سیستمهای راحتی
” راحتی“ یکی از خواستههای مشتری است
که روز به روز نقش پر رنگتری در متزتنا
فروش خودروها به خود میگزرد .بترخت
گذشته که کارکردهای اولزه خودروها بتزت
برندها تماین ایجاد میکردند ،اکنو ستحت
کزفی رانندگی معزار انتخاب اس  .مزانگز
زمانی که مشتریا در خودرو سپری متی-
کنند تا به امروز روند افنایشی داشته است .
تراکم باالی ترافزک و افنایش سرعت  ،بتار
کاری زیادی را به راننده اعمالمیکتنتد .در
بسزاری از نقاط جها س جمعز رانتنتده
در حال افنایش است  .از ایت گتذشتتته،
بسزاری از خودروها به عنوا متلتک کتار
استفاده میشوند .همه ای متوارد دالیت تی
برای ارتقاء سح راحتی خودروها بودهاند و
به عنوا یکی از حتوزه هتای تتمترکتن در
خودروهای هوشمند ق مداد میشتونتد .بته
همز منظور در ای مقاله سعی شده است
به منظور آشنایی خواننده ،به برخی از ایت
ف آوریها اشاره شود.
سیستمکمک-پارک )(Parking Assist
نزازمندیهای ایرودینامزکی ،افنایش ابتعتاد
خودروها و کاهش دید ج و و عقب آ ها از
یکسو و افنایش تعداد خودروها از ستوی

فنآوری خودروهای هوشمند

قسمت دوم

کنترل ،قاب ز تنظزم سرعت ختودرو بتا
ترافزک اطرا اس  .اگر در مسزر حترکت
خودرویی با سرع آهستهتر قترار گتزترد،
دریچه گاز و ترمن به گونهای کنترلمیشوند
که سرعتی متناسب با زما پزتشتروی یتا
فال ه تنظزمشده توسط راننده نتزجه شتود.
بهملض باز شد مسزر ،سترعت بتهطتور
اتوماتزک به مزنا از پزش تعزز شده بتر-
میگردد.

دیگر یافت فضای پارک مناسب را به مراتب
سخ تر از گذشته کردهاس ؛ که ای دلز ی
برای فراگزر شد ای سزستم شتدهاست .
کمک-پارک دارای انواع مخت فی اس کته
راننده را در سحوح مخت فی پشتزبانی متی-
کنند .ساده تری نوع ،اط عات فتالت ته از
موانع ج و و عقب خودرو را ارائه متیدهتد.
نسک دوم ای سزستم تصویر ویتدیتویتی از
عقبخودرو یا از باالی آ را نمایشمیدهد.
نوع سوم ،ع وه بر اط عات دو نتوع قتبتک،
نسب طول فضای پارک با طول ختودرو را
نزن در نمایشگر نشتا متیدهتد .در نستک
چهارم سزستم راننده را در فترمتا دهتی
راهنماییمیکند و در برخیخودروها کنترل
جانبی را خود انجام میدهد؛ نهایتاً در نسک
پزشرفته ای سزستم ،پارکاز راه دور لر -
نظر از ای که راننده درو خودرو یا خارج از
آ باشد ،بهطورخودکار انجام میشود.

با پزشرف تکنولوژی ،متلتدودیت
برای عم کرد در ترافزک آرام برطر شتد.
نسک جدید  ACCقادر به حفت فتوالتک
خودروها حتی در ترافزک خنشی نزن متی-
باشد .ای ملصول گاهی تتلت عتنتوا
”  ACCایس -و-حرک “ با قاب ز متوقتف
کرد کامک خودرو و راهاندازی متجتدد آ
نزن عرضه میشود.

کنترل سرعت تطبیقی

کمک به حفظ مسیر

))(Adaptive Cruise Control (ACC

استاندارد اینو کارکرد  ACCرا بته لتورت
زیر تولزف میکند:
” بهبودی در سزستمهای کنتترل سترعت

معمولی که به خودرو امکا دنبتال کترد
خودروی ج ویی را با فال ه مناسب از طریق
کنترل موتور و /یا سزستم انتقال قتدرت و
بعضاً ترمن میدهد“.
مشخصه ای سزستم در مقایسه با کروز-

ACCسرعتپایین)(Low-Speed ACC
ACC

))(Lane-Keeping Assistance (LKA

در طول کک مدت رانندگی ،هدای ختودرو
در مسزر حرک خستگی زیادی را به راننده
تلمزک میکند LKA .با استفاده از فت -
آوری بزنایی ماشزنی خحوط مسزری را کته
خودرو میپزماید تشخزص داده و با اعمتال
گشتاور به فرما  ،به راننده برای تتنتظتزتم
فرما کمک میکند .ای کارکرد را میتوا
مشابه حرک در یک کانال متصور شد بته

طوریکه کنارههای انلنادار عمودی کتانتال
یک مقاوم طبزعی برای فرما را شتکتک
داده و خودرو را در مرکن مسزر نگهمیدارند.
ای سزستم برای کارکرد نزاز بته ورودی
فرما از سوی راننده دارند .در لورت عتدم
دریاف ورودی ای سزستتتم بتا اختحتار
خاموش میشود .دلزک ایت امتر حصتول
اطمزنا از کنترل خودرو توسط رانتنتده و
ممانع از ملول کرد فترمتا دهتی بته
سزستم اس .
کنترل خودکار خودرو
)(Automated Vehicle Control

حد نهای راحتی راننتدگتی ،ختودروهتای
خودکار را در ذه تداعی میکند .هر چنتد
لذت رانندگی در یک روز آفتابی در مسزری
کوهستانی و پر پزچ و خم ولفناپذیر اس ،
اما رانندگی روزانه تجربهای اس که معموالً
خستگی ،ناراحتی و نگرانی را در بتر دارد.
وجود روشی جایگنی برای کنترل ختودرو
مبتنی بر ف آوری قابک اطتمتزتنتا بترای
بسزاری جذاب اس  .در ای حوزه تلقزقات
وسزعی در حال انجام است و تتاکتنتو
خودروهای نمونه زیادی نزن ساخته شده و
به نمایش درآمدهاند .نظترات در خصتو
زما ارائه ای خودروها بسزار متفاوت اس .
البته ای عدم قحعز ها تنها متلتدود بته
مسایک فنی نزس ب که مسای ی مثک متوارد
قانونی ،پذیرش اجتماعی ،ایمنی و یا تعمزتر
و نگهداری روزانه موانعی هستند که در راه
اجرایی شد ای طرح وجود دارند.
نویسنده :پگاه ق-قنبری
کارشناس سیستمهای پیشرفته خودرویی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایعخودرو سایپا

