امروزه پیشرفت های بسیار وسیع در علم برق و
الکترونیک و کامپیوتر از یک طرف و سختگیرانه تر
شدن شرایط پذیرش و استانداردهای خودروئی در
فضای رقابت جهانی از طرف دیگر باعث شده است
که خودروها به صورت باور نکردنی هوشمند شده و
انواع و اقسام تجهیزات برق و الکترونیک در آنها
استفاده شود به نحوی که رویکرد به استفاده از این
تجهیزات را برای هر خودرو سازی اجتناب ناپذیر
نموده است .امروزه تمرکز عمده توسعه دهندگان
سیستم برق و الکترونیک خودروئی بر روی انتقال
هرچه بیشتر تنظیمات و عملکردها از فضای مکانیک
به فضای الکترونیک و نرم افزار ،ایجاد عملکردهای
چندگانه و توسعه هر چه بیشتر نرم افزاری این
سیستمها است.
نظر به رشد قابل مالحظه قابلیتهای عملکرد
هوشمند و افزایش تعداد واحدهای کنترلی در پلتفرم
های آینده گروه خودروسازی سایپا ،نیاز مبرم به یک
بستر الکترونیکی مطمئن جهت تبادل اطالعات بین
این واحدها کامال احساس می گردد .بکارگیری
شبکه های خودروئی نظیر  CANعالوه بر برآوردن
این نیاز ،قابلیتها و ابزار مضاعفی را در اختیار
خودروساز قرار خواهد داد .گروه خودروسازی سایپا
به عنوان یک خودروساز با چشم انداز بین المللی در
حال توسعه زیرساختهای الزم برق و الکترونیک برای
محصوالت آتی است تا بستر الزم جهت بکارگیری
انواع سیستم های پیشرفته در خودروهای آینده خود
را ایجاد نماید .برخی از ویژگیهای این شبکه
الکترونیکی یکپارچه عبارتند از:
پشتیبانی زیرساختی در حوزه اجرای نقققشقه راهتوسعه سیستمهای ایمنی ،محیط زیست و راحقتقی
سرنشین محصوالت آتی گروه خودروسازی سایپا
 به اشتراک گذاری اطالعات سنسوری و محاسباتیبه منظور کاهش هرچه بیشتر قیمت سخت افزارها و
در عین حال افزایش قابلیتها و عملکردها
این قابلیت به واسطه ایجاد زیر ساختهقای تقبقادل
اطالعات در خودرو و توسط ایجاد عقمقلقکقردهقای
ترکیبی بوجود می آید (شکل  2و  )3به نحوی کقه
به عنوان مثال عملکرد کنترل دنده اتوماتیک توسط

نقشه راه زیرساختهای برق و الکترونیک محصوالت نسلهای
آتی گروه خودروسازی سایپا (شماره-5بخش )1
با ورود هر چه بیشقتقر
یونیتهای کنترلقی بقه
سیستمهای ایقمقنقی
همانند ESPو فرمقان
برقی ،لقزوم حصقول
اطمینان در خصقو
عملکرد ایقمقن ایقن
سیستمها و مقدیقریقت
رفتار این سیسقتقمقهقا
پس از هرگونه عیب به
صورت جقدی مقورد
توجه قرار گرفت .لذا با
شکل ( )1رویکردهای کالن به سیستم های برق و الکترونیک خودرو طی سالیان اخیر
توجه به نیاز به تشخیص پیش هنقگقام
تبادل اطالعات بین کنترل یونیقت جقعقبقه دنقده
عیوب احتمالی ،در چند سال اخیقر ابقزارهقای
اتوماتیک و موتور ،عملکرد نمایش سرعت خودرو بقا
شبیه سازی نرم افزاری و سقخقت افقزاری و
تبادل اطالعات بین سیستم ترمز ضد قفل ( ) ABS
همچنین استانداردهای مربوطه جهت تقحققق
و نمایشگر خودرو و عملکرد کنترل سرعقت فقعقال
این امر به وجود آورده شده است .از جمله ایقن
خودرو ( )ACCبا تبادل اطالعات بین سقیقسقتقم
استانداردها ،استاندارد ISO26262مربوط بقه
کنترل موتور ،جعبه دنده اتوماتیک ،سیستم تقرمقز
عملکرد ایمن )(Functional Safetyمقی
ضد قفل ،سیقسقتقم کقنقتقرل مقرکقزی خقودرو
باشد .این استاندارد با پوشش مراحل طقراحقی
( )Gatewayو نمایشگر خودرو انقجقام مقیقشقود
ایده تا محصول و همچنین سطوح قطعه ساز و
(شکل.)3
خودرو ساز )(OEMاین اطمینان را ایجاد مقی
قابلیت اطمینان عملکرد ایمن سیستم و مدیقریقتکند که ایمنی عملکردهای برنامه ریزی شقده
کاهش/عدم عملکرد )(Redundancyسیستم بقا
برای سیستم محق شود.
توجه به اهداف تعیین شده در استراتژی کقیقفقیقت
مشترک سازی حداکثری سخت افزار هقا درمحصول گروه خودروسازی سایپا
مدلهای مختلف و انقتقققال تقنقظقیقمقات و

شکل ( :)2ارتباطات پارامترها/سیگنال ها در حوزه های مختلف در یک سیستم کنترلی خودروئی

عملکردهای ویژه به فضای نرم افقزاری کقنقتقرل .بقا
مشترک سازی سخت افزارها تعداد یونیتهای کنتقرلقی
کمتر و یکپارچگی سیستم افزایش می یابد .همچنین با
انتقال تنظیمات و عملکردها و تصمیقم سقازی هقای
سیستم به فضای نرم افزاری ضمن ایجاد قابلقیقتقهقای
ترکیبی بسیار وسیعتر و بهقره بقرداری از اطقالعقات
سنسورهای مختلف و تصمیم سازی دقیقتر و پیچقیقده
تر ،امکان اصالحات سریع عیوب و توسعه سیستم حتی
پس از تحویل محصول به مشتری از طری سقیقسقتقم
خدمات پس از فروش امکان پذیر می گردد.
افزایش امنیت سیستم و قطعه ،قابلیت جفت سازی ( )Part pairingقطعات جهت جلوگیری از سقرققت.
مدیریت اطالعات شبکه خودروئی و رخنه ()Hacking
با استفاده از وجود زیرساختهای ارتباطی داخل خقودرو
و همچنین تمهیدات الزم در طراحی نرم افزار یونیتهای
کنترلی ،میتوان تا حدود قابل توجهی به افزایش امنیت
و پیش گیری از دزدی قطعات کمک نمود به نحوی که
پس از همبندی قطعات (  ECUموتور و گیربقکقس و
سیستم ترمز ضد قفل و سیستم پخش صوت و تصویر و
ناوبری خودرو) در خط تولید و معرفی یقونقیقتقهقای
کنترلی به هم و با استفاده از پروتکل های امقنقیقتقی
مربوطه ،یونیت کنترل عضو جدا نشدنی از ساختار بقرق
و الکترونیک آن خودرو با شماره مشخصقه خقا آن
خودرو ) (VINخواهد شد و هرگونقه تقیقیقیقرات و
جایگزینی فقط توسط شخص صاحب صقالحقیقت در
مراکز خدمات پس از فروش امکان پذیر خقواهقد بقود.
(ادامه مطلب در شماره آتی)
تهیه کننده :رامین فرنیا—مدیر پروژه
معاونت فن آوری های پیشرفته خقودروئقی – مقرکقز
تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

شکل ( :)3نحوه توزیع عملکردها بین کنترل یونیتهای خودرو

(ادامه از شماره قبل)
در بخش ( )1مقاله به تشریح وضعیت پیشرفت فقن
آوریهای حوزه برق و الکترونقیقک در خقودروهقای
امروزه و آتی و گسترش عملکردهای پقیقچقیقده و
ترکیبی خودروهای هوشمند پرداخته شقد و لقزوم
رویکرد استراتژیک به ایقن حقوزه تقوسقط گقروه
خودروسازی سایپا تبیین گردید .در ادامه به تشریقح
دیگر استراتژی های کلیدی در رویکرد به شقبقکقه
سازی در محصوالت گروه خقودروسقازی سقایقپقا
پرداخته خواهد شد.
از دیگرخطراتی که ممکن اسقت تقوسقط عقوامقل
خارجی در سیستم ایجاد گردد نفوذ )(Hacking
است .ایمن سازی ساختار برق و الکترونیک خقودرو
می بایست در هر  4حوزه زیر انجام پذیرد:
-1حوزه یونیتهای کنترلی شامل سخت افزار و نقرم
افزار -2حوزه ارتباطات درون خودروئی ایمن و پیاده
سازی تمهیدات مناسب در پروتکلهای ارتباطقی در
عین حفظ برخط بودن اطالعات و سرعت شبکه-3 .
حوزه ساختار برق و الکترونیک خودرو و ایجاد نواحی
مجزا در شبکه خودرو با حفاظت مناسب با توجه بقه
میزان حساسیت ایمنی آنها -4 .حقوزه ارتقبقاطقات
بیرونی خودرو )(Connected Vehicleو ایقجقاد
دیواره آتش و تمهیدات مناسب جهقت ارتقبقاطقات
ایمن.
 عیب یابی ( نزدیک و از راه دور) و مقدیقریقتدسترسی به تنظیمات و اطالعات سیستم در سطوح
بیرون و خارج از شبکه خدمقات پقس از فقروش،
مهندسی و خطوط تولید و ...
با توسعه زیر ساختهای جدید تبقادل اطقالعقات و
همچنین افزایش قابل مالحظه سرعت آنقهقا ،ایقن
امکان به وجود آمده که بسیاری از خدماتی که مقی
بایست به صورت حضوری به مشتریان ارائه میشد و
یا امکان ارائه آن وجود نداشت به صورت از راه دور
ارائه گردد ،از جمله خدمات عیب یابی و رفع بعضقی
عیوب و به روز رسانی نرم افزار سیستمها ،رزرو زمان
نمایندگی خدمات پس از فروش جقهقت مقراجقعقه
مشتری و راهنمائی مشتری به نمایندگقی ،امقکقان
خدمات مدیریت ناوگان ،امکان ارائه پشقتقیقبقانقی
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تهیه کننده :رامین فرنیا—مدیر پروژه
معاونت فن آوری های پیشرفته خقودروئقی – مقرکقز
تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
جدول ( :)1پروتکل ها با کالسهای مختلف قابل استفاده خودروئی و
کاربردهای آنها
Class A

شکل ( )1مقایسه ساختار و نحوه ارتباط در یک سیستم ارتباط نقطه به نقطه (سمت راست) و یک سیستم مجهز به شبکه(سمت چپ)

اتوماتیک اورژانس و پلیس ،پرداخت عوارض ،خدمات
ناوبری و مدیریت ناوگان و  . ...همچقنقیقن امقکقان
بارگذاری برنامه عملیاتی )(firmwareیونیتقهقای
کنترلی در انتهای خط تولید )(EOLاز طری شبکه
داخلی خودرو و درگاه OBDبقر اسقاس شقمقاره
شناسائی خودرو میتواند باعث کاهش تنوع یونیتهای
کنترلی و سهولت تامین و انبارش آنها و تقجقهقیقز
خودرو به آخرین برنامه عملکردی مقنقتقشقر شقده
توسط واحد های مهندسی و ایجاد قابلیت حداکقثقر
مشترک سازی در سخت افزار و نرم افزار شقود .لقذا
الزم است تمهیدات مربوطه جهت پشتیبانی اینگونقه
عملکردها در زیر ساختقهقای شقبقکقه و بقرق و
الکترونیک خودرو در نظر گرفته شود.
کاهش وزن ،پیچیدگی ،مصرف انرژی و ققیقمقتسیستم
با رویکرد طراحی مدوالر در سخت افزار ،عملکقرد و
نرم افزار یونیتهای کنترلی و همچنین تجمیع آنها و
همچنین استفاده از امکانات شبکه و مالتی پقلقکقس
نمودن دسته سیمها عالوه بر افزایش قابل مالحقظقه
قابلیت زیر سیستمها میتوان تعداد سیمها را به نحقو
قابل مالحظه ای کاهش و ضمن ساده تقر نقمقودن
ساختار و پیچیدگی ،در نهایت وزن مجموعه سیستم
را کم نمود .همچنین مالتی پلکس نمودن مجموعقه
ها عالوه بر مزایای فوق قادر به افزایقش ققابقلقیقت
اطمینان سیستم نیز خواهد شد ،به عنوان مثقال در
صورتی که چراغهای عقب خودرو با سیستم مالقتقی
پلکس مدیریت شود ،در صورت سوختن یقکقی از

چراغها به عنوان مثال چراغ ترمز یا راهقنقمقا،
میتواند ضمن تشخیص و اعالم عیب به راننقده،
از چراغ مه شکن به طور مقوققت بقجقای آن
استفاده نماید.
نیاز به کاربرد شبکه های ارتباطی در خودرو به
دالیل مختلف از جمله کاهش پیقچقیقدگقی و
میزان سقیقم کشقی داخقل خقودرو بقرای
خودروسازان به صورت یک الزام تبدیقل شقده
است .شکل (  )1مقایسه ساختار و نحوه ارتبقاط
را در یک سیستم ارتباط نقطه به نقطه (شقکقل
سمت راست) و یک سیستم مجهز به شقبقکقه
( شکل سمت چپ) را نشان میدهد .توجه شقود
که هر خط اتصال بین  2کنترل یونیت در شکل
سمت راست نماینده حد اقل یک یا چند رشته
سیم جهت انتقال سیگنال کنترلی مربوطه مقی
باشد.
یکی از پرکاربرد ترین پروتکل هقای شقبقکقه
ارتباطی خقودروئقی CAN (Controller
)Aria Networkمققی بققاشققد .پققروتققکققل
CANدارای قابلیت Multi Masterبقوده و
امکان انطباق پذیری با کاربردها و ظرفیتقهقا و
سرعتهای مختلقف تقبقادل اطقالعقات درون
خودروئی را دارد .خالصه پقروتقکقل هقا بقا
کالسهای مختلف قابل استفقاده خقودروئقی و
کاربردهای آنها به شرح جدول (  )1ارائه شقده
است ].[Bosch
(ادامه مطلب در شماره آتی)
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Transfer rates

Actuator and Sensor networking (Ex.
)Ultrasonic parking sensor

Application

LIN

Representative
Class B

)Average data rates (up to 125 kBit/S

Transfer rates

Complex mechanisms for error
handling, control unit networking in
the comfort functions

Application

Low speed CAN

Representative
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Transfer rates

Real-time requirements, control unit
networking in the drive and running
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Transfer rates
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networking in the drive and running
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FlexRay
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)MBit/S

Transfer rates

Control unit networking in the
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(ادامه از شماره قبل)
در بخش (1و )2مقاله به تشریح وضعیت پیقشقرفقت
فن آوریهای حوزه برق و الکترونیک در خقودروهقای
امروزه و آتی و گسترش عملکردهای پقیقچقیقده و
ترکیبی خودروهای هوشمند پرداخته شقد و لقزوم
رویکرد استراتژیک به ایقن حقوزه تقوسقط گقروه
خودروسازی سایپا و استراتژیهای مقطقرح در ایقن
زمینه تبیین گردید .همچنین انواع شقبقکقه هقای
ارتباطی و کاربرد آنها در خودرو تشریح شد .در ادامه
به جمع بندی و ارائه پیشنهقاد در خصقو زیقر
ساختهای شبکه های ارتباطی درون خقودروئقی در
محصوالت گروه خودروسازی سایپا پرداخته خواهقد
شد.
با توجه به سرعتهای مختلف پروتکل های ارتقبقاط
داخل خودروئی و قابلیت اطمینانی که بسته به حوزه
کاربرد در طراحی آنها بکار برده شده است ،قیقمقت
تمام شده پیاده سازی این سیستمها با یقکقدیقگقر
متفاوت است .در شکل ( )1مقایسه قیمتی به همقراه
محدوده سرعت این پروتکل ها آورده شده است.
همچنین نظر به تنوع روز افزون کاربرد شقبقکقه در
خودرو ،و به منظور مدیریت تقرافقیقک شقبقکقه و
همچنین امنیت باید یونیتهای کنترلی و حوزه شبکه
و سرعتها و نوع پروتکل مورد استفاده در آنها دستقه
بندی شود .شکل (  )2نمونه ای از این دسته بقنقدی
که برای خودروهای نسل جدید گروه خقودروسقازی
سایپا را که بر اساس پشتیبانی قابقلقیقتقهقای آتقی
محصوالت گروه خودروسازی سایپا و همچنقیقن در
نظر گرفتن استراتژی های مطروحه در شماره هقای
قبلی این مقاله در حال طراحی می باشد را نشقان
میدهد.
از پر کاربردترین پروتکل های CANمورد استفاده
در شبکه اصلی خودرو پقروتقکقل مقنقطقبق بقر
استانقداردهقای ،SAEJ2284 ،ISO11898
SAEJ1939 ،SAEJ1850و  ...می باشد کقه در
خودروهای سواری امروزه بیشتقراز ISO11898
استفاده می گردد .همچنین از پقر کقاربقردتقریقن
استانداردهای مورد استفاده در ارتباطات عیب یابی و
کنترل میزان آالیندگی توسط منابع خارجی خقودرو

نقشه راه زیرساختهای برق و الکترونیک محصوالت
نسلهای آتی گروه خودروسازی سایپا (شماره -5بخش )3
از طری درگاه OBDمیتقوان
هققققققای
پققققققروتققققققکققققققل
بققققققه
SAEJ2480,ISO15765,ISO14230اشقاره
نمود.
شایان ذکر است در خودروهای آینده مقجقهقز بقه
سیستم خودران و  connected carتوسعه یافقتقه
طراحی بستر و ساختار سیستم بر اساس دامنه محور
(  ) Domain baseبوده و از پروتکلهائی نقظقیقر
 Ethernetبا هدف دستیابی به سرعقت تقبقادالت
اطالعات در حد  1GBPSدر خودرو استفاده خواهد
شد .نمونه ساختار اولیه ایده فوق در شکقل (  )3بقه
نمایش در آمده است.
همانگونه که در این شکل مشاهده می گردد شبکقه
خودرو به دامنه هائی همانند ایمنی ،سقرگقرمقی و
اطالعات ،تجهیزات بدنه و شاسی و قوای مقحقرکقه
تقسیم بندی شده و به هر کدام یک شبکقه مقجقزا
اختصا یافته و از زیر ساخت شبکه پر سقرعقتقی
همانند  Ethernetبرای ایجاد بستر ارتباطی بقیقن
دامنه ها استفاده شده است.

شکل ( )2ساختار اولیه شبکه پیشنهادی نسل آینده خودروهای گروه خودروسازی سایپا

تهیه کننده :رامین فرنیا—مدیر پروژه
معاونت فن آوری های پیشرفته خودروئی – مقرکقز
تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

شکل ( :)1مقایسه قیمتی و محدوده سرعت انواع پروتکل های شبکه مورد
استفاده در خودرو

شکل ( :)3زیر ساخت آینده برق و الکترونیک خودروها با قابلیت دامنه محور و عملکردهای پیشرفته
همانند  ، Connected carخودران و الکتریکی

