امروزه اشکال مختلف هوش ماشینی زندگی
بشر را تسخیر کرده است .نیروی محرحر
اصلی رشد جایگاه فنآوری ،رهایی از انجحا
کارهای سخت و طاقتفرسا از یک سحو و
کاهش خطرات و احتمال وقوع ححواد از
سوی دیگر بوده است .حوزه حمل و نقحل و
به خصوص خودرو نیز از این قاعده مستثنی
نبوده و از این روند تأثیر پذیرفته است.
” خودروهای هوشمند“ بحه آ دسحتحه از
خودروها اطالق میشود که مریط رانندگی
را حس کرده و خودرو را کنترل میکنند و
یا اطالعاتی را برای رانندگی بحیحیحنحه در
اختیار راننده قرار میدهحنحد .آ چحه ایحن
خودروها را از سایرین متمحایحز محیسحازد،
قابلیت حس کرد مریط رانحنحدگحی ،بحه
کارگیری سیستمهای کنترلی پیشرفحتحه و
ارزیابی ریسک است.
کارکردهای این خودروها را میتوا به چیار
دسته عمده راحتی ،ایمنی ،افزایش بازده و
کمک ترافیک تقسیمبندی نمود .در برخحی
موارد ممکن است این کارکردها با یکدیحگحر
همپوشانی داشته باشند و یا فنآوری محورد
استفاده در آ ها قادر به پشحتحیحبحانحی از
چندین کارکرد باشد.
کارکحردهحا از طحریحس سحیحسحتحمهحای
”خححودمححخححتححار“ (  )Autonomousیححا
”مشارکتی“ ( )Cooperativeجحاریسحازی
میشوند .سیستمهای خودمختار از اطالعات
سنسورهای نصب شحده روی سحیحسحتحم
استفاده میکنند در حالی که سیستحمهحای
مشارکتی اطالعات سنسورها را با اطالعحات

فنآوری خودروهای هوشمند

قسمت اول

دریافت شده از منابع خحارجحی نح حیحر
اطالعات سایحر خحودروهحا یحا دادههحای
سنسورهای زیرساخت شبکه حمل و نحقحل
تکمیل کرده و مورد استفاده قرار میدهند.

سیستمهای راحتی
این سیستمها که با هدف کمک به رانحنحده
برای کنترل خودرو و کحاهحش اسحتحر
رانندگی به خودروها اضحافحه محیشحونحد،
عبارتند از:
 کمک پار
 کنترل سرعت تطبیقی ()ACC
 ACC سرعت پایین
 کمک به حفظ مسیر ()LKA
 کنترل خودکار خودرو

سیستمهای ایمنی
آمار باالی تلفات ناشی از تصادفات جحادهای
دولتها را بر آ داشته است که توجه ویژه-
ای را به این بخش معطوف کنحنحد .از ایحن
روست که بخش عمدهای از کحارکحردهحای
خودروهای هوشمند به این حوزه اختصحاص
دارد .پنج سرگروه اصلی اینبخشعبارتند از:
 کمکی-تشخیصی
 ممانعت از برخورد
 تشخیص شرایط بد رانندگی
 پیش از برخورد
 کنترل سرعت سایر خودروها

سیستمهای افزایش بازده
مفاهیم این سیستمها بیشتر در خودروهای

تجاری و اتوبو ها معنا مییابد و شحامحل
کارکردهایی می شود کحه بحازده را از دو
دیدگاه هزینه عملکحردی ( محثحل مصحرف
سوخت) یا زما ( مثل مانورهای با راندمحا
باال) ارتقاء میدهند .انواع سحیحسحتحمهحای
کنترل سرعت تطبیقی و ناوبحری در ایحن
دسته قرار میگیرند.

سیستمهای کمک ترافیکی
افزایش روز افزو تعداد خودروهحا مسحألحه
ترافیک را به معضلی اساسیتحبحدیحلکحرده
است بهطوریکه از آ بهعنحوا ” فحاجحعحه
گسترده“ در مقابل تصادفات جادهای موسو
به ” فاجعه متمرکز“ یاد میکنند .ایحن امحر
باعث شده که علیرغم وجود موانع زیحادی
برای توسعه سیستمهای کمک ترافیکحی از
جمله نیاز به تجییز عمو خودروها و ارتقحاء
زیرساخت جادهها ،این مبحرحث در ححوزه
ترقیقات دانشگاهی به طور گسترده محورد
توجه قرار گیرد تا جاییکه نح حر محراکحز
ترقیقاتی خودرو را نیز به خود جلب کحرده
است .راهکارهای ارائه شده در این زمحیحنحه
عبارتند از:
 مدیریت جریا ترافیک ()VFM
 انطباق واکنش با ترافیک
 کاهش تراکم ترافیک
 کمک به شروع حرکت
 کنترل سرعت تطبیقی مشارکتی
 حرکت هماهنگ
توضیرات تکمیلی درخصوص هحر یحک از
سیستمها در شمارههایآتی ارائهخواهد شد.
نویسنده :پگاه ق-قنبری
کارشناس سیستمهای پیشرفته خودرویی
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایعخودرو سایپا

