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Investigating the design patterns of sensor sets in self-driving cars

چکیده

خودروهای خودران در چند سال گذشته توسعه زیادی داشته اند. این خودروها، انواع حسگر را، مانند رادار، لیدار، سونار و دوربین، برای 
درک محیط اطراف خود ترکیب می کنند. هر خودروی خودران از حســگرها و موقعیت های نصب مختلفی استفاده می کند. اگرچه تنوع 
زیادی در مجموعه حسگرها و موقعیت های نصب آنها وجود دارد، برخی الگوهای تکراری در میان خودروهای خودران قابل مشاهده است. 
در این مقاله، این الگوها بررســی شده و رویکردهای مختلف آنها توضیح داده می شود. ابتدا الگوهای به کار رفته در برخی از خودروهای 
خودران موجود ارائه می شود. سپس مالحظات عمومی در طراحی الگوهای حسگر بیان می شود. پس از آن مزایا و معایب هر الگو بررسی 

می شود. سرانجام نتایج حاصل از این بررسی جمع بندی می شود.

Abstract
Self-driving cars have been under intensive development in the last few years. These vehicles combine a variety 
of sensors, such as radar, lidar, sonar, and camera, to understand their surroundings. Each vehicle uses different 
sensors and installation locations. Although there is a great deal of variation in the set of sensors and their instal-
lation locations, some repetitive patterns can be seen among self-driving cars. In this paper, these patterns are 
examined and their different approaches are explained. First, the patterns used in some of the existing vehicles 
are presented. Then, general considerations in the design of sensor patterns are expressed. Next, the advantages 
and disadvantages of each pattern are examined. Finally, the results of this study are summarized.
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1- مقدمه
خـودروی خـودران، خودرویـی اسـت کـه قـادر اسـت محیط خـود را 
حـس کنـد و بـا کمتریـن ورودی انسـانی یـا بـدون آن، به طـور ایمن 

کنـد]۱[. حرکت 
انـواع حسـگر را، ماننـد رادار، لیـدار، سـونار،  خودروهـای خـودران، 
دوربیـن، سـامانه موقعیت یـاب جهانی ، کیلومترشـمار و دسـتگاه های 
سـنجش لختـی۱، بـرای درک محیـط اطـراف خـود ترکیـب می کنـد 
]۲[. سـامانه های کنترل پیشـرفته، اطاعات حسـی را برای شناسـایی 
مسـیرهای پیمایش مناسـب و همچنین موانع و عائم مربوطه تفسـیر 

می کننـد]۱[.
پیاده سـازی های احتمالـی ایـن فنـاوری شـامل خودروهـای خـودران 
شـخصی، روبوتاکسـی های اشـتراکی، دسـته های خـودروی متصـل۲و 
حمـل و نقـل کاال در مسـافت طوالنـی اسـت]۱[. چندین پـروژه برای 
تولیـد یـک خودروی تجـاری کامًا خودران در مراحل مختلف توسـعه 
قـرار دارنـد. ویمـو  نخسـتین ارائـه دهنـده خدمـات بـود که در سـال 
۲۰۲۰ سـفرهای روبوتاکسـی را بـه عمـوم مـردم در فونیکـس آریزونا 
ارائـه کـرد]۳[. تسـا  گفتـه اسـت کـه »رانندگـی خـودران کامـل« 
مبتنـی بـر اشـتراک را بـه صاحبان خودروی شـخصی در سـال ۲۰۲۱ 
ارائـه می دهـد ]۴[. به نورو  اجازه داده شـده اسـت که در سـال ۲۰۲۱ 
عملیـات تحویـل تجـاری خـودران را در کالیفرنیـا آغـاز کنـد ]۵[. در 
سـال ۲۰۲۱، مرسـدس بنز دومین سـازنده ای شـد که مجوز قانونی را 
برای سـطح سـه رانندگـی خـودکار مطابق بـا الزامات قانونـی دریافت 

کرد]۶[.
یکـی از چالش هـای طراحـان خودروهـای خـودران، یافتـن بهتریـن 
مجموعـه حسـگر و موقعیـت نصب آنها بـرای داشـتن بهترین عملکرد 
ادراک محیـط اسـت. هر خودروی خودران از حسـگرها و موقعیت های 
نصـب مختلفـی اسـتفاده می کنـد. اگر چـه تنـوع زیـادی در مجموعه 
حسـگرها وجـود دارد، برخـی الگوهـای تکـراری در میـان خودروهای 
خـودران قابـل مشـاهده اسـت. در این مقاله، این الگوها بررسـی شـده 
و توضیحـی در مـورد رویکردهـای مختلف ارائه می شـود. ایـن مقاله بر 
موقعیـت حسـگر و تأثیر میـدان دید  حسـگرها روی سـناریوهایی که 
خودروهـای خـودران می تواننـد مدیریـت کننـد، متمرکز اسـت. برای 
جزئیـات مربـوط به حسـگرها و فناوری حسـگر می توان بـه مقاله ]7[ 
مراجعـه کـرد. ایـن مقاله بیشـتر بر دوربیـن، لیـدار و رادار تمرکز دارد. 
حسـگرهای دیگـری ماننـد حسـگرهای فراصـوت یـا حرارتـی موضوع 

اصلـی این مقاله نیسـتند.
ایـن مقالـه بـه شـرح زیر تنظیم شـده اسـت: بخـش دوم الگوهـای به 
کار رفتـه در برخـی از خودروهـای خـودران موجـود را ارائـه می کنـد. 
بخـش سـوم ماحظات عمومـی را در طراحی الگوهای حسـگر معرفی 
می کنـد. بخـش چهـارم حسـگرهای مختلـف، موقعیـت نصـب آنهـا 
و مزایـا و معایـب هـر کـدام را ارائـه می دهـد. بخـش پنجـم نیـز بـه 

جمع بنـدی مطالـب اختصـاص داده شـده اسـت.

2- الگوهای به کار رفته در خودروهای خودران
درک محیـط، از جملـه کسـب اطاعـات محیـط خارجـی و بـرآورد 
وضعیـت خـودرو، یکـی از مهم تریـن کارهـا در خودروهـای خـودران 
اسـت. عـاوه بـر ایـن، الگوریتم هـای ادراک محیـط نیـاز بـه حسـگر 
دارنـد. یـک خـودروی خـودران کامـل بایـد مجهـز بـه حسـگرهای 
مختلـف باشـد تا عملکـرد ایمن و پایـدار آن را تضمین کنـد. بنابراین، 
حسـگرهای دقیـق و بـا اطمینان بـاال برای انجـام وظیفـه برنامه ریزی 
شـده، بسـیار مهـم هسـتند. عـاوه بـر ایـن، انواع حسـگرهای بـه کار 

رفتـه، تعـداد آنهـا و موقعیت نصب آنهـا بر عملکـرد درک محیط تأثیر 
زیـادی دارد.

در ایـن بخـش، مروری کوتـاه بر الگوهای بـه کار رفتـه در خودروهای 
خـودران موجـود ارائـه می شـود. جـدول )۱(، الگوهای بـه کار رفته در 
ایـن خودروهـا را نشـان می دهـد. همان طـور کـه در جـدول مشـاهده 
می شـود، تنـوع زیـادی در الگوهـای بـه کار رفتـه وجـود دارد. در این 
میـان، دوربیـن جلـو، رادار جلـو و پوشـش۳۶۰ درجـه رادار در اطراف 
خـودرو در اکثـر خودروهـای خودران موجود، اسـتفاده شـده اسـت. از 
طرفـی، دوربیـن زاویه بـاز در جلو که برای تشـخیص چـراغ راهنمایی 
اسـتفاده می شـود، در خودروهـای خـودران موجود، کمتر بـه کار رفته 

است.

3- مالحظات عمومی
بـا توجـه بـه ویژگی هـای هـر نوع حسـگر، حسـگرهای یک خـودروی 
خـودران، دامنـه طراحـی عملیاتـی۳ آن را، یعنـی محیط هایـی کـه 
خـودرو می توانـد بدون خطر در آن ها مسـتقر شـود، تعییـن می کنند. 
شناسـایی حسـگرهای مورد نیاز برای »حل« دامنـه طراحی عملیاتی، 
کار پیچیـده ای اسـت زیـرا مـوارد زیـادی وجـود دارنـد که بایـد مورد 
بررسـی قـرار گیرنـد. در حالی کـه همـه حسـگرها دارای ویژگی هـا و 
محدودیت هـای منحصـر بـه فـرد هسـتند، هر حسـگر به صـورت یک 
مصالحـه بیـن دقـت، بـرد، نـرخ نمونه گیـری، میـدان دیـد، هزینـه و 

پیچیدگـی کلـی سیسـتم انتخاب می شـود.
یـک روش معمـول بـرای شناسـایی مجموعـه حسـگرهای مـورد نیاز 
بـرای حـل یـک دامنـه طراحـی عملیاتـی، شبیه سـازی سـناریوهای 
مختلـف و بررسـی عملکـرد مجموعه های حسـگر در تشـخیص اشـیاء 
اسـت. عملکـرد مجموعه های مختلف، مقایسـه شـده و پیکربندی های 
مـورد نظـر به صورت تکـراری بهبود می یابنـد. این رویکـرد داده محور، 
امـکان اسـتفاده از یادگیـری ماشـین را بـرای شناسـایی پیکربنـدی 
از  خـودکار  به طـور  می تـوان  را  سـناریوها  می کنـد.  فراهـم  بهینـه، 
خودروهـای موجـود در میـدان جمـع آوری کـرد یـا به صـورت دسـتی 
طراحـی کـرد. در ادامـه، مجموعـه ای از سـناریوهای چالش برانگیـز و 

مـوارد برجسـته ارائه می شـوند.
۳-۱- موانع هوایی و سقفی

موانـع مسـدود کننـده مسـیر خـودرو کـه بـه زمیـن متصل نیسـتند، 
به عنـوان مثـال درهـای بـاز کامیـون، بارهـای بیـرون زده کامیـون، 
شـاخه های درخـت، دروازه هـای بازویـی  و پل هـای کم ارتفاع، توسـط 
لیدارهایـی بـا میـدان دید کـم یا ارتفـاع کم، از دسـت می رونـد، برای 
دوربین هـا بسـیار چالش برانگیـز هسـتند و حتـی شناسـایی صحیـح 
آن هـا بـرای رادارهـا نیز دشـوار اسـت. در شـکل )۱(، حسـگر لیـدار با 
میـدان دیـد عمـودی کم، خیلـی پایین نصب شـده اسـت و هیچ یک 
از پرتوهـای لیدار سـاطع شـده با مانع بیـرون زده، برخـورد نمی کنند. 
همچنین در شـکل )۲(، وضوح عمودی حسـگر لیدار خیلی کم اسـت 
و هیـچ پرتـوی بـه مانع برخـورد نمی کنـد، در نتیجه مانع بیـرون زده 

تشـخیص داده نمی شـود.

شکل 1: عدم برخورد پرتوهای لیدار با مانع بیرون زده ]8[
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شکل 2: عدم تشخیص مانع بیرون زده توسط لیدار با وضوح عمودی خیلی کم ]8[
۳-2- عبور دوچرخه سوار

در هنـگام گـردش به راسـت، برای عوامـل ترافیک که ممکن اسـت با 
گـردش، بـه آن هـا برخورد شـود بایـد احتیاط ویـژه ای انجام شـود. در 
حالی که تشـخیص خودروهای بزرگ، به نسـبت آسـان است )از طریق 
رادار، به عنـوان مثـال بـرای کمـک در تغییـر خـط عبـور(، تشـخیص 
مشـارکت کنندگان سـبک در ترافیـک ماننـد دوچرخه سـواران، بـرای 
حسـگرهایی کـه در مرکز سـقف نصب می شـوند، به طـور قابل توجهی 
دشـوارتر اسـت]9[. در شـکل )۳(، دوچرخه سـواری که در کنار خودرو 
در حال سـواری کردن اسـت در میدان دید حسـگر لیدار نصب شـده 

روی مرکز سـقف قـرار ندارد.

شکل 3: عدم قرارگیری دوچرخه سوار در میدان ديد حسگر لیدار نصب شده در 
مرکز سقف ]8[

۳-۳- عبور با انسداد
بـرای کاهـش خطر برخورد هنگام ورود به یک تقاطع مسـدود، بسـیار 
مهـم اسـت کـه بتـوان به سـرعت، خطـوط عبـور متقاطـع را به عنوان 
مثـال بـا حسـگرهایی کـه در جلوی خـودرو نصب شـده اند، مشـاهده 
کـرد]۲۳[. در شـکل )۴(، حسـگر نصـب شـده در مرکـز نمی توانـد 
ترافیکـی را کـه از یـک خـط عبـور متقاطـع مسـدود می آیـد، درک 

جدول 1: الگوهای به کار رفته در خودروهای خودران موجود
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]3[ Waymo

]10[ BMW

]11[ Nissan

]12[ Ford

 General Motors
]13[

]14[ Aptiv

]4[ Tesla

 Mercedes-Benz
]15[

]16[ Bosch

]17[ Zoox

]5[ Nuro

]18[ Pony.ai

]19[ Baidu

]20[ Aurora

]21[ Apple

]22[ Uber
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کنـد امـا در شـکل )۵( حسـگر رو بـه جانـب و نزدیـک بـه جلـوی 
خـودرو می توانـد بـه خط عبـور متقاطـع نگاه کنـد و ترافیـک عبوری 

را تشـخیص دهد.

شکل 4: عدم درک ترافیک آمده از خط عبور متقاطع مسدود توسط حسگر نصب 
شده در مرکز ]8[

شکل 5: تشخیص ترافیک عبوری توسط حسگر رو به جانب و نزديک به جلو ]8[
۳-4- مانع کم ارتفاع در کنار خودرو

موانـع کم ارتفاع هنگام اسـتفاده از حسـگرهایی با میـدان دید عمودی 
کـم، یـک چالـش هسـتند زیـرا یـا نادیـده گرفتـه می شـوند یـا روی 
عوامـل ترافیک پشـت خود سـایه می اندازند ]۲۴[. در شـکل )۶(، یک 
مانـع کم ارتفـاع توسـط حسـگر نادیده گرفته شـده اسـت زیـرا ارتفاع 
آن بسـیار کوتـاه اسـت. همچنیـن در شـکل )7(، یـک مانـع نزدیک و 
کم ارتفـاع، ترافیـک پشـت خـود را به طور کامل مسـدود کرده اسـت.

شکل 6: ناديده گرفته شدن مانع کم ارتفاع توسط حسگر ]8[

شکل 7: مسدود شدن ترافیک توسط مانع نزديک و کم ارتفاع ]8[

۳-۵-شیب
شـیب تأثیـر عمـده ای در الزامات میدان دیـد عمودی حسـگرها دارد. 
هنـگام نزدیـک شـدن به سـطوح شـیبدار یا زیرگذرها، پوشـش سـایر 

عوامـل ترافیـک کاهـش می یابـد. عـاوه بر این، هندسـه سـطح جاده 
نیـز بایـد بـرای تشـخیص اشـیاء، جبـران شـود. در غیـر ایـن صـورت 
رمپ هـا بـه عنـوان موانـع طبقه بنـدی می شـوند و موانع واقعـی خارج 
از میـدان دیـد، از دسـت می رونـد ]۲۵[. تقاطع هایـی با خطـوط عبور 
صعـودی یـا نزولـی بـه طـور ویـژه چالش برانگیـز هسـتند. در شـکل 
)8(، سـطح شـیب دار در جلـوی خـودرو به اشـتباه به عنـوان یک مانع 
تفسـیر می شـود، در حالی کـه خـودروی دوم بـه هیـچ وجـه تحـت 

پوشـش حسـگر نیست.

شکل 8: تفسیر سطح شیب دار در جلوی خودرو به عنوان مانع ]8[
۳-6- تجمیع4حسگرها

وقتـی حسـگرها جـدا از یکدیگـر نصـب شـوند، دیـد متفاوتی نسـبت 
بـه محیـط خـودرو خواهنـد داشـت )اختـاف منظر( که ممکن اسـت 
منجـر بـه وضعیتـی شـود کـه در آن یـک حسـگر، یک شـیء را درک 
کنـد، در حالـی کـه این شـیء برای حسـگر دیگر مسـدود باشـد. این 
موضـوع یـک چالش بـرای حسـگرآمیزی۵ اسـت: برای آمیزش سـطح 
بـاال )آمیـزش داده هـای پـردازش شـده(، تشـخیص های متناقضـی از 
حسـگرها وجـود خواهد داشـت. بـرای آمیزش سـطح پاییـن )آمیزش 
داده هـای حسـگر خـام(، اختـاف منظـر در مناطقـی ایجـاد می شـود 
کـه نمی تواننـد بیـن حسـگرها مطابقـت داشـته باشـند و در نتیجـه 
»حفره هایـی« در داده هـای حسـگر آمیختـه شـده، به وجـود می آیند. 
ایـن تأثیـرات بـه طور ویـژه برای محیط نزدیک، بسـیار شـدید اسـت. 
بـرای کاهـش ایـن مسـائل، انـواع مختلف حسـگر، بـه ویـژه دوربین و 
لیـدار، معمـوالً بـا هـم تجمیع می شـوند و حسـگرها تا حـد ممکن به 
یکدیگـر نزدیـک می شـوند تـا میـدان دیـد آن هـا بـا هـم هم پوشـانی 
داشـته باشـد ]۲۶[. در شـکل )9( سـمت چپ، مانع B توسـط حسگر 
۱ درک می شـود اما این مانع برای حسـگر ۲ مسـدود اسـت. در شـکل 
سـمت راسـت، با نزدیک شـدن حسـگرها بـه یکدیگر، اختـاف منظر 

آنهـا نیـز از بیـن می رود.

شکل 9: جمع کردن حسگر ]8[
۳-7- پوشش و افزونگی6

بسـته بـه درجـه خودرانـی در نظر گرفته شـده بـرای خـودرو و دامنه 
طراحـی عملیاتـی آن، الزامـات نسـبت بـه مجموعـه حسـگر بسـیار 
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متفـاوت اسـت. بـرای ویژگـی حفـظ خـط عبـور بزرگـراه بـا نظـارت 
راننـده، یـک رادار و دوربیـن رو بـه جلـو می توانـد کافـی باشـد. بـرای 
رانندگی خودکار در محیط های شـهری، پوشـش افقـی ۳۶۰ درجه در 
هـر سـه نوع اصلی حسـگر )دوربین، لیـدار و رادار( مورد نیاز اسـت تا 
بتـوان در سـناریوهای مربوطه، در عین اسـتفاده از حالت های مختلف، 
بـرای جبـران نقـاط ضعـف مربوطـه، به طـور قابـل اعتمـادی، عوامل 
ترافیک را تشـخیص داد]۲7[. در واقع، پوشـش ۳۶۰ درجه الزم است، 
امـا کافـی نیسـت. یک لیـدار چرخشـی ۳۶۰ درجـه در بـاالی خودرو 
بـرای تشـخیص موانـع در بسـیاری از مـوارد کافـی نیسـت و بایـد بـا 

لیدارهـای بیشـتری تکمیل شـود.
۳-۸- مالحظات تجاری

حـل یـک دامنه طراحـی عملیاتی، امـکان ارائه یک محصـول را فراهم 
می کنـد. ایـن کـه مـورد تجـاری مثبتـی بـرای ایـن محصـول وجـود 
داشـته باشـد یا خیر، به بسـیاری از عوامل بسـتگی دارد، مانند ماهیت 
خدمـات ارائه شـده توسـط خودروی خـودران، منطقه ارائـه خدمات و 
. . . . در ایـن مقالـه بـه بررسـی ماحظـات تجاری پرداخته نمی شـود، 
امـا بـرای طراحـی مجموعـه حسـگر، ایـن موضوع بسـیار مهم اسـت. 
جـدا از مشـارکت حسـگرها در حـل دامنه طراحـی عملیاتـی؛ هزینه، 
قابلیـت اطمینـان و مقیاس پذیـری تولید از عوامل تعییـن کننده برای 

اسـتفاده و اسـتقرار در ناوگان بزرگ هسـتند ]۲8[.

4- لیدار
لیدارهـا فنـاوری بـه نسـبت جدیـدی در صنعـت خـودرو هسـتند. 
ایـن حسـگرها قبـًا بیشـتر در رباتیـک متـداول بودنـد. بـا پیشـرفت 
سـامانه های پیشـرفته کمک راننـده7 و رانندگـی خـودکار، ایـن مـورد 
در حـال تغییـر اسـت. در حالـی کـه خودروهـای خـودران اولیـه از 
لیدارهایـی بـا وضـوح پاییـن اسـتفاده می کردنـد، لیدارهایی بـا وضوح 
بـاال و امـکان شناسـایی در بـرد و حتـی طبقه بنـدی موارد شناسـایی 
شـده، در حـال حاضـر بـرای خودروهـای خـودران بـا بودجـه حسـگر 
زیـاد، اختصـاص داده شـده اند ]۲9[. یـک مسـاله مهم در مـورد لیدار، 
مشـکل در بازسـازی داده هـای ابـر نقـاط8 در شـرایط آب و هوایـی 
نامناسـب و گـرد و غبـار و مسـاله دیگـر حجیم و گران بودن آن اسـت 
]۳۰[. در ادامـه موقعیت هـای مختلـف نصب لیدار و مزایـا و معایب هر 

کـدام توضیـح داده شـده می شـود.
4-۱- لیدار تک در مرکز سقف

در شکل )۱۰(، این حالت نشان داده شده است.

شکل 10: لیدار تک در مرکز سقف ]8[

حالت های جایگزین
 حسـگر را می تـوان بـاال بـرد تـا نقطه کور ناشـی از انسـداد سـقف را 

داد. کاهش 

 حسـگر را می تـوان از مرکـز سـقف به لبـه جلوی سـقف منتقل کرد 
کـه باعـث بهبـود درک جلـو و در عیـن حـال کاهـش درک عقـب 

می شـود.
مزایا

 نصـب سـاده، هیچ تاشـی برای همگام سـازی و تراز کـردن ابر نقاط 
ندارد. الزم 

 پوشش ۳۶۰ درجه با یک حسگر.
 نمای کلی خوب، توانایی جستجوی سایر عوامل ترافیک.

معایب
 نقـاط کـور بـرای اشـیاء بـا ارتفاع کـم در همـه جهات، بـه خصوص 

عقب. در 
 حسـگر بـرای ارتقـاء میـدان دید عمـودی باید از سـقف باالتـر برود. 
موقعیـت بـاال باعث ایجـاد چالش هـای مکانیکی در صـورت کاهش 
ناگهانـی سـرعت می شـود و ورود بـه مناطقـی بـا ارتفاع کـم را غیر 

می کند. ممکـن 
4-2- لیدارهای متعدد در سقف

در شکل )۱۱(، این حالت نشان داده شده است.

شکل 11: لیدارهای متعدد در سقف ]8[

حالت های جایگزین
 حسگرها می توانند کج شوند تا نقاط کور کاهش یابند.

 حسـگرها را می تـوان روی لبه هـای سـقف خـودرو نصـب کـرد یا با 
حسـگرهای اضافی روی سـقف تکمیـل کرد.

مزایا
 عدم انسداد توسط سقف خودرو.

 حسـگرهای کـج در بیـن پیکربندی هـای نصب شـده روی سـقف به 
پوشـش بهینه می رسـند ]۳۱[.

معایب
 پیچیدگـی بیشـتر از نظـر یکپارچگـی و آمیـزش نقـاط ابـری در 

مقایسـه بـا حسـگر تـک.
 کـج کـردن حسـگرها توسـط میـدان دیـد عمـودی آن هـا محـدود 
می شـود. کجـی کم منجـر به ایجـاد نقاط کـور در نزدیکـی خودرو 
می شـود در حالـی کـه کجـی زیـاد، پوشـش روی اشـیاء بلنـد را 

محـدود می کنـد.
4-۳- لیدار در جلو

در شکل )۱۲(، این حالت نشان داده شده است.
حالت های جایگزین

 لیدارهایـی بـا میـدان دیـد عمـودی بزرگتـر، عمـل در شـیب های 
می کننـد. امکان پذیـر  را  تندتـر 

  نقـاط نصـب باالتـر در پشـت شیشـه جلـوی خـودرو یـا مرکـز لبه 
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سـقف جلـو، امـکان مشـاهده بر فراز سـایر عوامـل ترافیـک و موانع 
کم ارتفـاع را بـا هزینه از دسـت دادن موانع کم ارتفـاع نزدیک فراهم 

می کنـد.
مزایا

  نصب ساده و یکپارچگی خوب در خودرو.
 روی سـطح صـاف: پرتوهـای لیـدار تقریبـاً مـوازی بـا سـطح جـاده 
هسـتند. از ایـن رو هیـچ بازتابـی از سـطح جـاده بر نمی گـردد. این 
موضـوع امـکان تفسـیر مقـدار بازگردانده شـده را به طور مسـتقیم 

بـه عنـوان فاصلـه فراهـم می کند.
 برای تشخیص خودروهای روبه رو در بزرگراه ها مناسب است.

معایب
  در شـیب ها؛ حسـگر، صفحـه زمین را به عنوان مانـع برای جاده های 

صعـودی و هیچـی را برای جاده های نزولـی باز می گرداند.
  اگر با حسـگرهای دیگر ترکیب نشـود، پوشـش کافی برای رانندگی 

خودکار در شـهر ندارد.

شکل 12: لیدار در جلو ]8[
4-4- لیدارهای جانبی

در شـکل )۱۳(، ایـن حالـت نشـان داده شـده اسـت. شـکل )۱۴( نیز 
را نشـان  بیـرون زده در کناره هـای خـودرو  لیدارهـای ۳۶۰ درجـه 

می دهـد کـه پوشـش ۱8۰ درجـه را فراهـم می کننـد.

شکل 13: لیدارهای جانبی ]8[

شکل 14: لیدارهای 360 درجه بیرون زده ]8[
حالت های جایگزین

 لیدارهایـی بـا میـدان دیـد افقـی و عمـودی بیشـتر، امکان پوشـش 
کامـل کناره هـای خـودرو را فراهـم می کننـد.

می توانـد  جلـو  چـرخ  پشـت  موقعیـت  مختلـف:  موقعیت هـای   
یکپارچگـی را سـاده کند. موقعیـت زیر آینه جانبی امکان مشـاهده 

بـر فـراز موانـع کم ارتفـاع را فراهـم می کنـد.

مزایا
 سـناریوی عبـور بـا انسـداد را امکان پذیـر می کنـد: خـودرو می تواند 
ترافیـک متقاطـع را در تقاطع هـا، بـدون ورود و مسـدود کـردن 

ترافیـک، شناسـایی کند.
معایب

 حسـگر بـا میـدان دیـد عمـودی کـم دارای مشـکاتی در ارتبـاط با 
است. شـیب 

5- دوربین
فراصـوت،  حسـگرهای  و  رادارهـا  لیدارهـا،  برخـاف  دوربین هـا، 
حسـگرهایی غیرفعـال هسـتند کـه نـور منعکـس شـده از محیـط را 
جمـع می کننـد. در حالـی کـه دوربین هـا وضوح نسـبی باالیـی دارند، 
داده هـای آن هـا تحـت تأثیـرات مختلف محیطـی )تاریکی، بـاران، مه، 
آفتـاب کـم، اسـپری، بـرف، گـرد و غبـار و ...( قـرار دارنـد. داده هـای 
دوربیـن بایـد توسـط الگوریتم هـای بینایـی رایانـه ای گران قیمـت یـا 
یادگیـری عمیق، تفسـیر شـوند تا اطاعـات مفیدی برای سـامانه های 
پیشـرفته کمک راننـده و رانندگـی خـودکار فراهـم شـود، در حالـی 
کـه داده هـای حسـگرهای اندازه گیـری فاصلـه ماننـد لیـدار می توانند 
)تقریبـاً( همـان طوری که هسـتند برای جلوگیری از برخورد اسـتفاده 
شـوند. از جنبـه مثبـت، داده هـای دوربین )پـس از تفسـیر( غنی ترین 
نمایـش معنایـی را از محیـط خـودرو ارائه می دهنـد ]۳۲[، اما از جنبه 
منفـی، دوربین هـا دارای محدودیت در تشـخیص اشـیاء در فاصله زیاد 
و همچنیـن دقـت کـم در برآورد فاصله و سـرعت طولی آن ها هسـتند 

.]۳۳[
دوربین هایـی بـا زاویـه دیـد عریـض )چشـم ماهی( میدان دیـد بزرگی 
دارنـد، امـا تصاویـر آن هـا تحـت اعوجـاج9 لنز قـرار می گیرند کـه باید 
قبل از پردازش بیشـتر، اصاح شـوند. اصاح اعوجاج لنز، قسـمت هایی 
از تصویـر را از بیـن می بـرد و در نتیجـه میدان دیـد را کاهش می دهد. 
عـاوه بـر ایـن، ممکـن اسـت نواحـی نزدیک بـه لبه هـای تصویـر، تار 
شـوند و برای کارهای تشـخیص تصویر، از اطمینـان کمتری برخوردار 

.]۳۴[ شوند 
۵-۱- دوربین های زاویه باز روی سقف

بسـیاری از خودروهـا مجهز بـه مجموعـه ای از دوربین هـای زاویه دید 
عریـض هسـتند تـا بتواننـد دیـد پرنـده ای۱۰ از محیط نزدیـک خودرو 
ایجـاد کننـد کـه پـارک کـردن را آسـان تر می کنـد. بـه طـور معمول، 
بـا نصـب چندیـن دوربیـن ۱8۰ درجه روی خـودرو، به پوشـش ۳۶۰ 
درجـه با دوربین می رسـیم. بـرای سـامانه های پیشـرفته کمک راننده، 
دوربین هـا در اطـراف بدنـه خودرو )سـپر جلـو، آینه هـا، درب صندوق 
عقـب( نصـب می شـوند، در حالـی که بـرای رانندگـی خـودکار، آن ها 
روی سـقف خـودرو، بـه عنـوان مثـال در مراکـز لبـه سـقف، نصـب 
می شـوند ]۳۵[. شـکل )۱۵(، پوشـش ۳۶۰ درجـه ایـن دوربین هـا را 

می دهد. نشـان 
حالت های جایگزین

 دوربین هـا می تواننـد کـج شـوند تـا محیـط نزدیـک اطـراف خودرو 
را بهتر بپوشـانند.

 دوربین هـا را می تـوان به جـای مراکـز لبـه سـقف، در گوشـه های 
خـودرو، یـا بـه صـورت »برج دوربیـن« مرکـزی، مانند شـکل )۱7(

کرد. نصـب 
مزایا

 پوشش ۳۶۰ درجه.
 برای پشتیبانی از پارک کردن، نمای از باال را امکان پذیر می کند.
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معایب
 دوربین های ۱8۰ درجه تحت اعوجاج شدید لنز قرار می گیرند.

 وضـوح دوربین هـا در یـک منطقه بـزرگ پخش می شـود و وضوح به 
نسـبت کمـی را در هر درجه به دسـت می آورد که دامنه تشـخیص 

جسـم را بـه طور مؤثر محـدود می کند.

شکل 15: پوشش 360 درجه دوربین های روی سقف ]8[

۵-2- دوربین ها در گوشه های سقف
دوربین هـای موجـود در گوشـه های سـقف در مقایسـه بـا دوربین های 
موجـود در مراکـز لبـه سـقف، مناطق بزرگتـری را با قابلیـت اطمینان 
حسـگر پایین نشـان می دهند )بسـتگی زیادی بـه ابعاد خـودرو دارد(. 
عـاوه بـر ایـن، نمـای بسـیار مهم جلـوی خودرو توسـط قسـمت های 
بیرونـی میـدان دید دوربین پوشـانده می شـود. برای حداقـل اعوجاج، 
نمـای جلـو بایـد در محـور نـوری۱۱ دوربیـن قـرار بگیرد ]۳۴[. شـکل 

)۱۶(، دوربین هـا را در گوشـه های سـقف نشـان می دهـد.

شکل 16: دوربین ها در گوشه های سقف ]8[
۵-۳- برج دوربین مرکزی

بـه جـای دوربین هـای ۱8۰ درجـه، دوربین هـای ۱۲۰ درجـه ای کـه 
کمتـر تحـت تأثیـر اعوجاج لنـز قـرار می گیرنـد، می توانند بـه صورت 
»بـرج دوربیـن« روی مرکـز سـقف نصـب شـوند. ایـن کار می توانـد با 
یـک لیـدار ۳۶۰ درجـه مرکـزی ترکیـب شـود تا یـک ماژول حسـگر 
جمـع و جور تشـکیل شـود. همان طور کـه برای لیدارهـا توضیح داده 
شـد، حسـگرهای نصـب شـده در ایـن پیکربنـدی نمی توانند اجسـام 
مسـدود شـده توسط سقف را مشـاهده کنند. شـکل)۱7(، برج دوربین 

مرکـزی را نشـان می دهد.

شکل 17: برج دوربین مرکزی ]8[
۵-4- دوربین جلو

دوربین هـای جلـو، حسـگر اصلـی )و اغلـب تنهـا حسـگر( تشـخیص 
محیـط در خودروهـای فعلـی هسـتند. این حسـگرها به نسـبت ارزان 
هسـتند امـا انـواع مختلفـی از سـامانه های پیشـرفته کمک راننـده را 
امکان پذیـر می کننـد – اگرچـه به دلیل حساسـیت نسـبت به شـرایط 
محیطـی، مانند همه دوربین ها، محدود هسـتند. شـکل) ۱8(، دوربین 

جلـو را نشـان می دهد.

حالت های جایگزین
 دوربین هـای جلـو بـه طـور معمـول بیـن آینـه عقـب و شیشـه جلو 
نصب می شـوند. شیشـه جلو، دوربین را محافظت می کند و توسـط 

بـرف پاک کن هـا تمیز می شـود.
 همچنیـن می تـوان دوربین هـای جلـو را در داخـل خـودرو بیـن 
داشـبورد و شیشـه جلـوی خـودرو یا در خـارج خودرو روی سـپر یا 

در مرکـز لبـه سـقف خـودرو نصـب کرد.
  دوربین های استریو۱۲ می توانند تخمین فاصله را ارائه دهند.

مزایا
 دوربین های جلو از چراغ های جلوی خودرو در شب بهره می برند.

 ویژگی هـای سـامانه های پیشـرفته کمک راننـده را ماننـد هشـدار 
خـروج از خـط عبـور، امکان پذیـر می کنـد.

 اگـر پشـت شیشـه جلو نصب شـود در برابـر باران و خـاک محافظت 
می شود.

معایب
 میـدان دیـد عمودی توسـط کاپوت خـودرو محدود می شـود، از این 
رو اجسـام کوچـک جلـوی خودرو مسـدود می شـوند )مگـر این که 

دوربین روی سـپر جلو نصب شـده باشـد(.
 اگـر بـا حسـگرهای دیگـر ترکیـب نشـود، پوشـش کلی کافـی برای 

رانندگـی خـودکار شـهری فراهم نمی شـود.

شکل 18: دوربین جلو ]8[
۵-۵- دوربین زاویه باز

سـامانه های دوربیـن جلـو و دوربیـن دیـد فراگیـر بـه طور معمـول به 
دلیـل محـدود بـودن میـدان دیـد عمـودی قادر به تشـخیص اجسـام 
نزدیـک و مرتفـع ماننـد چراغ هـای راهنمایـی و رانندگـی نیسـتند. با 
افـزودن یـک دوربیـن زاویه باز نصب شـده در مرکز لبه جلوی سـقف، 
این مسـئله قابل حل اسـت. بسـته بـه موقعیت چراغ هـای راهنمایی و 
رانندگـی در محیـط هدف، ممکن اسـت الزم باشـد که ایـن دوربین ها 
بـه سـمت باال متمایـل شـوند ]۳۶[. شـکل )۱9(، دوربین زاویـه باز را 

می دهد. نشـان 

شکل 19: دوربین زاويه باز برای تشخیص چراغ راهنمايی ]8[
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۵-6- حسگرهای بینایی جایگزین
جـدا از پیکربندی هـای مبتنـی بـر دوربین هـای تک چشـمی کـه در 
بـاال بحـث شـد، چندیـن حسـگر جالب دیگـر نیـز بـرای درک بینایی 

دارند: وجـود 
  دوربین هـای اسـتریو، تخمیـن مسـافت را از طریـق بازسـازی سـه 

بعـدی ارائـه می دهنـد ]۳7[.
  دوربین هـای حرارتـی در شـب و تحـت شـرایط چالش برانگیز، دقت 

تشـخیص بهتـری را امکان پذیـر می کنند ]۳8[.
  دوربین هـای بـا نـرخ فریـم بـاال، ردیابی و تشـخیص اشـیاء در حال 

حرکـت را به شـدت سـاده می کننـد ]۳9[.
 دوربین هـای رویـدادی۱۳، پهنـای بانـد مـورد نیاز بـرای انتقـال داده 
را کاهـش می دهنـد و مسـیر واکنشـی بـا تأخیـر کمـی را بـرای 

جلوگیـری از برخـورد فراهـم می کننـد ]۴۰[.

6- رادار
رادارهـا در حـال حاضـر در صنعـت خـودرو اسـتفاده می شـوند. ایـن 
حسـگرها از سـال ها قبـل در خودروهـا بـه کار گرفتـه می شـدند تـا 
ویژگی های سـامانه های پیشـرفته کمک راننـده را، مانند کـروز کنترل 

تطبیقـی و ترمزگیـری اضطـراری پیشـرفته، فراهـم کنند.
اندازه گیـری  دقیـق  بـه طـور  را  و سـرعت شـعاعی  فاصلـه  رادارهـا 
می کننـد. ایـن حسـگرها بـه ویـژه در تشـخیص اشـیاء فلـزی خـوب 
هسـتند و همچنین قادر به شناسـایی اجسـام غیر فلـزی مانند عابران 
پیـاده بـا برد کمتر هسـتند ]۴۱[، امـا دارای دقت کم در بـرآورد زاویه 
هـدف و در نتیجـه موقعیت و سـرعت عمود بر بُعد بُرد خود هسـتند و 
بـرای دسـت یابی به وضـوح زاویه ای بیشـتر، بایـد از روش های مختلف 

پردازش سـیگنال اسـتفاده شـود ]۴۲[.
6-۱- پوشش ۳60 درجه رادارهای میان برد و کوتاه برد

در شکل )۲۰(، این حالت نشان داده شده است.

شکل 20: پوشش 360 درجه با رادارهای میان برد و کوتاه برد ]8[
مزایا

 مجموعـه ای از ۴ تـا ۶ رادار کوتاه بـرد )بـرد تقریبـی ۳۰ متـر( و 
میان بـرد )بـرد تقریبـی ۱۰۰ متـر( بـرای رسـیدن بـه ۳۶۰ درجـه 
پوشـش افقـی و حل بسـیاری از سـناریوهای معمـول در دامنه های 

طراحـی عملیاتـی شـهری کافی اسـت.
 ایـن حالـت، افزونگـی برای لیـدار و دوربین فراهم می کنـد و در برابر 

شـرایط چالش برانگیـز محیط مقاوم تر اسـت ]۴۳[.
معایب

 میـدان دیـد عمـودی باریـک رادارهـای معمولـی خـودرو هنـگام 
مواجهـه بـا زمین هـای غیـر مسـطح، چالش هـای شـدیدی ایجـاد 

می کنـد.

6-۱- رادار جلو
در شکل )۲۱(، این حالت نشان داده شده است.

شکل 21: رادار جلو ]8[
مزایا

  رادارهـای میان بـرد )بـرد تقریبـی ۱۰۰ متر( و دوربـرد )برد تقریبی 
۲۵۰ متـر( ویژگی های سـامانه های پیشـرفته کمک راننـده را، مانند 
کـروز کنتـرل تطبیقـی و ترمزگیری اضطـراری مسـتقل امکان پذیر 

. می کنند
  نسـبت بـه لیـدار و دوربیـن در برابر شـرایط محیطـی چالش برانگیز 

ماننـد بـاران، مه و بـرف مقاوم تر اسـت ]۴۳[.
معایب

  اگـر بـا حسـگرهای دیگـر ترکیب نشـود، پوشـش کلی کافـی برای 
رانندگی خـودکار شـهری ندارد.

7-نتیجه گیری
حـس کـردن بـرای خودروهـای خـودران ماننـد حـس کـردن بـرای 
موجـودات زنـده اسـت – هیـچ پیکربندی حسـگر کاملی وجـود ندارد 
کـه در همـه محیط هـا غالب باشـد و متناسـب با همه بودجه ها باشـد. 
دامنـه محصـوالت حسـگر موجـود به سـرعت در حال افزایش اسـت و 
پیکربندی هـای متعـددی وجـود دارنـد کـه کار حس کـردن را با مزایا 

و معایـب مربوطـه انجـام می دهند.
فراهـم آوردن پیش زمینـه در مورد طراحی مجموعه حسـگر و بررسـی 
الگوهـای تکـراری برای حالت های مختلف حسـگر در ایـن مقاله، برای 
ارائـه یـک پاسـخ مطلـق مـورد نظر نبـود. در عوض قـرار بود کـه روند 
تفکـر طراحـی مجموعه حسـگر انتقـال یابـد و درک منطق در پشـت 

پـرده انتخـاب حسـگر را امکان پذیر کند.
گام بعدی برای آشـنایی بیشـتر با حسـگرهای رانندگی خـودکار، نگاه 
عمیق تـری بـه فنـاوری حسـگر و محصـوالت حسـگری اسـت کـه در 

حـال حاضـر در بازار وجـود دارد.

پی نوشت ها
1Inertial Measurement Unit
2 Connected Vehicle
3 Operational Design Domain
4 Colocation
5 Sensor Fusion
6 Redundancy
7Advanced Driver Assistance Systems
8 Point Cloud
9 Distortion
10 Bird View
11Optical Axis
12 Stereo Cameras
13 Event Cameras
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