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Współpraca i przywództwo 
 Architektura Intela posiada najszersze 

światowe wsparcie dostawców 
oprogramowania i sprzętu.

 Przywództwo Intela w świecie 
technologii pomoże ustalać standardy 
i wdrażać innowacje.

Zwiększona ochrona
 Zaawansowane zabezpieczenia 

to nieodłączny element inteligentnych 
samochodów połączonych z siecią.

 Wbudowane zabezpieczenia sprzętowe 
pomogą chronić dane i platformę.

Skalowalna wydajność
 Sprawdzony lider w analizie Big Data 

w czasie rzeczywistym

 Akceleratory i optymalizacje ADAS

 Coraz większa wydajność (prawo Moore'a)

 Od podstawowej do wysokiej wydajności

Aby znaleźć więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową. 

1 Wypadki Drogowe w Polsce w 2014 r., Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego, Warszawa 2015. 
2 Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2013, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, listopad 2014.
3 Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r., Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, grudzień 2014. 
4 Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, tabela nr 6. 

www.intel.com/automotive

Jazda 
autonomiczna

Bezpieczna
jazda

100 1,000 10,000 100,000 1,000,000

Większe możliwości dzięki 
większej wydajności

Funkcjonalność 
systemu

Wyliczenia (DMIPS)
DMIPS = Dhrystone Millions of Instructions Per Second 

(Standardowa miara wydajności przetwarzania liczb całkowitych)

32-bit MCU

Bezpieczeństwo 
elektromechaniczne 

Przewidywanie

Asystowanie

Informowanie

Samochodowy system 
informacji i rozrywki

Zautomatyzowana jazda = Big Data + Big Intelligence
A to wymaga dużej wydajności

Poduszki powietrzne
Kontrola stabilności elektroniki
ABS

Jazda 
autonomiczna

Rozbudowa konsoli środkowej/ekranu
Integracja ze smartfonami

Niezamierzone zjechanie z pasa ruchu
Martwe punkty
Asystent parkowania

Utrzymanie bezpiecznego 
odstępu pomiędzy pojazdami

Zaawansowany system 
hamowania awaryjnego
Kontrola pasa ruchu

Połączenie na wiele sposobów

Wi-Fi

 

Bluetooth

Sygnalizacja świetlna
Komunikacja między wieloma 
urządzeniami infrastruktury 
transportowej umożliwi 
optymalizację podróży.

Maszt sieci 
komórkowej
Samochody będą 
łączyć się z internetem 
i chmurą poprzez 
sieci 3G i 4G.

Urządzenia mobilne
Kierowca i pasażerowie będą 
również mogli połączyć się z systemem 
samochodowym za pomocą własnych 
urządzeń mobilnych. 

Inne pojazdy
Gromadzenie 
danych zebranych 
przez inne pojazdy 
w okolicy. 

Satelita
Dostarczy dokładnych danych GPS.

Tankowanie
Stacje paliw będą mogły 
dostarczać materiały 
promocyjne bezpośrednio 
do pojazdu oraz uprościć 
płatności.

Parkomaty
Parkomaty będą wysyłać informacje 
o miejscach parkingowych, 
lokalizacji oraz kosztach. 

Ładowanie baterii
Zautomatyzowane, 
elastyczne płatności 
(abonament, płatność 
jednorazowa itp.).

Bramka poboru opłat
Zautomatyzowany 
sposób płatności 
pozwoli na 
swobodniejszy 
przepływ ruchu.

Utrzymanie bezpiecznego 
odstępu pomiędzy 
pojazdami

System rozpoznawania 
znaków drogowych

System kontroli 
pasa ruchu

Czujniki zapobiegające 
kolizji podczas wyjazdu 
z miejsca parkingowego

Asystent parkowania

Tylne systemy 
ostrzegania przed kolizją 

Asystent 
parkowania

Analiza otoczenia – 360°

Technologia 
Surround View

Zaawansowany system hamowania awaryjnego

Wykrywanie pieszych

System unikania kolizji

Wykrywanie 
martwych
punktów

Jazda 
autonomiczna 
do 2020 roku

Internet rzeczy
Nasz świat jest ulepszany 
dzięki inteligentnym, 
skomunikowanym ze sobą 
urządzeniom.

Inteligentne samochody
Samochody bardzo szybko stają się najbardziej 
inteligentnymi urządzeniami na świecie. 
Jest to możliwe dzięki sensorom oraz wydajnym 
procesorom, które pozwalają wykrywać 
i automatycznie reagować na bodźce płynące 
z otaczającego  środowiska.

Jak to działa?
Sensory zbierają informacje 
z każdej strony pojazdu. 
Procesory Intela przetwarzają 
te dane, by wspomagać 
prowadzenie lub umożliwiać 
całkowicie zautomatyzowaną 
jazdę.

Łączny transfer danych z sensorów – ponad 1 gigabit na sekundę

15 czujników 
ultradźwiękowych
30 Mbps każdy

5 radarów 
dalekiego zasięgu
50 Mbps transferu każdy

Lidar
100 Mbps transferu

5 Kamer
100 Mbps każda

4 radary średniego 
i krótkiego zasięgu
45 Mbps każdy

W 2030 roku w Polsce będzie 8,6 mln 
osób powyżej 65 roku życia4. Starsi 
kierowcy będą potrzebowali rozwiązań 
technologicznych ułatwiających 
prowadzenie samochodów.

 
 

 Prawie17%
 kierowców 

nie zachowuje
bezpiecznego odstępu 
na autostradach3.

Do ponad80%
wypadków w Polsce
dochodzi z winy 
kierowców1.

 
wynosił koszt 
wypadków i kolizji 
drogowych w 2013 r.2.

 
Ponad 49 mld zł

 

Intel — w drodze do autonomicznej jazdy
Bezpieczniejsza i przyjemniejsza podróż


