ﻟﻮدر ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ؛ ﻣﻌﺪن ﭼﯽ ﺧﻮدران  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻧﯿﺎی ﺧﻮدرو زﻣﺎن دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن و ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدروﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮده و زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮدران و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪی راﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ آن ﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎده ﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﺎدات و ﻧﺤﻮی راﻧﻨﺪﮔﯽ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و … را ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ

ﺷﻮد ﭼﻪ راه ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و دﺷﻮاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻗﺮار
داد.

در واﻗﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی

ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺧﻮدران ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.
ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
از آن دﺳﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد دارد.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮدﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻟﻮدری
 11ﻣﺘﺮی ﺑﻪ وزن  41ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺘﺨﺮاج را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدران اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻟﻮدر ﺑﺮای ﻧﺎوﺑﺮی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه از ﯾﮏ ﭘﻠﮑﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺷﯿﺸﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدران ﻟﻮدر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﯿﺰرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدران اﯾﻦ ﻟﻮدر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺤﯿﺢ آن و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﻣﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎً از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻌﺪن در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ در اﯾﻦ ﻟﻮدر
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯽ ﭘﯽ اس در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺑﺮای
ﻫﺪاﯾﺖ ﻟﻮدر ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺟﻮﻧﯽ ﮐﻤﭙﻨﻦ ،ﻣﻬﻨﺪس ارﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮدﮐﺎر در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﺪوﯾﮏ )ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
ﻣﻌﺪن و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﮓ و ﺻﺨﺮه( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻋﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد .در ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻮدران اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺧﺎﻟﯽ از اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻪ ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک و
دﻟﻬﺮه آور اﺳﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﺗﺎق ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روی زﻣﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورﻧﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﻧﺤﻮی ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻟﻮدر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و دﻗﺖ آن را
ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﻮدر ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد را از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک دور ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ و در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

