ﻧﻮآوری ﺗﺎزه ﻫﯿﻮﻧﺪای؛ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺮﺑﮓ ﺳﻘﻔﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺮوف  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
در اداﻣﻪ ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻤﻦ ﮐﺮدن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﺪه ای ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮای درون ﺧﻮدرو را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﺮﺑﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻘﻒ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎﺳﺖ.
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ،ﻗﻄﻌﺎت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﯿﺎ و ﻫﯿﻮﻧﺪای اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ

را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻗﻄﻌﺎت دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﯾﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮا ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮﺑﮓ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺮوف ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﯾﺰ را ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج و ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﺳﺎﻧﺮوف ﺧﻮدرو در
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺎدﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﻠﺘﯿﺪن و ﭼﺮﺧﯿﺪن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮده ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺳﺎﻧﺮوف را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺎدف اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﻤﺘﺮ از  ۰.۸ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﮐﺎور ﮐﺮدن ﺳﺎﻧﺮوف ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ
ﻫﻮا ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺮﺑﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮدرو ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن

ﺳﺎﻧﺮوف ﮐﺎر ﮐﺮده و ﭘﻨﺠﺮه آن را ﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻤﻨﯽ  ۱۱ﭘﺘﻨﺖ )ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﮐﻪ ﺣﻖ
اﻣﺘﯿﺎز اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل اﺧﺘﺮاع ﯾﺎ اﯾﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺮع ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او اﻋﻄﺎ
ﻣﯽﺷﻮد( را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻪ ای از ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ و
اﺳﺘﻔﺎده در آن ﻫﺎ را دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺑﺰرگ و ﻣﻄﺮح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﻣﺴﺌﻮﻻن رده ﺑﺎﻻ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی را در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺪه ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ از ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺮوف ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت از ﺳﺎل  ۸۵۹ ،۱۹۹۵ﺳﺎﻧﺮوف ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ از

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﯾﺮﺑﮓ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺮوف ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺼﺐ ﺳﺎﻧﺮوف ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﺸﻪ در ﺧﻮدرو اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﻮﺑﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺋﺮوف

ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای در ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺳﻔﺎرش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪود  ۱۱درﺻﺪ از ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎ از ﺳﺎﻧﺮوف ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار اﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ۲۲درﺻﺪ از ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎ از ﺳﺎﻧﺮوف ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻓﺮوش
ﺑﺰرگ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ اﯾﺮﺑﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺼﺐ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮا در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮدروﻫﺎ ﮐﺮده و ﺳﺎﻧﺮوف اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮﺑﮓ ﻫﺎ در آن ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺷﻪ ﭘﺘﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  A-pillar-mountedدارد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا در ﺳﺘﻮن
 Aﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮرﺗﯿﺒﻞ اﺳﺖ .ﻓﻮرد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻮا را در وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات رﻓﺎﻫﯽ

درون اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
در واﻗﻊ ﻓﻮرد ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻟﭙﺘﺎپ و ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ را ﻫﻢ ﺑﻪ
اﯾﺮﺑﮓ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺳﺪس ﺣﺘﯽ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﺪه ای را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮﺑﮓ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺪﻧﻪ
ﺧﻮدرو و در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

