
 

 

ستم یس: ITSاز  ياار راننده، به عنوان شاخهیشرفته دستیپ يهاستمیس یبررس
  از تصادف يریجلوگ

  
 دانشیار گروه راه و ترابري دانشگاه علم و صنعت ایران، یمنصورخاک یعل

 دانشجوي دکتري راه و ترابري، دانشگاه علم و صنعت ایران، یمید ندینو

 ترابري، دانشگاه صنعتی امیر کبیردانشجوي دکتري راه و ،  فهید خلیوح

  

  دهیچک

هوشمند حمـل و   يهاسستمی، کاربرد سارتباطیو  یکیالکترون يهايآورفنو گسترش شرفت یبا پ یبطورکل
ار راننده یشرفته دستیپ يهاستمیس. باشدیش میدر حال افزا يک و ترابریتراف ینه مهندسیدر زم )ITS( نقل

)ADAS(يهارشاخهی، که از ز ITS وارد بر رانندگان با فراهم نمودن  يشود، با هدف کاهش بار کاریمحسوب م
ن یاز ا یکین مقاله یدر ا. افته استیتوسعه  یات رانندگیاز عمل یهائو برعهده گرفتن بخش یبانیاطالعات پشت

ـ تراف یمنینه ایدر زم، )CAS(از تصادف  يریستم جلوگیها با نام سستمیس از  يریجلـوگ  در ارتبـاط بـا  ک و ی
ـ   در رابطه با ن منظوریا يبرا. ردیگیقرار م یابیمورد ارزتصادفات جلو به عقب،  ـ ا یاصـول کل هـا،  سـتم ین سی

 يبا توجه به فعالسـاز ان، یدر پا. شودیبحث ممطرح در رابطه با توسعه آنها  يهاعملکرد آنها و چالش یچگونگ
قرار گرفته و با  یها مورد بررسن شاخصیمورد از ا دوکاربرد ، یمنیا يهابا استفاده از شاخص CAS يهاستمیس
  . شودیسه میگر مقایکدی

  
ار راننده، تصادفات جلو به عقب، یشرفته دستیپ يهاستمیهوشمند حمل و نقل، س يهاستمیس :کلید واژه

  .از تصادف يریستم جلوگیس

   



 

 

  مقدمه -1

هوشـمند حمـل و    يهاستمیموجب توسعه س یو مخابرات یکیالکترون يهايآورشرفت و گسترش فنیپ
، مطـرح  ITS ياهرشاخهیاز ز یکی، )ADAS2(ار راننده یشرفته دستیپ يهاستمیس. ، شده است)ITS1(نقل 
وارد بـر   يهـا کـاهش بـار کـار    سـتم ین سیـ هدف از توسـعه ا . باشدیه مینقلوسائلبهبود عملکرد  نهیدرزم

در . باشدیم یات رانندگیاز عمل یهائا برعهده گرفتن بخشیو  یبانیرانندگان با فراهم نمودن اطالعات پشت
در  یاطالعـات  يهـا بسـته  فـراهم نمـودن  راننده بـا   يها کاهش خطاستمین سیاز کاربرد ا یواقع هدف اصل
از تصـادف   يریجلوگ يهاستمی، سADAS يهار مجموعهیاز ز یکی. باشدیرو مشیپ يهاتیرابطه با موقع

)CAS3 (الوقـوع و  بیـ قر جلـو بـه عقـب    ها آگاه کردن راننـدگان از تصـادفات  ستمین سیا فهیوظ. باشدیم
-یوه خودکـار مـ  یبش) يریر ترمزگینظ( یات رانندگیعمل یبا انجام برخ رخداد برخورداز  يریاحتماالً جلوگ

از  يریجلـوگ  يهـا ستمیس یستیالزم بذکر است که، با توجه به تنوع تصادفات و عوامل رخداد آنها، با .باشد
  . ابدیک از تصادفات توسعه یاز هر  يریجلوگ يبرا ياتصادف جداگانه

درصـد از کـل    23میلیون در سال، حـدود   5/1عقب با فراوانی به، تصادفات جلو NHTSA4گزارشطبق 
درصد کل تصـادفات از   15در ایران نیز حدود . ]1[دهند نقلیه ایاالت متحده را تشکیل میتصادفات وسایل

یکی از دالیل اصلی این نوع تصادفات، عدم توانائی خـودرو عقبـی در حفـظ فاصـله     . تنوع جلو به عقب اس
-در اکثر موارد این عدم حفظ فاصـله طـولی مناسـب بـه    . ]2[طولی مناسب نسبت به خودرو جلوئی است 

توانـد در کـاهش   یاز تصادف مـ  يریجلوگ يهاستمین استفاده از سیبنابرا. ]3[واسطه خطاي انسانی است 
ه عنوان راهبـرد  ها بستمین سیدر ا یمناسب يارهایکه از مع یالبته بشرط. تصادفات جلو به عقب موثر باشد

ر ییـ تغ ی، بنـوع CAS يهاستمیتوسعه س یبطورکل. به رانندگان استفاده شود هشدارص خطر و اعالم یتشخ
ج ینه تصادفات، کاهش شـدت و نتـا  یدر زم یکرد سنتیرو. دهدیکرد در رابطه با تصادفات را نشان میدر رو

کننـده  جذب يسه هوا، سپرهای، کیمنیکمربند ار ینظ ين منظور از ابزاریا يبرا .باشدیمحاصل از تصادف 
در  مطـرح شـده اسـت،    یکیدر رابطه با تصادفات تراف يگریکرد دیاما امروزه رو. شودیاستفاده م... و  يانرژ

شـده تـا در    یکـرد سـع  ین رویب در ایترتنیاز رخداد تصادفات است، بد يریجلوگ یکرد هدف اصلین رویا

                                                             
1 Intelligent Transportation Systems (ITS) 
2 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) 
3 Collision Avoidance Systems 
4 National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 



 

 

تنهـا  ابـد و  یاحتمال رخداد تصادف کاهش  ي، بنحوCASر ین نظینو يهايآورمرحله اول با استفاده از فن
ر کمربنـد  یـ نظ يبـا اسـتفاده از ابـزار   ر قابل اجتناب باشد، در مرحلـه بعـد   یکه رخداد تصادف غ یدر صورت

  . ]5و  4[ شدت و آثار تصادف به حداقل ممکن برسد... سه هوا و یک ،یمنیا

ن منظـور در بخـش   یـ ا يبرا. ردیگیقرار م یابیمورد ارزبه طور کامل،  CAS يهاستمین مقاله سیدر ا
مطـرح   يهـا سپس چالش. شودیعملکرد آنها شرح داده م یها و چگونگستمین سیا یابتدا اصول کل يبعد

 يدر ادامـه دو شـاخص مـورد اسـتفاده جهـت فعالسـاز      . ردیـ گیقرار م یدر رابطه با توسعه آنها مورد بررس
CAS جلو به عقب مطرح و  ياز برخوردها يریجهت جلوگ يراهبرد اعالم هشدار در مواقع اضطرار، بعنوان

نـه مطـرح   ین زمیدر ا یقات آتیشنهادات جهت تحقیو پ يبندز جمعیان نیدر پا. شودیسه میگر مقایکدیبا 
  .خواهد شد

 )CAS(از تصادف  يریجلوگ يهاستمیس یاصول کل -1

ن مقاله مربوط به تصادفات جلو بـه عقـب   یدر ا ی، مورد بررس)CAS(از تصادف  يریجلوگ يهاستمیس
ا نصـب  یـ ه و یـ نقلر وسـائل یزات در سایاز به تجهیخودکار، عدم ن يهاستمین سیاز محاسن ا یکی. باشدیم

 يگر در جلوک حسی که ب استین ترتیبد CAS يهاستمینحوه عملکرد س. است ير عبوریدر مس يابزار
-ن حسیا. دینمایاسکن م یه احتمالینقلافتن موانع و وسائلی يرو را براشیر پیمس ه بطور ثابتینقللهیوس

ا یـ (  یه جلـوئ یـ نقللهیتا وس یر فاصله مکانینظ يدهند و مواردیل میرا تشک CASستم یس یه اصلیگرها پا
. نـد ینمایم يریگرا اندازه) روشیا مانع پی( یه جلوئیله نقلیه نسبت به وسینقللهیو سرعت وس) روشیمانع پ

 د بـود نـ خواه يبنـد میقابل تقسـ  یبه سه نوع کلمورد استفاده،  يریگک اندازهیبراساس تکنگرها ن حسیا
]6[:  

زر جهـت انجـام   یا لین روش از امواج مادون قرمز و یدر ا: يزریک امواج مادون قرمز و رادار لیتکن -الف
ن یهمچنـ  .است یطیط محیت نسبت به شرایحساس کین تکنیا یب اصلیع. شودیها استفاده ميریگاندازه

  .م فاصله نخواهد بودیمستق يریگامواج مادون قرمز، قادر به اندازه

ز یـ نـامطلوب ن  یطـ یط محیک تحـت شـرا  یـ ن تکنیبرخالف روش قبل، ا: سیک الکترومغناطیتکن -ب
در  يهـا يریگاندازه يتوان براین مین روش همچنیاز ا. بر استنهیداشته اما به نسبت هز یعملکرد مناسب

  .استفاده کرد یفواصل طوالن



 

 

ن یـ از باشد، از ایورد نمفواصل به نسبت کوتاه  يریگکه تنها اندازه يدر موارد: کیک اولتراسونیتکن -ج
  .دارد ینینه به نسبت پائیشود و هزیک استفاده میتکن

 يه دارایـ نقللهیا وسـ یکه آکند یم محاسبهستم ی، سگرهاتوسط حس افتن مانعیدر صورت به هر حال، 
ابتدا راننده را بـا کـاهش سـرعت و     CASدر صورت وجود خطر، . ریا خیباشد یالوقوع برخورد مبیخطر قر

چنانچه در ادامه، همچنان خطر برخـورد توسـط سیسـتم تشـخیص     . کندشکل صوتی آگاه میزنگ خطر به
طـور بصـري آگـاه    شود تا راننـده بـه  ظاهر میداده شود، در شیشه جلو اتومبیل عالمت هشدار با رنگ قرمز 

راننده در اعمال ترمز دچار تأخیر شود، سیستم ابتدا با اعمال اندکی ترمز، خودرو را بـراي اعمـال    اگر. شود
سرعت در مواجهـه بـا خطـر پـاي خـود را از پـدال گـاز        که راننده به یدر حالت. کندترمز شدیدتر آماده می

آورد تـا در ادامـه راننـده دوبـاره     ین مـی یز، سیستم سرعت را تا حد مشخصی پـا بردارد، تا زمان اعمال ترم
-موقع پاي خود را بر روي پدال ترمز بردارد، سیسـتم بـه  سرعت و بهدست بگیرد و اگر راننده بهکنترل را به

ورد اي تنظیم شده است که به خودرو اجازه استفاده از حداکثر قابلیـت ترمـز بـراي جلـوگیري از برخـ     گونه
  .ک نشان داده شده استین سه مرحله بطور شماتیر ای، در ز1در شکل . دهدیم

  
  ]7[سیستم هشدار دهنده برخورد جلو به عقب  - 1شکل 

 
  :]6[ خواهد بود يبندمیقابل تقس یبخش کل سهبه  CASستم یدر س اعالم هشدار يهاروش یبطورکل

:IVCASمراحل جلوگیري از تصادف در 
هشدار صوتی - 1
هشدار بصري - 2

اعمال ترمز خوکار - 3

مرحله اول مرحله دوم

مرحله سوم



 

 

ن یـ ب ایـ ب بـا ترک یترتنیبد :راننده دیل و در محدوده دیاتومب يشه جلویدر ش يش بصرینما -1
   .افتیانحراف تمرکز راننده و امکان خطا کاهش خواهد راننده،  يجلو يها با نماامیپ

بـا امـر    يتداخل کمتر يداریشن يهاگنالیس يش بصریسه با نمایدر مقا: یصوت يهاگنالیس -2
ف بـر  یـ شـه کث یا شیـ بـد و   يف، هـوا یر نور ضعینظ ين مواردیهمچن. خواهد داشت یرانندگ

توانـد بـه صـورت    یخـود مـ   يداریشـن  يهشـدارها . ها موثر نخواهد بـود گنالین سیعملکرد ا
 .ک زنگ هشدار باشدیا یو  یسخنران

 مناسـب اسـت کـه    یحـاالت  يشتر بـرا یوه بین شیا :یتماس /یلمس وهیبا استفاده از شهشدار  -3
 .الزم را نداشته باشد یکارائ يریو تصو یصوت يهشدارها

  
 CASتوسعه  يهاچالش -2

با فراهم  ی، ساده کردن امر رانندگCASکاربرد از ه یهدف اول ذکر شد، یقبل يهاهمانطور که در بخش
ن وجـود، اسـتفاده از   یـ اما با ا. باشدیم یرانندگان در زمان رانندگ يالزم برا يهاهینمودن هشدارها و توص

قبـل   یچند مورد فنـ  نیبنابرا. خواهد بود یمشکالتها و همراه با چالشمدت،  یژه در طوالنیستم بوین سیا
مـورد   یسـت یآنهـا با  یمنـ یو ا یش کارائیجهت افزادر سطح انبوه،  CAS يهاستمیس يرید و بکارگیاز تول
  .]8و  6[ ن موارد اشاره شده استیان بخش به یدر ا. ردیقرار گ یبررس

العمـل راننـدگان   ش زمـان عکـس  یافـزا  تواند موجبیم یون امر رانندگیاتوماس: يرات رفتارییتغ -الف
ط اسـتفاده از  یرامـون باشـد، امـا در شـرا    یط پیبر محـ  یستیتمرکز رانندگان تنها با يط عادیدر شرا. گردد
CAS ن المان خواهد بود که موجب یار راننده، تمرکز راننده متوجه چندیشرفته دستیپ يهاستمیر سیو سا

ر رفتـار راننـدگان   ییـ ر موارد مربوط بـه تغ یاز سا. گرددینده مالعمل رانش زمان عکسیکاهش تمرکز و افزا
هاي دهند با سرفاصلهاي که اکثر رانندگان ترجیح میبگونه(هاي زمانی توان به تغییر در توزیع سرفاصلهیم

نقلیـه و افـزایش تغییـرات سـرعت،     ، افزایش میانگین سـرعت وسـائل  )زمانی نزدیک بحرانی رانندگی کنند
از اعتمـاد   ین موارد ناشیا ی، که همگی رانندگان و عدم توجه کامل به امر رانندگی اشاره نمودخواب آلودگ
  .باشدیم CASستم یکامل به س



 

 

بـه   یل مسائل از حالـت دسـت  یو تحل يزیرر کنترل، برنامهییون، تغیهدف از اتوماس: ینظارت انسان -ب
کـه   يابگونـه . دارنـد  یم دستیاز به نظارت و تنظیخودکار همواره ن يهاستمیاما س. باشدیحالت خودکار م

نکتـه  . شودیتر مستم مهمیجهت نظارت بر عملکرد س یستم، نقش عامل انسانیتر شدن سشرفتهیبا پ یحت
مناسـب   یط معمـول یهـا در شـرا  ستمین سین است که استفاده از ای، اCAS يهاستمیاساس در رابطه با س

وه یه بشـ یـ نقللهیشود، تـا ادامـه کنتـرل وسـ    یه میرخ دهد توص یعمولرمیط غیخواهد بود اما چنانچه، شرا
با توجه بـه کمبـود زمـان و     یطیشرا ینیاست که عملکرد رانندگان در چن ین در حالیا. انجام شود یدست

  .نداشتن تجربه، چندان موثر نخواهد بود

با خطـر   يهاتیاز موقع يریص و جلوگی، در تشخCASستم یکه س یزمان: ستمیاعتماد کامل به س -ج
ن یـ ل ایـ دل. داده شـود  ين به راننـدگان بنحـو  یبازخورد الزم در زمان مع یستیجلو به عقب، ناتوان باشد با

موجـب اعتمـاد کامـل     یک مـدت زمـان طـوالن   یـ  ي، بـرا CAS يهـا ستمیس يرین است که بکارگینکته ا
  . شودیمرامون یط پیو مح یستم و عدم توجه به امر رانندگیرانندگان به س

زان اعتمـاد  یـ ، مCASستم یس يریدر بکارگ یاز مسائل اساس یکی: از طرف رانندگان CASرش یپذ -د
ر ینظ يرانندگان به موارد یدهد که برخیقات نشان میتحق. باشدیرش آن میستم و پذین سیرانندگان به ا

  .ستندیل نیچندان ما وه خوکاریبش يریات ترمزگیو انجام عمل CASه به ینقللهیکنترل وس يواگذار

از تصادف، مربوط بـه   يریجلوگ يهاستمیدر ارتباط با س یک چالش اساسی: ستمیت اعتماد سیقابل -ه
بـه نسـبت    ي، همراه با خطـا یواقع یط رانندگیباشد که بعضاً در شرایها مستمین سیص خطر اینرخ تشخ

ط یر و شـرا یمسـ  يعبارتند از انحنا ن خطاها نقش داشته باشدیکه ممکن است در ا يمورد 2. است يادیز
ب کـه  یـ ترتنیبـد . ر نشان داده شـده اسـت  ی، در ز2ر در شکل یمس يمشکل مربوط به انحنا. د نامطلوبید

ص یکه در جهت مخالف در حال حرکت است را به عنـوان خطـر تشـخ    ياهینقللهیگر ممکن است وسحس
، کـامالً متفـاوت   )هـوا  یکیا تاری یگرفتگبرف، مهبارش باران، (د نامطلوب یط دیمشکل مربوط به شرا .دهد

ن یبـد . باشـد ی، مCASستم یو راهبرد اعالم خطر در س يار فعالسازینجا مربوط به معیمسأله در ا. باشدیم
ستم اسـتفاده کـرد؟   یفعال ساختن س يار برایاز مع یستید مناسب و نامطلوب بایط دیا در شرایب که آیترت

سـتم  یش خطـا در س یافـزا  یبطـورکل . بطور مفصل بحث خواهد شد ير بخش بعدن موضوع دیدر رابطه با ا
CASاشتباه خواهد بـود  )یو لمس يریتصو، یصوت ياعم از هشدارها( ي ش تعداد هشدارهای، همراه با افزا .

  .کاهش خواهد داد يادیستم را تا حد زیت اعتماد سیبر تمرکز رانندگان، قابل يرگذاریعالوه بر تأث نکتهن یا



 

 

  
  ر مخالف به عنوان خطریه در مسینقلص وسائلیاحتمال تشخ - 2شکل 

 
ن نکتـه توجـه داشـت، کـه     یـ بـه ا  CAS يهـا سـتم یدر توسعه س یستیبا :CAS يرگذاریزان تأثیم -و

راننـده   توجـه ممکـن اسـت،    يمتعدد يهاات خود را انجام دهد که المانیعمل یطیدر مح یستیستم بایس
داخـل   یکـ یکترونزات الیـ ط اطـراف، تجه ی، محـ بطور مثال تلفـن همـراه  ( کنده را به خود جلب ینقللهیوس
  .کاسته شود يادیها تا حد زستمین سیا يرگذاریزان تأثین ممکن است از میبنابرا. )...ه و ینقللهیوس

 CAS يهاستمیس يفعالساز يارهایمع -3

مناسب جهت اعالم صـحیح   راهبردتعریف یک  از تصادف يریجلوگ يهاستمیسنکته اساسی در توسعه 
 یبطـورکل . شـود یاستفاده م یمنیا يهان منظور از شاخصیا يبرا. ]1[ موقع هشدار به رانندگان استو به

  : ردیگیمورد استفاده قرار م CAS يفعالساز ير برایار زیاز دو مع یکی

ک تصادف بـا سـرعت و فاصـله    یا یکند که آین مییستم تعین حالت سیدر ا: تصادفتاار زمانیمع -الف
، )TTC(تصـادف  تـا ن منظـور از شـاخص زمـان   یـ ا يبـرا . ک بازه مشخص ممکن است رخ دهدیموجود در 
ف یـ قابـل تعر  ی، زمـان TTC، شـاخص  )Car-Following(ب خـودرو  یت تعقیک موقعیدر . شودیاستفاده م

جه مطـابق معادلـه   یدر نت. تر باشدشیب یه جلوئینقللهیاز سرعت وس یه عقبینقللهیخواهد بود که سرعت وس
  :]9[ می، دار1

 )1(      ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

L F L
F L

F L

x t x t lTTC V t V t
V t V t

− −
= ∀ >

−  

  که در آن،

TTC =تصادفتاشاخص زمان،  

Lx =ییجلو يمکان خودرو،  



 

 

Fx =عقبی، يمکان خودرو  

FV= سرعت خودرو عقبی،  

LV =ی ویسرعت خودرو جلو 

Ll =ییطول خودرو جلو.  

، سـرعت خـودرو عقبـی بیشـتر از     1tدر لحظـه  . دهدرا نشان می TTCصورت شماتیک مفهوم ، به3شکل 
(ثانیـه دیگـر    TTCچنانچه این دو خودرو با همین سرعت مسیر خود را ادامه دهنـد  . ی استیخودرو جلو

2 1t t− (با هم برخورد خواهند کرد.  

 
  ]TTC ]9نمایش شماتیک  -3شکل

ه یـ نقللهیوسـ  يکه در جلو ياهینقللهیکند که وسیستم فرض مین حالت سیدر ا: طین شرایار بدتریمع -ب
. در هر لحظه ممکن است، متوقف شـود  يرین قدرت ترمزگیشتریدر حال حرکت است، با ب CASمجهز به 
از یـ است که حداقل فاصله مـورد ن  ياب خودرو، بگونهیط تعقیه در شراینقللهیوس دون ین فاصله بیعالوه برا

تـوان از  یحالت مـ  يبرا. وجود دارد یله جلوئیوس يریط ترمزگیه هدف، جهت توقف در شراینقللهیوس يبرا

مکان

1tزمان 2t

1 2 1( )T T C t t t= −

مسیر حرکت واقعی خودروهانقطه تصادف فرضی جلو به عقب
مسیر حرکت فرضی خودروها



 

 

 شو همکـاران  يافتـه توسـط ناصـرعلو   یتوسـعه   ياضطرار يریبه نام شاخص ترمزگ يگرید یمنیشاخص ا
  :مین شاخص داریف ایبراساس تعر. ، استفاده کرد]10[

)2(        
2

2
L

L dec
L

VSD
a

=
  

)3(      
2

.
2

F
F Fdec

F

VSD V RT
a

= +  

)4(      1L FUDI SD CL SD= + −  

UDI= ،شاخص ایمنی ترمزگیري اضطراري 

dec
La= ی،یماکزیمم شتاب ترمزگیري خودرو جلو  

dec
Fa = شتاب ترمزگیري خودرو عقبی،ماکزیمم  

1CL =فاصله آزاد طولی بین دو خودرو،  

RT =العمل راننده خودرو عقبی وزمان عکس  

iSD = مسافت توقف خودروi )ییخودرو جلو:Lخودرو عقبی ،:F.(  

، 4بـا توجـه بـه شـکل     . ک مشخص شده استین شاخص بطور شماتیر مفهوم ای، در ز4ن در شکل یهمچن
ن شتاب ممکن ترمزگیري کند، پس از طی مسافت یشتریطور ناگهانی با ببه t1ی در لحظه یاگر خودرو جلو

SDL ) با فرض اینکه خودرو عقبی در لحظه . گرددطور کامل متوقف میبه) 2رابطهt2    بـا تـأخیري معـادل ،
RT عقب ترمز بگیـرد و چنانچـه   بهاز برخورد جلو يریی، جهت جلوگیپس از لحظه اعمال ترمز خودرو جلو

خودرو عقبی با سرعت ثابت حرکـت کنـد، خـودرو عقبـی     ) t2تا  t1از لحظه (فرض شود در طول این مدت 
ودرو تعقیـب  اگر در ابتـدا فاصـله سـپر جلـو خـ     . گرددمتوقف می) 3رابطه ( SDFتاً پس از طی مسافت ینها

ن فاصـله  یـ فرض شود؛ حال پس از توقف کامل دو خـودرو، ا  CL1ی معادل یکننده تا سپر عقب خودرو جلو
، در نظـر  UDIترمزگیري اضطراري،  یمنیعنوان شاخص اخواهد شد که به CL2معادل  یین خودرویآزاد ب

 . )4رابطه ( شودیگرفته م



 

 

 

  ]10[ با استفاده از خط سیر خودروهاي در حالت تعقیب UDIمفهوم شاخص  - 4شکل 
 

تـوان گفـت کـه درصـد     یمـ  ،ياضـطرار  يریـ ترمزگو  تصـادف تـا زمان یمنیبا توجه به مفهوم دو شاخص ا
شـتر از شـاخص   یبه مراتب ب ياضطرار يریص داده شده توسط شاخص ترمزگیخطرناك تشخ يهاتیموقع
-یکارانـه مـ  دگاه محافظـه یـ از د یمنـ یت ایوضع یبه بررس یبه نوع، UDIن یبنابرا. باشدیتصادف متازمان

ن اسـاس  یز بر همین یار هشداردهی، به عنوان معCASستم ین دو شاخص در سیتفاوت استفاده از ا. پردازد
 یط آب و هـوائ یرو وجـود داشـته باشـد و شـرا    شیر پـ ینسبت به مس ید کافیکه د یطیدر شرا. خواهد بود

ا یـ و  یط نامناسب آب و هـوائ یکه در شرایتصادف استفاده کرد، در حالتاار زمانیاز معتوان یمساعد باشد، م
 يشـتر ینـان ب ی، اطمياضـطرار  يریوجود نداشته باشد، استفاده از شاخص ترمزگ ید کافیکه د يدر موارد

تم سـ ین حالت امکان خطا در سیاما در ا. از رخداد تصادف جلو به عقب بوجود خواهد آورد يریجهت جلوگ
موجـب از   یستم را کاهش داده و حتیت اعتماد سیافت که خود ممکن است قابلیش خواهد یبه مراتب افزا

مطـرح   CASک چالش در رابطـه بـا توسـعه    ین مسأله همواره به عنوان یا. ن بردن تمرکز رانندگان شودیب
  .استبوده 
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  گیرينتیجه -4

-اي از سیسـتم ، به عنوان زیر مجموعه)CAS(عقب هاي جلوگیري از تصادفات جلو به در این مقاله سیستم

بـراي ایـن منظـور نحـوه عملکـرد ایـن       . ، مورد ارزیابی قـرار گرفـت  )ADAS(هاي پیشرفته دستیار راننده 
ها هاي مطرح جهت توسعه این سیستمها در تشخیص و جلوگیري از تصادفات جلو به عقب، چالشسیستم

و ترمزگیـري  ) TTC(با معرفی دو شاخص ایمنی زمان تا تصادف ها و راهبردهاي فعالسازي اینگونه سیستم
با توجه به اهمیت تصادفات جلو به عقب به لحاظ تعـدد رخـداد و در نظـر     .گردیدمطرح ) UDI(اضطراري 

-گرفتن تلفات ناشی از این تصادفات، تغییر نقش عامل انسانی در فرآیند تعقیـب خـودرو از حالـت کنتـرل    

، ابتـدا  CASهاي جهت توسعه سیستم. حتی از بین بردن خطا ضروري است کاهش و کننده به ناظر، جهت
) یـا تهدیـدهاي  (هـا  ترین چـالش از جمله مهم. هاي آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و حل شودبایستی چالش

 بدین معنا، که سیسـتم، . باشدهاي جلوگیري از تصادف، قابلیت اعتماد سیستم میمرتبط با توسعه سیستم
هاي با احتمال برخورد جلو به عقب، با حداقل اعالم خطر اشتباه باشـد، چـرا   قادر به شناسائی اکثر موقعیت

با توجه بـه  . شودکه هشدارهاي اشتباه موجب از بین رفتن تمرکز راننده و عدم اعتماد کامل به سیستم می
و انتخـاب شـاخص مناسـب جهـت      هاي ایمنی، به عنوان راهبرد اعالم هشدار، شناسائیاستفاده از شاخص

پـذیر و  هـاي ایمنـی خـود بـه دو گـروه ریسـک      شـاخص . هاي متفاوت ضروري استبکارگیري در موقعیت
شـرایط  کـار بیشـتر در مـواردي نظیـر،     هـاي محافظـه  شـاخص . بندي خواهند بودکار، قابل تقسیممحافظه

مناسـب خواهنـد    باشـد، بیشتر می، )یدبا توجه به کمبود د(نامساعد آب و هوائی که احتمال خطاي راننده 
-به عنوان شاخص اعالم هشدار بکار مـی پذیر در شرایط رانندگی عادي هاي ریسکدر حالیکه شاخص. بود

 بر همین اساس، .ي ناشی از عوامل محیطی، به حداقل ممکن خواهد رسید، چرا که در این حالت خطاروند
، مـورد بررسـی در ایـن مقالـه     )تصادفتازمان(پذیر ریسکو ) ترمزگیري اضطراري(کار دو شاخص محافظه

یا هر شرایطی که احتمال خطاي راننـده را افـزایش   (بترتیب قابل استفاده در شرایط نامطلوب آب و هوائی 
از دیگـر  . و در شرایط رانندگی عادي، به عنوان راهبرد اعالم هشدار به رانندگان مناسب خواهند بـود ) دهد

هاي جلوگیري از تصادف، اعتماد بیش از حد راننـدگان بـه سیسـتم    هت توسعه سیستمهاي مهم، جچالش
در پایـان،  . هاي الزم، رانندگان را نسبت به این مسأله آگاه نمـود توان با آموزشباشد که براي منظور میمی

، در شـرایط  CASهاي ایمنی مبتنی بر مشخصات خرد جریان ترافیـک، جهـت اسـتفاده در    توسعه شاخص
  .شودمختلف به عنوان موضوع تحقیقات آتی پییشنهاد می
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Abstract 
The progress in the field of electronics and communication technologies, has increased 
the application of Intelligent Transportation Systems (ITS). Advanced Driver Assistance 
Systems (ADAS), are a field of ITS. The main purpose of applying such systems, is to 
provide information for drivers and also undertaking some parts of driving tasks. In this 
paper, Collision Avoidance Systems (CAS), which are a subsystem of ADAS are 
evaluated. So, the, main fundamentals about these system, their function and also most 
important challenges for their development are discussed. At last, two safety indicators to 
activate the system, as a warning strategy are introduced and compared. 

mailto:n.nadimi@iust.ac.ir

