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 چكيده

افتد و آمار كشته و مجروح آن در تصادفات رانندگي نسـبت   ايران يكي از كشورهايي است كه در آن تصادفات رانندگي زياد اتفاق مي

يـن  باشد. از طرفي يكي از عاملين اصلي تصادفات، عامل انساني است كه اين عامل بسيار پرخطاسـت. ا  به كشورهاي ديگر جهان زياد مي

تحقيق براي كاهش حجم كاري راننده و خطاهاي انساني در جهت كاهش تصادفات به معرفـي شـش سيسـتم دسـتيار راننـده پرداختـه       

است كه شامل سيستم ناوبري، حفظ خط عبوري، جلوگيري از تصادف جلو، كنترل سرعت تطبيقي، سيستم رعايت حـق تقـدم و سيسـتم    

اي،  قيق فوق ابتدا از گزارشات پليس راه و راهور، مراكز پزشكي قانوني كشور، منابع كتابخانـه باشند. براي انجام تح تماس اضطراري مي

در استان تهـران جمـع آوري گرديـد    1393آمار و اطالعات تعداد تلفات، مجروح و خسارات ناشي از تصادفات سال  ،جستجو در اينترنت

هر علت در كل ميزان تصادفات تعيين شد. سپس با معرفـي هـر يـك از    و با توجه به تحقيقات و مقاالت مختلف علت تصادفات و سهم 

شش سيستم دستيار راننده، عملكرد و نقش هر سيستم در ميزان كـاهش تصـادفات مـورد بررسـي و ارزيـابي فنـي قـرار گرفـت. در         

كـاهش تصـادفات ايجـاد    مرحله بعد با توجه به قيمت هر يك از شش سيستم دستيار راننده ذكر شـده و منـافعي كـه هـر سيسـتم در      

كند، با استفاده از روش اقتصاد مهندسي، منافع به هزينه ارزيابي اقتصادي صورت پذيرفت. سپس با توجه به نتايج حاصل از ارزيـابي   مي

اقتصادي بدست آمده از سيستمي كه بيشترين مقدار منفعت به هزينه را داشته بـه كمتـرين مقـدار اولويـت بنـدي گرديـد. در آخـر        

يت بندي بدست آمده با توجه به ارزيابي فني و تكنولوژي ساخت اصـالح گرديـد و بـا شـرايط موجـود و نگـرش خودروسـازان و        اولو

  قانون گذاران در خارج كشور مقايسه و صحت اولويت بندي فوق تاييد گرديد.

  

 دفاتارزيابي فني و اقتصادي، اولويت بندي، سيستم دستيار راننده، كاهش تصا :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه  -1
تـرين   هـاي گونـاگون يكـي از مهـم     افزايش حـوادث و آسـيب  

هـا در منـاطق و كشـورهاي     خطرات تهديد كننده زندگي انسان

ميليـون   6باشد كه ساالنه باعث مرگ بيش از  مختلف جهان مي

). World Health Report، 2002گـردد (  نفر در جهان مـي 

تـرين   ي يكـي از شـايع  در اين ميان، حوادث رانندگي و ترافيكـ 

حوادث بوده كه ساالنه جان بسـياري از مـردم را در جهـان بـه     

اندازد. دامنه اهميت سوانح ترافيكي تا حدي است كـه   خطر مي

WHO
را براي روز جهاني بهداشت  "Roads Safe"عنوان   1

هـدف خـود بـه مسـاله      21توصـيه كـرده و در    2004در سال 

، 2004كنـد (  اشـاره مـي   2020كاهش سوانح و حوادث تا سال 

Peden, .et al  با توجه به عدم كاهش مرگ و مير ناشـي از .(

سوانح ترافيكي در سطح جهان با وجود كاهش اين نوع سـوانح  

مجمع عمومي سازمان ملل  2010در برخي از كشورها، در سال 

) 2020الـي   2011اي دهه جاري (سال  متحد با تصويب مصوبه
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گـذاري نمـود و از تمـام     هـا نـام   راه را دهه اقدام بـراي ايمنـي  

هـاي پيشـگيرانه    كشورهاي عضو خواست تا بـا اجـراي برنامـه   

، 2011نسبت به كاهش سوانح و حوادث ترافيكي اقـدام كننـد (  

World Health Organization  ــازمان ــزارش س ). در گ

كشـور)   175كشورهاي جهان ( 2013بهداشت جهاني در سال 

دالر)، درآمد  935د سرانه كمتر از به سه گروه، درآمد كم (درآم

دالر) و درآمـد بـاال    11455و  936متوسط (درآمد سـرانه بـين   

اند كه ايـران بـا    دالر) تقسيم شده 11456(درآمد سرانه بيش از 

دالر در گـروه دوم يعنـي گـروه بـا      3470درآمد سرانه ساليانه 

  درآمد متوسط قرار گرفته است. 

صد هزار نفر جمعيت در مقدار متوسط شاخص كشته به يك

هزار كشته در بين  23است كه ايران با  11,87كشورهاي جهان 

 88قـرار دارد. ايـران در بـين     171كشور جهـان در رتبـه    175

 World، 2013قـرار دارد (  86كشور با درآمد متوسط در رتبه 

Health Organization  .(  

نقليـه در   هـزار وسـيله    10مقدار متوسط شاخص كشته به 

 175در بـين   6,7اسـت كـه ايـران بـا      21,93شورهاي جهان ك

 88قرار گرفته اسـت. ايـران در بـين     110كشور جهان در رتبه 

قرار دارد.  از طرفي در بـين   58كشور با درآمد متوسط در رتبه 

 30الـي   15كشورهاي با درآمد متوسـط جوانـان (گـروه سـني     

ا به خود سال) بيشترين نسبت مرگ ناشي از حوادث رانندگي ر

ــي ــيش از   اختصــاص م ــن كشــورها ب ــد. در اي درصــد  30دهن

هاي ناشي از حوادث ترافيكي در گـروه سـني ذكـر شـده      مرگ

  ).1395افتد (مرادي و ديگران،  مياتفاق 

  

 پيشينه تحقيق -2

هاي حمـل و   هاي دستيار راننده كه جزئي از سيستم سيستم

بـر  باشند با هـدف كـاهش حجـم كـاري وارد      نقل هوشمند مي

راننــده و خطاهــاي انســاني، جهــت افــزايش ايمنــي راننــده و  

 و سرنشينان و عابرين پياده همواره مـورد توجـه خودروسـازان   

توان بـه تحقيقـات صـورت     اي كه مي محققان بوده است بگونه

  .گرفته اشاره كرد

  محققان خارجي -2-1

محمودر رحمان در رساله دكتراي خود به بررسي پـذيرش  

هـاي مختلـف دسـتيار راننـده (سيسـتم       سيسـتم و تمايل خريد 

ناوبري، كنترل سرعت، جلوگيري از تصادف، حق تقدم، حفـظ  

خط عبوري) توسط رانندگان در كشور آمريكا پرداختـه اسـت.   

وي با روش پيمايش و مشاهده آناليـن تحقيـق خـود را انجـام     

داده و نتيجه گرفته دسـتيابي بـه پـذيرش راننـده مـانعي بـراي       

 Rahman .et، 2016باشـد (  مـي   هاي راننـده   تمموفقيت سيس

al.(      ايپاراگويرو و برازالز نحوه كـار و انـواع مختلـف سيسـتم

eCall2      را مورد بررسي فني قرار دادند. عـالوه بـر ايـن، آنهـا

را بر اساس  eCall مطالعاتي را انجام دادند تا اعتبار استفاده از

اف آينده را معرفي در سراسر اروپا و برخي اهد 112تلفن امداد 

در لنـــدن  ).Iparraguirre & Brazalez، 2016(كننـــد 

كيفـي توسـط قاضـي زاده، لـي و      –تحقيقي به روش توصيفي 

بويل بر روي سيسـتم نـاوبري، كنتـرل سـرعت، جلـوگيري از      

تصادف، حق تقدم و حفظ خط عبـوري انجـام شـد كـه در آن     

قـرار  هـا مـورد بررسـي     پذيرش و تمايل به خريد ايـن سيسـتم  

گرفت و اعالم كردند كـاهش تصـادفات مشـروط بـه پـذيرش      

ــر   عملكــرد ايــن سيســتم هــا از ســوي راننــدگان و اجــراي زي

 Ghazizadeh,  Lee، 2012(باشـد   مـي   هاي مربوطه  ساخت

& Boyle.(     مك كوبين و همكارانش نيز بـا بررسـي سيسـتم

ناوبري، كنترل سرعت، جلوگيري از تصادف، حق تقدم و حفظ 

ــ ــد و در  خــط عب وري در كشــور آمريكــا تحقيقــي انجــام دادن

هاي دسـتيار راننـده فـوق     گيري خود اعالم كردند سيستم نتيجه

الذكر بصورت قابل توجهي در كـاهش تصـادفات و خسـارات    

تمايـل   ).Maccubbin .et al، 2008ناشي از آن نقش دارند (

هاي كنترل سرعت و جلـوگيري از تصـادف و    به خريد سيستم

توسط رانندگان در كشور آمريكا توسط نجـم و   ،از آنها استفاده

همكارانش بررسي شد. آنها در تحقيق خود از روش پيمايشـي  

استفاده كرده و دريافتنـد، تمايـل بـه خريـد و اسـتفاده از ايـن       

ها توسط رانندگان از عوامـل اصـلي در بكـارگيري ايـن      سيستم

ر هلند منگ در كشو ).Najm et al، 2006باشد ( مي  ها  سيستم

دستيار راننـده    نوع سيستم 5و همكارانش امكان سنجي فني  لو

(سيستم ناوبري، كنتـرل سـرعت، جلـوگيري از تصـادف، حـق      

تقدم، حفظ خط عبوري) براي ايمنـي ترافيـك جـاده را مـورد     

 –بررسي قرار دادند. آنان تحقيـق خـود را بصـورت توصـيفي     

ها نقش بسـزايي   يستمكيفي انجام داده و نتيجه گرفتند كه اين س

ها داشته و با پيشرفت تكنولوژي كيفيت اينگونـه   در امنيت جاده

ها و اطمينان از بكارگيري آنها افزايش يافته و در مقابـل   سيستم

 Lu, Wevers & Van، 2005(يابد  مشكل هزينه كاهش مي

der Heijden.(  

 



1397، پاييز56ژوهشنامه حمل و نقل، شمارهپ  

 

295 

 

 محققان ايراني -2-2

ها صورت گرفته  مدر ايران نيز تحقيقاتي بر روي اين سيست

  :شود كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي

آزمايشگاهي  –تيموري و قطعي با استفاده از روش تحليلي 

تحقيقي در مورد شناسايي عوامل مـوثر در تصـادفات جلـو بـه     

عقب را انجـام داده و بـر اسـاس عوامـل مـوثر قـوانيني بـراي        

ار شـبيه  هشداردهي استخراج كردند سپس توسط يك نـرم افـز  

ساز، كارايي سيستم دستيار راننده پيشنهادي در حوزه هشدار و 

ــد  ــابي نمودن ــه عقــب را ارزي  جلــوگيري از تصــادفات جلــو ب

  ).1392(تيموري و قطعي، 

در تحقيقي سيستم جلـوگيري از تصـادف توسـط خـاكي،     

نديمي و خليفه مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت. ايشـان در مـورد       

مطرح در رابطـه بـا توسـعه آن     هاي چگونگي عملكرد و چالش

هـاي   بحث كردند و در آخر اين سيستم را با استفاده از شاخص

ايمني، ريسك پذيري و محافظه كاري مورد ارزيابي قرار دادنـد  

كيفي استفاده كـرده و بـه ايـن نتيجـه      –آنها از روش توصيفي 

رسيدند كه شاخص محافظه كار بيشتر در مواردي نظير شـرايط  

و هـوايي و شـاخص ريسـك پـذيري در شـرايط      نامساعد آب 

). در همـان  1390عادي مناسب است (خاكي، نديمي و خليفه، 

سال كفيل و فتحي در تحقيق خود به معرفي و نحـوه عملكـرد   

هاي بين خـودرويي   سيستم پيشگيري از تصادفات توسط شبكه

كيفـي بـراي تحقيـق     –پرداختند كه آنها نيز از روش توصـيفي  

 ).1390(كفيل و فتحي، اده كردند مورد نظر استف

در تحقيقي شـاخص ايمنـي ترمزگيـري اضـطراري جهـت      

تشخيص به موقع تصـادفات جلـو بـه عقـب توسـط علـوي و       

كيفي مورد بررسي قرار گرفت.  –همكارانش با روش توصيفي 

و شاخص سـر   آنها با بررسي بر روي شاخص زمان تا تصادف

ADAS بكار رفته در سيستم فاصله زماني
3
شاخصي پيشـنهاد   

هاي با خطر بالقوه برخورد جلو بـه عقـب را    كردند كه موقعيت

كنـد و شـاخص فـوق را بـا دو      چند ثانيه زودتر مشـخص مـي  

در  ).1389شاخص موجود مقايسه نمودنـد (علـوي و ديگـران    

اي ناشـي از تخلفـات راننـدگان     زمينه كاهش تصـادفات جـاده  

از سيستم هشدار دهنـده  رحيم اف، نراقي و نبي زاده با استفاده 

اي انجـام   كتابخانه –انحراف از مسير تحقيقي به روش تحليلي 

دادند كه هدف آنهـا آشـنايي كلـي بـا سيسـتم هشـدار دهنـده        

هزينـه   –انحراف از خطوط، معايب و مزاياي آن و آناليز سـود  

 ).1389اين سيستم بوده است (رحـيم اف، نراقـي و نبـي زاده،    

ي به بررسي كـاربرد سيسـتم هوشـمند    ذوقي، طلوعي و سيامرد

هـاي   دستيار راننده در جهت افزايش ايمني حمل و نقـل در راه 

آزمايشگاهي در تحقيق  –ايران پرداختند. آنان از روش تحليلي 

خود استفاده كردند و اثرات سيستم كنترل سرعت را با اسـتفاده  

از شبيه سازي كوچك بر روي بزرگراه بعثت در جنـوب شـهر   

  ).1389(ذوقي، طلوعي و سيامرادي،  بررسي نمودندتهران 

 

  متدولوژي تحقيق  -3
در ابتدا مشخصات هر يك از شش سيستم دسـتيار راننـده   

سيستم ناوبري، حفظ خط عبوري، جلوگيري از تصادف جلو، (

كنترل سرعت تطبيقـي، رعايـت حـق تقـدم و سيسـتم تمـاس       

ررسي ) و نقش هر سيستم در كاهش تصادفات مورد باضطراري

 گرديد. قرار مي

 

  سيستم ناوبري -3-1

سـاير   GPS با توجه به اينكه در ايران بـه غيـر از سيسـتم   

هاي ناوبري كاربرد عمومي ندارند، اين تحقيق صرفا بـر   سيستم

  صورت گرفته است. GPSاساس سيستم 

باشـد كـه هـر روز در     مي  ماهواره  24داراي  GPS سيستم

گردنـد و اطالعـات    زمين مـي  بار به دور 2مدارهاي دقيق خود 

 هـاي  كنند. از طرفي گيرنده برداشتي خود را به زمين مخابره مي

GPS       اين اطالعات را دريافـت كـرده و بـا انجـام محاسـبات

آورنـد.   هندسي، محل دقيق خود را بر روي زمـين بدسـت مـي   

زمان ارسال سيگنال از مـاهواره را بـا زمـان     GPSهاي  گيرنده

كنند و از اختالف ايـن دو زمـان، فاصـله      يدريافت آن مقايسه م

هـاي   شود. اين محاسبات بـا داده   گيرنده از ماهواره مشخص مي

 2ماهواره براي محاسبه  3دريافتي بصورت هم زمان از حداقل 

بعدي و يافتن طول و عرض جغرافيـايي، و همچنـين دريافـت    

ماهواره براي يـافتن مختصـات سـه بعـدي      4اطالعات حداقل 

هـا، گيرنـده    گيرد. با ادامه دريافت اطالعات از ماهواره ميانجام 

امكان محاسبه محل دقيق گيرنده، سرعت، جهت، مسير پيمـوده  

شده، فواصل طي شده، فاصله باقي مانده تـا مقصـد و بسـياري    

در  GPS سيســتم اطالعـات مفيـد ديگــر را خواهـد داشـت.    

 هــاي مختلفــي كــارايي دارد كــه بــا توجــه بــه پيشــرفت زمينــه

شـود. امـا    تكنولوژي عملكرد و مزاياي آن هر روز آشكارتر مي

چون هدف در تحقيق فوق بررسـي كـاهش تصـادفات توسـط     
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در  GPS تـوان از مزايـاي سيسـتم    مي  باشد لذا  مي  سيستم فوق 

  :كاهش تصادفات موارد زير را عنوان نمود

  دقت بسيار زياد در موقعيت يابي -

  بندي دقيق دارا بودن زمان -

  قابليت دسترسي هميشگي -

  قابليت كاربردي در هر شرايط آب و هوايي -

  عدم محدوديت در بكارگيري همگاني -

له، سـمت و  تعيين سرعت در سه محور، زمـان، تعيـين فاصـ    -

  دگراي نقطه مبداء و مقص

باشـد كـه    مـي   داراي مزايـاي ديگـري نيـز     GPS سيسـتم 

نمايـد كـه از    مـي رانندگان را ترغيب به استفاده از اين سيسـتم  

  :توان موارد زير را ذكر نمود مزاياي فوق مي

  نداشتن هيچگونه هزينه براي استفاده كنندگان -

  داشتن پوشش جهاني -

توان بـه مـوارد زيـر     از معايب اين سيستم در خودروها مي

  :اشاره كرد كه در كاهش تصادفات نقشي ندارد

انجـام   در شهرهايي همانند تهـران كـه سـاخت و سـاز زيـاد      -

هاي جديد در نقشـه   شود احتمال اين هست كه برخي مكان مي

هـا بـروز    ها تغيير كرده باشند و نقشـه  گيرنده نبوده يا برخي راه

هايي  رساني نشده باشد اين گونه مشكالت و خطاها در دستگاه

  تواند حادث گردد. هاي آفالين استفاده مي كنند مي كه از نقشه

  شود. ها ارتباط قطع مي داخل تونل ها و زير پل -

هاي زيـر را   تواند كمك سيستم ناوبري درون خودرويي مي

به رانندگان ارائه دهد و با كاهش حجم كاري راننـدگان باعـث   

  :كاهش وقوع تصادفات گردد

. رانندگاني كه به مسـير آشـنايي ندارنـد، بصـورت صـوتي و      1

يكـه  كند. بطور تصويري آنها را تا رسيدن به مقصد راهنمايي مي

با اين سيستم خيال رانندگان از گم كردن مسير و يا مسير اشتباه 

  گردد. رفتن، راحت مي

. با آگاهي دادن به رانندگان ناآشنا به مسير، باعث حذف تغيير 2

هاي ناگهاني، حركت با سـرعت پـايين    مسيرهاي ناگهاني، ترمز

  شود. براي پيدا كردن مسير مي

هـا،    هرها اعـم از بيمارسـتان  . اطالعات نقاط مهم در تمامي ش3

هـا، مراكـز    هاي بنزين، پـارك  ها، پمپ ها، سينما مساجد، حسينيه

هـاي پلـيس و ... را در اختيـار     ها، پاسگاه فرهنگي، آتش نشاني

  دهد. مي  رانندگان قرار 

.  اطالعات پوياي ترافيك، كوتـاه تـرين مسـير، سـريع تـرين      4

ــا    ــد را در اختي ــه مقص ــيدن ب ــان رس ــير و زم ــدگان مس   ر رانن

  دهد. قرار مي

 

  كنترل سرعت -3-2

  :شوند سيستم كنترل سرعت به دو دسته تقسيم مي

   كنترل سرعت معمولي -3-2-1

CCكنترل سرعت يا كروز كنترل معمولي (
اي براي  وسيله  ) 4

ثابت نگاه داشتن سرعت خـودرو در مقـدار مـورد درخواسـت     

طوالني بـه   راننده است و براي آسودگي رانندگي در مسيرهاي

هاي واسط امكان ثابت نگه  رود. اين سيستم توسط كليد مي  كار 

داشتن سرعت خودرو را در شرايط مختلـف بـدون اسـتفاده از    

ايـن كليـدهاي واسـط هـم روي      دهد. مي  پدال گاز را به راننده 

سردنده قابل نصب بـوده و هـم بـه صـورت بيسـيم (ريمـوت       

توانـد از طريـق    مـي   ده شود. راننـ  كنترل) روي فرمان نصب مي

كليدهاي فوق سرعت خودرو را افـزايش يـا كـاهش دهـد. در     

صورتيكه راننده پدال ترمز يا كالچ را فشار دهد سيستم كـروز  

كنترل قطع شده و بالفاصله كنترل سـرعت خـودرو در اختيـار    

در اين سيستم مقدار آخرين سرعت تنظيم  گيرد. مي  راننده قرار 

تواند با فشار دادن يـك   مي  شده و راننده  شده در حافظه ذخيره

كليد به طور اتوماتيك سرعت خودرو را به سرعت تنظيمي قبل 

توانـد در صـورت نيـاز بـه افـزايش       مـي   برساند. بعالوه راننده 

مقطعي سرعت خودرو با استفاده از پدال گاز سرعت را افزايش 

عت دهد و پس از رها كردن پدال گاز سيستم كروز كنترل، سـر 

  خودرو را بر روي مقدار تنظيم شده ثابت خواهد كرد.

 

   كنترل سرعت تطبيقي -3-2-2

ACCكروز كنترل تطبيقي (
) در واقـع يـك كنتـرل كننـده     5

تواند هنگام نزديك شدن بـيش   باشد كه مي مي  هوشمند سرعت 

كنـد   صورت خودكار سرعت را كم   از حد به خودرو جلويي به

ايـن سيسـتم ابتـدا راننـده      گردد. در و با ماشين جلويي همگام 

توسـط   ACC كند. سپس سيستم حداكثر سرعت را مشخص مي

هاي خود وضعيت خودروي جلويي را بررسي كرده اگر  حسگر

صورت  خودروي جلويي كندتر حركت كند، سرعت خودرو به 

خودكار كاهش داده و فاصله مجاز از خودروي جلويي كنترل و 

متوجـه شـود كـه ديگـر      ACC شـود و اگـر سيسـتم    حفظ مـي 
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خودرويي مقابل خود ندارد، كـروز كنتـرل سـرعت خـودرو را     

  رساند. مي  افزايش داده و به ميزاني كه راننده تنظيم كرده 

بـه دو صـورت    ACC بطور كلي كنترل سرعت در سيسـتم 

  :گيرد مي  انجام 

الف) تعيين سرعت وسيله نقليه با استفاده از سـرعت وســايل  

  نقليه جلويي

ب) تعيين سرعت وسيله نقليه با كنترل فاصله زماني يـا فاصـله   

  مكاني نسبت به وسـايل نقليه جلويي

هاي كروز كنترل فعال،  كنترل سرعت تطبيقي همچنين با نام

كروز كنترل مستقل، كروز كنترل هوشـمند، و يـا كـروز كنتـرل     

هاي كروز كنترل تطبيقـي را   شود. سيستم راداري نيز شناخته مي

  :توان به سه دسته تقسيم بندي كرد يم  

  ج) راداري    ب) ليزري  الف) دوربين

از مزايـاي كنتــرل ســرعت معمـولي در كــاهش تصــادفات   

  .اشاره كرد 2و  1توان به موارد  مي  

  . جلوگيري از تجاوز نا خواسته سرعت1

. جلوگيري از خستگي راننده ناشي از تمركز براي ثابت نگـه  2

ه افزايش امنيت به ويژه در مسـيرهاي  داشتن سرعت و در نتيج

  .طوالني

عيب سيستم فوق اين است كـه هنگـام اسـتفاده ميبايسـت     

عملكرد كلي خودرو را تحت كنترل داشت. سيستم كروز كنترل 

هاي باز، مسـتقيم و   ها و اتوبان معمولي براي استفاده در بزرگراه

طر كم تراكم طراحي شده است و استفاده از آن در موارد زير خ

  :دهد مي  ساز بوده و احتمال تصادف را افزايش 

  هاي با ترافيك سنگين مسير -

  هاي پر پيچ و خم مسير -

  هاي لغزنده يا خاكي مسير -

  مسيرهاي با شيب زياد -

از آنجا كه سيستم كنتـرل سـرعت معمـولي، كنترلـي روي     

ترمز و دنده (جهت كاهش سرعت) ندارد، در بسياري از مواقع 

خطر ساز بوده و سبب بروز تصادفات شديدي گردد و  تواند مي  

در شيب زياد نيز ممكن است سرعت خودرو بيشـتر از مقـدار   

سرعت تنظيم شده رود. بنابراين راننده ميبايست در اين شرايط 

 1به كمك پدال ترمز از افزايش سرعت جلوگيري كنـد. شـكل   

تفاوت عملكردي سيستم كنترل سـرعت معمـولي و تطبيقـي را    

  دهد. شان مين

  

  

  . مقايسه نحوه عملكرد كنترل سرعت تطبيقي و معمولي1شكل 

هاي كنتـرل سـرعت تطبيقـي     مزايا و معايب انواع سيستم از

 توان به موارد زير اشاره كرد: مي  

. عملكرد سيستم كروز كنترل دوربين و ليزري در شـرايط بـد   1

آلود   ، مهشود و در روزهاي باراني و هوايي دچار مشكل مي آب 

  كنند. درضمن سنسور ليزر پشت جلـو  و پر گرد و غبار كار نمي

شود و ممكن است خـاك و ضـايعات    پنجره خودرو نصب مي

  جاده و يا حشرات مرده، روي كاركرد آن تأثير منفي بگذارند.

هاي راداري در پشت يك پوشش پالستيكي قرار  . كروز كنترل2

و مه و باران بـر كـاركرد آن    مي گيرند لذا گرد و غبار، آلودگي

   تاثير ندارند.

  هاي راداري هزينه كمتري نسبت به ليزري دارند. . كروز كنترل3

هاي كنترل سرعت تطبيقي آنست كه به  . از مزيت كليه سيستم4

هر دليل سنسورها از كار بيافتد به راننـده هشـدار داده شـده و    

  شود. سيستم كنترل سرعت غير فعال مي
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  يري از تصادفجلوگ -3-3

هاي جلوگيري از تصادف بـر اسـاس ترمزگيـري و     سيستم

هـاي ترمـز    باشند. به طـور كلـي امنيـت سيسـتم     دهي مي فرمان

دهـي   هـاي فرمـان   دهي بوده و سيسـتم  اضطراري باالتر از فرمان

به صورت جزئي و كامال كنترل شده عمل كرده و هنوز  امروزه

  هم در تحقيقات محققان جاي دارد.

گيري در مرحله اول با استفاده از رادار،  هاي ترمز ستمدر سي

سنسور يا دوربين مانع، فاصله تا مانع و سرعت مـانع مشـخص   

  اي ـه دارـتدا با هشـالعات ابـاين اط اسـگردد و بعد بر اس يـم

گـردد. در   اي راننـده از وجـود خطـر آگـاه مـي       صري و المسهب

خودكار وارد عمـل   صورت اقدام به موقع راننده سيستم به طور

شود ولي در صورتيكه راننده اقدامي انجام ندهد با استفاده  نمي

از ترمز اضـطراري خودكـار، خـودرو را قبـل از مـانع متوقـف       

  كند.  مي

هاي زيـر را در اطـراف    سيستم جلوگيري از تصادف كنترل

  :دهد مي  خودرو انجام 

  . كنترل فاصله تا خودروي جلويي يا موانع روبرو1

گيرد و همواره  كروز كنترل تطبيقي مورد استفاده قرار ميدر 

فاصله ايمن با خودروي جلويي را حفظ كـرده و در صـورتيكه   

مانعي در جلوي خودرو قرار گيرد ابتدا با هشدار به راننده و در 

  كند. صورت عدم عكس العمل راننده، خودرو را متوقف مي

  . كنترل نقاط كور2

ور راننده قرار گيـرد بـا روشـن    هرگاه خودرويي در نقطه ك

شدن چراغي در مجاورت و يا روي آينه به راننده هشـدار داده  

طـور    شود و در صورتيكه احتمـال تصـادف بـاال باشـد بـه      مي

  اتوماتيك اين سيستم ترمز را فعال مي نمايد.

  . كنترل عابر پياده3

(رادار نوري) حضـور   6سيستم با استفاده از دوربين و ليدار

كند. اگر عابري وجود داشت، فاصـله   ا همواره بررسي ميعابر ر

آنرا با خودرو محاسبه كرده و در صورت لزوم به راننده هشدار 

دهد. اگر راننده اهميتي به هشدارها ندهد، با كـاهش فاصـله    مي  

شـده و در نهايـت خـودرو متوقـف       سيستم ترمـز اوليـه فعـال   

مـز اضـطراري در   نحوه عملكرد سيستم فوق بر پايه تر شود. مي

  نشان داده شده است. 2شكل 

  

  

 جلوگيري از تصادف بر پايه ترمز اضطراري  سيستم. 2شكل 

 

محل نسب سنسـور ليـدار بـر روي سـقف خـودرو، رادار      

معموالً در پشت جلو پنجره خودرو و دوربـين معمـوالً پشـت    

هـاي جـانبي    شيشه جلـو در كنـار آينـه عقـب خـودرو و آينـه      

نصـب دوربـين در كنـار ليـدار و رادار الزامـي       باشد. اگرچه مي

هاي ايمنـي و   نيست اما از آنجايي كه دوربين براي ساير سيستم

هـاي هشـدار خـروج از مسـير،      دستيار راننده هماننـد سيسـتم  

تشخيص تابلوهاي ترافيكي، تشخيص عـابر پيـاده و غيـره نيـز     

ز هـاي جلـوگيري ا   كاربرد دارد، استفاده از آن در انواع سيسـتم 

 تصادف رايج است.

  سيستم حق تقدم -3-4

در چند سال گذشته طراحان خودرو و دست اندركاران اين 

هـاي جديـد اطالعـاتي و     صنعت با توجـه بـه توسـعه فنـاوري    

DSRC ارتباطي مانند
7
CVT و يا 

8
باعث ايجاد نگاهي جديد به  

امكان برقراري ارتباط بـين   DSRC در فناوري خودرو شده اند.

هـا و   تجهيزات ارتباطي نصب شده در كنـار جـاده   خودروها و

هـا نيـز    شود كه تجهيزات كنار جاده مسيرهاي عبوري ايجاد مي

امكان ارتباط و تبادل اطالعات با يكديگر و با سـامانه مركـزي   

با توجه به پيچيـدگي و دشـواري توسـعه فنـاوري      خود دارند.
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DSRC هاي  و از طرفي به دليل ضرورت تعامل با ديگر فناوري

مثـل رديـابي    DSRCمرتبط، در حال حاضر كاربردهاي ابتدائي 

خودرو و پرداخت الكترونيكي عوارض در برخي از كشورها به 

نياز به يك بسـتر   DSRCاجرا در آمده است. كاربردهاي بيشتر 

هـاي مختلـف    ارتباطي مناسب و همچنين استاندارد سازي اليـه 

ريكا پـروژه اينتلـي   وزارت حمل و نقل آم 2012دارد.  در سال 

شروع كرد كه در آن جهـت   DSRCرا با كاربرد فناوري  9درايو

شـود بـه يـك بسـتر      تبادل اطالعات بين خودروها، تـالش مـي  

ارتباطي مناسب جهـت كنتـرل و مـديريت تـردد خودروهـا در      

بـا   CVTمعابر درون شهري و برون شهري دست يابند. فناوري 

هــاي  هــا و فنــاوري ليــتاي از قاب در اختيــار گــرفتن مجموعــه

بسـتري بـراي تبـادل    DSRC الكترونيكي و ارتباطي با محوريت

هيزات كنترلي كنار جاده را ايجـاد  اطالعات بين خودروها و تج

كند، كه سامانه ارتباطات خودرويي مجهـز بـه ايـن فنـاوري      مي

   :تواند خدمات زير را ارائه نمايد مي  

V2I) ايارتباط بين خودرو با زير ساخت جاده  -
10

)  

V2V) ارتباط بين خودروها -
11

)  

جهــت كــاهش  V2I از مزايــاي ايــن فنــاوري در بخــش

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي  تصادفات، تلفات و جرح 

  ها دهي جهت عبور خودروهاي امدادي در تقاطع . اولويت1

  . هشداردهي ورود خودرو از مسير فرعي2

  اط خارج از ديد راننده. اعالم وضعيت ترافيكي مسير در نق3

  هاي هواشناسي . اعالم وضعيت جاده به لحاظ پديده4

توان جهت كاهش تصادفات، تلفات  نيز مي V2V در بخش

  :و جرح به خدمات زير اشاره نمود

  . اعالم توقف ناگهاني خودروي جلويي1

. هشداردهي عبور خودروهاي امدادي به خودروهاي واقع در 2

  مسير

. اعالم تصادفات و وضـعيت ترافيكـي از طريـق حسـگرهاي     3

  موجود در خودروهاي جلويي

  :توان براي سيستم حق تقدم برشمرد مي  معايب زير را 

بـوده و داراي    . اين سيستم فعالً در مرحله تسـت و آزمـايش   1

  ).1390باشد (پوررضا و همكاران،  مي  هاي مختلفي  چالش

  باشد. يستم نياز به زيرساخت مي. براي اجرايي كردن اين س2

كند كه همه خودروها به اين سيستم  . زماني بدرستي عمل مي3

  مجهز باشند.

. چون سيسـتم و تكنولـوژي آن جديـد اسـت هزينـه آن نيـز       4

  باالست.

 

  سيستم حفظ خط عبوري -3-5

علت بسياري از تصادفات عدم حفظ خط عبـوري توسـط   

غير عادي، خواب آلودگي، رانندگان به دليل رانندگي در حالت 

باشـد. ايـن    عدم تمركز ناشي از خستگي و حـواس پرتـي مـي   

سيستم توسط سنسورهاي خود خطوط عبوري را همواره كنترل 

كند و در صورتيكه راننده براي گردش راهنمـاي خـودرو را    مي

دهد كه تغيير مسير با كنتـرل و   مي  فعال نمايد سيستم تشخيص 

ه و از خطاهاي دريافتي ناشي از عبور از اختيار راننده انجام شد

كند اما اگر راهنما توسط راننده روشن نباشد  خط صرف نظر مي

هرگونه تغييري كه موجب خروج از خط عبوري گردد در ابتدا 

اي (لـرزش فرمـان يـا     سيستم بصورت صوتي، بصري يا المسه

LDWS)دهد مي  صندلي راننده) و يا تركيبي به راننده هشدار 
12

) 

و در صورت عدم عملكـرد درسـت و بموقـع توسـط راننـده       

سيستم بصورت اتوماتيك با كاهش سرعت و اصـالح حركـت   

كنـد   خودرو در خـط عبـوري جلـوگيري مـي    فرمان از انحراف 

(LKAS
13

تـوان بـه    مـي   از مزاياي سيستم حفظ خط عبـوري   .(

  كاهش انواع تصادفات زير اشاره كرد:

حالـت امكـان چـپ شـدگي،      . خروج از خط كناري: در اين1

تصادف و برخورد با موانعي از قبيـل گـارد ريـل، عاليـم كنـار      

مسير، تير چراغ برق، درختان، خودروهاي پارك شـده در كنـار   

مسير و يا موانع طبيعي وجود دارد. در اين نوع خـروج از خـط   

  بينند. راننده و سرنشينان يك خودرو در حادثه آسيب مي

د با خودروي كناري: در ايـن حالـت   . خروج از خط و برخور2

امكان برخورد دو خودرو كه در يك جهت حركـت مـي كننـد    

  وجود دارد.

. خــروج از خــط ميــاني: در ايــن حالــت امكــان برخــورد دو 3

  خودرو كه در دو جهت مخالف حركت مي كنند وجود دارد.

توان موارد زير را ذكر كـرد كـه    مي  از مشكالت اين سيستم 

ين سيستم در كاهش تصادفات نقشـي نداشـته   شوند ا باعث مي

  :باشند

توانـد تمايـل اسـتفاده     مي  . هشدارهاي زياد توسط اين سيستم 1

رانندگان از سيسـتم فـوق را كـاهش دهـد و راننـده اقـدام بـه        

  خاموش كردن سيستم نمايد.
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. در شرايط وجود برف و باران و يا مسيرهايي كه خطـوط آن  2

  دهد. مي  يي خود را از دست مشكل دارند اين سيستم كارا

 

  سيستم تماس اضطراري -3-6

ميليـارد يـورو بـراي     160اي به طور ساالنه  تصادفات جاده

اقتصاد اروپا هزينه در بردارند. درحالي كه هزينه هر كدام از اين 

يـورو بـراي هـر اتومبيـل تخمـين زده       100ها كمتـر از   سيستم

هاي عضو اتحاديـه  هاي كشور شود، مجهز شدن تمام اتومبيل مي

 26جويي ساالنه رقمي معـادل   به صرفه eCallاروپا به سيستم 

ميليارد يورو منجر خواهد شد. عرضه اين نوع فناوري نـه تنهـا   

و كارهـا را نيـز قـادر     ها مفيد اسـت بلكـه كسـب    براي مشتري

سازي و مخابرات به  سازد تا به واسطه  تجهيز صنايع اتومبيل مي

اي، خدمات  تفاده از فناوري رديابي ماهوارهاين نوع سيستم و اس

هاي بروزتري را (مانند سيستم عوارض الكترونيك يا  و كاربري

  هاي ديجيتال) ارائه كنند. تلگراف

مرحله بعـدي در ايـن تحقيـق بـا مراجعـه بـه سـازمان         در

ترافيك شـهرداري تهـران، پلـيس راه و راهـور اسـتان تهـران،       

اي و شـبكه فضـاي    ابخانـه سازمان پزشـك قـانوني، مراجـع كت   

مجازي، آمار و اطالعات تصادفات مربـوط بـه شـهر تهـران در     

گردد. سپس با توجه به مزايـايي كـه    جمع آوري مي 1393سال 

هاي دستيار راننده در كاهش تصادفات دارند،  هر يك از سيستم

اي كه بتوان هر  اقدام به تقسيم بندي آمار تصادفات نموده بگونه

اي دستيار راننده را به نوعي از تصادفات مرتبط ه يك از سيستم

نمود تا در صورت استفاده از سيسـتم دسـتيار راننـده مربوطـه     

در گـام   بتوان تعداد تلفات، مجروح و خسارات را تعيين كـرد. 

هاي تلفـات، مجـروح و خسـارات ناشـي از عـدم       بعدي هزينه

توجـه  هاي دستيار راننده محاسبه گرديد و بـا   استفاده از سيستم

هـاي دسـتيار راننـده و     به هزينه بكارگيري هر يـك از سيسـتم  

b/cمنافع به مخارج ( استفاده از روش اقتصاد مهندسي
) اقدام 14

  گردد. هاي دستيار راننده مورد اشاره مي بندي سيستم به اولويت

 

 هاي تحقيق تجزيه و تحليل داده -4

هـران  بر اساس گزيده آمار و اطالعات حمل و نقل شـهري ت    

كه توسـط معاونـت و سـازمان حمـل و نقـل و       1393در سال 

ترافيك شهرداري تهـران منتشـر شـده، اسـتان تهـران بـا نـرخ        

 3,5وسيله به ازاء هـر نفـر داراي    0,4مالكيت سواري شخصي 

  باشد. ميليون خودروي شخصي مي

با توجه به گزارش فوق آمـار تعـداد كشـته، مجـروح و تعـداد      

 1توان در جدول  مي  صحنه تصادفات را تصادفات خسارتي سر 

براي بـرون شـهر تهـران     2براي درون شهر تهران و در جدول 

  مشخص كرد.

  

  سرصحنه تصادفات 1393. آمار تصادفات درون شهري 1جدول 

 كل تصادفات
تصادفات 

 خسارتي

 تصادفات فوتي تصادفات جرحي

 استان تهران

 فقره متوفي فقره مجروح

 شرق استان 41 45 585 717 1585 2211

 غرب استان 30 33 581 740 1167 1778

 تهران بزرگ 200 219 13639 14779 34617 48456

 جمع 271 297 14805 16236 37369 52445
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  سر صحنه تصادفات 1393. آمار تصادفات برون شهري 2جدول 

 كل تصادفات
تصادفات 

 خسارتي

 تصادفات فوتي  تصادفات جرحي

 استان تهران

 فقره متوفي فقره مجروح

 شرق استان  88 103 210 272 3071 3369

 غرب استان  86 101 631 822 4631 5348

 جمع  174 204 841 1094 7702 8717

  

با توجـه بـه جـداول فـوق تعـداد مجمـوع فـوتي، مجـروح و         

خسارتي ناشي از تصادفات در استان تهران به ترتيـب برابـر بـا    

بـا توجـه بـه آمـار      فقره خواهـد شـد.   45071و  17330، 501

متوفيـات و مصــدومين ناشـي از حــوادث راننـدگي بــه مراكــز    

در اسـتان تهـران تعـداد     1393پزشكي قانوني كشور طي سـال  

و تعداد  1295روز)  30متوفي (فاصله تصادف تا فوت كمتر از 

در ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه       باشـد.  نفر مي 35702مصدومين 

ــ  ــازمان همك ــزارش س ــي راه    اريگ ــراي ايمن ــاني ب ــاي جه ه

(GRSP
15

مالك كشته بر اسـاس (فاصـله تصـادف تـا فـوت       (

روز) از آمار مراكز پزشكي قانوني كشور در تعيـين   30كمتر از 

تعداد كشته و مجروح در تصادفات و از آمار پليس راه و راهور 

از طرفـي بخـاطر    تعداد خسارتي مالك عمل قـرار مـي گيـرد.   

ط و نـاقص از تعـداد مجروحـان، بـرآورد     هاي هاي غل گزارش

مجروحان وضع نامناسب تري نسبت به گـزارش تلفـات دارد.   

بــر اســاس گــزارش بانــك اطالعــات بــين المللــي ترافيــك و  

IRTAD،2004اي ( تصادفات جاده
) تصميم گرفته شده كه در 16

كشورهاي در حال توسعه همانند ايران براي هر كشـته حـداقل   

در نظر گرفته شود كه آمار مراكز پزشكي نفر مجروح  30تا  20

مجروح  وجود  27,5دهد براي هر كشته  مي  قانوني كشور نشان 

طبق اعالم رئيس  داشته كه در محدوده بازه پيشنهادي قرار دارد.

اي هزينـه اي معـادل    پليس راه ناجا هر مرگ در تصادفات جاده

ـ        ر يك ميليـارد و دويسـت ميليـون تومـان هزينـه مسـتقيم و غي

بـا توجـه    ).1395مستقيم براي كشور دارد (سايت خبر آنالين، 

FHWAهاي فدرال آمريكـا (  به آيين نامه بزرگراه
) در سـال   17

دالر و  19000هزينه هر مجروح بابت جراحـت خفيـف    1994

دالر اما چـون آمـاري مبنـي بـر      180000بابت جراحت شديد 

احـت  ميزان جراحت خفيف و شديد بدست نيامد براي هر جر

دالر در نظر گرفته شد كـه بـا توجـه بـه      99500هزينه متوسط 

(ســـايت خبرگـــزاري  1393متوســـط قيمـــت دالر در ســـال 

تومان، هزينه هر مجروح  3300) معادل 1394دانشجويان ايران، 

ميليون تومان مـي گـردد. از طرفـي پايـه بيمـه       330تقريباً برابر 

 200برابـر   1393جاني در بيمه نامه هاي شخص ثالث در سال 

ميليون تومان بوده است. لذا در اين تحقيق مالك عمـل هزينـه   

با توجه بـه آيـين    ميليون تومان قرار مي گيرد. 200هر مجروح 

 2000هاي فدرال آمريكا هزينه هر خسارت معـادل   نامه بزرگراه

 3300دالر در نظر گرفته شده است كه با توجه بـه قيمـت دالر   

شـود كـه پايـه     هزار تومان مي 6600 برابر 1393تومان در سال 

 5برابر  1393هاي سال  بيمه خسارتي شخص ثالث در بيمه نامه

بـا  ميليون تومان بوده كه مقدار فوق مالك عمـل قـرار گرفـت.    

هزينه فوت، مجروح و خسـارت ناشـي   توجه به موارد ياد شده 

  ارائه شده است. 3از تصادفات محاسبه و نتيجه آن در جدول 

باشـد. لـذا بـا توجـه بـه       مـي    1393بر اساس سـال   هزينه فوق

درصـدي در   11,2گزارش بانك مركزي مبنـي بـر نـرخ تـورم     

 1395درصـدي در دوازده مـاه    9و نرخ تورم  1394دوازده ماه 

 10,8تقريبـاً برابـر    1395هزينه كل تصادفات در انتهـاي سـال   

در ميليون خودرو  3,5تريليون تومان است كه با توجه به تعداد 

 3,5استان تهران سهم هـر خـودرو در تصـادفات تقريبـاً برابـر      

 آيد.ميليون تومان  بدست مي

مقــاالت و گزارشــات مختلفــي در نشــريات، مجلــه هــا و 

گزارشات پليس راه و راهور عوامل موثر در تصادفات و نقـش  

است. در ايـن تحقيـق    دادههر يك از آنها را مورد بررسي قرار 

پاك (هاي خطاي رانندگي در شدت تصادفات  تعيين تأثير مؤلفه

) را كـه نتـايج آن بـا گزارشـات پلـيس      1391گوهر و كاظمي، 

ــال   ــا در س ــور ناج ــودرو،  1394راه ــايت جــوان خ )  1394(س
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اختالفات ناچيزي دارد مورد استفاده قرار گرفـت. عامـل عـدم    

آشنايي راننده به جاده به صورت مجـزا در ايـن تحقيـق مـورد     

فته كـه بخـاطر نيـاز بـه ايـن عامـل از تحقيـق        بررسي قرار نگر

بررسي نقش عوامل خطر انساني در شدت سوانح ترافيكـي در  

ــاري، ســوري و   راه ــرون شــهري كشــور (بختي هــاي درون و ب

ارائه  4گردد و نتايج آن در جدول  ) استفاده مي1393همكاران، 

سـال داشـته    10با فرض آنكه هر سيسـتم عمـر مفيـد     شود. مي

طول اين مدت نيازي بـه صـرف هزينـه اي نداشـته     باشد و در 

  گردد. استفاده مي 1باشد براي تعيين منافع هر سيستم از فرمول 

 

 هزينه ناشي از تصادفات .3جدول 

 هزينه

 (ميليون تومان)

 مبلغ

 (ميليون تومان)

 نوع تصادف تعداد

 فوت 1295 1200 1554000

 مجروح 35702 200 7140400

 رتخسا 45071 5 225355

 تريليون تومان 8,9 ≈) 1393هزينه كل تصادفات استان تهران (

  

  علت تصادفات و درصد فراواني .4جدول 

 علت تصادفات درصد علت تصادفات درصد

 عدم رعايت فاصله طولي 10,1 گردش به طرز غلط 1,2

 عدم رعايت فاصله عرضي 3 عبور از محل ممنوع 0,2

 رعايت حق تقدم عدم 12,5 حركت در خالف جهت 0,9

 عدم توجه به جلو 24,3 حركت با دنده عقب 2,8

 عدم مهارت در رانندگي 0,3 نقص فني حادث در وسيله نقليه 0,9

 عدم توانايي كنترل در وسيله نقليه 16 نقص فني مستمر در وسيله نقليه 0,3

 تخطي از سرعت مطمئنه 5,7 تغيير مسير ناگهاني 4,7

 تجاوز از سرعت مجاز 0,4 عبور از چراغ قرمز 0

 تجاوز به چپ ناشي از سبقت 4,6 دور زدن در محل ممنوع 0,4
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 انحراف به چپ 8,7 عدم آشنايي به جاده 0,3

 انحراف به راست 0,3 ساير علل 2,4

100 
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bi: منفعت هر سيستم  

Cكـه   95نتهاي سـال  : هزينه كل تصادفات در استان تهران در ا

  تريليون تومان است 10,8برابر 

siمجموع درصد كاهش تصادفات توسط هر سيستم :  

T  ميليـون خـودرو    3,5: تعداد خودرو در استان تهران كه برابـر

  است

L سال در نظر گرفته شده است 10: عمر مفيد سيستم كه  

با توجه به مزاياي هر سيستم در كاهش تصادفات و جدول 

ارائـه   6و  5آيد كه نتيجـه آن در جـداول   بدست مي Sمقدار  4

) ciشود. الزم بذكر است در جدول فوق قيمت هر سيسـتم (  مي

دست آمد ه بر اساس اطالعات موجود در سايت هاي مختلف ب

 ،)1395بطوريكه سيستم ناوبري (سايت هميـار جـي پـي اس،    

ــرعت تطبيقــي(    ــتم كنتــرل س ــتم itskrs، 2010سيس )، سيس

، 2010صادف جلو و سيستم حفظ خط عبـوري ( جلوگيري از ت

itsbenefits و  )1395(سايت چرخـان،  ) و سيستم حق تقدم

تومان مورد محاسبه  3500با در نظر گرفتن قيمت هر دالر برابر 

  قرار گرفته است.

  

  هر سيستم b/c. تعيين منفعت، قيمت و مقدار 5جدول 

b/c  قيمت سيستم)ci( 
 منفعت سيستم

)bi( 

صد مجموع در

siكاهش (
( 

درصد 

 كاهش

 نوع سيستم جلوگيري از علت تصادف

 عدم آشنايي به جاده 0.3 0.3 93000 350000 0.27

سيستم 

 ناوبري

3.97 3500000 13890000 45 

 عدم رعايت فاصله طولي 10.1

كنترل سرعت 

 تطبيقي

 عدم توجه به جلو 24.3

 عدم مهارت در رانندگي 0.3

 به چپ ناشي از سبقتتجاوز  4.6

 تخطي از سرعت مطمئنه 5.7

4.33 2800000 12130000 39.3 

 عدم رعايت فاصله طولي 10.1

جلوگيري از 

 تصادف جلو

 عدم توجه به جلو 24.3

 عدم مهارت در رانندگي 0.3

 تجاوز به چپ ناشي از سبقت 4.6
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4.38 1200000 5250000 17 

 اصله عرضيعدم رعايت ف 3

حفظ خط 

 عبوري

 عدم مهارت در رانندگي 0.3

 انحراف به چپ 8.7

 انحراف به راست 0.3

 تغيير مسير ناگهاني 4.7

1.9 14000000 26540000 86 

 عدم رعايت فاصله طولي 10.1

 سيستم حق

 تقدم

 عدم توجه به جلو 24.3

 عدم رعايت فاصله عرضي 3

 عدم رعايت حق تقدم 12.5

 عدم مهارت در رانندگي 0.3

 عدم توانايي كنترل وسيله 16

 تجاوز به چپ ناشي از سبقت 4.6

 انحراف به چپ 8.7

 انحراف به راست 0.3

 گردش به طرز غلط 1.2

 تغيير مسير ناگهاني 4.7

 عدم آشنايي به جاده 0.3

  

سيستم تماس اضطراري در كاهش تصادفات نقشـي نـدارد   

خودكار با مراكز خدمات  اما در هنگام تصادف به صورت كامالً

گيرد و وضعيت راننده و ديگـر سرنشـينان    اضطراري تماس مي

كنـد. طبـق برآوردهـاي     خودرو حادثه ديده را به آنها اعالم مـي 

تصادفات  انجام شده اينكار سرعت حضور نيروهاي امدادي در

درصـد افـزايش    50درصد و در مناطق روسـتايي   40 را شهري

درصدي هزينـه   6درصدي تلفات و  4كه باعث كاهش  دهد مي

 MOBILITY AND، 2014(گــــردد  مجــــروحين مــــي

TRANSPORT(  در اسـتان   1393منفعت سيستم فوق در سال

محاسـبه شـده و در    1395تهران و با توجه به رشد آن در سال 

گردد. در جدول فوق هزينـه سيسـتم تمـاس     ائه ميار 6جدول 

اضطراري با توجه به سايت معاونـت حمـل و نقـل و ترافيـك     

بنـدي شـش    مورد محاسبه قرار گرفتـه اسـت. جهـت اولويـت    

  سيستم دستيار راننده مورد بررسي ابتدا بر اساس ارزيابي فني و 

  

اقتصادي بدست آمده و با روش منافع بـه هزينـه هـر يـك از     

م دستيار راننده ذكر شده را از بيشترين مقدار ارزش شش سيست

b/c 7كـه جـدول    د،بنـدي مـي گـرد    كمترين مقدار اولويت به 

هر سيستم  7در مرحله دوم به ترتيب جدول باشد.  نتيجه آن مي

از نظر تكنولوژي ساخت مورد بررسي قرار گرفت. تكنولـوژي  

بسياري ها بجز سيستم حق تقدم وجود داشته و در  كليه سيستم

گردنـد و يـا بصـورت آپشـن در اختيـار      از خودروها نصب مي

خريداران خودرو قرار مي گيرند. سيستم حق تقـدم تـاكنون در   

هيچ كشوري فراگير نشده و تنها در مرحلـه تسـت و آزمـايش    

خودرو در دانشگاه ميشـيگان   2500اي كه حدود  باشد بگونه مي  

اده ســازي ايــن بـا ايــن تكنولــوژي در حـال تــردد هســتند. پيـ   

هاي فني، عملياتي، حـاكميتي و قـانوني    تكنولوژي داراي چالش

است. لذا ميبايست به جابجايي دو سيستم حق تقدم و نـاوبري  

  گردد. ارائه مي 8اقدام نمود كه نتيجه آن در جدول 
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  سيستم تماس اضطراري b/c. تعيين منفعت، قيمت و مقدار 6جدول 

b/c 

قيمت 

 سيستم

براي هر  منفعت سيستم

خودرو در طول عمر 

 سال 10

منفعت كل 

 1395سال 

منفعت كل 

 1393سال 

درصد  هزينه منفعت

 كاهش

منفعت 

 سيستم

 نوع سيستم

 تومان) بر حسب (ميليون

4.77 350000 1670000 594627 490584 

تماس  تلفات 4 1554000 62160

 مجروح 6 7140400 428424 اضطراري

  

  b/cهاي دستيار راننده بر اساس  بندي اقتصادي سيستم ويت. اول7جدول 

b/c اولويت بندي اقتصادي نوع سيستم دستيار راننده هزينه سيستم 

 1 تماس اضطراري 350000 4,77

 2 حفظ خط عبوري 1200000 4,38

 3 جلوگيري از تصادف جلو 2800000 4,33

 4 كنترل سرعت تطبيقي 3500000 3,97

 5 ق تقدمح 14000000 1,9

 6 سيستم ناوبري 350000 0,27

  بندي با توجه به تكنولوژي . اولويت8جدول 

 نوع سيستم دستيار راننده
اولويت بندي 

 فني و اقتصادي

 1 تماس اضطراري

 2 حفظ خط عبوري

 3 جلوگيري از تصادف جلو

 4 سيستم كنترل سرعت تطبيقي

 5 سيستم ناوبري

 6 حق تقدم

 

ق با توجه به تكنولوژي و امكان ساخت، بندي فو اولويت

صـورت   b/c ارزيابي فني، هزينه اوليـه كمتـر و مقـدار بيشـتر    

گرفته است كه با كارهاي صورت گرفته در دنيـا نيـز مطابقـت    

اي كه بخاطر اهميت ويـژه تمـاس اضـطراري طبـق      دارد بگونه

تمـامي   2018مـارس   31جديدترين حكـم اتحاديـه اروپـا، از    

بايسـت بـه سيسـتم تمـاس     در اين قاره مـي  خودروهاي جديد

ــد( هــاي  شــركت ).theverge، 2015اضــطراري مجهــز گردن

هاي خود آپشن هايي كه باعث افـزايش   خودروسازي در رقابت

هاي  باشند را ارائه مي كنند كه سيستم ايمني و راحتي راننده مي

ــوان    ــو بعن ــوگيري از تصــادف جل ــوري و جل ــظ خــط عب حف

تكـي يـا بصـورت پكـيج ايمنـي و      هاي ايمنـي بصـورت    آپشن

ــوان    ــاوبري بعن ــي و سيســتم ن ــرعت تطبيق ــرل س سيســتم كنت

هاي رفاهي ارائه مي گردند كه موارد ياد شده نيز گواهي  سيستم

  باشد. بندي فوق مي بر تاييد اولويت

 

  گيرينتيجه -5
اولين هدف در اين تحقيـق بررسـي كـاهش حجـم كـاري و        

هاي دسـتيار   ارگيري سيستمافزايش راحتي راننده در صورت بك
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و ص گرديد سيستم كنترل سـرعت تطبيقـي   راننده بود كه مشخ

هدف بعدي كـه از   سيستم ناوبري اين هدف را دنبال مي كنند.

هـاي دسـتيار    اهميت ويژه اي برخوردار بـود، بررسـي سيسـتم   

راننده در كاهش تصادفات جهت افزايش ايمني خودرو مد نظر 

  :يق مشخص گرديدقرار گرفت كه در اين تحق

توانند باعث كاهش خطاهاي هاي دستيار راننده مي الف) سيستم

   انساني در رانندگي شوند.

توانـد بطـور    مي  ب) سيستم حق تقدم در صورت اجرايي شدن 

  اي نقص محدوديت ديد راننده را برطرف سازد.گسترده

هاي حفظ خط عبوري، جلوگيري از تصـادف جلـو،    سيستمج) 

هـاي مكـرر و يـا     تطبيقي و حق تقدم بـا هشـدار   كنترل سرعت

تواننـد بـه كـاهش تخلفـات     اعمال كنترل جزئي و يا كلـي مـي  

دهد،  مي  رانندگي كه در اثر عملكرد و يا رفتارهاي نامناسب رخ 

هـاي فنـي و اقتصـادي شـش      با توجه به ارزيـابي  كمك نمايند.

  سيستم دستيار راننده مورد نظر نتايج زير حاصل گرديد:

لــف) بــا توجــه بــه ميــزان زيــاد تصــادفات در ســطح كشــور ا

تكنولوژي سيستم تماس اضطراري با كمترين هزينه اوليه بـراي  

ــراي كشــور    ــادر اســت بيشــترين منفعــت را ب ــر خــودرو ق   ه

  ايجاد نمايد.

ب) قيمت سيستم كنتـرل سـرعت تطبيقـي بـه همـراه سيسـتم       

ري جلوگيري از تصادف جلو ارائه شده و بدون سيستم جلـوگي 

شـود. لـذا    از تصادف جلو به كنترل سرعت معمولي تبديل مـي 

  كارايي دو گانه ايمني و رفاهي دارد. اين سيستم

ج) سيستم ناوبري از نظـر كـاهش تصـادفات سيسـتم مقـرون      

هاي خودروسازي مي توانند با قرار  بصرفه اي نيست اما شركت

يي هاي ديجيتالي درون خـودرو  دادن اين سيستم در كنار سيستم

  و تمركــز بــر روي راحتــي راننــده نســبت بــه جلــب مشــتري 

  اقدام نمايند.

 

  هانوشتپي -6
1. World Health Organization 
2. Emergency Call 

3. Advanced driver-assistance systems 

4. Cruise control 

5. Adaptive Cruise Control 

6. Light Radar (Lidar) 

7. Dedicated Short Range Communications 

8. Connected Vehicle Technology 

9. Intelli Drive 

10. Vehicle-to-Infrastructure Control 

11. Vehicle-to-vehicle 
12. Lane Departure Warning System 

13. Lane Keeping Assist System 

14. Benefit to Cost Method 
15. Global Road Safety Partnership 

16. International Road Traffic and Accident 

Databases (IRTAD) 

17. Federal Highway Administration 

 

 

 

  مراجع -7

 ،مهمانـدار، م.  ،صالحي، م.، عيني، ا. ،سوري، ح. ،بختياري، م. -

بررسي نقش عوامل خطر انسـاني در شـدت سـوانح    " ،)1393(

مجله ارتقـاي  ، "هاي درون و برون شهري كشور ترافيكي در راه

  . 1. شـــماره 2هـــا دوره ايمنـــي و پيشـــگيري از مصـــدوميت

  .8تا  1 .ص

  

هـاي   تعيين تاثير مولفـه " ،)1391( ،كاظمي م. ،پاك گوهر، ع. -

فصــلنامه مطالعــات  ،"خطــاي راننــدگي در شــدت تصــادفات

  .90تا  86 ، ص.راهورپژوهشي 

  

سيسـتم دسـتيار راننـده    " ،)1392( ،قطعـي، م.  ،تيمـوري، ف.  -

هشدار تصادفات جلو به عقب بر اساس قوانين استخراج شـده  

، سـيزدهمين كنفـرانس بـين    "از روشهاي طبقه بندي هوشـمند 

  المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك تهران.

  

ــاكي، ع. - ــديمي، ن. ،خـ ــه، و. ،نـ ــي " ،)1390( ،خليفـ بررسـ

 ITSاي از هاي پيشرفته دستيار راننـده بـه عنـوان شـاخه     سيستم

، يازدهمين كنفرانس بـين المللـي   "وگيري از تصادفسيستم جل

  مهندسي حمل و نقل و ترافيك تهران.

 

ــوعي، م. ،ذوقــي، ح. - ــاربرد " ،)1389( ،ســيامرادي، ك. ،طل ك

سيستم هوشمند دستيار راننده در جهت افزايش ايمني حمـل و  

هاي ايران (مطالعه موردي بزرگراهي در جنوب شهر  نقل در راه

كنفرانس بين المللي مهندسي حمـل و نقـل و   ، دهمين "تهران)

  ترافيك تهران.

 

كــاهش " ،)1389( ،نبــي زاده، م. ،نراقــي، م. ،رحــيم اف، ك. -

اي ناشـي از تخلفـات راننـدگان بـا اسـتفاده از       تصادفات جـاده 
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دهمين كنفـرانس بـين    ،"سيستم هشدار دهنده انحراف از مسير

  المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك تهران.

  

 2020تا سال  V2Vسيستم ارتباطي " ،)1395( ،.، سرمضاني -

  . 28310، در سايت چرخان كد خبر"شود! ميالدي اجباري مي

  

رحيمي سپهر،  ،هوشمندي شجاع، م.، رحماني، خ.، مرادي، ع. -

مــروري بــر وضــعيت حــوادث " ،)1395( ،خورشـيدي، ع.  ،ح.

پزشـك  مجلـه   ،"رانندگي در ايران در مقايسه با ساير كشـورها 
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