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Cum ar fi să găsești mereu semaforul pe culoarea verde? Ford
își imaginează un viitor în care mașinile nu vor mai opri
înaintea intersecțiilor


Ford explorează modul în care mașinile pot fi interconectate în intersecții, astfel încât șoferii
și pasagerii să se bucure în viitor de trafic fluid, fără stresul opririlor și pornirilor repetate din
oraș.



Sursa de inspirație a fost modul în care pietonii își ajustează viteza pentru a-i evita pe cei cu
care se intersectează. Compania testează deja o tehnologie prin care șoferii vor fi sfătuiți să
încetinească sau să accelereze pentru a evita eventuale coliziuni cu vehiculele care se
apropie din alte direcții.



Ford probează sistemul Intersection Priority Management cu ajutorul comunicațiilor de tip
vehicul-vehicul, ca parte din strategia de testare UK Autodrive. Tehnologiile ar putea permite
prevenirea accidentelor și reducerea timpului de răspuns în cazul vehiculelor de urgență.

KÖLN, Germania, 12 Octombrie 2018 – Imaginați-vă o lume în care intersecțiile aglomerate
nu înseamnă opriri la semafor. O lume în care singura oprire este cea de la destinație.
Ford testează un nou mod în care tehnologia mașinilor interconectate ar putea să ne apropie de
această lume ideală, inspirându-se din modul în care oamenii își fac loc prin mulțime încetinind
sau accelerând pentru a evita să se lovească unii de alții. Toate acestea fără să fie nevoiți să se
oprească efectiv.
Sistemul Intersection Priority Management (IPM) - ale cărui capabilități sunt demonstrate în
această săptămână pe străzile din Milton Keynes (Marea Britanie) ca parte a programului UK
Autodrive, finanțat de guvernul britanic - își dorește să fluidizeze traficul și să elimine opririle
inutile la intersecții, îmbunătățind astfel siguranța și eficiența mașinilor.
"Știm că intersecțiile și semafoarele pot să fie un stres permanent pentru mulți șoferi", spune
Christian Ress, supervizor Driver Assist Technologies în cadrul Ford Research and Advanced
Engineering. "Cu ajutorul tehnologiei care interconectează mașinile, demonstrată în această
săptămână, putem să vizualizăm o lume a viitorului în care mașinile sunt mult mai conștiente de
prezența celorlalte automobile din jur și de situația punctuală în care se află. Acest lucru permite
o colaborare inteligentă între mașini pe șosele și în zonele intersecțiilor".
Șoferii își petrec, în medie, două zile pe an așteptând culoarea verde la semafor. Și intersecțiile
nu sunt doar frustrante: aici se petrec până la 60% dintre accidentele rutiere. Pe lângă faptul că
economisește timp, evitarea opririi în intersecții poate să economisească și carburant în
contextul în care șoferii nu mai frânează și accelerează în intersecții.
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Sistemul IPM utilizează comunicațiile vehicul-vehicul (V2V) pentru a se coordona cu mașinile
din imediata apropiere și sugerează vitezele optime care le permit autovehiculelor să treacă în
siguranță prin intersecție fără să fie nevoie de oprire.
În cadrul testului, mașinile au fost echipate cu tehnologie de comunicație V2V, care permite
partajarea unor informații precum localizarea exactă, direcția și viteza de rulare. Sistemele IMP
de la bord sunt capabile să identifice intersecția care urmează pe traseu și traiectoria tuturor
vehiculelor comunicante care se apropie de aceasta. În acest mod, sistemul este capabil să
sugereze viteza optimă a unui vehicul atunci când acesta se află în imediata apropiere a
intersecției, informație care îi permite astfel să traverseze în siguranță.
Vehiculele implicate în test au șoferi așezați la volan, însă viziunea de viitor arată că mașinile
autonome vor beneficia la rândul lor de această tehnologie. Automatizarea modului în care
vehiculele negociază intersecțiile comunicând între ele înseamnă că, într-o zi, mașinile vor
putea să traverseze intersecțiile fără a mai fi nevoie de semne de circulație sau de semafoare.
În timp ce mașinile autonome de astăzi operează independent cu ajutor unor senzori și unor
hărți integrate, tehnologiile de comunicație vehicul-vehicul (V2V) și vehicul-mediu înconjurător
(V2X) le vor oferi mașinilor autonome ale viitorului îmbunătățiri substanțiale.
Sistemul IPM suplimentează celelalte sisteme de conectivitate auto dezvoltate de Ford și de
partenerii săi în cadrul UK Autodrive, un program guvernamental în care s-au investit 20 de
milioane de lire și în care tehnologiile mașinilor autonome și conectate sunt transferate de pe
circuitele de testare pe străzi și șosele.
Printre celelalte tehnologii demonstrate în cadrul programului care a durat doi ani și care în
această săptămână ajunge la final se numără Intersection Collision Warning, care îi notifică pe
șoferi în legătură cu potențialele accidente ce pot să aibă loc atunci când aceștia se apropie de
intersecție, sau Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA), sistem care ajută vehiculele să
se sincronizeze cu semafoarele din apropiere pentru a evita să ajungă la intersecție când
semaforul indică culoarea roșie.
Lista sistemelor aflate în teste include Collaborative Parking – care construiește o hartă a
locurilor de parcare libere și este generată cu ajutorul informațiilor venite dinspre șoferii
celorlalte mașini din trafic – și Emergency Vehicle Warning, prin care șoferii sunt anunțați de
prezența unei mașini de intervenție care se apropie, fiind informați permanent cu privire la
localizarea exactă și distanța la care se află aceasta.
###
Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce,
promovează și asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri și autovehicule electrice
Ford, precum și autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company și urmărește
planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome și soluții de mobilitate. Ford are aproximativ
201.000 de angajați în toată lumea. Pentru informații suplimentare privind Ford, produsele sale sau Ford Motor Credit
Company, vizitați www.corporate.ford.com.
Ford Europa produce, vinde și servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și are aproximativ
54.000 de angajați la facilitățile proprii și aproximativ 69.000 de angajați când sunt luate în considerate asocierile în
participațiune și entitățile neconsolidate. În plus față de Ford Motor Credit Company, operațiunile Ford Europa includ
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Divizia Ford de Relații cu Clienții și 24 de facilități de producție (16 deținute integral sau asocieri în participațiune
consolidate și 8 asocieri în participațiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 –
același an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.
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