Inž. Raitis Mazjānis

SAISTĪTIE UN AUTONOMIE
TRANSPORTLĪDZEKĻI

Rīga, 2019.gada 13.aprīlis

13.04.2019.

1

SAISTĪTIE UN AUTONOMIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

Automatizētās un saistītās transportlīdzekļu tehnoloģijas ir viens no visvairāk
izpētītajiem automobiļu tehnoloģiju veidiem. Šobrīd pieejamās transportlīdzekļu
tehnoloģijas ir tikai daļa no tā, kas tiks izstrādāta nākotnē. Apskatot Auto 2019
dalībniekus, mēs redzam mazu daļu no tā, kas būs pieejams nākotnē.
Protams, varam sākt diskutēt, vai tiešām mums ir nepieciešams tas, ka automobilis
vadīs mūs nevis mēs viņu, bet šāda attīstība būs un tas ir likumsakarīgi, jo
bīstamākais transporta līdzekļa elements ir tā vadītājs. Šeit der atcerēties, ko nozīmē
vārds “automobilis’’,
Automašīna jeb automobilis (grieķu: αὐτο (auto) — 'pats' un latīņu: mobilis —
'kustīgs') ir ar riteņiem aprīkots bezsliežu transportlīdzeklis, ko uz priekšu dzen tajā
iemontēts motors. Kustās pats , bez zirga, bet vada to cilvēks. Joprojām ir dažādi
viedokļi, kā sauksies transporta līdzekļi bez vadītāja, bet pagaidām pieturēšos pie
man saprotamā – autonomais transporta līdzeklis
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SAISTĪTIE UN AUTONOMIE TRANSPORTLĪDZEKĻI

Automatizācijas līmeņi
ASV Transporta departamenta Nacionālās automaģistrāļu satiksmes drošības
administrācija (NHTSA) ir definējusi pilnīgi automatizētus, autonomus vai
"pašbraucošus" transportlīdzekļus kā "tos, kuros transportlīdzekļa darbība notiek
bez tiešas vadītāja iejaukšanās, lai kontrolētu stūres, paātrinājuma un
bremzēšanas sistēmas un ir konstruētas tā, ka vadītājam nevajadzētu pastāvīgi
uzraudzīt ceļu, atrodoties braukšanas režīmā.
"Standartizācijas labad ir bijušas vairākas definīcijas dažādiem
automatizācijas līmeņiem, kā arī lai nodrošinātu skaidrību un konsekvenci, NHTSA
ir pieņēmusi SAE International definīcijas automatizācijas līmeņiem. Šīs
definīcijas sadala transportlīdzekļus līmeņos, pamatojoties uz "kas, kad, ko dara".
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AUTOMATIZĀCIJAS LĪMEŅI

1. Līmenis - Cilvēks vada visu braukšanu.
2. Līmenis - Uzlabotā autovadītāja palīdzības sistēma (ADAS) uz transportlīdzekļa var
palīdzēt vadītājam vai nu virzīt, bremzēt / paātrināt.
3. Līmenis - Uzlabotā autovadītāja palīdzības sistēma ADAS transportlīdzeklim dažos
gadījumos var kontrolēt gan stūrēšanu , gan bremzēšanu / paātrināšanos. Vadītājam
vienmēr ir jāturpina pievērst visa uzmanība transportlīdzeklim ("uzraudzīt braukšanas vidi")
un veikt pārējo braukšanas uzdevumu.
4. Līmenis - Transportlīdzekļa automatizētā braukšanas sistēma (ADS) dažos gadījumos var
veikt visus transportlīdzekļa vadīšanas uzdevumus. Vadītājam ir jābūt gatavam atgriezties
pie vadības jebkurā laikā, kad ADS pieprasa vadītājam to darīt. Visos citos apstākļos
vadītājs izpilda braukšanas uzdevumu.
5. Līmenis - Transportlīdzekļa automatizētā braukšanas sistēma (ADS) uz transportlīdzekļa
pati var veikt visus braukšanas uzdevumus un uzraudzīt braukšanas vidi - būtībā, veicot
visu braukšanu - noteiktos apstākļos. Šādos apstākļos cilvēkam nav jāpievērš uzmanība
ne transporta līdzeklim (TL), ne braukšanas apstākļiem.
6. Līmenis - ADS uz transportlīdzekļa var veikt visu braukšanu visos apstākļos. Cilvēki, kas ir
pasažieri, ir tikai pasažieri un viņiem nekad nav jāiesaistās vadīšanā braukšanas laikā.
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AUTONOMO TRANSPRTLĪDZEKĻU IEZĪMES ŠODIEN
-

Automātiskās bremzēšanas sistēmas;
Sensori, kas brīdina par attālumu līdz šķērslim;
Noteikta braukšanas ātruma iestādīšanas sistēmas;
Sistēmas, kas palīdz TL noturēties vajadzīgajā trajektorijā; ESC, ESP
Joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēmas;
Stūrēšanas palīdzības sistēmas;
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēmas;
Aktīvā kruīza kontrole;
Brīvroku telefons;
Vadītāja noguruma detektors;
Riepu spiediena kontroles sistēma;
Navigācijas sistēma’
Palīgsistēma izbraukšanai atpakaļgaitā no stāvvietas;
Palīgsistēma braukšanai sastrēgumos;
Automātiska tuvo-tālo gaismu pārslēgšana;
Automātiska lukturu pagriešanas sistēma;
Lietus sensors;
Gaismas sensors;
Sistēma, kas palīdz regulēt TL ierīces verbālā veidā;
Ārējo apstākļu informatīvās sistēmas;
Bezvadu telefona lādēšana
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SAISTĪTIE TRANSPRTLĪDZEKĻI

Saistītie transportlīdzekļi ir transportlīdzekļi, kas izmanto saziņu ar vadītāju, ar citām
automašīnām uz ceļa (transportlīdzeklis-transportlīdzeklis [V2V]), ar ceļu infrastruktūru
(transportlīdzeklis-infrastruktūra [V2I]), un ar "mākoni" (globālo tīmekli) [V2C].
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SAISTĪTIE TRANSPRTLĪDZEKĻI
Šo tehnoloģiju var izmantot, lai ne tikai uzlabotu transportlīdzekļu drošību, bet arī lai
uzlabotu transportlīdzekļu efektivitāti un komforta laiku.
Turpmāk uzskaitīti sakaru veidi, saites uz plašāku informāciju un dažas no saistīto
transportlīdzekļu priekšrocībām:
V2V- vehicle to vehicle
– transportlīdzeklis saistās ar citu transportlīdzekli.
V2I – vehicle to infrastructure
– transportlīdzeklis saistās ar infrastruktūras objektiem.
V2C – vehicle to cloud

– transportlīdzeklis sistās ar globālo tīmekli.
V2P – vehicle to pedestrian
– transportlīdzeklis saistās ar gājēju.
V2E – vehicle to everything
– transportlīdzeklis saistās ar visu ( V,I,C,P)
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SAISTĪTIE TRANSPRTLĪDZEKĻI
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IEGUVUMI
Avārijas novēršana: Braukšana bez avārijas un uzlabota
transportlīdzekļu drošība. Transportlīdzeklis var nepārtraukti kontrolēt
vidi, nodrošinot vadītāja uzmanību.

Samazināta nepieciešamība pēc jaunām infrastruktūrām: Pārvaldot
satiksmes plūsmu, autostāvvietas var samazināt nepieciešamību izveidot
jaunu infrastruktūru un samazināt uzturēšanas izmaksas.
Ceļojuma laika uzticamība: V2V, V2C un V2I var būtiski samazināt
nenoteiktību ceļojuma laikā, izmantojot reāllaika, prognozējamo
ceļojuma laika novērtējumu visos maršrutos.

Produktivitātes uzlabojumi. Braukšanas uzdevumu samazināšana
ļaus ceļotājiem izmantot ceļošanas laiku produktīvāk
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IEGUVUMI
Uzlabota energoefektivitāte: samazināts enerģijas patēriņš vismaz
trijos veidos: efektīvāka braukšana; vieglāki un videi draudzīgāki
transportlīdzekļi; un efektīvu infrastruktūru
Jauni transportlīdzekļu īpašumtiesību modeļi: autovadītāji var radīt
ievērojamu transportlīdzekļu īpašumtiesību pārskatīšanu un
paplašināt transportlīdzekļu koplietošanas iespējas
Jauni uzņēmējdarbības modeļi un scenāriji: tehnoloģiju
konverģence var pārveidot tādas nozares, ka uzņēmumiem ir
jākonkurē un jāsadarbojas tajā pašā laikā
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IZAICINĀJUMI
Kaut arī savienojumu pievienošana transportlīdzekļiem ir tās priekšrocības,
tai ir arī problēmas. Pievienojot savienojumu, var rasties problēmas saistībā ar
drošību, konfidencialitāti un datu analīzi un apkopošanu, jo liela apjoma informācija
tiek izmantota un kopīgota.
Tāpat ir bailes radīt mākslīgo intelektu,
jo mēs radām to, kas ir pārāks par mums.

Mēs virzāmies ideāli tehnokrātiskas sabiedrības virzienā, kur kļūstot par tās
sastāvdaļu, mēs arī kļūstam par sistēmas mehānismu. Ja mums, kā mehānismam,
gadīsies kļūdīties, mūs izņems no sistēmas bez emocijām.
Pašlaik aktīvi notek visāda veida elektroniskā iezīmēšana – bankas kartes,
automobiļi, mobilie telefoni, mājdzīvnieki. Nākamais solis ir cilvēks ar iemontētu
elektronisku devēju. Par tālāko citos referātos citā nozarē.
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PALDIES PAR UZMANĪBU !
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