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Piaþa globalã a
construcþiilor de
autostrãzi inteligente -
circa 105 miliarde de
dolari în 2030

P
iaþa mondialã a
construcþiilor de au-
tostrãzi inteligente a
fost evaluatã la 20,17
miliarde de dolari în
2020 ºi este aºtep-

tatã sã ajungã la 104,777 miliarde

de dolari în 2030, înregistrând o
creºtere anualã compusã (CAGR)
de 17,3% între 2021 ºi 2030,
conform unui studiu realizat de
Allied Analytics LLP.

Autostrãzile inteligente sunt
drumuri care dispun de senzori

ºi tehnologie IoT (Internet of
Things) care fac deplasarea
maºinilor mai sigurã ºi mai eco-
logicã.

Multe guverne din întreaga
lume investesc în autostrãzi in-
teligente pentru a le oferi ºofe-

rilor date în timp real despre
condiþiile de pe drumuri, dar ºi
alte informaþii care privesc trafi-
cul. Autostrãzile inteligente
sunt benefice pentru zonele
periculoase ºi deluroase, deoa-
rece oferã, spre exemplu, aver-
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tismente despre diferite alune-
cãri de teren, fãcând ºofatul
mai sigur. Drumurile inteligen-
te creeazã, de asemenea, ener-
gie care poate fi folositã pentru
iluminatul electric pe marginea
drumului ºi pentru încãrcarea
vehiculelor electrice. Deºi nu-
mãrul de automobi le este
aºteptat sã creascã, terenurile
accesibile pentru construcþia
drumurilor este limitatã, potri-
vit analizei citate, care menþio-
neazã cã, în situaþia datã, toate
þãrile sunt îngrijorate din cauza
lipsei modalitãþilor de transport
accesibile, sigure, lipsite de po-
luare ºi neaglomerate. Toate
acestea determinã creºterea
pieþei construcþiilor inteligente
de autostrãzi, dar ºi dezvoltarea
de noi tehnologii. Unul dintre
motivele principale de dezvol-
tare a industriei autostrãzilor
i n t e l i g en t e est e c rearea
oraºelor inteligente.

Din cauza mãsurilor de loc-
kdown continue în þãrile dez-
voltate, pandemia de Covid-19
a oprit producþia multor materii

necesare construcþiilor de auto-
strãzi inteligente, dar situaþia
urmeazã sã se redreseze. Jucã-
torii de top din piaþa construc-
þiilor de autostrãzi inteligente
includ, potrivit sursei citate,
companiile Transstroy, Alca-
tel-Lucent Enterprise, Huawei
Technologies Co. Ltd., VINCI
Construction, IBM, Heijmans
N.V., ABB Ltd., Cisco Systems,
Inc., Colas, Nippon Koei Co. Ltd.

Senzorii digitali -
utilizaþi în sistemele
inteligente de
management al
transportului

Allied Analytics menþioneazã
cã senzorii digitali sunt utilizaþi
în sistemele inteligente de ma-
nagement al transportului pen-
tru colectarea ºi stocarea date-
lor în caz de alunecare de teren,
vreme severã sau congestiona-
re a traficului, precum ºi pentru
afiºarea previziunilor ºi alerte-

lor pe ecrane LED de-a lungul
autostrãzilor. În acest sens, ma-
rile companii din domeniu dez-
voltã produse noi. Spre exem-
plu, în septembrie 2021 au fost
lansate cele mai recente versiu-
n i a le l i n i e i de c o mut are
OmniSwitch 6900 produsã de
Alcatel-Lucent Enterprise. Ace-
asta este construitã pentru cen-
trele de date ale companiilor ºi
reþelele de bazã.

Piaþa construcþiilor de auto-
strãzi inteligente include, în
funcþie de soluþiile de bazã, si-
steme de monitorizare ºi detec-
þie, afiºaj, software etc., imple-
mentate on-premise sau clo-
ud-based. Totodatã, în funcþie
de tehnologia utilizatã, dome-
niul cuprinde sisteme de tran-
sport inteligent, managemen-
tul inteligent al traficului, co-
municarea ºi reþelele.
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Autostrãzile smart
includ senzori,
tehnologii de calcul
ºi sisteme de
monitorizare
inteligente, toate
integrate într-o
singurã unitate de
monitorizare.
Soluþiile pentru
acest sector, inclusiv
controlul traficului,
comunicaþiile ºi
managementul
transportului, devin
din ce în ce mai
populare, potrivit
Allied Analytics.
Guvernele multor
þãri investesc în
dezvoltarea
autostrãzilor
inteligente, iar
acestea sunt tot mai
cãutate ºi pentru
susþinerea
activitãþilor
comerciale.


