده از کارت هوشمندNFC
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پارکینگ هوشمند | سیستم های کنترلی تاسیسات مکانیکال پارکینگ
مساله بسیار مهمی که در پارکینگ های عمومی سیع مطرح است ،مصر انرژی در بخاش تاسیساات مکانیکاا اسات.
سیس م های سرمایشی گرمایشی نیز تهویه هوا … در یک پارکینگ سن ی یا بصورت دس ی کن ر می شوند یاا در
ساعات ک اربری بصورت دائم ر شن هس ند .در هر د این شالت هاا ،درصاد خطاای کن ار سیسا م بااال باوده انارژی
غیرضر ری فرا انی صر می شود
راه شل کن رلی مشا رین شرکت بازرگانی تصویر در مورد تاسیسات مکانیکا شامل سیس م های سرمایشی گرمایشای
نیز اگزاست فن ها بدین گونه می باشد که هر یک از این سیس م ها بر اسااس شضاور خودر هاا میازان تاردد آنهاا در
پارکینگ بر اساس ن ایجی که از سیس م های جامع نظارتی گرف ه می شود عمل مای نمایناد .شساگرهای مونواکساید
کربن در فضای پارکینگ تشخیص می دهند که هه هنگام نیاز به فعا شدن اگزاست فان هاا تخلیاه هاوا جاایگزین
نمودن آن با هوای تازه جود دارد .همچنین با گزارش گیری از نرم افزار سیس م مدیریت هوشامند پارکیناگ مای تاوان
پرتردد ترین ربقات یا قسمت های پارکینگ را شناسایی نمود تهویه را به شکلی م ناس در این قسمت ها صورت داد

پارکینگ هوشمند | سیستم های کنترلی تاسیسات الکتریکال پارکینگ
سیس م ر شنایی پارکینگ های عمومی را می توان بر اساس شضور خودر ها کن ر نمود .بدین معنا که ر شنایی فضاای
پارکینگی صرفاً در هنگام مراجعه خودر ها یا اشخاه در مکانهای خاه پارک ر شن شوند در سایر زمان ها خااموش
بوده تا از مصر غیر ضر ری انرژی برق جلوگیری به عمل آید
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پارکینگ هوشمند | سیستم هدایت هوشمند خودروها در پارکینگ
سیس م هدایت خودر ها در پارکینگ های مسقف ربقاتی
برای پارکینگ های مسقف د نوع راه شل جود دارد:
مافوق صوت اس فاده از سنسور های
د ربین های شساس به شرکت اس فاده از
در باالی سقف هر اتومبیل سنسور تشخیص دهنده اخ ال ارتفاع قرار می گیرد – سنسور ها با یکدیگر شابکه شاده –
الیه های زیر را تشکیل می دهند.
الیه ا  :کس ارالعات – سنسور مافوق صوت ضعیت پر  /خالی بودن پارکینگ را تشخیص می دهد
الیه د م :ان قا داده – کن ر کننده های محلای جهات مادیریت سنساورها باه صاورت گر های برقاراری
ارالعات با الیه باالتر
الیه سوم :پردازش ارالعات
الیه ههارم :نمایش ارالعات – ارالعات بدست آمده بر ر ی نمایشگرها تابلوهای نمایشگر پویا نشان داده مای
شوند .محصوالت م نوع جهت رفع نیازهای مخ لف مورد اس فاده قرار می گیرند

پارکینگ هوشمند | سیستم مدیریت جای پارک خودرو
پرسنل اتاق کن ر پارکینگ از رریر نرم افزار یژه می توانند تمامی ارالعات مربوط به پارکینگ را به صورت لحظاه ای
در اخ یار داش ه باشند .این ارالعات شامل:
– ضعیت پر  /خالی بودن جای پارک ها بر ر ی پالن د بعدی گرافیکی دقیر پر ژه
–هماهنگی کن رلرهای منطقه ای تابلوهای نمایشگرVMS
–ایجاد هماهنگی بین تابلوهای نمایشگر شهری Urban
–نظارت کن ر لحظه ای
–ارائه آمار مربوط به ر دی خر جی از ربقات مخ لف
–دارای سطوح امنی ی رمز عبور جهت دس رسی های مخ لف به سیس م
–پش یبانی از د ربین سنسورها هماهنگ نمودن ارالعات پالک خودر ها با ارالعات ثبت شده
– ارالعات آماری مربوط به تکرر اس فاده از جای پارک های مخ لف امکان می دهد تبلییات موثرتری را در پارکینگ
صورت دهند.
–هماهنگ شدن با سیس م RFID Payment
–ضبط تصا یر مربوط به خودر

راننده آن
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–ثبت ارالعات مربوط به تاریخ ساعت دقیر ر د خر ج
–گزارش دهی ر دی – خر جی خودر های مهمان میزبان
–ارائه جمع مبالغ ر زانه ،هف گی ،ماهانه …
–ذخیره جای پارک برای مهمانانVIP
–کن ر

ر دی ربقات پارکینگ به صورت اینکه تا یک ربقه به صورت کامل پر نشده است ربقات دیگر امکان

اس فادیشان موجود نمی باشد

پارکینگ هوشمند | سیستم هوشمند مکان یابی خودرو
فرض کنید برای خرید به یک مرکز تجاری بازر

مراجعاه نماوده ایاد خودر تاان را در یکای از ربقاات پارکیناگ آن

مجموعه پارک نموده اید .پس از اتمام کار خود ،قصد بازگشت به خودر

خر ج از مج مع را دارید اما از بین شد د ۸۱۱

جایگاه پارکینگ در ربقات مخ لف ،یاف ن جای پارک کاار هنادان سااده ای نخواهاد باود .بارای رفاع ایان مشاکل ،در
مسیرهای خر جی به سمت پارکینگ کیوسک هایی در نظر گرف ه می شود که با ارائه کارت  RFIDیاا  ICکاارتی کاه
دریافت کرده اید در ر دی پارکینگ محل دقیر پارک خودر

نیز کوتاه رین مسیر بارای رسایدن باه آن را باه خاوبی

نشان می دهد.
نحوه کار به این صورت است که کارت را بر ر ی ریدر کیوسک گذاش ه در صفحه  OLEDآن محل خودر پارک شده
ربقه مربوره مشخص می شود ش ی برای تسریع مکان یابی مالاک خاودر کر کای مجموعاه ش ای مکاان مالاک
مشخص می شود.
الزامات مورد نیاز جهت اجرای این آپشن عبارتند از:
–کیوسک
–نرم افزار آنالین
–راه شل کن رلی سنسور د ربین
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پارکینگ هوشمند | سیستم هوشمند هدایت شهری پارکینگ
–پارکینااگ دلخااواه خااود را از رریاار تابلوهااای نمایشااگر پارکینااگ هااای هوشاامند ناشیااه ان خاااب کنیااد
این تابلوها امکان نمایش تعداد فضاهای خالی پارکینگ را در نقاط شاهری کلیادی نظیار ههاار راه هاا میادان هاای
شاشیه اتوبان ها مجا ر فراهم می آ رد .ارتباط بد ن سیم این تابلوها با شبکه شهری ،به معناای یکپارهاه شادن تماامی
پارکینگ های هوشمند منطقه شهر می باشد .ظهر یک ر ز پرترافیک را در نظر بگیرید که در بلوار اصلی شاهر در شاا
رانندگی هس ید که تابلویی که در شاشیه بلوار نص شده است توجه شما را جل می کناد .بار ر ی ایان تاابلو کر کای
پارکینگهای اصلی سطح شهر رسم شده است پارک ینگ های عمومی تعاداد جایگااه هاای خاالی شاان را باه صاورت
 Onlineنشان می دهد .همچنین نقشه آنی اتصا به خلوت ترین پارکینگ را هر هند ثانیه اعالم خواهد کرد.
الزامات مورد نیاز جهت اجرای این آپشن عبارتند از:
–تابلو های نمایشگرLED Module
–ماژ

های  GSMجهت ارسا

–ماژ

های رادیویی بی سیم جهت ارسا

دریافت ارالعات
دریافت ارالعات

–قاب اس ند فلزی که می توان از م ریا های مخ لفی اس فاده نمود

پارکینگ هوشمند | راه بندهای هوشمند پارکینگ
یژگی ها:
–دارای سر صدای کم ری بوده د ام بیش ری دارد
–این سیس م م ضمن شرکت مالیم پایدار راهبند با توان مصرفی پائین می باشد
–قابلیت کن ر برقی را دارا می باشد
– با امکان اس فاده از شسگرها ،اش ما برخورد راهبند به خودر ها تا شد موثری پائین می آید
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پارکینگ هوشمند | کنترل جایگاه های پارکینگVIP

یکی از امکانات یژه ای که می توان در یک پارکینگ هوشمند در نظر گرفت ،اخ صاه تعدادی از جایگاه های پاارک باه
مدیران مج مع یا افراد خاه می باشد .می توان این جایگاه ها را از قبل رزر نمود یا به صاورت کلای در اخ یاار افاراد
یژه قرار داد .پارک بندهایی که در هر یک از جایگاه های  VIPنص می شاوند ایان ارمیناان را مای دهناد کاه افاراد
م فرقه خودر خود را پارک نمی کنند .همچنینRF Tag ،نص شده بر ر ی خودر ی افاراد یاژه باه راهبناد ر دی
پارکینگ فرمان داده اجازه ر د صادر می شود نیز باعه کنار رف ن پارک بند می گردد .از جمله دیگار یژگای هاای
جایگاه های پارک  VIPرنگ م فا ت هراغ اندیکاتور آنها می باشد که می تواند به رنگ زرد یا آبی مشخص گردد
با افزایش تولید خودر

جمعیت جهان  ،فضا امکانات پارکینگ ها ،بیش ر بیش ر از قبال ماورد نیااز اسات .سیسا م

پارکینگ جدید خانه هوشمند هیو ا به نام سیس م پارکینگ هوشمند  HIPSدر راس ای کمک به رانندگان برای پیادا
کردن پارکینگ خالی در یک زمان کوتاه تر تولید شده است.
هد اصلی تولید این سیس م  ،شناسایی رفع مهم رین مشکل پارکینگ های سرپوشیده که هماان پیادا کاردن
یک فضای خالی است می باشد .این سیس م زمان جس جو برای یاف ن فضای خالی مناس برای پارک کردن کاه امار زه
بزرگ رین معضل پارکینگ های مج مع های کوهک بزر

تجاری می باشد را کاهش می دهد .این امار باعاه کااهش

تولید گازهای گلخانه ای در فضای سرپوشیده پارکینگ ،باعه کاهش مصر ساوخت انارژی در نهایات رضاای مندی
مراجعین خواهد شد.
زمان هزینه د عامل مهم در زندگی امر زه برای انسان می باشد که صاشبان کس

کار باید نگاه یژه ای به آن داش ه

باشند .یکی از راه های افزایش کیفیت زندگی برای زندگی شهری امکانات عمومی م مرکز اسات .مج ماع خریاد یکای از
ا لین ان خابهای ساکنان شهرهای بزر

می باشد ،که در این میان

مج مع های خرید مدرن سهم بیش ری از مخاربان را به خود به دلیل ارائه خدمات بیشا ر دارا میشاوند .از ایان ر  ،باه
دلیل هد قرار دادن مش ریان بیش ر افزایش درآماد میاازه داران ان خااب ا

خاود را بارای راه انادازی کسا

کاار

مج مع های خرید مدرن قرار می دهند.
مج م ع های خرید با راه اندازی خدمات بانکی  ،ادارات پست  ،کیوسکهای تیذیه  ،سینما ،سالن بازی کودکان غیاره باا
تحت تاثیر قرار دادن فرهنگ الگوی خرید مخاربان ،تالش خود را برای جاذب بیشا ر مخارا آغااز کارده اناد .ارائاه
پارکینگ کافی برای بازدید کنندگان یکی از مسائل اصلی در توسعه مراجعان مج مع های خریاد اسات  .ارائاه پارکیناگ
امن مطمئن با تعداد کافی فضای پارک توجه به رانندگان معلو همگی عواملی هس ند که می تواند فاداری مشا ری
را افزایش می دهد جذب مش ریان به بازدید از یک مرکز خرید را باال ببرد.
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در میان انواع مخ لفی از پارکینگ ها از قبیل :پارکینگ ربقاتی مسقف ،کنار جاده ای رایگان ،کناار جااده ای باا بلایط
کنار جاده ای با پارکینگ م ر جود دارد .از این موارد  ،ا لوی های ایمنی  ،شرایط آب هوایی  ،نزدیکای هزیناه پاارک
خودر به ترتی از عوامل اصلی مخاربان برای ان خاب پارکینگ اسات .لاذا پارکیناگ ربقااتی مساقف ا لاین ان خااب
مراجعان است.

مشکل در پیدا کردن فضاهای خالی :
پیدا کردن یک فضای خالی در پارکینگهای ربقاتی کار دشاوار گاهاا غیار ممکان باه یاژه در تعطایالت آخار هف اه
یا تعطیالت عمومی می باشد  .بنا بر تحقیقات انجام شده از مراجعان  ۵مرکز خرید مشخص شد کاه  ٪۸6از راننادگان باا
این مشکل اجه اند .در تعطیالت آخر هف ه یا تعطیالت عمومی بطور میاانگین بایش از  ۱۱دقیقاه بارای شاد د  66۶از
بازدید کنندگان زمان برای پیدان کردن پارکنیگ خالی صر شده است ۱۲۶به دلیل فضااهای پاارک ناکاافی تاراکم
ترافیک ناامیدی محل را بد ن مراجعت به مرکز خرید ترک کرده اند.

نمایش وضعیت جایگاه های پارک
با نص سنسور های تشخیص شضور خودر در تمامی جایگاه های پارک ،تابلوهای هوشمند باالی هر جایگاه تابلوهاای
نص شده در ر دی هر راهر

ر دی هر ربقه تعداد جایگاه خالی موجود در آن بخش را به مراجعه کننده نشاان مای

دهند ،همچنین تمامی تابلو های راهنمایی مسیر یابی ،مراجعه کنندگان را به نزدیک رین جایگاه خالی پارک هدایت می
کنند ،در هنگام شلوغی پارکینگ ا ج مراجعه سیس م به صورت هوشمند ،مراجعه کنندگان را در ربقاات دارای جایگااه
خالی تقسیم کرده از ایجاد ترافیک داخلی جلوگیری می کند.

تابلو های هوشمند شهری نمایش وضعیت پارکینگ
جهت سهولت اس فاده از خدمات پارکینگ امکان نص تابلو های هوشامند نمایشاگر ضاعیت پارکیناگ در ساطح شاهر
موجود می باشد ،تابلو های نزدیک به ر دی پارکینگ ضعیت جایگاه های خالی را با تفکیک ربقات نمایش می دهند
همچنین امکان نص تابلو هایی با فاصله های بیش ر نمایش تعداد کلی جایگاه های خالی موجود می باشد .الزم به ذکر
است کلیه تابلو های هوشمند جهت برقراری ارتباط با سیس م کن ر مرکزی هوشمند پارکینگ از امواج رادیویی اسا فاده
کرده به سیم کشی دی ا جهت نمایش ارالعات نیاز ندارند

یکپارچکی سیستم
تمامی امکانات خدمات سیس م پارکینگ هوشمند ،توسط یک سیس م مدیریت م مرکز کن ر شاده در هنگاام بار ز
رخداد هایی از قبیل آتش سوزی ،زلزله شرایط یژه امنی ی ،هماهنگی میان این تجهیزات یکپارهه مدیریت بحران را به
راش ی میسر می سازند.
اهدا کن رلی :ر شنایی ،فنهای تخلیه هوا ،پمپ آب
11

مودهای کن رلی :کن ر دس ی ،زمانبندی ،کن ر با سناریو ،تنظیم شدت ر شنایی،تنظیم غلظت ،۲ COکن ر مرکازی،
سیس م ارفاء شریر ،کن ر ارتبارات)( linkage control


کن ر ز نهای پارک تزیر شلقه ها) :ر شنایی مربوط به مسیرهای عبوری فضاهای پارکینگ به ترکی شلقههاای
 ۳/۱ ،۲/۱تقسیم شده مودهای مخ لف تنظیم ر شنایی می تواناد باا کن ار دسا ی ،کن ار زماانی یاا کن ار
مرکزی تحقر یابد .سیس م ، BMSبد ن کاس ن از ر شنایی مورد نیاز فضاها ،بهینهسازی مصر انارژی افازایش
رو عمر المپها را تضمین کند.



مانی ورینگ  ۲۴ساع ه ر شنایی ربیعی ز نهاا :سیسا م ، BMSباا اسا فاده از سنساورهای ناور نصا شاده در
ز نهای مخ لف با توجه به  setpointلوکس مورد نیاز ز نها ،در شرایطی که نور محیط بدلیل تااریکی شا
یا ابری بودن هوا کافی نیست ،به رور خودکار ر شنایی های مربوط به آن ز ن را ر شن کرده به محض تجا ر ناور
محیطی از دامنه باالی ، setpointآنها را از مدار خارج میکند.



کن ر اتوماتیک فن های تهویه تخلیه هوا در پارکینگهای زیرزمینی :سیس م  BMSدر زمان پیک تردد ساایط
نقلیه ،سیس م تخلیه هوا را ر شن در زمانهای کم تردد ،به منظور افزایش بهره ری انرژی ،د رههای تنا ب فعاا
بودن فنها را کاهش میدهد .این سیس م هماواره غلظاتCO

۲

ساایر آالینادههاا را باا اسا فاده از سنساورهای

مخ لف ،مانی ور کرده با فعا سازی هوشمند فنهای تخلیه هوا ،غلظت این آالیندهها

گازهای سمی را در ساطح

ربیعی شفظ میکند.


المپ های اضطراری در شرایط عادی از مدار نرما تیذیه میشوند ،باه محاض اینکاه سیسا م  BMSباه شالات
اضطراری در میآید ،ر شنایی های اضطراری به همراه سیس م ارفای شریر از مدار اضطراری تیذیه شده مادارات
نرما قطع میشوند.



راهنمای هوشمند پارکینگ میتواند از رریر سیس م مدیریت پارکینگ محقار شاود .سیسا م ، BMSمسایر هار
سیله نقلیه ر دی تا محل پارکینگ تعیین شده توسط سیس م مدیری ی را با هراغهای راهنماای باناد عباوری در
یک خط پیوس ه ر شن میکند.
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مدیریت سیستم هوشمند پارکینگ های طبقاتی
(هوشمندسازی پارکینگ)
سیس م اتوماسیون کن ر تردد پارکینگ امکان نظارت دقیر بر ر ند تردد خودر ها را فراهم می سازد  .همچنین سیسا م
این توانایی را دارد که عال ه بر ثبت تردد خودر ها  ،تردد افراد بصورت لحظه ای همزمان زمان دقیر ر د خار ج
… را در اخ یار مدیران قرار دهد  .نظارت دقیر بر خودر ها ،نظارت تصویری جهت تطبیر خودر های ر دی خر جای
نیز راهنمایی خودر ها برای پارک از جمله امکانات این سیس م می باشد.
در این سیس م با به کارگیری امکانات پیشرف ه هوشمند از جمله راهنمایی پارک خودر ها اعاالم ظرفیات باقیماناده
جود شسگرهای تشخیص خودر نظم بیش ر همراه با آسایش  ،امنیت رفاه برای همشهریان عزیز فراهم آمده است.

ویژگی های سیستم هدایت پارکینگ
 .۱موج صرفه جویی در زمان انرژیمش ری مدیریت خواهد شد.
 .۲راننده  /مش ری را به رور مس قیم به سرعت به ا لین فضای در دس رس هدایت خواهد کرد.
 .۳موج کاهش ازدشام در فضای پارکینگ خواهد شد.
 .۴با کاهش زمان گردش اتومبیل ها در فضای پارکینگ موج کاهش آلودگی خواهد شد.
 .۵به رور بالقوه اس رس ضعیت کلی را به شداقل می رساند.
 .6به برنامه ریزی برای ساعت های شلوغی بسیار کمک خواهد نمود.
 .۷موج کاهش هزینه مدیریت خواهد شد.

سیستم پایه هدایت و مدیریت پارکینگ
این موضوع به اثبات رسیده است که اس فاده از سیس م مدیریت جای پارک زمان یاف ن جای پارک را باه نصاف کااهش
می دهد منجر به  ۶ ۵ -۳افزایش مش ریان میشود .بنابراین هرهه مش ریان راشت تر ب وانناد پاارک کنناد خادمات
بیش ری دریافت نمایند ،بیش ر به آن پارکینگ مراجعه خواهند کرد.


افزایش  ۵۶در بهره ری امکانات



افزایش  ۸۶در بهره برداری در زمان ا ج کاری
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افزایش  ۳۶در ظرفیت فضای پارک موثر



کاهش  ۵6۶در ان شار گازCO۲



کاهش  ۶ ۳ – ۱در هزینه های عملیاتی

خصوصیات نرم افزار:
 .۱ارتباط نرم افزاربا سنسور های  ultrasonicهراغ های  LED indicatorباالی هر جای پارک
 .۲نمایش گرافیکی فضاهای خالی/پر  ،تابلوهای نمایشگر ظرفیت ناشیه ای … برای ربقات مخ لف باه صاورت کااربر
پسند
 .۳ارائه آمار مدیری ی از ظرفیت ربقات ،فضاهای رزر شده ،ظرفیت کل پارکینگ ارائه نمودارهای مخ لف
 .۴شمارش تعداد جاهای خالی در پارکینگ
 .۵رزر هر جای پارک از رریر نرم افزار
 .6ارتباط نرم افزار با سنسور ارتفاع سنج ر دی
 .۷اعالم ظرفیت ربقات بر ر ی نمایشگر LEDبرای ر دی پارکینگ
 .۸نص

نمایش نرم افزار بر ر ی  ۱۱کاربر همزمان

 .۹ارتباط با تلفن های SOSدر سطح پارکینگ
 .۱۱اتصا

یا کن ر سی م هویه ) (Ventilationدر پارکینگ

 .۱۱اتصا به سیس م اعالم شریر
 .۱۲برقراری ارتباط با د ربین های تحت IPنص شده در سطح پارکینگ
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ر دی هر ربقه

ر دی هر ناشیه

نرم افزار مدیریت ورود و خروج پارکینگ
دارای امکانات:
 .۱ثبت پالک خودر بوسیله پردازش تصویر
 .۲پرداخت با کارت م ر
.۳پرداخت دس ی POS
. ۴دارای سیس م ارالع رسانی دقیر از تعداد خودر های موجود
 .۳ثبت آرشیو زمان های ر د خر ج
 .۴تطبیر عملیات ر د خر ج توسط کارت میناریسی
 .۵تشخیص پالک عکس برداری از راننده
 .6گزارش گیری های مخ لف
.۷

ر د خر ج خودر به صورت کامالً اتوماتیک بد ن شضور اپراتور
. ۱۱ثبت مشخصات مش ریان پارکینگ خودر های آنها تعریف مش ریانVIP
. ۱۱ثبت عکس هنگام خر ج خودر

نیز مقایسه آن با عکس ر د خودر

 .۸ثبت پالک خودر به صورت کامل اتوماتیک
 .۹نمایش ر د عکس خودر  ،در LCDخر جی پارکینگ
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 .۱۱نمایش مشخصات در  LCDر د خر ج
 .۱۱ارسا ظرفیت خالی پارکینگ به تابلوهای اعالم ظرفیت
 .۱۲سوزاندن کارتهای مفقود شده یا خسارت دیده جایگزینی کارت با کارت دیگر
 .۱۳جلوگیری از خر ج قفل کردن کارت مش ریان م خلف

دستگاه ارایه دهنده اتوماتیک کارت
دس گاه اتوماتیک ارایه دهنده کارت برای مدیریت اتوماتیک گیت ر د پارکینگ هاای بازر

رراشای شاده اسات .ایان

دس گاه قبل از راهبند در ر دی جهت تحویل دریافت کارت به مش ری نص می شود .ایان دسا گاه باه راش ای قابال
یکپارهه سازی با سیس م مدیریت راهبند سیس م پالک خوان است .این دس گاه به رور اتوماتیک یک کاارت ماایفر در
اخ یار راننده قرار داده که ارالعات این کارت به همراه تاریخ زمان ر د پالک خودر در سیس م نرم افزاری ثبت مای
گردد .این دس گاه یکی از مهم رین بخش های هوشمندسازی گیت ر د است .با اس فاده از ایان دسا گاه امکاان شاذ
اپراتور در گیت ر د بوجود می آید.

دستگاه پرداخت اتوماتیک هزینه پارکینگ
دس گاه دریافت اتوماتیک کارت پرداخت هزینه ،ترمینالی است که باه راننادگان اجاازه مای دهاد تاا فرایناد خار ج از
پارکینگ پرداخت هزینه را بد ن تعامل با اپراتور به صورت اتوماتیک انجام دهند .ایان دسا گاه بسایار ایاده آ بارای
پارکینگ های با تعداد مراجعه باال است امکان پرداخت جه به صورت غیر نقدی از رریر دس گاه های کاارت خاوان
م صل به سیس م ش اب را فراهم می آ رد.
دس گاه اتوماتیک پرداخت هزینه ،دارای باکس ضد آب مانی ور جهت نمایش پییاام بارای راننادگان دسا گاه دریافات
کننده کارت پارکینگ همچنین دس گاه کارت خوان بانکی م صل به سیس م ش اب است
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