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استفاده از نانوفناوري در ايمني خودروها در هنگام تصادف
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تاريخ دريافت:89/8/25 تاريخ پذيرش:89/10/20 

چكيده
در اي��ن مقال��ه كاربردهاي نانوفناوري، به عنوان يكي از پيش��روترين فناوري هاي جهان امروز در 

صنعت خودرو، با هدف اثربخش��ي آن در افزايش ايمني بررس��ي مي گردد. اهميت اين بحث، به 

نقش ايمني خودرو در تلفات تصادفات جاده اي باز مي گردد. بنابراين كاربردهاي نانوفناوري در 

حوزه هاي فوق، مطالعات آماري، سرمايه گذاري ها و تحوالت روز دنيا، به منظور تعيين اثر بخشي 

آن در ترافيك مورد بررسي قرار مي گيرد.

واژه هاي كليدي:

 نانوفناوري، خودرو، ايمني، ترافيك
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مقدمه
يكي از اصلي ترين موضوعات نانوفناوري، ساخت مواد با خواص جديد است. اين مواد، 
ارزش افزوده بسيار باال و كارايي باالتري در تمام صنايع خواهند داشت كه صنعت خودرو نيز 
از آن مستثنا نمي باشد. ساخت بدنه هاي سبك تر و مقاوم تر براي خودرو، ساخت الستيك هايي 
با مقاومت سايش��ي بهتر، س��اخت قطعات موتور با عمر چند برابر، كاهش مصرف س��وخت 
خودرو، س��اخت باتري هايي با انرژي باال و دوام بيش��تر، نانوس��اختارهايي مبتني بر كربن به 
عنوان سوپر اسفنج هيدروژني در خودروهاي پيل سوختي، ساخت حسگر هاي چند منظوره 
براي كنترل فرآيندهاي مختلف در خودرو، ساخت كاتاليزورهاي اگزوز خودرو براي كاهش 
آلودگ��ي هوا، اليه هاي خيلي محكم با خصوصيات ويژه اي مثل الكتروكروميك )رنگ پذيري 
الكتريكي( يا خودپاك كنندگي براي اس��تفاده در شيش��ه ها و آينه هاي خودرو و سازگاركردن 
خودرو با محيط زيست و بسياري از موارد ديگر، از جمله كاربردهايي هستند كه نانوفناوري 
درصنع��ت خ��ودرو خواهد داش��ت. همچنين جايگزيني كربن س��ياه تايره��ا با ذرات رس و 
پليمرها ي نانومتري، فناوري جديدي اس��ت كه تايرهاي س��ازگار با محيط زيست و مقاوم در 

برابر ساييدگي را به ارمغان مي آورد )بي نا، 1380 و 1382(. 
صنعت خودرو از طرفي در معرض فشارها ي ناشي از قيمت سوخت و مسائل ايمني است  و 
از طرف ديگر به شدت تحت تاثير ساليق و تنوع در درخواست هاي مشتريان براي مدل هاي جديد 
خودرو مي باشد. بنابراين تمايل به ورود فناوري هاي نوين در اين صنعت وجود دارد )بي نا، 2001(.

2- عوامل اصلي رقابت در صنعت خودرو و نانوفناوري
همانند س��اير بخش ها، رقابت در صنعت خودرو از يك س��و در زمينه تالش براي كاهش 

هزينه ها و از ديگرسو افزايش كارايي و غلبه بر مشكالت زيست محيطي است.
رقابت در يك صنعت، مبتني بر كاهش هزينه1 يا ايجاد تمايز2 مي باشد )پورتر، 1387(.

صنع��ت خ��ودرو نيز از اين قاعده مس��تثني نبوده و لذا به كارگي��ري فناوري در محصوالت 
1. Cost Leadership
2.  Differentiation
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در راس��تاي ايجاد تمايز، از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت. فناوري ها بر اس��اس اولويت 
مش��خصه هاي خودرويي از نگاه مش��تريان بر روي محصوالت توس��عه داده مي شوند. بر اين 

اساس عوامل اصلي رقابت در صنعت خودرو عبارت اند از:
قيمت، ايمني و امنيت، مصرف سوخت، ارتباطات و اطالعات، عملكرد بهتر موتور و قواي 

محركه، كاهش آلودگي هوا، زيبايي و راحتي.
براساس نظرسنجي صورت گرفته از ساكنان 12 كشور اروپايي، »ايمني« مهم ترين عامل در 
حين خريد خودرو است و ساير عوامل قيمت، قابليت اطمينان، مصرف سوخت و... در درجه 

اهميت بعدي قرار مي گيرند. اين مطلب در شكل 1 نشان داده شده است.

شكل 1- عوامل مهم خريد خودرو از نظر مشتريان

به اين ترتيب، خودروس��ازان به دنبال توس��عه فناوري هايي هس��تند كه بتوانند رضايتمندي 
مشتري را در اين اولويت ها كسب كنند. 
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در تمامي اين زمينه ها، فناوري نانو يا در حال اس��تفاده توس��ط ش��ركت هاي خودروسازي 
براي كس��ب قدرت رقابت باالتر بوده يا در آينده توس��ط اين ش��ركت ها به كار گرفته خواهد 
شد. بسياري از كاربردهاي پيشنهادي فناوري نانو، مشخصات نسل بعدي خودروها را تعيين 
خواهند كرد. به عنوان قدرتمندترين فناوري توانمندس��از، اس��تفاده از فناوري نانو موجب به 

دست گرفتن نقش رهبري در زمينه اين فناوري خواهد شد.

شكل2- عوامل اصلي رقابت در صنعت خودرو و نانوفناوري )زينالي،  1387(

ترافيك و نقش فناوري نانو در ايمني
با توجه به نقش مهم ايمني و اس��تفاده از فناوري نانو به عنوان فناوري پيش��رو در آن، عمده 

كاربردهاي نانوفناوري در حوزه ايمني خودرو بررسي مي شوند.

استحكام بدنه

الياف كامپوزيتي نانولوله كربني با داشتن وزني برابر يك ششم وزن فوالد، 100برابر محكم تر 
از آن اس��ت. بنابراين بدنه خودروهايي كه از مواد بهبود يافته با نانوالياف و نانوذرات س��اخته 

استفاده از نانوفناوري در ايمني خودروها در هنگام تصادف
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شده اند، بسيار سخت تر و محكم تر از خودروهاي معمولي بوده و در نتيجه خطر آسيب ديدگي 
در تصادف��ات كاهش مي يابد. همچنين نانوبلورها نس��بت اس��تحكام ب��ه وزن را به طور قابل 
مالحظ��ه اي بهب��ود مي دهند؛ بنابراين در قس��مت هاي مختلف خ��ودرو مانند موتور، موجب 

استحكام بيش تر خواهند شد. 

تاير

طول عمر تاير همواره يكي از مش��كالت رانندگان اس��ت. موادي كه با فناوري نانو س��اخته 
مي شوند، در حال افزايش دادن طول عمر تايرها مي باشند. با به كارگيري يك نانوروكش بسيار 
نازك بر روي تاير، عالوه بر افزايش طول عمر تاير و حفظ فش��ار باد آن، مصرف س��وخت نيز 
بهينه مي ش��ود. امكان ايجاد ايمني و كارايي باالتر براي صنعت تايرس��ازي، قطعًا موجب به 

وجود آمدن فرصت هاي زيادي براي شركت هاي نانو مي شود.

سيستم هاي ايمني پيشرفته

فناوري نانو در حال پي ريزي سيس��تم پيش��رفته امنيتي براي خودرو است. صنعت خودرو 
يك��ي از مصرف كنندگان اصلي حس��گرها و اجزاي سيس��تم هاي كوچ��ك جديد و يكپارچه 
مي باش��د. سيس��تم هاي ميكروالكترومكانيكي در حال حاضر يكي از اجزاي اصلي بسياري از 
سيس��تم هاي ايمني موجود مي باش��ند. اين قطعات در دو قسمت از خودرو مورد استفاده قرار 
مي گيرند: ش��تاب سنج كيس��ه هوا و حسگر چندگانه فشار هوا. كاربردهاي احتمالي آينده اين 
سيستم ها عبارت اند از :حسگرهاي هوشمند جلوگيري كننده از تصادف و هشداردهنده هاي 

خروج از جاده.

تشخيص الگوي رانندگي

نانوحس��گرها به همراه فناوري ژن ها، اين قابليت را خواهند داش��ت كه بتوانند الگوهاي 
رانندگي رانندگان را تش��خيص داده و در لحظات حس��اس، هش��دارهاي مورد نياز را ارسال 

استفاده از نانوفناوري در ايمني خودروها در هنگام تصادف
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كنند. دانش��مندان دريافته اند كه هر يك از رانندگان مختلف، نقاط ضعف ويژه اي در ش��رايط 
گوناگ��ون دارن��د؛ براي مث��ال، رانندگي در بزرگراه، در تپه ها، در باران، و در تاريكي .زماني كه 
آن ها در چنين ش��رايطي رانندگي مي كنند، عصبي و ناراحت ش��ده، و احتمال تصادف افزايش 

پيدا مي كند. اين پديده 80 درصد توسط ژنتيك و 20 درصد توسط تجربه ايجاد مي شود.
نانوحسگرها اين قابليت را دارند كه ژن هاي خاصي را كه بر الگوي رانندگي تأثير مي گذارند، 
تشخيص دهند. اين داده ها مي توانند در گواهينامه رانندگي يا سيستم ياري رسان رانندگي ثبت 

شوند تا در شرايط بحراني هشدار داده يا به صورت هوشمند راننده را ياري كنند.

حفاظت بيومتريك

س��رقت خودرو همواره يكي از نگراني هاي دارندگان خودرو و ش��ركت هاي بيمه اس��ت. 
سيس��تم پيش��رفته بيومتريك با كمك فناوري نانو، امنيت خودروها در برابر سرقت را افزايش 
خواهد داد .سيستم بيومتريك ميكرو قادر خواهد بود از طريق حسگري و تشخيص ويژگي هاي 
زيس��تي، صاحب خودرو را به س��رعت شناس��ايي كند .اين سيستم حتي مي تواند ويژگي هاي 

راننده را براي شناسايي هاي بعدي ضبط نمايد.
نانوحسگرها را مي توان در پايش وضعيت كيسه هوا و اندازه گيري فضاي اشغال شده توسط 
راننده نيز به كار گرفت. اين حس��گرها در هر لحظه حجم و موقعيت بدن را اندازه مي گيرند. 
اين اطالعات به سيستم كيسه هوا امكان مي دهد كه هنگام بازشدن اين كيسه، ايمني سرنشينان 
را به بهترين وجه ممكن تأمين كند. براي مثال اگر سر سرنشين خودرو در وضعيت نامناسبي 
نزديك داشبورد باشد، بازشدن ناگهاني كيسه هوا ممكن است صدمات جدي به او وارد كند. 
در اين وضعيت نانو حس��گرها به سيس��تم ايمني فرمان مي دهند كه مانع از بازشدن كيسه هوا 
ش��ود. وجود صندلي كودك و مختصات آن هم به كمك نانوحس��گرها قابل اندازه گيري است. 
بنابراين سيس��تم ايمني خودرو در اين وضعيت نيز از وارد ش��دن صدمات جدي جلوگيري 
كرده و ايمني كودك را افزايش مي دهد]6[. در شكل 3 طيف گسترده اي از كاربرد نانوفناوري 

در خودرو مشاهده مي شود.

استفاده از نانوفناوري در ايمني خودروها در هنگام تصادف
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شكل3- كاربرد گسترده نانوفناوري در خودرو [6]

ايمني در ديد خودرو

ب��ا به كارگيري نانوفيلم ها در س��اخت شيش��ه هاي خودرو، مي توان خ��واص ضد انعكاس، 
ض��د م��ه و ضد خ��ش، ضد آلودگي و ضد چربي به آن ها بخش��يد. حس��گرهاي نوري اضافه 
ش��ده قادرند با تغيير س��اختار مولكولي پوشش نانوفيلم، خاصيت انعكاسي آن را از بين ببرند. 
س��اختارجديد س��بب مي ش��ود از مه گرفتگي شيشه ها كه ناشي از دماي سرد بيرون و رطوبت 
داخل خودرو است، ممانعت به عمل آيد. با افزودن نانوذرات به شيشه مي توان به آن خاصيت 
لوتوسي بخشيد و آن را ضد خش و ضد آلودگي كرد. خود تميز شوندگي، از شناخته شده ترين 
مزاياي فناوري نانو اس��ت. س��اختار نانويي پوش��ش رنگ به حدي فشرده و متراكم است كه 
حتي كوچك ترين قطرات آب و آلودگي نمي توانند روي آن باقي بمانند. مس��لمًا اس��تفاده از 
شيش��ه هاي خود تميز ش��ونده و ضد مه با بهبود ديد راننده هنگام رانندگي در ش��رايط آب و 

استفاده از نانوفناوري در ايمني خودروها در هنگام تصادف
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هوايي نامس��اعد، به افزايش ايمني رانندگي در خودرو مي انجامد. در ش��كل 4 اثر اين فرآيند 
مشخص شده است.

شكل 4- شيشه هاي خود تميز شونده در خودرو]6[

نتيجه گيري
پس از بررسي كاربردهاي نانوفناوري در ايمني خودروها و نقش آن ها در ترافيك، اهميت 
آن ها از نگاه آماري نيز به اين بحث كمك خواهد كرد. بر اس��اس مطالعه اي توس��ط انجمن 
Esafety، نقش فناوري خودرو در كاهش مرگ و مير مشهود است. بر اين اساس با به كارگيري 
فناوري هاي نوين در خودرو در اتحاديه اروپا 50 درصد، امريكا 30 درصد و ژاپن 50 درصد از 
مرگ و ميرهاي تصادفات خودرويي كاسته شده است. در واقع با وجود 261 ميليون خودرو، 
1/3 ميلي��ون تص��ادف در اتحاديه اروپا رخ داده اس��ت كه اين ميزان تصادف بيش از 44 هزار 
مرگ و مير را در سال به دنبال داشته است كه با به كارگيري فناوري هاي ايمني 50 درصد از اين 

تلفات در 10 سال كاسته شده است. جدول 1 اطالعات كامل اين تحقيق را نشان مي دهد.

استفاده از نانوفناوري در ايمني خودروها در هنگام تصادف
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جدول 1- نقش فناوري خودرو در كاهش مرگ و مير]7[

بنابراين، برنامه كشورها براي توسعه فناوري همواره مدنظر است. همان طور كه در جدول 
2 و 3 مش��اهده مي ش��ود، توس��عه جهاني فناوري نانو به عنوان يكي از فناوري هاي نو در سال 
2015 ب��ه 137 ميلي��ارد دالر خواهد رس��يد. از اين ميزان نزدي��ك به 15 ميليارد دالر در بخش 

ايمني خودروها سرمايه گذاري خواهد شد.
ب��ا توج��ه به توضيحات فوق، اهميت فناوري هاي نوي��ن به خصوص نانوفناوري در ايمني 
تصادف بررسي شد. كاربردهاي مختلف نانو در حيطه ايمني خودرو، نقش فناوري ايمني نانو 
در كاهش مرگ و ميرها در تصادفات و برنامه كشورها در اين زمينه، نشان مي دهد كه يكي از 
راهبرد هاي خودروسازان و سياستگذاران خودرو، سرمايه گذاري و توسعه فناوري هاي نوين 

به ويژه نانوفناوري خواهد بود.

جدول 2- توسعه جهاني بازار فناوري نانو در خودرو بر حسب ناحيه توليد خودرو )ميليارد دالر( ]8[
2004200620102015بازار                سال

2,74,612,225,7اروپاي شرقي
0,30,82,67,8اروپاي غربي

0,83,112,544,1آسيا )بدون ژاپن(
2,34,713,228,3ژاپن

2,34,512,426,2آمريكاي شمالي
0,20,71,55,3نواحي ديگر

8,618,454,2137,4مجموع
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جدول 3- كاربردهاي فناوري نانو در خودرو )ميليارد دالر( ]8[
2004200620102015   كاربرد                                             سال

استحكام و ايمني

0,30,61,32,8بهبود استحكام مواد
افزايش عمر 

0,30,41,12,4محصول

روكش هاي مقاوم در 
0,10,30,81,6برابر خوردگي

0,30,82,64,5جلوگيري از تصادف
0,30,82,22,7سيستم نجات
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