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ªoferul obosit,
depistat de
Ferrari
ªi Ferrari pregãteºte un sistem
complex de senzori care, odatã
instalaþi pe maºini, sã monitorizeze pulsul ºi tensiunea ºoferului ºi chiar de câte ori
clipeºte, astfel încât sistemele
de control al tracþiunii ºi al
stabilitãþii sã fie adaptate în
funcþie de starea celui de la
volan, scrie revista britanicã
Autocar. Potrivit companiei
italiene, de multe ori, conducãtorii auto îºi supraestimeazã
forþele ºi recurg la un stil de
ºofat prea dinamic ori agresiv,
în dezacord cu starea lor de
obosealã. Or, senzorii biometrici ºi psihometrici din habitaclu vor înregistra ºi transmite
parametrii alarmanþi computerului maºinii, iar acesta va
adapta automat sistemele.
Senzorii vor fi plasaþi pe bord,
pe plafon sau pe volan. Ideea a
stârnit însã ºi reticenþe, unii

AUTO
temându-se cã ar putea fi monitorizate ºi activitatea electricã
cerebralã, temperatura ºoferului
ºi conductivitatea pielii acestuia
(pentru a se determina cât de
mult transpirã), ceea ce ar
reprezenta deja o invadare a
intimitãþii.

Cheamã-þi
automobilul
prin telefon!

În luna februarie, echipa
AutoNOMOS, parte a Grupului
de Inteligenþã Artificialã al
Universitãþii Libere din Berlin,
anunþa cã a modificat un autoturism astfel încât acesta sã
poatã fi coordonat integral prin
puterea gândului. Sistemul presupune ca ºoferul sã îºi monteze o cascã specialã pe cap –
de tipul celei de la jocurile
video - cu senzori conectaþi prin
tehnologie wireless la reþeaua
electronicã a maºinii. Senzorii
capteazã semnalele electromagnetice ale creierului, care sunt
interpretate de un computer

programat sã înþeleagã cã douã
tipare specifice diferite înseamnã, de pildã, “la stânga” sau “la
dreapta”. În cadrul primului
test, un ºofer a reuºit sã vireze
maºina numai cu gândul, deºi
cu o minorã întârziere între
lansarea comenzii ºi reacþia
vehiculului. Într-un al doilea
test, maºina a fost antrenatã sã
recunoascã patru tipare, permiþându-i ºoferului sã accelereze sau sã încetineascã automobilul. Deocamdatã, proiectul

se aflã în fazã demonstrativã,
scrie Daily Mail, ºi nu se ºtie
când va fi accesibilã tehnologia
pe scarã largã. ªi tot la
Universitatea
berlinezã,
cercetãtorii au pus la punct o
metodã prin care maºinile pot fi
chemate prin telefon în locul în
care se aflã apelantul. Sistemul
a fost inclus într-un automobil
experimental denumit “Made In
Germany” (MIG). Apelul telefonic poate fi efectuat de pe un
smartphone. Sistemul Global
de Poziþionare (GPS) încorporat în maºinã ºi telefon calculeazã apoi cea mai scurtã rutã
pânã la cel care a sunat,
relateazã technology.canoe.ca.
Nu în ultimul rând, vehiculul
Electric-Networked (EN-V) de
la General Motors a fost special
proiectat pentru traficul urban
aglomerat: se poate roti pe loc
la 360 de grade ºi poate fi condus atât manual, de cãtre un
ºofer, cât ºi automat, fãrã coordonator uman. Singurul neajuns
al acestui mini-vehicul este
incapacitatea sa de a rezista
unei coliziuni cu un vehicul de
gabarit normal, scrie Daily
Mail.

Cel mai scump Duster danseazã samba
Cel mai scump Duster se vinde în Brazilia,
sub logo-ul francezilor de la Renault, la un
preþ ce sare de 26.000 euro. Existã însã ºi
variante ceva mai puþin costisitoare, la
“doar” 20.700 euro, în timp ce în România
preþul maxim e de 16.700 euro. SUV-ul
destinat sud-americanilor a suferit peste
770 de modificãri comparativ cu maºina
europeanã. Sunt disponibile atât versiuni pe
benzinã (motor 1,6 litri 110 CP ºi 2 litri 138
CP), cât ºi versiuni care merg pe etanol ºi
dezvoltã 115 CP, respectiv 142 CP. La
capitolul design, modelul din þara sambei

vine cu o consolã centralã simþitor redesenatã, comenzile pentru acþionarea electricã
a geamurilor sunt amplasate pe portiere, iar

sistemul audio este mult mai performant.
Renault estimeazã o cifrã de vânzãri de
2.500 de exemplare, ceea ce va asigura o

creºtere a cotei de piaþã de 3 procente. În
ceea ce priveºte producþia, sunt anunþate
160.000 de unitãþi pentru 2011 ºi 400.000
în anul 2013, la toate fabricile. Renault
Duster concureazã cu modele de la mãrci
precum Mitsubishi, Toyota ºi Ford, pe o
piaþã unde SUV-urile sunt foarte populare.
Renault a demarat construcþia de maºini în
Brazilia în urmã cu 13 ani, acolo fiind produse ºi modelele Logan ºi Sandero.
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