قسمت سوم
سیستمهای ایمنی
در کشورهای توسعهیافته ساالنه دهها هزار نفر
در سوانح رانندگی جان مریبراننرد ت ترعرداد
تصادفات رانندگی به میلیونها مورد مریرسرد.
هزینه اقتصادی ت اجتماعی هنگفتری کره بره
جوامع تارد میشود ،مح کی قوی ب ای توسعره
سیستمهای ایمنی اکتیو شده است .استقرارا
چشمگی مشت یان ان سیسترمهرایری نر ریر
کیسههای هوا ،کنت لغزش تای ها ت کرنرتر
پایداری خودرت نیز انگیزه تجاری خوبی را بر ای
خودرتسانان ایجاد ک ده است .ان اینرت ایمرنری
به اصلیت ین نقطره ترمر کرز در یر ا ری
خودرتهای هوشمند تادیل شده ت کارک دهرای
متنوعی را به خود اختصاص داده اسرت .ایرن
کارک دها را ب اساس عملک د آنها بره پرنر
دسته اصلی تقسیم میکنند .این مقاله ت مقالره
آتی ان س ی ”فنآتری خودرتهای هوشمند“ به
مع فی این کارک دها اختصاص مییابد.
سیستمهای بهبود تشخیص
ب ای ممانعت ان بر تن تصراد  ،اتلریرن گرا
تشخیص صحیح ت بههنگا موانع است .یکی ان
چالشهای اصلی در تشخیص مروانرع عرد
تجود نور کافی در رانندگی در تاریرکری شر
میباشد .بهینهسانی الگوی رتشنایی چ اغ جلو
در سیستم روشنایی تطبیقی جلو پیرادهسرانی
شده است .در سیستمهای اتلیه ان ایرععرات
س عت خودرت ب ای تعیین الرگروی برهریرنره
استفادهمیشد .به هنگا رانندگی با س عت کرم
پ توی نور به سمت پایین ت بی تن تونیع مری-
شد ت در س عتهای باال ب ای رؤیت مسرافرت-
های دترت  ،شعاع نور باریکت ت بلندت تن ریرم
میشد .سیستمهایپیش فتهت با هد بهینره-
سانی الگو ت شدت نور در پیچ ت خرم جراده،
ایععات ناتیه ف مان را نیز در محاسارات تارد
ک دند .میک تکنت ل ی که به شاکره دادههرای
خودرت متصل است ،ترتدیهای بعدرنگ ناتیره
ف مان ت س عت خودرت را پر دانش کر ده ت

فنآوری خودروهای هوشمند
شدت ت ناتیه نور المپ گ دان را کنت مری-
کند .در صورت تقوع بیشف مانی یا کمف مانری
سیستم غی فعا میشود .نوع پیش فتهت ایرن
سیستم ان موقعیتیاب ماهوارهای ت نقشرههرای
دیجیتالی ب ای تشخیص خم ت پریرچ مسریر
استفاده میکند که نتیجه آن تن یم به مروقرع
نور در امتداد مسی ت افزایش دقت است.
سیستم دید در شب ب ای مشاهرده مسریر ت
موانع موجود در آن یا پی امون آن در مسافرتری
ترای منطقه تحت پوشش چ اغهایجرلرو بره
راننده کمک میکند .تصوی ی که ان دتربریرن
مادتن ق مز اصل شده اسرت ،در صرفرحره
نمایش مقابل راننده ت در ب خی خودرتها رتی
نمایشگ تاقعیت افزتده به نمایش درمیآیرد ت
ان این ی یق با افزایش فاصله نمانی مشراهرده
مانع تا رسیدن به آن ،امکان اعما تاکرنرشری
آرا ت مناس را بدتن ان دست رفتن کرنرتر
خودرت یا ب تن تصاد فر اهرم مریآترد .ایرن
سیستم در ش ایط بد جوی ت همچنین مواقعری
که نور خودرتهای مقابل بینرایری رانرنرده را
تضعیف میکند نیز کارآمد خواهد بود.
به دلیل محدتدیتهای سی بشر  ،قضراتت
درخصوص فاصله ایمن بین دت خرودرتی در
ا کت ب ای بسیاری ان رانندگران دشروار
است .راهنمای فاصله ایمن پاسخی به این نریران
است ت با رصد فاصله مکرانری ت نمرانری ترا
خودرتی جلو ،به محض تشرخریرص شر ایرط
خط ناک به راننده هشدار میدهد .در تاقع ایرن
سیستم عمل تشخیص فاصله  ACCرا انرجرا
میدهد بدتن اینکه اقدامیانجا دهد.
سیستمهای پیشگیری از برخورد
این دسته ان سیستمها ان تشخیص ت نرمرایرش
موانع ف ات رفته ت ب ای افزایش سطح ایرمرنری
اقدامی پیشگی انه انجا میدهند.

ب خورد جلو سهم نیادی ان تصادفات شدیرد را
به خود اختصاص میدهد؛ به همریرن دلریرل
کارک دهای پیشگی ی ان این نوع بر خروردهرا
بسیار مورد توجه ق ار گ فتهاند .سیستممهمای
پیشگیری از برخورد جلو در سه سطح ان برلروغ
به بانار ع ضه شدهاند .نوع ساده این سیرسرترم،
موسو به اخطار برخورد جملمو ،در صرورت
تشخیص ش ایط منرجر بره تصراد  ،برا
هشدارهای صوتی ،تصوی ی یا لمسی راننده را
مطلع میکند .در سیسترم کماهمش شمد
تصادف جلو ععته ب هشدار ،ت مزگیر ی نریرز
انجا میشود؛ اما بنا به مع رات قرابرلریرت
ایمینان ،استواری ی ح در مقابل اغتشاشات ت
همچنین کاهش ریسک تشخیص نرادرسرت،
ت مز خودکار نمانی فعا میگ دد که ا ترمرا
تقوع تصاد به یور صد در صد محر ن شرده
باشد .پیش فتهت ین نوع سیستم که برا هرد
ممانعت قطعی ان ب خورد ی ا ی شرده اسرت،
سیستم ممانعت از برخورد جلو ت در بر خری
منابع ترمز اضطراری خودکار ) (AEBنامریرده
میشود .نحوه عملک د این سیستم در نسرخره
شماره  492این نش یه ش ح دادهشده است.
خ تج ان مسی نیز ان دیگ عوامل مرهرم بر تن
تصادفات شدید است .سیستم اخطار خروج از
مسیر موقعیت ع ضی خودرت در بین خرطرو
جاده را پایش ک ده ت به محرض تشرخریرص
خ تج غی عمد ان مسی (مثعً در صورت عرد
فعا سانی چ اغ راهنما) به راننده اخطار مری-
دهد .سیستم ممانعت از خروج از مسیر یکگا
ف ات رفته ت با ف ماندهی به خودرت آن را در
مسی فظ میکند .نوع پیش فته این سیسترم
فاکتورهای مختلفی ان جمله ع ض شانه جراده
را ارنیابیک ده ت اخطار را ب اسراس مریرزان
بح انیبودن ش ایط تن یم میکند.

نمایی از عملکرد سیستم اخطار تغییر خط حرکت

سیستم اخطار سرعت در پیچ یکی دیرگر ان
تمهیدات ممانعت ان خ تج ان مسی اسرت کره
ان ماهواره ت نقشهب داری دیجیتالی ب ای ارنیابی
س عت مناس در عاور ان پیچها استفاده مری-
کند .در صورتیکه س عت خودرت ب ای گررر ان
پیچ مناس نااشد ،پیش ان رسیدن بره پریرچ،
راننده با اخطار مطلع میگ دد .در مرحراسراره
س عت مجان اث ات عوامل خارجی ن ی ش ایرط
آب ت هوایی نیز لحاظ میشود.
سهمی بالغ ب  %5ان تصاد های مرنرجر بره
آسی جانی ان تغیی خط کت ناشی مری-
شوند که این سهم ،توجیهی منرطرقری بر ای
تعایه سیستمهای پشتیاان راننده در این نروع
مانورهای رانندگی در خودرتهای هروشرمرنرد
است .استاندارد ایزت این سیستمها را به سه نی
گ ته تقسیم میکند .نوع ات  ،موسو به اخطمار
نقطه کور ،نقا خارج ان محدتده دید ت نزدیرک
به خودرت را پایش میکند ت در صورت تجرود
مانع به راننده اخطار میدهد .سیستم اخمطمار
خودروهای نزدیک ،با رصد خرطرو مرجراتر،
خودرتهایی را که ان عق در را نرزدیرک
شدن به خودرت هستند ،تشخیرص مریدهرد.
اخطار تغییر خط حرکت ،ت کیای ان دت کارکر د
قال است .خودرتسانان ان نشانگ ی در نزدیکری
آیینههای جانای یا ب رتی آن ب ای نرمرایرش
ایععات استفاده میکنند.
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