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 .1תקציר 1. Abstract
מדידה היא חלק בלתי נפרד מכל מערכת אבטחת איכות ,בתהליך הנהיגה הנהג נדרש למדוד ולאמוד מאפיינים
שונים אך ללא הכלים והיכולת לבצע זאת .לכן רוב החלטות הנהג מתבצעות ע"פ תחושות בטן ,אלו משתפרות
עם הניסיון אך טעות קטנה יכולה לגרום לתאונה.
כיום ניתן למדוד באופן שוטף את התנהגות הנהג והרכב בעזרת מערכות שונות ובכל חריגה להתרות בנהג ואף
ליזום התערבות בנהיגה למניעת התאונה.
את תהליך הנהיגה הבסיסי בשילוב עם מערכות מתקדמות נוכל להביא למצב שיעמוד בגבולות בקרה ברורים
שימנעו תאונות על בסיס אלגוריתם פשוט למדי:
 .1מדידה– מדידה קבועה של המאפיינים החשובים.
 .2התראה– בעת חריגה מגבולות הבקרה של אחד המאפיינים.
 .3פעולה אוטומטית– התערבות של המערכות בתהליך על מנת למנוע יציאה מגבולות הבקרה.
נבחן את תהליך הנהיגה ונפרוט את הפעולות הדרושות לתהליך נכון ונבנה עבורם גבולות בקרה:
א .בדיקת הרכב -בדיקה חיצונית ,התאמת סביבת הנהיגה ,הנעה ובדיקת תקינות מערכות הרכב.
ב .התחלת נסיעה – פעולות הנהיגה:
 .Iקליטת נתונים
 .IIעיבוד המידע
 .IIIפעולת תגובה
במשך כל התהליך מקבל הנהג נתונים שהם תשומות התהליך ואלו גורמים לו לבצע פעולות שהן התפוקות של
התהליך .רוב גבולות הבקרה של מאפייני תהליך הנהיגה קבועים בחוק ובתקנות.
תהליך הנהיגה הוא תהליך מורכב מאוד ובו נקודות כשל רבות ,כאשר העיקריות נמצאות בקליטה ועיבוד
הנתונים ובראשם המדידה וקבלת הנתונים שיאפשרו קבלת החלטה נכונה.
עלויות התאונות למשק הישראלי עקב כך מסתכמות בלמעלה מ 12-מיליארד ש"ח בשנה ,כאשר מניתוח
פארטו של הסיבות לתאונות ניתן לראות שבטיפול ב 30%-מהגורמים לתאונות ניתן למנוע עד  80%מכלל
התאונות ולהגיע לחיסכון של יותר מ 8-מיליארד ש"ח בשנה.
המרכיבים העיקריים של תהליך הנהיגה לגבם יש לתת לנהג יכולת מדידה טובה יותר מניתוח פארטו של
תאונות הדרכים הם :מהירות  ,מרחק מהרכב הנמצא מלפנים ,סטיות הרכב בנתיב וציות לתמרורים )התנהגות
הנהג(.
כיום ישנן מערכות המסוגלות לספק לנהג את המדידה הדרושה לקבלת ההחלטה הנכונה בתהליך הנהיגה
ולשמור על חייו ועל חיי הנוסעים.
המערכות הנותנות מענה להקטנת מספר התאונות בארץ:
מערכות עקיבה -במצב עקיבה הנהג נוהג כאשר לפניו נמצא רכב במרחק מסוים ,הסכנה הגדולה היא אי יכולת
הנהג לאמוד בצורה איכותית את מהירות הרכב שלפניו ואת מרחקו.
מערכות אלו מאפשרות לנהג לדעת האם המרחק עונה על צרכי הבטיחות.
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מערכת להגבלת מהירות -חלק מהנתונים אותם מקבל הנהג הם מהירות הרכב והמהירות המותרת לנסיעה
מהתמרורים בדרך ,מהירות לא מתאימה לתנאי הדרך מעלה את חומרת התאונה.
מערכות אלו יודעות לזהות את מגבלת המהירות המותרת ולמנוע מהנהג לעבור אותה.
מערכת למניעת סטיות מהנתיב -שמירה על נתיב הנסיעה נעשית קשה יותר כאשר נוסעים במהירויות גבוהות
שם הזמן לתיקון הסטייה הולך וקטן.
מערכות אלו מזהות את הסטייה ומתריעות במקרה שהסטייה מסוכנת.
מערכת התראה בפני רמזורים ותמרורים -נתונים אותם מקבל הנהג מגיעים מהתמרורים בדרך המורים לו כיצד
לנהוג ,אך קרוב לשלושים אחוזים מהתאונות נגרמות עקב אי ציות לתמרורים המוצבים.
המערכת המבוססת על תקשורת אלחוטית תשדר לרכב את סוג התמרור אליו הוא מתקרב ומערכות הרכב
ידאגו לכך שהנהג יציית לתמרור ע"י התראה והתערבות.
מערכות "עוזר נהג אלקטרוני" -מערכת עזר לנהג היא מערכת אשר מודדת ורושמת פרמטרים דינאמיים שונים
של תנועת הרכב לצורך זיהוי נהיגה אגרסיבית במטרה להתריע ולשנות את אופיין הנהיגה של הנהג.
שילוב מערכות מתקדמות אלו ברכבים יעלה את רמת הבטיחות ,ימנע תאונות ויחסוך כסף רב למשק הישראלי.
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 .2סמלים וקיצורים 2. Symbols and initials
א.

NTHSA - National Highway Traffic Safety Administration

בABS -Antilock Breaking System .
גETSC - European Transport Safety Council .
דESP - Electronic Stability Program .
הTPMS -Tire Pressure Monitoring System .
וACC - Adaptive Cruise Control .
זISA – Intelligent Adaptation Speed .
ח.

MTBF – Mean Time Between Failures

טISO - International Standards Organization .
י – V .מהירות הרכב
יא - μ .תוחלת
יב - σ .סטיית תקן
יג – N .התפלגות נורמלית
יד – p .הסתברות למאורע

טו - Φ ( Z ) .התפלגות נורמלית סטנדרטית עם תוחלת  0וסטיית תקן .1
טז – T .קטע זמן
יז – D .מרחק במטרים.
יח - μ f .מקדם חיכוך
יט – a .תאוצה ביחידות של מטר לשנייה בריבוע.
כ - C p .מאפיין איכות ליכולת תהליך.
כאUSL – Upper Statistic Limit .
כבLSL – Lower Statistic Limit .
כג – C .עלות המערכת בדולרים עם שער דולר של  4.5ש"ח
כד – X .מספר התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת
כה – P .אחוז התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת מכלל התאונות
כו – L .אחוז התאונות הקטלניות מתוך X
כז – S .אחוז התאונות הקשות מתוך X
כח – M .אחוז התאונות הקלות מתוך  Xעל בסיס ההנחה שזהו אחוז התאונות הנותר כלומר )1-(L+S
כט .אורך חיי המערכת – )SLC (System Life Cycle
ל .עלות תועלת עבור כלל המשק – )TCB (Total Cost Benefit
לא .עלות תועלת עבור אדם פרטי – )PCB (Private Cost Benefit
לבGPS – Global Positioning System .
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 .3מבוא 3. Introduction
 3.1רקע 3.1 background
תהליך הנהיגה מחייב תשומת לב מלאה מהנהג וכל חוסר ערנות עלול לגרום לתאונה ,ע"פ רוב
הגורם האנושי הוא מרכיב דומיננטי בהתרחשותן של תאונות דרכים.
הנהג רגיל ונדרש למדוד ולאמוד מאפיינים שונים אך ללא הכלים והיכולות לבצע זאת בצורה מדויקת ,לכן ע"פ
רוב מתבצעות החלטות הנהג ע"פ תחושות בטן ,אלו כמובן הולכות ומשתפרות ככל שלנהג יש יותר ניסיון אך
מספיקה טעות קטנה או חוסר תשומת לב רגעית בכדי לגרום לתאונה.
אחד המאפיינים של הגורם האנושי אצל חלק מהנהגים הוא סגנון הנהיגה :נהיגה במהירות גבוהה ,המלווה
בהאצות מהירות ובבלימות חריפות ,מעבר חריף בין נתיבים ,ביצוע פניות ונסיעה בעקומות במהירות גבוהה
הם כולם סימפטומים של נהיגה המוגדרת כ"נהיגה אגרסיבית" ,אשר יש לה מתאם עם מעורבות יתר בתאונות
דרכים .מאפיין שני של הגורם האנושי הוא חוסר ריכוז וחוסר ערנות בתהליך הנהיגה ,הגורם לטעויות ואף
לפעולות מסוכנות לא מודעות.
כיום ניתן למדוד באופן שוטף את התנהגות הנהג והרכב על ידי מערכות בעלות חיישנים ,לקלוט ולעבד את
המידע ,ובכל חריגה להתרות בנהג ,להעירו ואפילו ליזום התערבות בנהיגת הרכב למניעת תאונה.
מערכת איסוף המידע יכולה גם להרתיע את הנהג ,במידה וידע שהמידע ניתן לקריאה על ידי מנהל ,הורה או
אפילו שוטר .יש כיום פעילויות שונות של יצרנים ומפתחים לבניית מערכות של חיישנים עם יכולת התראה
והעברת המידע על חריגות לגורמי החוק .כל המערכות הקיימות כיום מפותחות באופן נקודתי על מנת למנוע
סוג מסוים של תאונה כלומר כל מערכת מצמצמת את השגיאה האפשרית של הנהג בתחום זה בלבד .בתחום זה
איכות ואמינות המערכות הם פרמטרים חשובים לאין שיעור.
בסיסה של מערכת אבטחת איכות דורשת קביעת גבולות מפרט למאפיינים ומדידה של המאפיינים בכדי למנוע
מצב של חריגה מאותם גבולות המפרט שנקבעו.
כחלק מתהליך הנהיגה הבסיסי יחד עם שילוב מערכות מתקדמות נוכל להביא את התהליך לכך שיעמוד
בגבולות בקרה ברורים שיכולו למנוע תאונות על בסיס אלגוריתם פשוט למדי:
 .1מדידה – מדידה קבועה של מאפיינים חשובים כגון :סטייה מהנתיב ,לחץ אוויר ,מהירות וכו'.
 .2התראה – יצירת התראה לנהג על חריגה מגבולות הבקרה של אחד המאפיינים על מנת שיפעל לתיקון
 .3פעולה אוטומטית – התערבות של המערכות בתהליך על מנת למנוע יציאה מגבולות הבקרה.
למרות ההתקדמות הטכנולוגית במהלך השנים עדיין ישנה עליה מספר הפצועים וההרוגים בתאונות הדרכים
)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(  ,כיום עומד נושא הבטיחות בדרכים כמעט בראש סדר היום הציבורי מה
שגורם גם ליצרניות הרכב בעולם לתת משקל לאיכות ואמינות מערכות הבטיחות השונות ולנסות ולהגיע
לרמת בטיחות גבוהה ככל האפשר וזאת ע"י שילוב מערכות בטיחות שונות ברכב.
ייעודן של מערכות הרכב אותן מוסיפים הוא הבטחת נסיעה בטוחה לעיתם אף במחיר של התערבות בתהליך
הנהיגה וע"פ דוחות שונים של ה( National Highway Traffic Safety Administration) NTHSA -
מאז שילוב מערכות אלו ואחרות ישנה ירידה ברמת התאונות החמורות שמערכות אלו מונעות.
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מכאן שהבטיחות כחלק מתהליך הנהיגה מושפעת מאוד ממערכות בטיחות שמטרתן היא הקטנת אי הוודאות
בתהליך הנהיגה.
נפרט מעט על המערכות העיקריות שהוספו:
 (Antilock Breaking System) – ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים
בעת בלימה והאטה על מנת לאפשר לנהג את המשך השליטה ברכב .המערכת
מבוססת על פעולה אלקטרו מכנית ומתפקידה להשגיח ולהשפיע על דינמיקת
הגלגלים בעת בלימה ובכך לאפשר יציבות ע"י מניעת מצב של היגוי יתר ותת
היגוי .המערכת כוללת בין  2ל 4 -חיישני מהירות ויחידת מחשב לצורך חישוב
והשוואת הנתונים המגיעים מחיישני המהירות ומחליטה על עצירה ושחרור
לחץ נוזל הבלמים.
מערכת זו ע"פ כל המחקרים מורידה את אחוז התאונות בכל הדרגות
ומכל הסוגים ,בכלי רכב כבדים המערכת ע"פ המחקרים אף מוזילה
את עלות האחזקה של הרכב(Girardin 2000) .

ציור  :3.1מבנה מערכת ABS
Figure 3.1: ABS structure

כריות אוויר וחגורות בטיחות – אלו שני אמצעי בטיחות אשר יחד מהווים מערכת בטיחות שלמה להקטנת
הפגיעה בנוסעים בזמן תאונה (Transport Canada , 2001) .בזמן תאונה נכנסת מיידת חגורת הבטיחות
לפעולה ,ישנם כמה מנגנונים להפעלת המתח בחגורה לדוגמה המנגנון המבוסס על עקרון המטוטלת כך שבזמן
בלימה חזקה המשקולת שנוטה גורמת להעלאת מדף העוצר את גלגלי החגורה
ומונע ממנה להשתחרר.
בזמן שהחגורה עוצרת את תנועתו של הנוסע חיישני
ההתנגשות של מערכת כריות האוויר מזהה אם מדובר
בהתנגשות בעוצמה הדורשת את שחרור הכריות ותוך
 25מילי שניות נפלט מרגע ההתנגשות נפלט מכסה
הכרית וזו מתחילה בניפוח ,שלוקח עוד כ 20 -מילי שניות.
ציור  :3.2מנגנון חגורות הבטיחות

לאחר  60מילי שניות מרגע ההתנגשות מגיע הנוסע

Figure 3.2: Sit belt mechanism

למגע עם הכרית ומייד מתחיל תהליך הוצאת האוויר מהכרית בהדרגה דרך פתחי האיורור תוך כדי שקיעת
הנוסע בתוך הכרית המרופדת אשר מקטינה את פגיעות הראש והחזה שלו.
מערכת בטיחות זו מפחיתה ,ע"פ המחקרים ,יותר מ 60% -מחומרת הפגיעות וחוסכת מיליארדי דולרים,
פי הערכה שהתקבלה באיחוד האירופי ,לו כל הנוסעים ברכב היו חגורים  10,000מתוך  25,000ההרוגים
בתאונות היו נחסכים )בשנת  . (1996עד  7,000אנשים היו נשארים בחיים לו רמת השימוש בחגורות
הבטיחות בכל המדינות באירופה הייתה מגיעה לרמה של המדינות הבטוחות ביותר(ETSC 1999) .
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(Claes 2003) (Electronic Stability Program) – ESP

מערכת בקרה אלקטרו מכנית שמנטרלת ומשפיעה על דינמיקת הגלגלים )מהירות( ודינמיקת הרכב במצבי
האצה ,שיוט ,ובלימה )מערכת אקטיבית( .למערכת חיישן זווית היגוי ,חיישני תאוצה וחיישני מהירות וכיוון
הגלגלים ,חיישנים אלו מאפשרים :זיהוי כיוון ההיגוי שהנהג קובע ע"י סיבוב ההגה ,זיהוי כיוון הנסיעה בפועל
של הרכב לדוגמא בהחלקה וסטיה עקב כך ,היגוי יתר או תת היגוי.
כאשר המערכת מזהה התחלה של סטיה משמעותית ע"י השוואת הנתונים המתקבלים מהחיישנים היא מפעילה
מערכת משנית כגון מערכת ה ABS -כדי לבנות ,להחזיק ולשחרר לחץ נוזל בלמים לפי הצורך בכל גלגל
בנפרד וכפועל יוצא שמירה על כיווניות תנועת הרכב המקורית .מערכת זו על פי המחקר שנערך בשוודיה
מפחיתה בעשרות אחוזים את הסיכוי לאיבוד שליטה ובכך מקטינה את הסיכוי לתאונות.
מערכות אלו עזרו להציל חיי אדם רבים אך עדיין אלו תוכננו לענות על סוגים מסוימים של תאונות כפי
שהוזכר ,עדיין ישנם סיכונים שלא טופלו בתהליך וזאת בשל בעיות שונות כגון :בשלות טכנולוגית ,שיקולי
עלות תועלת ועוד .כיום מפותחות מערכות שמטרתן להקטין עוד יותר את אי הוודאות בתהליך הנהיגה לדוגמה
כמה מערכות שעתידות להיכנס לרכבי העתיד:
 (Tire Pressure Monitoring System) – TPMSחיישן זעיר המותקן בתוך חישוק הגלגל משדר בזמן
אמת נתוני טמפרטורת הצמיג ולחץ האוויר לפנל בקרה שיכולה להאריך את חיי הצמיג ואף להציל חיים.
המערכת מתריעה כאשר לחץ האוויר בצמיג יורד מתחת למותר .לוח הבקרה אוסף מהחישן את הטמפרטורה
ולחץ האוויר בצמיג ,כך שבמצב של התחממות קיצונית כתוצאה מכשל בצמיג עקב עצם זר או איבוד לחץ
יקבל הנהג התראה מוקדמת  .מערכות אלו נבדקו ע"י הרשות לבטיחות בדרכים האמריקאית ובעקבות חשיבות
העניין הוחלט ע"פ חוק על התקנת מערכת כזו בכל רכב חדש(Grygier P, 2001) .

 ( Adaptive Cruise Control) - ACCמערכת בקרת שיוט אקטיבית ,המשפרת את בטיחות הרכב על ידי
כך שהמערכת מזהה מכוניות מלפנים ,קובעת את מהירות הנסיעה שלהן ושומרת מרחק בטוח בכל סוג דרך
ובעתיד גם בכל מהירות .מערכת ה ACC-מורכבת מחיישנים ורדאר ש"רואה" למרחק של  150מטרים ,אלו
פועלים בשיתוף עם מערכת בקרת היציבות ) (ESPושולטים על המנוע ומערכת הבלמים וכך יכולה המערכת
להוריד או להעלות את מהירות הרכב ,עד להתאמתה למהירות אותה הגדיר הנהג בהתחלה(J. Transp 2003) .

( Intelligent Adaptation Speed) - ISAמערכת ויסות מהירות חכמה ,המערכת יודעת את מיקום הרכב
ע"י שימוש ב GPS-וקולטת מבסיס הנתונים ומתמרורים המוצבים בדרכים את המהירות המותרת בכביש.
מכאן המערכת מתריעה כל פעם שהרכב עובר את המהירות המותרת .בעתיד תוכל המערכת לשדר את הדבר
ישירות לגורם מוסמך )הורים ,משטרה וכו'( ואולי אף להתערב התהליך הנהיגה ולהוריד את מהירות הנסיעה.
במחקר זה אנו מתייחסים לתהליך הנהיגה כתהליך לכל דבר ועניין כאשר תהליך זה יפורק לפעולות כאשר
לכל פעולה תשומות ותפוקות וביכולתה להקטין את אי הוודאות בתהליך אשר התוצר הסופי שלו הוא הבאת
הנהג והנוסעים ליעדם בבטחה.
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חיישני רוורס – בעת נסיעה לאחור הנהג ישנם "שטחים מתים" מבחינת הנהג כך שהוא אינו יכול לראות כל
דבר הנמוך מגובה הרכב למשל ילדים קטנים .מערכת זו מורכבת מחיישנים המותקנים בחלקו האחורי של
הרכב ומתצוגה דיגיטלית לנהג המראה לו את המרחק שנותר לו עד למכשול הנמצא מאחוריו בדיוק של ס"מ
בודד .מערכת זו מתריעה לנהג ע"י צפצוף על כל מכשול הנמצא במרחק של פחות ממטר וחצי מאחוריו.
עלות מערכת זו מסתכמת בכמה מאות שקלים ויכולה לחסוך חיים רבים.
מלבד מערכות אלו ישנן מערכות פסיביות שמטרתן הן רק לספק נתונים על אופי הנהיגה של כל נהג כאשר אלו
יכולים להוות בסיס לניתוח ואפיון נהגים או לחילופין בסיס נתונים לאפיון מצבים מסוכנים אשר בעתיד בעת
זיהוי בזמן אמת של מצב מסוכן תפעיל המערכת התראה קולית או ויזואלית לנהג על מנת שיפעל לבטל את
הסיכון ,כמו כן יתכן קשר בין מערכת זו למערכות האוטומטיות שהוזכרו לעיל וביחד יוכלו אלו בעת מצב
מסוכן אף להשתלט על התהליך ולבטל את הסיכון.
מטרתנו היא לבחון את יכולת הנהג להבטיח את איכות פעילויותיו בעזרת מערכות או בלעדיהן במטרה לאפשר
לנהג לטפל ולהקטין את הסיכון לטעות בכל אחת מהפעילויות בתהליך ,אנו נבחן את המערכות ע"פ מדדי
איכות שונים כגון ,MTBF (Mean Time Between Failures) :זמני תגובה וכו' וכל זאת כאשר האמרה
המובילה אותנו היא:

"תאונות אינן קורות אלא לא נמנעות"

 3.2מטרת העבודה 3.2 The research aims
מטרתו העיקרית של מחקר זה היא להראות כיצד ניתן במונחים של אבטחת איכות להפוך את תהליך הנהיגה
לבטיחותי ביותר.
יסודה של אבטחת איכות נעוץ ביכולת למדוד תהליכים ולבדוק אם אלו עומדים בגבולות הבקרה שהוצבו.
במחקר זה ננתח את תהליך הנהיגה ,ובתוך התהליך את הפעולות השונות וגבולות הבקרה המתאימים להן
לצורך הגברת הבטיחות בנהיגה ,כאשר הגבולות ידועים לנהג יש לאפשר לו את יכולת המדידה לצורך קבלת
החלטות.
המחקר בודק כיצד שילובן של המערכות המודדות ומתריעות משפיע על איכות תהליך הנהיגה וכיצד באה
השפעה זו לידי ביטוי במונחי עלות תועלת.
במקביל למחקר נערכים ניסויים ע"י משרד התחבורה ,חיל האוויר ועמותת אור ירוק בו נבדקות מספר מערכות
חדשות הקולטות חלק מנתוני הנהיגה :מהירות ,מיקום ,תאוצות וזיהוי הנהג .מערכות אלו מאפשרות לקבוע את
אופיין הנהיגה של כל נהג ואף לספק התראות בזמן אמת לנהג.
המחקר מתבסס על נתונים ממוסד הטכניון אשר ברכביו מותקנות מערכות אלו.
המחקר עונה על שאלות כגון:
מה ניתן להפיק מכל מערכת?
עד כמה המערכת משפיעה על איכות פעולת הנהג לבטיחות ומצמצמת את יכולת הנהג לבצע שגיאות?
כיצד שילוב מערכות ואיזה שילוב מצמצם את השגיאה למינימום?
כתוצר לוואי של הניסוי שנערך ייבדק השינוי בגורמים שונים הקשורים לרכב כמו :שינוי בתקלות לעומת
ההיסטוריה של הרכב ,שינוי בבלאי הרכב ,הקטנה בצריכת הדלק ועוד.
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 .4תהליך הנהיגה – הפעולות ונקודות הכשל

4. The driving process – actions and failures

 4.1תהליך הנהיגה 4.1 The driving process
בעבודה זו אנו מייחסים לנהיגה אופי של תהליך ולכן אנו גם מנתחים את הגורמים השונים שיוצגו בהמשך
כסיבות לחריגה בתהליך כאשר אלו אינם מבוקרים.
על פי תקן  ISO9000הגדרת המושג תהליך היא :סדרת פעילויות שיש בינהן קשר או יחסי גומלין ,הממירות
תשומות לתפוקות .בפרק זה ננתח את תהליך הנהיגה ,תשומות ותפוקות ,ונבנה לו גבולות בקרה בסיסים.

 4.2פירוק תהליך הנהיגה

לפעולות 4.2 Detailing the driving process actions

הפעולות הראשונות נראות לכאורה כלא שייכות לתהליך
הנהיגה עצמו אך אלו נועדו לשמש כפעולות מנע לתקלות
שיכולות לצוץ בזמן הנהיגה) .מדור בטיחות בדרכים אכ"א .(1995
פירוט הפעולות:
ג .בדיקה חיצונית של הרכב :סיבוב סביב הרכב לפני
כניסה לרכב בכדי לחפש ליקויים ראשוניים כגון:
לחץ אויר בגלגלים ,מנורות/פנסים שבורים ,שבר בשלדה,
שמשות שבורות ,בדיקת מים ,לחץ שמן ,נוזל בלמים וכו'.
במידה והכל תקין:
ד .כניסה לרכב :בשלב זה הנהג צריך להתאים את
סביבתו לנהיגה נוחה :כיוון כסא הנהג ,מראות
ושאר האמצעים ולהזדהות ע"י מילוי כרטיס עבודה או
בעתיד ע"י הזדהות אוטומטית למערכת ע"י הרישיון וכו'.
ה .הנעת הרכב :בדיקה שאכן המנוע עובד ללא תקלות
הנראות לעין כלומר אינו נכבה בפתאומיות ,לא רועד וכו'.
ו .בדיקת תקינות מערכות החשמל ברכב:
 .Iאורות ואיתותים – הפעלת אורות הרכב ובדיקה
שאכן אלו עובדים כראוי ,כאשר יש לוודא
שאורות הרכב פועלים בכל המצבים )אור דרך/
אור גבוהה( ע"י בדיקה מול קיר או רכב.
את אורות הבלמים יש לבדוק ע"י עזרה מגורם
נוסף או שוב מול גורם שיעזור בהחזרת האור.
 .IIאיורור,חלונות ,מגבים וכו'.
 .IIIיש לעקוב אחר חיוויי המערכות בלוח המחוונים.
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ז .בדיקת המערכות המכאניות ברכב:
הזזת ההגה מצד לצד ,לחיצה קלה על הגז ,לחיצה על
הבלמים ,לחיצה על המצמד ,הזזת מוט ההילוכים.
במידה והכל תקין:
ח .שילוב להילוך והתחלת נסיעה:
לאחר שווידאנו שכל מערכות הרכב תקינות אנו יכולים
להתחיל בנסיעה.
כעת אנו נכנסים לפעולות הנהיגה עצמה.
סדרת פעולות זו מתבצעת בלולאה )כפי שניתן לראות(
החוזרת על עצמה עבור כל נתון שקולט הנהג.
ט .קליטת נתונים :בזמן הנהיגה הנהג קולט המון מידע
ונתונים הן מהדרך והן מחיוויי המערכות.

ציור  :4.1תרשים זרימה המתאר את הפעולות בתהליך הנהיגה
Figure 4.1:Driving process flowchart

לדוגמה :מהירות הרכב ,סטיית הרכב ,מפגע בכביש ,הולכי רגל ועוד.
י .עיבוד המידע :אחת הבעיות הגדולות של הנהג היא העובדה שברוב זמן הנהיגה המידע מגיע במקביל.
עובדה זו דורשת מהנהג יכולת לתעדף את הנתונים ולעבד את המידע מהר בכדי שהיכולת להגיב למה
שהוחלט כחשוב מאוד תהיה מיידית.
תהליך הנהיגה מתחיל או מסתיים בדרך כלל בנסיעה לאחור ,נסיעה זו דורשת תשומת לב מיוחדת בשל הסכנות
הרבות הגלומות בה.
במשך כל התהליך מקבל הנהג שהוא המבצע של התהליך והמפקח על התהליך נתונים שהם התשומות של
התהליך ואלו אמורים לגרום לו לבצע פעולות שהן התפוקות של התהליך.
גבולות הבקרה של כל חלק מהתהליך קבועים בחוק ובתקנות ,כך למשל חל איסור לנסוע ברכב עם אחד
מאורות הרכב אינו תקין ,או לדוגמה המהירות המותרת שם מוגדר גבול תחתון עבור מהירות נמוכה מדי
המפריעה לתנועה.
נסתכל כעת על תהליך הנהיגה עצמו ,שלושת השלבים האחרונים של האלגוריתם הנ"ל ,וננתח אותם לעומק
ע"י חקירת מודל הנהג. (Ünsal, 1998) ,

במהלך הנהיגה הנהג מגיב למשתני הסביבה אותם הוא קולט ע"י מספר נתונים קבועים:
 .1מצב הדרך בצדדים ומאחור – ע"י שימוש במראות
הרכב הצדדיות והאחורית.
 .2מהירות הרכב – מוצגת בלוח המחוונים.
 .3זווית – הזווית בה הרכב נמצא יחסית לדרך.
 .4קידמת הדרך – מצב התנועה בהמשך הדרך.
 .5נתיב – צורת הנתיב בהמשך הדרך.

ציור  :4.2המשתנים/פעולות אותם קולט/מבצע הנהג
Figure 4.2: The variables\actions the driver perform

תגובת הנהג לכל אפשרות של שילוב תוצאות המשתנים הנ"ל מתבטאת בפעולה בשני אופנים,ביחד או לחוד:
 .1עדכון המהירות – שינוי המהירות אם בכדי לעצור או בכדי לעקוף.
 .2עדכון המסלול – שמירת נתיב ,התחמקות ממכשול ,עקיפה וכו'.
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ע"פ המודל ניתן לחלק את כל פעולת הנהיגה על כל שלביה לחמישה מצבים עיקריים:
 .1עצירה/האצה
 .2שינוי מסלול שמאלה
 .3שינוי מסלול ימינה
 .4עקיבה )(Follow
 .5שיוט )(Cruise
בכל אחד מהמצבים ישנם סיכונים אותם הנהג יכול לזהות מתוך משתני הסביבה אך לעיתם הוא אינו יכול
לפעול על מנת לנטרל אותם בשל סיבות שונות ,מערכות אוטומטיות יכולות לעזור ולצמצם סיכונים אלו.

 4.3נקודות כשל בתהליך הנהיגה 4.3 Failures in the driving process
תהליך הנהיגה הוא תהליך מורכב מאוד וכפי שראינו אנו צריכים לבצע בדיקות רבות בכדי לנסות ולמנוע
נהיגה עם תקלות .ככל שהתהליך מורכב יותר יש בו יותר נקודות כשל .בתהליך הנהיגה נקודות הכשל נמצאות
במיקום קבוע אך בשל אופי התהליך אופיין של הנקודות משתנה עבור כל נתון.
אנו נציין את מיקום הנקודות עם כמה דוגמאות .נקודות הכשל הראשונות נמצאות בחלק הראשון של התהליך
שם ישנו סיכוי שבכל בדיקה )הבדיקה החיצונית ,בדיקת המערכות וכו'( לא נמצא ליקוי כלשהו המסכן את
התהליך .נקודות כשל אלו הן הנפוצות ביותר וזאת בשל הסיבה הפשוטה שרוב הנהגים אינם מבצעים את
הבדיקות הללו אלא נכנסים לרכב ,מניעים ומתחילים בנהיגה .כך קורים מקרים בהם נהגים נוסעים ללא
אורות ,ללא מים ,שמן וכו' ,כמובן שניתן לחייב בדיקות אלו ע"י הזנת תוצאות הבדיקות כתנאי להנעת הרכב.
אמנם כשלים מסוג זה יוצרים סיכונים כאלו ואחרים בזמן הנסיעה אך עדיין אלו אינן נקודות הכשל העיקריות.
נקודות הכשל העיקריות נמצאות בקליטה ועיבוד הנתונים בזמן הנהיגה והתגובות המבוצעות בעקבותם.
בקליטת הנתונים:
 .1בראש ובראשונה בעיית חוסר היכולת למדוד או לקבל נתונים כגון:מרחק מדויק ,לחץ אוויר וכו'.
 .2הסבת תשומת הלב של הנהג מהדרך –כיוון הרדיו ,הנוסעים הנמצאים ברכב ,עייפות וכו' מפריעים
לנהג בקליטת הנתונים.
 .3הופעת כמה גורמים במקביל מקשה על קליטת כל הנתונים.
עיבוד הנתונים:
קבלת החלטות מהירה כאשר ישנם הרבה נתונים מקשה על קבלת ההחלטה הנכונה .לדוגמא :בלימת חרום של
הרכב מלפנים כאשר מאחור יש רכב קרוב מאוד ומהצד עוקף אופנוע .להגיע לפתרון האופטימלי בזמן קצר
כמעט ולא אפשרי.
תגובות הנהג:
חוסר מיומנות – רוב הנהגים אינם מיומנים במצבים שונים אליהם הם יכולים להיקלע כגון :החלקה ,סטייה
מהנתיב וכו'.
מניתוח נקודות אנו רואים שישנן נקודות כשל רבות המשפיעות באופן ניכר על תהליך הנהיגה .נקודות אלו
יכולות לגרום וגורמות היום לתאונות רבות אשר עולות בחיי אדם .המסקנות שיתקבלו מהמחקר ומהניסוי יראו
כיצד לתקוף את נקודות הכשל ולנסות לבטלן.
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 5.1הקדמה ומרכיבי הנזק הכלכלי מתאונות דרכים

5.1 Introduction, the economic elements

מחקר שנערך ע"י חברת ) מתת – מרכז תכנון תחבורה בע"מ  (2004מכמת את הנזק הכלכלי הנגרם למשק
הלאומי כתוצאה מתאונות הדרכים ,בהמשך יחס עלות תועלת של מערכות שונות ותרומתן להבטחת איכות
התהליך מחושבים בהסתמך על נתוני מחקר זה.
המחקר מסתמך על המרכיבים הכלכלים של תאונות דרכים כפי שמופיע בשרטוט הבא:

עלות התאונות למשק הלאומי

עיכובי דרך

נזקי רכוש

זמן נוסעים

רכב תחליפי
וחלפים

בזבוז דלק

עבודת תיקון

זיהום אויר

פגיעה
במטען
ובציוד רכב
פגיעה
במתקני דרך

עלות מוסדות

מניעת
תאונות
השקעה
יעודית
בתשתית

אכיפת חוקי
תנועה
חינוך והדרכה

פרסום

הוצאות
רפואיות

ירידה בתפוקה

טיפול
בתוצאות

עקב פציעה

בחברות
הביטוח

של הנפגע

עקב מוות

הפצוע -בזמן
אישפוז והחלמה

פינוי וע"ר

במשטרה
ירידה בכושר
העבודה

במערכת
המשפט

טיפול ואישפוז

שיקום
העדרות
מעבודה של
קרובי נפגע

שמאים,עו"ד
ואחרים

מחקר

העדרות
מלימודים

טיפול
מתמשך
וסיעוד

ציור  :5.1תרשים זרימה המתאר את מרכיבי העלות של תאונות דרכים
Figure 5.1: Car accident cost elements

 .1ירידה בתפוקה עקב תאונות
• אובדן תפוקה של הרוגים בתאונות.
• אובדן ימי עבודה מיידי של המעורבים בתאונה.
• אובדן ימי עבודה של קרובי מאושפזים.
• ירידה מתמשכת ביכולת העבודה של פצועים קשה ,הנותרים נכים בעקבות התאונה.
• אובדן ימי לימודים של תלמידים המעורבים בתאונות.
 .2פגיעה ברווחת החיים של נפגעים ומשפחותיהם
• ערך חייהם של הרוגי התאונות ,מלבד תפוקתם שאבדה.
• נזקי צער כאב וסבל של קרובי ההרוגים.
• נזקי צער כאב וסבל של פצועים קשה וקרוביהם.
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ירידה
ברווחה

של קרובי
הנפגע

 .3עלויות ישירות של טיפולים רפואיים ,שיקום וסיעוד
• עלויות ישירות של פינוי הנפגעים ושל מערכת הבריאות ,לרבות מוסדות שיקום.
• עלויות רפואיות מתמשכות ,וסיעוד של הנותרים נכים.
 .4עלויות ישירות של טיפולים אחרים בתאונות
• עלויות של גופים ציבוריים :המשטרה ,בתי המשפט ,המוסד לביטוח לאומי ועוד.
• עלויות של גופים פרטיים :חברות הביטוח ,שמאים ,עורכי דין ועוד.
 .5נזקי רכוש
• עלות תיקון כלי הרכב שנפגעו.
• נזקים לציוד ולמטען בכלי רכב מעורבים ,וכן למתקני דרך.
 .6הפניית משאבים לאומיים למניעת תאונות וצמצום נזקיהן
• עלויות פעולות אכיפה ופעולות אחרות של המשטרה
• עלויות במערכת החינוך ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,מחקרים ועוד.
 .7עלות עיכובי דרך עקב תאונות דרכים
• תוספת לזמן הנסיעה של משתמשים בדרך בעקבות תאונות ,במיוחד בכבישים צפופים.
• עלויות תפעול נוספות לרכב כתוצאה מהעיכוב במונחי צריכת דלק ,בלאי מנוע ועוד.
• הגדלת זיהום האוויר כתוצאה מהעיכובים בדרך.
בין המרכיבים ישנם כאלו הקלים יותר לכימות וישנם כאלו אשר כימותם אינו חד-חד ערכי.
די במבט פשוט על כל המרכיבים בכדי לראות שגם כל תאונה קטנה ככל שתהיה עדיין גורמת להפסדים
כלכלים במישור הלאומי.

 5.2עלות תאונות ומרכיביהן 5.2 Car accidents cost
עלות תאונות קטלניות

עלות ממוצעת של הרוג בתאונה נמדדת במונחי "רווחת הפרט" ומשקללים בה הן את הכנסתו של ההרוג על פי
נתון התמ"ג לנפש בשנה והן את התצרוכת הממוצעת לנפש ,עלות זו מגיעה לכ $ 930,000 -שהם
 4.14מליון  ₪בממוצע.
נזקי תאונות קלות וקשות

עלות התאונות הקלות והקשות כוללת בתוכה נזקי גוף והרכוש אך לא כוללת מרכיב "צער כאב וסבל" ולא
מרכיב נזקי הרכוש.
עלות תאונה קשה מוערכת בסכום של  400אלף ש"ח.
עלות תאונה קלה מוערכת בסכום של  25אלף ש"ח.
מרכיב "צער כאב וסבל" מוערך ב 50-59 -אלף  $לפצוע קשה.
עלות עיכובי הדרך

עלות זו מוערכת ב 1.00 -מיליארד ש"ח בשנה בהתבסס על שווי של  30ש"ח לשעת נסיעה.
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עלות זו מתייחסת לכל סוגי התאונות ,לרבות לתאונות נזק בלבד ומוערכת בכ 3 -מיליארד ש"ח בשנה.
עלות למוסדות ציבוריים וגופים פרטיים

עלות זו מוערכת ב 1.25 -מיליארד ש"ח בשנה כהוצאה משותפת של כל הגורמים המעורבים:המשטרה ,בתי
המשפט ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,חברות הביטוח ועוד.
סיכום העלויות למשק
טבלה  :5.1סיכום עלויות תאונות דרכים למשק הישראלי
Table 5.1: The annual cost of road accident to the Israeli economy

מרכיב )(component

עלות ]מיליארדי ש"ח[
]Cost [billion NIS

%

עלות תאונות קטלניות )ללא נזקי רכוש,פגיעה ברווחה (

1.06
3.05
3.23
3.00
1.25
1.00

8.4
24.3
25.7
23.8
9.9
7.9

12.59

100.0

עלות תאונות קשות וקלות )ללא נזקי רכוש ,פגיעה ברווחה(
פגיעה ברווחה עקב מוות ופציעות קשות בתאונות
נזקי רכוש
עלות מוסדות
נזקי עיכובי דרך

סה"כ
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 .6הגורמים המשפיעים על תהליך הנהיגה

6. Factors influencing the driving process

 6.1הקדמה 6.1 Introduction
תהליך הנהיגה מושפע מגורמים רבים העיקריים שבהם :ערנות הנהג ,מהירות הרכב ,מרחק מהרכב הנמצא
מלפנים ,סטיות הרכב בנתיב ועוד .כל אחד מהגורמים הללו יכול להוות את הסיבה להתרחשותה של תאונה
כאשר הוא מגיע לאחד ממצבי הקיצון בהם הוא הופך לגורם המשפיע ביותר על תהליך הנהיגה.
כל אחד מהגורמים המוזכרים משתנה בזמן התהליך באופן מתמיד בשל סיבות רבות ומגוונות כאשר אלו ביחד
עם המגבלות הקבועות בחוק משפיעות על פילוג הגורם.
לאחר ניתוח פראטו של הגורמים העיקריים לתאונות דרכים) ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  (2003אנו
נתמקד בגורמים העיקריים לתאונות :
טבלה  :6.1פילוג הסיבות העיקריות לתאונות דרכים
Table 6.1: Distribution of the main causes of road accidents

סה"כ
סיבה
Total
Cause
אי ציות לרמזורים ותמרורים 5468
2981
אי מתן זכות קדימה
2105
סיבות אישיות ואחרות
1722
סטיה מהנתיב
1631
אי שמירת רווח
1117
מהירות מופרזת
930
פניה לא נכונה
784
התנהגות הולכי רגל
730
סיבה לא ידועה
311
שיכרות
254
עקיפה שלא כחוק
151
רוכבי אופניים
68
גורמים מכניים ברכב
15
אי תקינות הדרך
18267
סה"כ

%
29.93%
16.32%
11.52%
9.43%
8.93%
6.11%
5.09%
4.29%
4.00%
1.70%
1.39%
0.83%
0.37%
0.08%
100.00%

תאונות קטלניות
%
Lethal accident
9.15%
40
9.15%
40
22.43%
98
13.50%
59
3.43%
15
15.33%
67
1.83%
8
15.56%
68
1.37%
6
2.06%
9
2.06%
9
3.20%
14
0.92%
4
0.00%
0
100.00%
437

תאונות קשות
%
Severe accident
10.97%
219
13.53%
270
20.84%
416
9.02%
180
5.46%
109
11.77%
235
3.36%
67
15.28%
305
3.21%
64
1.90%
38
1.15%
23
2.76%
55
0.60%
12
0.15%
3
100.00%
1996

מכיוון שאין נתונים אחרים אלו הנתונים אליהם יתייחס המחקר.
נסתכל על גורמים אלו מזוויות שונות ונקשור אותם למיקומם בתהליך הנהיגה.
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 6.2מהירות 6.2 Speeding
מהירות הרכב היא אחד הגורמים העיקריים המשפיעים על תהליך הנהיגה ,שינוי בגורם זה גורר שינוי מידי
בגורמים האחרים כגון שינוי המרחק מכלי הרכב שמלפנים ,שינוי בסטיות הרכב בנתיב ועוד.
מהירות הרכב אמורה להתפלג נורמלית כאשר התוחלת של ההתפלגות היא המהירות המותרת בחוק באותו
קטע דרך ,כאשר ע"פ הקריטריונים של משטרת ישראל תחילת האכיפה של חוקי הגבלת המהירות מתחילה
כאשר הרכב עובר את המהירות המותרת בלפחות  11קמ"ש ,כלומר ההתפלגות הרצויה של גורם זה ,הן
התוחלת והן סטיית התקן ,משתנה באופן מתמיד ע"פ המיקום של כלי הרכב.
לדוגמה בקטע דרך בו המהירות המותר היא  90קמ"ש נמצא את התפלגות גורם המהירות הרצויה :
נחשב את סטיית התקן המתאימה לקטע דרך זה בהתבסס על ההנחה בה  99.9%מהרכבים לא עוברים את
המהירות המותר ביותר מ 11 -קמ"ש.

 – Vמהירות הרכב המתפלגת נורמלית עם תוחלת  μוסטיית תקן σ
0.1
0.083

) V ~ N (μ ,σ 2
μ = 90

)(6.1

0.067
V( x) 0.05
0.033
0.017

105

100

95

90

85

80

75

⇒ P(V < 90 + 11) = Φ ( Z ) = 0.999
)Z = 2.3 (6.2
v − μ 101 − 90
=Z
)(6.3
=
= 2.3 ⇒ σ = 4.7826

σ

)(6.4

σ

) V ~ N (90, 4.78262

0

ציור  :6.1התפלגות המהירות הרצויה בקמ"ש בדרך בה המהירות המותרת היא  90קמ"ש
Figure 6.1: Desired speed distribution for 90 Kph roads

כפי שהזכרנו זו ההתפלגות הרצויה אך אין הדבר כך בארצנו ,מדגם שנערך בנתיבי אילון מצייר תמונה שונה
בה קרוב מעל  69%מכלי הרכב הנוסעים במסלול השמאלי עוברים את המהירות המותרת כאשר  24%מכלי
הרכב עוברים את סף המהירות לאכיפת החוק שהציבה המשטרה) ,שנער .(2005

מכיוון שיש קשר ברור בין עבירות תנועה למעורבות בתאונות )הקרט  (2003יש צורך למנוע את ביצוע
עבירות התנועה.
בבדיקת מאפייני מערכות הרכב נשים דגש על יכולת המערכת לזהות ולמנוע את העבירה כלומר לעצור את
הנהג מלעבור את המהירות המותרת.
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 6.3מרחק מהרכב הנמצא מלפנים 6.3 Front safety distance
גורם זה הינו גורם חשוב ביותר בתאונות חזית-אחור ,ישנם שיטות שונות לשמירה על מרחק מהרכב הנמצא
מלפנים כגון שיטת שתי השניות ,אך כמו המהירות גם כאן הדבר אינו מיושם ע"י הנהגים בארץ.
מעל ל 18% -מהתאונות בארץ בין השנים  1995-2003היו תאונות חזית-אחור ורובם כתוצאה מאי שמירת
מרחק ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מתוכם כ 6% -סווגו כתאונות קשות או קטלניות.
את רוב התאונות מסוג זה ניתן למנוע ע"י שמירת מרחק ,המרחק המינימאלי הנדרש לשמירה משתנה כתלות
במהירות הנסיעה ,זמן התגובה של הנהג והרכב יכול להשתנות בטווח רחב מאוד וזה תלוי בהרבה גורמים,
זמן התגובה של הנהג למשל במקרה של נהג הצופה את הסכנה הוא  T = 0.75sכאשר במקרה והנהג מופתע
ואינו צופה את הסכנה יכול להגיע עד  , T = 1.2 sנצר יעקב שיחזור וחקר תאונות דרכים – נספח א' ,זמן תגובה
זה אינו כולל את זמן התגובה של מערכת הבלמים שגם הוא אינו מידי ומגיע עד ל. T = 0.6 s -
באופן כללי המרחק המינימלי הנדרש לשמירה מהרכב שלפני הוא ) , D = T ⋅ V [m] (6.5כאשר  Vמהירות
הרכב ו T -הוא זמן התגובה ,על פי החוק המרחק המינימלי הוא ). D = 1s ⋅ V (6.6
כמובן שלא ניתן לקחת את המרחק המינימלי וזאת משום המרחק הדרוש לעצירה מלאה של הרכב בזמן חירום
מושפע מגורמים רבים נוספים כגון:מצב הצמיגים – משפיע על מקדם החיכוך של הצמיג והכביש ,מצב
הבלמים – משפיע על עוצמת התאוטה של הרכב ,מצב הכביש – הקטנת החיכוך עם הצמיג כאשר הכביש רטוב
ועוד.
מקדם החיכוך המשוקלל תלוי במידת השתתפות כל גלגלי הרכב בעצירה ובסוג הדרך בה נוסעים ,בכביש תקין

מקדם החיכוך המשוקלל יהיה ] μ f = [0.55, 0.7לעומת כביש משומש בו מקדם החיכוך המשוקלל נע בטווח
של ]. μ f = [0.45, 0.6
נחשב את מרחק עצירה ואת המרחק המינימלי לשמירה מהרכב הנמצא מלפנים:
כאשר - V0 :מהירות הרכב בעת הפעלת הבלמים במטרים לשנייה
זמן התגובה של הנהג עד לרגע הפעלת הבלמים הוא T1 = 0.75s

זמן התגובה של מערכת הבלמים . T2 = 0.6s
זמן התגובה הכולל )T = T1 + T2 = 1.35s (6.7

ההנחה שמקדם החיכוך המשוקלל בין הרכב לכביש ובין מערכת הבלמים לגלגלים הוא μ = 0.7
מרחק העצירה הכולל:

)(6.8

בלימה X Total = T ⋅ V0 + X

ע"פ טבלת חישוב מהירות וזמן בלימה בנספח א' ניתן לראות כי עבור מקדם חיכוך  μ = 0.7עוצמת התאוטה
המתקבלת היא . a = 5.88m / s2
V0
a

מכאן ניתן לחשב את זמן העצירה(6.9) :
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⇒ t=−

0 = V0 + a ⋅ t

a ⋅t2
ומפרמטרים אלו נחשב את מרחק הבלימה(6.10) :
2
מהגרף ניתן לראות שמרחק הבלימה גדל ככל שהמהירות גדלה )העקומים אדום וכחול(

 = V0 ⋅ t +בלימה X

כפי שהתקבל מהחישובים אך חשוב מזה

300

לראות את מרחק התגובה בקו הירוק
בכדי להבין שעבור מהירויות גבוהות אנו

)brake( v

200

שונים ,לדוגמה במהירות של  25מטר

)response( v
)minimal_saftey( v
100

לשנייה או  100קמ"ש המרחק שהרכב
עובר עד לתגובת הנהג הוא  34מטרים.
שמירת מרחק של  2שניות מאפשרת
להגיב בצורה נכונה יותר לכל מכשול בדרך.

50

30

40

)(m/s

20

10

0

v

ציור  :6.2מרחק העצירה והמרחק המינימלי לשמירה במטרים כפונקציה של מהירות הרכב
Figure 6.2: Stop distance and minimal safety distance v. car speed

המדגם שנערך בנתיבי איילון מראה שהמרחק הנשמר קטן מהמרחק הדרוש מה שמגדיל מאוד את הסיכוי
לתאונות .בבדיקת מאפייני מערכות הרכב נרצה לראות את התמודדות המערכת עם סכנה זו.
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)distance (m

אפילו לא מספיקים להגיב למקרים

)total( v

 6.4סטיות הרכב בנתיב 6.4 Lean deviation
"המושג סטייה מהנתיב מתייחס לשינוי בנתיב הנסיעה כתוצאה מפעולות הנהג שלא היו מיועדות לכך כלומר
כתוצאה מאי כושרו לשמור על נתיבו ,מסיבות טכניות הקשורות לרכב או לתשתית והמתבטאות במצבי אובדן
שליטה .הנסיבות השכיחות למצבי סטייה מאופיינות במהירות גבוהה ,או במצב פיזי ולוגי לא תקין )הרדמות,
שכרות או התקף לב( ) ,".מוקואס .(1997

ישנם כמה סוגי סטיות:
 .1סטייה שמאלה לנתיב נגדי על קטע כביש ישר.
 .2סטייה ימינה וירידה מהכביש בקטע כביש ישר.
 .3סטייה בתוך כביש דו נתיבי מנתיב לנתיב לאחד הכיוונים.
 .4סטייה מנתיב לצד ימין או ירידה מהכביש בעקומה שמאלה )חיתוך נתיבים(.
 .5סטייה מנתיב לצד שמאל או ירידה מהכביש בעקומה שמאלה )חיתוך נתיבים(.
בתלות במצב הנהג וסוג הסטייה ישנם דרכים שונות לתקן את הסטייה במינימום נזק או למנוע אותה כך למשל
הותקנו בכבישים שונים בארץ פסי הרעדה בכדי להזהיר נהגים כאשר הם יורדים מהכביש.
אנו נבדוק את מאפיין האיכות של נתיב וכיצד זה קשור למניעת סטייה מהנתיב .רוחב נתיב בישראל נקבע על
ידי משרד הבינוי והשיכון ומחולק ע"פ סוגי הדרכים  ,מע"צ:1987 ,
טבלה  :6.2רוחב נתיב בחלוקה ע"פ סוגי כבישים
Table 6.2: Lean width according road class

סוג הדרך
Road class
מהירה
ראשית
אזורית

דו מסלולית
דו נתיבית

מקומית

מהירות תכן ]קמ"ש[
רוחב נתיב ]מ'[
]Lean width [m] Designed speed [kph
3.75
100-120
3.60
80-110
3.60
80-100
3.60
 80-100עבור נפח קטן
מ 3000 -רכבים
3.30
 70-80עבור נפח גדול
מ 3000 -רכבים
3.00
50-80

ננתח בעזרת נתונים אלו את מאפייני האיכות המתאימים לרוחב הנתיב ונראה מה אלו מאפשרים להסיק.
נסתכל על תהליך הנהיגה ועל התנהגות הרכב בנתיב במערכת נהג-רכב שהיא מערכת עם משוב ,תהליך
המשוב הוא ע"פ השלבים הבאים:

א.

הנהג מבחין בסטיית הרכב לצד.

ב.

הנהג מתקן את הסטייה ע"י
הסטת ההגה לצד הנגדי לסטייה.

ג.

הרכב מגיב לתיקון.
ציור  :6.3תרשים זרימה המתאר את תהליך שינוי מסלול הרכב
Figure 6.3: Car path control chart

18

נניח כי סטיית הרכב מתפלגת נורמלית כאשר תוחלת הסטייה שהיא גם המצב הבטוח בתהליך היא  0מעלות
כאשר הרכב נמצא במרכז הנתיב.

α

ציור  :6.4תאור מאפיין סטיית הרכב מהנתיב
Figure 6.4: Lean deviation description

מאפיין האיכות אותו אנו הולכים למצוא הוא  , C pמאפיין זה הינו מאפיין ליכולת התהליך המודד את היכולת
של התהליך לתת את אותן התוצאות בתוך התחום הרצוי .המאפיין מחושב ע"פ היחס בין התחום הרצוי )הפרש
בין גבול עליון לגבול תחתון( לבין פיזור כלל התהליך שם נלקחו  6סטיות תקן של התהליך ,תחום זה מייצג
 99.7%מכלל התחום עבור התפלגות נורמלית.
USL − LSL
לחישוב המאפיין משתמשים בנוסחה(6.11) :
6 ⋅σ
) USL – Upper Statistic Limit

= .Cp

(LSL – Lower Statistic Limit

עבור מאפיין זה התוצאה המינימלית הרצויה הינה  ,1.5המשמעות היא שהתהליך נמצא בין הגבולות הרצויים
וכן עדיין ישנו רווח של סטיית תקן אחת עד לגבול הקרוב .תוצאה הנמוכה מזה מציינת כי התהליך מאוד רגיש
ואינו מבוקר ,הגבול התחתון של התוצאה הוא אחד כאשר
משמעות תוצאה זו היא שגבולות התהליך שווים לגבולות
המפרט ולכן כל חריגה בתהליך תגרור יציאה מגבולות המפרט.
בהתבסס על כך שסטיית התקן של התהליך אותו אנו
מנתחים אינה ידועה נבצע ניתוח הפוך ,אנו נבדוק עבור
כל אחד מרוחבי הנתיבים שציינו לעיל מהי סטיית התקן
של סטיית הרכב מהמסלול.תחילה נגדיר את גבולות המפרט
ואת התהליך.
ציור  :6.5הגדרת מאפיין איכות

Figure 6.5: Quality characteristic definition

גבולות המפרט כפי שהוזכר הם רוחב הנתיב כלומר בהנחה שהרכב נוסע במרכז הכביש גבולות המפרט הם:
1
)רוחב הנתיב( ⋅
2

1
2

= ) ,USLרוחב הנתיב( ⋅ .LSL= -
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התהליך אותו אנו מנתחים הוא המרחק שסוטה הרכב ממרכז הנתיב ,ע"פ נוסחת חישוב המאפיין נחלץ את
USL − LSL
סטיית התקן של התהליך עבור כמה ערכים של  , C pכלומר )(6.12
6⋅Cp

= :σ

טבלה  :6.3לוח שונויות לסטיות כלי רכב לפי מאפיין האיכות
Table 6.3: Car deviation various by quality feature

רוחב נתיב ]מ'[
]Cp Lean width [m
1
3
1.5
3
1.66
3
2
3
1
3.3
1.5
3.3
1.66
3.3
2
3.3
1
3.6
1.5
3.6
1.66
3.6
2
3.6

שונות
Various
0.5
0.333333
0.301205
0.25
0.55
0.366667
0.331325
0.275
0.6
0.4
0.361446
0.3

נבין את משמעות התוצאות:
על פי החישוב עבור נתיב ברוחב  3מטר אנו רואים שכאשר גבולות המפרט וגבולות התהליך שווים, C p = 1 ,
סטיית התקן של התהליך היא  0.5מ' כלומר  69%מהסטיות ממרכז הנתיב צריכות להיות עד  0.5מטר
מהמרכז.
באותה קטגורית נתיב אם אנו רוצים להשאיר מרווח מינימלי לביטחון בתהליך  , C p = 1.5 ,סטיית התקן
המתקבלת היא  0.33כלומר  69%מהסטיות ממרכז הנתיב צריכות להיות עד  0.33מטר מהמרכז.
כעת נכניס גורם נוסף לניתוח התהליך והוא רוחב הרכב ,ע"פ חישוב סטטיסטי לרוחב רכב ,בנספח א' ,מתקבל
 1.84מטר ,כרוחב רכב בארץ ובהנחה שמרכז הרכב נמצא במרכז הנתיב ורוחב הנתיב הוא  3מטרים ישנו
רווח של  0.58מטר מכל צד.
בחישוב פשוט ניתן לראות כי במקרה של סטייה קלה של  3מעלות ביחס למרכז הנתיב ,במהירות נמוכה יחסית
של  50קמ"ש המרחק אותו עובר הרכב עד לתגובת הנהג לסטייה ) 0.75שניות( הוא  0.54מטר ,טבלה
מפורטת של מהירויות ,סטיה ודרך החישוב מפורטים בנספח ב' ,כלומר הרכב מגיע ללא כל יכולת של הנהג
למנוע זאת למצב בו הוא נמצא על גבול הנתיב.
מהנתונים הללו ניתן לומר כי סטייה מהנתיב אינה בגדר מקרה מיוחד ,בשל גורמים פיסיקליים שונים כל רכב
סוטה ממרכז הנתיב בזווית כזו היכולה לגרום לתאונה.
על מנת לאמוד את הסכנה בצורה טובה יותר יש לבצע ניסוי אשר בסופו נדע את התפלגות הסטייה בנתיב ואת
זוויות הסטייה האופייניות ומהם נוכל להסיק בחישוב ההפוך מהו רוחב הנתיב הבטיחותי הדרוש.
ישנן מערכות רבות המנסות להתמודד עם התופעה ועל מאפייני מערכות אלו ומידת השפעתם נעמוד בהמשך.
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 6.5מודל התנהגות הנהג 6.5 Driver behavior
התנהגות הנהג היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על תהליך הנהיגה ,כיום בכל שלב ושלב של תהליך
הנהיגה הנהג הוא זה שלוקח החלטה ומבצע את הפעולה כתגובה למידע שהוא קולט מהסביבה.
כחלק מההבנה שהנהג כגורם האנושי חשוף מאוד ללקיחת החלטות שגויות על הכביש הוכנסו מערכות כגון
מערכת ה ABS -או ה ACC -המבצעות פעולות שונות ברכב בכדי למנוע מהרכב להגיע למצב בו הנהג מאבד
שליטה.
מודל התנהגות הנהג נחלק לשני חלקים עיקריים:
 .1ההיבט הפנימי -
מסוגלות עצמית ,חיפוש ריגושים /אימפולסיביות ,מיקוד השליטה והצורך בשליטה ,טיפוס אישיות,
מצב רגשי ,כעס ,תוקפנות ,חרדה ,פחד ממוות ומודעות למוות ,סגנון נהיגה ועוד.
 .2ההיבט החיצוני -
לחץ זמן ,נוכחות נוסעים נוספים ברכב ,אלכוהול ,חברים ולחץ חברתי ,הורים והעברה בין דורית של
נהיגה מסוכנת ,עמדות כלפי אכיפה וציות לחוקי תנועה ועוד.
נראה כי הנהג הישראלי מעריך כי הוא נהג טוב לעומת עמיתיו הנוהגים בכביש .הנהג הישראלי על אף כל
הסטטיסטיקות מאמין שהסיכוי שלו להיות מעורב בתאונה נמוך ולכן הוא חש שליטה ומסוגלות עצמית גבוהים
המובילים אותו להחלטות שגויות כדוגמת נסיעה מעל המהירות המותרת )טאובמן – בן-ארי .(2005
הביטחון העצמי של הנהג הישראלי בידע שלו כיצד יש להתנהג במצבים שונים על אף חוסר הניסיון במצבים
אלו גורם ללקיחת סיכונים מיותרים.
המחקר מראה שככל שלנהג יש ניסיון רב יותר בנהיגה וביטחון רב יותר ביכולתו ,כך עולה נטייתו להיכנס
למצבי נהיגה שהם מסוכנים בפוטנציה.
ממצא מעניין הוא שאצל הנערות השימוש בנהיגה הוא בעיקר לצרכים אינסטרומנטאליים ואילו אצל הנערים,
הנהיגה משרתת תפקידים ,כמו :חיזוק הדימוי הגברי ,הסתכנות ,שליטה ,בדיקת גבולות וניהול רושם.
ואכן למרות שנהגים צעירים נמצאים בשיא כוחם ויכולותיהם הפיזיות והמנטליות ,מעורבותם בתאונות גבוהה
במיוחד מסיבות הקשורות הן להיבט הפנימי והן להיבט החיצוני .ממצא זה מהווה גורם חשוב המשפיע על
האיכות בתהליך הנהיגה ועל פי המחקרים הוא מקור לחריגה מהתהליך ,במחקר זה ננסה להציע דרכים לנטרל
את הגורם.
מהמחקר עולה שאחד המשתנים העיקריים המדריך את הנהג על הכביש הוא הסיכוי להיתפס.
מחקרי הערכה רבים הוכיחו כי אכיפה אינטנסיבית וגלויה ,בשילוב עם מבצעי הסברה באמצעי התקשורות,
מעלים משמעותית את רמת ההטמעה של הנושא בקרב כל שכבות האוכלוסייה.
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אחד הממצאים במחקר מראה כי רובם המוחלט של הנהגים סבור שיש קשר חזק בין עבירות תנועה ליצירת
סיכונים בדרך ותאונות אך אלו גם מאמינים שעבירות התנועה הינם תוצאה של טעות או חוסר ידע ולא נעשות
בכוונה תחילה.
התייחסות מיוחדת ניתנת לדעתו של הנהג הישראלי להגבלת המהירות בכבישים הנהג הישראלי מאמין שאם
נהגים אחרים עוברים על החוק ,יש גם לו את הלגיטימציה לעבור על החוק.
ממצא מדאיג במיוחד מראה כי הנהג הישראלי אינו מעריך נכונה את כמות האלכוהול שהוא שותה ,או את
כמות האלכוהול אשר עלולה להיות מסוכנת בעת נהיגה.
בבדיקת מאפייני המערכות השונות ננסה לבדוק כיצד מערכות אילו יכולות להשפיע על התנהגות הנהג ע"י
שימוש באמצעים שונים כגון התראות קוליות ,העברת המידע על החריגות לגוף מבקר כמו המשטרה או
ההורים והאם בסופו של דבר תוביל המערכת לשינוי קבוע באופיין הנהיגה של הנהג.
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 .7ניתוח מערכות לשיפור תהליך הנהיגה

7. Improving the driving process – systems analysis

 7.1הקדמה 7.1 introduction
באופן כללי ישנם שני סוגי מערכות בטיחות לרכב ,מערכות בטיחות אקטיביות ותוך רכביות שבעצם מתחרות
עם הנהג על השליטה ברכב ומערכות עזר מתקדמות ) (Preventive Systemsאשר נותנות תמיכה לפעולות
הנהג ומטרתם היא לעזור לנהג להימנע מתאונה או לפחות להוריד את דרגתה עד כמה שניתן ע"י כך שכאשר
אלו "חשות" בסכנה מופיעה התראה לנהג.
במהלך המחקר נבדקו מספר רב של מערכות שונות הנמצאות בשוק חלקם בבדיקה שטחית וחלקם בבדיקה
מעמיקה יותר במטרה למצוא את המערכות אשר יכולות לתמוך בתהליך הנהיגה הן בצד המניעה והן בצד
האקטיבי כאשר השילוב בינהן יביא לתהליך הבטוח ביותר.
בפרק זה נציג מגוון מערכות אותם אשר עונות ,לפי ניתוח פראטו של תאונות הדרכים בארץ ,על צרכי
הבטיחות למניעת מרבית התאונות .המערכות מוצגות בהקשר לפעולות אותן הן מודדות עם רשימה של
מערכות המבצעות את הפעולה.

 7.2משוואת ניתוח עלות תועלת 7.2 Cost effectiveness analysis equation
בפרק זה מבוצעים שני ניתוחי עלות תועלת עבור כל מערכת ,במשוואות הניתוח נשתמש בסימנים זהים
המפורטים להלן:
 – Cעלות המערכת בדולרים עם שער דולר של  4.5ש"ח )לפי מחירי המערכת באינטרנט(.
 – Xמספר התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת במשך שנה
 – Pאחוז התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת מכלל התאונות
 – Lאחוז התאונות הקטלניות מתוך X
 – Sאחוז התאונות הקשות מתוך X
 – Mאחוז התאונות הקלות מתוך  Xעל בסיס ההנחה שזהו אחוז התאונות הנותר כלומר )1-(L+S
 – SLCאורך חיי המערכת) ,במידה והנתון לא קיים נלקח כ 10 -שנים(
 – TCBעלות תועלת עבור כלל המשק
 – PCBעלות תועלת עבור אדם פרטי
האחוזים השונים עבור מערכת מבוססים על הנתונים שהוצגו בפרק .6
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ניתוח עלות תועלת כלל המשק:
C ⋅ 2 ⋅ 10 6
{ X ⋅ [ L ⋅ 0.025 ⋅ 4.14 ⋅ 10 6 + S ⋅ 0.132 ⋅ (4 ⋅ 10 5 + 247.5 ⋅ 10 3 ) + M ⋅ 25 ⋅ 10 3 ] + P ⋅ (1.25 ⋅ 10 9 + 1.58 ⋅ 10 9 + 3 ⋅ 10 9 )} ⋅ SLC

)(7.1
המונה מייצג את ההשקעה שהייתה נדרשת על מנת לצייד את כלל הרכבים במערכת שיכלה למנוע את
התאונה.
המכנה מייצג את ההפסד הנגרם למשק הישראלי בשל התאונות מהסוג הנבדק עם הערכת העלויות שפורטה
בפרק  .5ההפסד מחושב ע"י הכפלת מספר התאונות הקשות בעלות לתאונה קשה שהיא מספר הפצועים קשה
הממוצע לתאונה שהוא  0.132ובעלות הפציעות והנזק ,בתוספת מספר התאונות הקטלניות כפול מספר
ההרוגים הממוצע לתאונה שהוא  0.025ובעלות הרוג בתאונה  4.14מליון ש"ח .ובתוספת מספר התאונות
הקלות ועלותן.
לכל אלו מוספים את העלות הנוספת הנגרמת למשק ,תוצאה זו מייצגת את ההפסד למשק בשנה ,ואת כל
הסכום מכפילים באורך חיי המערכת.
התוצאה מייצגת את החזר ההשקעה של התקנת המערכת בשנים וככל שזו יותר נמוכה כך הדבר טוב יותר.

ניתוח עלות תועלת לאדם פרטי:
X ⋅ 1.9 ⋅ C

סה"כ ההפסד שנגרם לאדם הפרטי

= PCB

)(7.2
המונה מייצג את ההשקעה שהייתה נדרשת על מנת לצייד את הרכבים שהיו מעורבים בתאונה מסוג זה ,כלומר
מספר התאונות כפול מספר הרכבים המעורבים בתאונה בממוצע ,במערכת שיכלה למנוע את התאונה .
המכנה מייצג את ההפסד הנגרם לכלל האנשים אשר היו מעורבים בתאונות מהסוג הנבדק בשנה ,הערכת הפסד
זה לא קיימת היום ונדרש מחקר נוסף בכדי לאמוד את הנתון.
הפסד זה צריך לגלם בתוכו את ההשתתפות העצמית של האדם הפרטי בהינתן שהיה מבוטח ,את תיקון הרכב
והמטען ,את הנזק הגופני וכו'.
התוצאה תייצג את החזר ההשקעה של התקנת המערכת בשנים עבור אדם פרטי.
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= TCB

 7.3מערכות עקיבה 7.3 Following systems
פעילות הקשורה למערכת
על בסיס מודל הנהג שהוצג בפרק  4מופו מספר מצבים עיקריים בנהיגה כאשר אחד המצבים הוא מצב
העקיבה ,במצב זה הנהג נוהג כאשר לפניו נמצא רכב במרחק מסוים ,לכל פעולה שרכב זה מבצע על הנהג לתת
מענה אם מדובר בעצירה פתאומית או האטה פשוטה עדיין על הנהג לבצע פעולה כלשהי.
הסכנה הגדולה היא אי יכולת הנהג לאמוד בצורה איכותית את מהירות הרכב שלפניו ואת מרחקו ממנו ומכאן
הדבר משפיע מיידית על זמן התגובה שנשאר לנהג לתת מענה בעת העקיבה.
המערכת נותנת מענה לבלימת הרכב בעת זיהוי מכשול וחשובה במיוחד לבלימת רכב כבד.
מערכות העקיבה השונות אמורות לתת מענה למצבים אלו ,כמו כן מערכות העקיבה יקטינו את זמן התגובה
לבלימה/האצה של הרכב שלפנים מה שיגדיל את נפח התנועה האפשרי בכבישים.
תאור המערכת
מערכות העקיבה מכילות שני אלמנטים עיקריים :רדאר קדמי ומחשב.
הנהג קובע את המהירות המקסימלית המותרת למערכת ,כאשר הרדאר המוצב בקדמת הרכב סורק ומספק כמה
פעמיים בשנייה את מרחק הרכב מלפנים כך יחידת העיבוד המרכזית יכולה ,בהתחשב במהירות הרכב בו
המערכת מותקנת ,לחשב אם המרחק שהתקבל מספיק בכדי לענות על צרכי הבטיחות.
גבולות הבקרה ,אשר בעת יציאה מהם המערכת מפעילה התראה לנהג ,יכולים להשתנות ממקום למקום או
ממערכת למערכת בתלות באופיין הנהיגה של הנהג ,במאפייני הרכב ועוד וכמובן ביכולת הטכנולוגית של
המערכת לעבד נתונים אלו( Transp. 2003).

בהפעלה האקטיבית של המערכת ישנה התערבות בתהליך הנהיגה כאשר המערכת מורידה בצורה אוטומטית
את מהירות הרכב בעת זיהוי יציאה מגבולות הבקרה כלומר המרחק הנדרש מהרכב שמלפנים לא מספק.

ציור  :7.1מבנה מערכת עקיבה
Figure 7.1: The structure of following systems
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ניתוח עלות תועלת:
•

עלות המערכת C = 2500$

•

מספר התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת X = 1631

•

אחוז התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת מכלל התאונות P = 8.93%

•

אחוז התאונות הקטלניות מתוך L = 0.92% X

•

אחוז התאונות הקשות מתוך S = 6.68% X

•

אורך חיי המערכת SLC=10

ניתוח עלות תועלת כלל המשק:
החיסכון למשק מסתכם ב 518 -מיליון ש"ח לשנה עם יחס עלות תועלת של  4.34שנים להחזרת ההשקעה.
יתרון נוסף שלא נכלל בחישוב ולא ניתן לכימות בזמן זה הוא החיסכון בדלק שנגרם כתוצאה משימוש
במערכת ,בעת השימוש במערכת הרכב נשאר במהירות קבועה ובמרחק קבוע אחרי הרכב מלפנים ולכן
הפעולה הידועה כל כך של נהגים של האצה והתקרבות לרכב מלפנים ובלימה כאשר המרחק נראה מסוכן מדי
לא מתבצעת .כמו כן לא נוסף לחישוב יתרון שהוזכר בו ניתן להגדיל את נפח התנועה בכביש.

 7.4מערכת מדידת לחץ אויר 7.4 Air pressure measuring systems
פעילות הקשורה למערכת
בסעיף  4.2מתוארות הפעולות הנדרשות מהנהג לבצע לפני תחילת הנסיעה ,אחת מהן היא בדיקת לחץ אויר
בצמיגים וזאת על מנת למנוע בעיות בנהיגה הנגרמות בשל חוסר איזון בלחץ האוויר בין הצמיגים ומחוסר
אוויר בצמיגי הרכב.
הסכנה הגדולה בנושא זה טמונה בעת הנסיעה כאשר הצמיג מתחמם ובשל חוסר בלחץ אוויר הצמיג יכול פשוט
להתפוצץ ולגרום במקרה הטוב לרכב לסטות לצד ולעצור או במקרה הרע לתאונה קשה מאוד כפי שכבר קרה
כמה פעמים בשנת  2005בכביש .6
תאור המערכת
המיועדת לספק התרעה לנהג במידה ויש לחץ אוויר נמוך באחד או יותר מהצמיגים ,ו/או כאשר אחד הצמיגים
התחמם יתר על המידה .ההתרעה יכולה להיות ויזואלית או קולית או שניהם ,כך שהנהג יודע בזמן אמת על
הבעיה בצמיג(Grygier 2001) .

המערכת מבוססת על מתקן ללא סוללה המותקן בתוך המשטח הפנימי של הצמיג .החיישן אמור לספק מידע הן
על לחץ האוויר והן על הטמפרטורה בתוך הצמיג ,כאשר מניתוח שני הנתונים הללו המחשב קובע האם יש
לחץ אוויר נמוך ו/או נפילת לחץ באחד או יותר מצמיגי הרכב .לכל חיישן יהיה תג זיהוי ייחודי ,כאשר תג זה
מאופיין באפשרות לקרוא ולרשום אינפורמציה .מודולים נוספים חיצוניים יהיו אמונים על איסוף המידע
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 .1מכשיר מדידת הלחץ והטמפרטורה.
 .2מקלט נתונים.
 .3מערכת עיבוד נתונים.
 .4כבילה חשמלית.
 .5נורית אזהרה כללית.
 .6צג מידע לפירוט האזהרה.
 .7חיבור לרמקולים לאזהרה קולית.
ציור  :7.2מבנה מערכת לחץ אוויר
Figure 7.2: The structure of TPMS systems

ניתוח עלות תועלת
הניתוח מתבסס על  9תאונות קטלניות בכביש  6בשנת  2005בהם הוכח מעל כל ספק כי הסיבה היא הצמיגים.
•

עלות המערכת C = 250$

•

מספר התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת X = 9

•

אחוז התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת מכלל התאונות P = 0.05%

•

אחוז התאונות הקטלניות מתוך L = 100% X

•

אחוז התאונות הקשות מתוך S = 0% X

•

אורך חיי המערכת SLC=10

החיסכון למשק מסתכם ב 3.5 -מיליון ש"ח לשנה עם יחס עלות תועלת של  63שנים להחזרת ההשקעה.
מלבד החיסכון למשק ישנה מערכת זו תוביל לירידה בבלאי הצמיגים ברכבים בהם תתוקן המערכת ,הדבר
נובע מכך שצמיגים אשר לא מנופחים בלחץ האוויר הדרוש מתבלים מהר יותר בשל העומס הנוצר על דפנות
הצמיג.
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 7.5מערכת להגבלת מהירות 7.5 Auto speed limit systems
פעילות הקשורה למערכת
כפי שהוזכר בפרק  4חלק מהנתונים אותם מקבל הנהג הם מהירות הרכב מלוח המחוונים והמהירות המותרת
לנסיעה באותו קטע דרך מהתמרורים המוצבים בצידי הדרך ,אך כפי שהזכרנו בפרק  6סעיף  2קרוב ל70% -
מהנהגים לא מצייתים למהירויות אלו.
מהירות אשר לא מתאימה לתנאי הדרך קשורה באופן ישיר לרמת הסיכון והחומרה של התאונה.
רכבים שנוסעים הרבה יותר לאט או הרבה יותר מהר מהמהירות המותרת הם אלו שבדרך כלל מעורבים
בתאונות .מכאן מערכות להגבלת מהירות מסייעות לנהג בשמירה על מהירות נכונה בהתאם לכביש ,לסביבה
ולמכוניות האחרות במקרים של הגעה לסיבוב ,עומסי תנועה ותנאי כביש משתנים .הדבר לא רק מגביר את
הבטיחות אלא גם משפר את התנועה בכביש.
תאור המערכת
הסוג המפורסם ביותר של מערכות להגבלת מהירות הוא .ISA
 ISAהיא מערכת שבעזרתה הרכב מזהה את מגבלת המהירות המותרת באזור ,ומונע מהנהג לעבור אותה.
כאשר בנקודה זו ישנן מספר רמות של התערבות בהן ניתן לנקוט במידה והנהג עובר את מגבלת המהירות:
השיטה הבסיסית ביותר היא פשוט להודיע על כך לנהג באופן ויזואלי או קולי ולהשאיר את השליטה בידיו,
השיטה האקטיבית יותר קיימת במערכות המפעילות "מאיץ אקטיבי" כך שבמידה והנהג מנסה לעבור את
המהירות המותרת תורגש התנגדות קלה בלחיצה על דוושת הגז.
במידת הצורך ,הנהג יכול לעקוף את המערכת על ידי לחיצה חזקה יותר על דוושת הגז ובכך להגביר את
המהירות .כאשר המטרה היא שתזכורת זו תעודד את הנהג לא להגביר את המהירות אלא אם כן הדבר בהחלט
נחוץ(Carsten 2002), .

ציור  :7.3תרשים מערכת הגבלת מהירות
Figure 7.3: ISA outline

בכדי שמערכת תקבל את מהירות הנסיעה המותרת עליה לדעת את מיקום הרכב ואת תנאי הכביש הנוכחי.
שתי השיטות הנבחנות כיום להשגת המהירות המותרת:
 .1מערכת מיקום מבוססת  GPSבשילוב עם מפה דיגיטלית .
 .2משדרים בצידי הכביש המשדרים באופן קבוע את המהירות המותרת הנקלטת ברכבים.
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מערכת זו אף ניתנת לשימוש ע"י כוחות האכיפה אם במסגרת מקום העבודה או אם במסגרת המדינה כך
שבמקרה והנהג נוסע מהר מדי ואינו מציית לאזהרות המערכת להקטין את מהירותו )בפרק זמן של לפחות 10-
 15שניות( המידע על עבירה זו יתועד ויישמר.
ניתוח עלות תועלת
•

עלות המערכת C = 2000$

•

מספר התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת X = 1117

•

אחוז התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת מכלל התאונות P = 6%

•

אחוז התאונות הקטלניות מתוך L = 6% X

•

אחוז התאונות הקשות מתוך S = 21% X

•

אורך חיי המערכת SLC=10

החיסכון למשק מסתכם ב 360 -מיליון ש"ח לשנה עם יחס עלות תועלת של  5שנים להחזרת ההשקעה.

 7.6מערכת למניעת סטיות מהנתיב 7.6 Lean deviation warning systems
פעילות הקשורה למערכת
בפרק  4ובפרק  6דנו בסוגיית השמירה על נתיב הנסיעה וראינו כי הדבר הולך ונהיה קשה יותר כאשר נוסעים
במהירויות גבוהות .חלק מהנתונים אותם קולט הנהג תוך כדי נהיגה הם סימני הדרך בכביש וצורת המסלול את
אלו הוא מעבד ביחס למיקום קצוות הרכב וכך הוא מחליט אם הרכב נמצא במסלול או שהרכב מתחיל לסטות
מהנתיב ,בעקבות החלטה זו מגיב הנהג בשינוי זווית ההגה לתיקון הסטייה וכך חוזר חלילה.
כפי שהזכרנו במהירויות גבוהות הזמן שיש לנהג לעבד את הנתונים ותקן את הסטייה הולך וקטן ומכאן
שמספיק חוסר תשומת לב רגעית קטנה בשביל לגרום לסטייה משמעותית שעלולה להוביל לתאונה.
לפיכך דרושה במקרה זה מערכת המסוגלת להתריע לנהג כאשר הוא עומד לסטות מהנתיב.
תאור המערכת
מערכות למניעת סטיות מהנתיב מבוססות על מצלמה הקולטת את קווי ההפרדה המסומנים על גבי הכביש.
למערכות אלו כמה צורות לזיהוי הסטייה ,בחלק 0
מהמערכות ממוקמות המצלמות באזור המראה המרכזית
כך שאלו מכוונות לכביש ויכולות לזהות ע"י השוואה
בין תמונות רצופות את סטיית הרכב
ציור  :7.4מערכת למניעת סטיות מהנתיב מבוסס מצלמה
Figure 7.4: Lean deviation warning system structure camera based

לעומת המסלול כאשר בשילוב עם מהירות הרכב המתקבלת ישירות מהרכב וזווית ההטיה של ההגה המערכת
יכולה להחליט האם זו סטייה מסוכנת ולהתריע לנהג על הסטייה( Rijkswaterstaat 2001), .

29

ציור  :7.5מערכת למניעת סטיות מהנתיב מבוסס מחזיר אור
Figure 7.5: Lean deviation warning system structure light based

ניתוח עלות תועלת
•

עלות המערכת C = 3000$

•

מספר התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת X = 1722

•

אחוז התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת מכלל התאונות P = 9.43%

•

אחוז התאונות הקטלניות מתוך L = 3.43% X

•

אחוז התאונות הקשות מתוך S = 10.45% X

•

אורך חיי המערכת SLC=10

החיסכון למשק מסתכם ב 554 -מיליון ש"ח לשנה עם יחס עלות תועלת של  4.9שנים להחזרת ההשקעה.
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 7.7מערכת התראה בפני רמזורים ותמרורים

7.7 Traffic signs warning system

פעילות הקשורה למערכת
בניתוח תהליך הנהיגה בפרק  4דבור על כך שהחלק העיקרי מתחילת הנהיגה הוא קבלת הנתונים ,עיבודם
וביצוע פעולות בהתאם.
חלק מהנתונים אותם מקבל הנהג מגיעים מהתמרורים המוצבים בדרך המורים לו כיצד עליו לנהוג באותו קטע,
אך כפי שניתן לראות קרוב לשלושים אחוזים מהתאונות נגרמות עקב אי ציות לתמרורים המוצבים.
הסיבות לאי הציות רבות ,חלקן קשורות לתנאי הסביבה כגון רמזור אדום בכביש בו אין רכבים או הסתרה של
התמרור ע"י גורם כלשהו וחלקן האחר קשור יותר למודל התנהגות הנהג אשר שופע בטחון עצמי ומציב עצמו
כמי שיודע טוב יותר מאשר מתכנני הדרכים ,לאלו אף מערכת התראה לא תוכל לעזור אלא אם תעביר מידע
לאחראי/שוטר.
תאור המערכת
המערכת ,הנמצאת היום בשלבי פיתוח וגיבוש פרוטוקולים ,מבוססת על תקשורת אלחוטית כאשר העיקרון
הינו פשוט יחסית ,לכל תמרור יוצמד משדר אלחוטי כיווני שישדר את המידע שעל התמרור לרכבים
המתקרבים לתמרור כפי שהוזכר בסעיף  7.5כאשר המקלט שברכב יזהה את סוג התמרור ויאותת לנהג שעליו
לפעול לפי התמרור כך שבמידה והרכב מתקרב לרמזור אדום הנהג יקבל התראה על כך שהרמזור אדום ועליו
להוריד את מהירות נסיעתו ולעצור.
בנוסף תוכל המערכת ע"י קליטת האותות מהרכב עצמו לווסת עומסי תנועה ע"י שימוש בתמרורים מתחלפים
כגון אלו הנמצאים היום בנתיבי אילון ,כך לדוגמה במידה וישנה דרך מרומזרת פקוקה מאוד תוכל המערכת
להפוך את כל הרמזורים בדרך זו לירוקים ולאפשר את זרימת התנועה בחופשיות.
כפי שהוזכר מערכת זו נמצאת עדיין בגיבוש ובמטרה למצוא את הפרוטוקולים לתקשורת האלחוטית שיתנו את
המענה הטוב ביותר למימושה.
ניתוח עלות תועלת
מכיוון שמערכת זו דורשת שינוי תשתית וכן עלויות המערכת עדיין לא ידועות לא ניתן לבצע ניתוח זה אך ניתן
לחשב את החיסכון למשק בהורדת מספר התאונות בשל השימוש במערכת
•

מספר התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת X = 5468

•

אחוז התאונות שיכלו להימנע בעקבות השימוש במערכת מכלל התאונות P = 30%

החיסכון למשק מסתכם ב 1.725 -מיליארד ש"ח לשנה.
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 .8מערכת עזר לנהג 8. Driver aid system
 8.1הקדמה 8.1 Introduction
מערכת עזר לנהג היא מערכת אשר מודדת ורושמת פרמטרים דינאמיים שונים של תנועת הרכב לצורך זיהוי
נהיגה אגרסיבית.
המערכת מזהה ומקליטה את מיקום הרכב ,מהירותו והתאוצות הפועלות עליו ,כמו כן נרשם תוואי הנסיעה
ופרמטרים נוספים .כל אלו מועברים למנהל התחבורה לצורכי ניתוח.
מחקרים מראים כי שימוש במערכות אלו משפיע על ריסון הנהיגה האגרסיבית ,וכן על ירידה במספר תאונות
הדרכים שבהן היו מעורבים נהגים וכלי הרכב בהם מותקנים המערכות) ,קלרטג .(2000
כמו כן השימוש במערכות מביאה לייעול וחיסכון במגוון תחומים:
 .1ירידה בצריכת הדלק
 .2שיפור בתפעול ובבלאי הרכב
 .3שיפור מעקב על דוחות התנועה
 .4צמצום גניבות רכבים
 .5שיחזור נתונים קריטיים בתאונות דרכים
 .6הורדת עלויות הביטוח לרכבי הארגון
בפרק זה נסקור את מבנה המערכת ונביא נתונים מארגון המשתמש במערכת בצי הרכב שברשותו.

 8.2מבנה המערכת 8.2 System structure
המערכת מתוכננות ע"פ מפרט סטנדרטי הכולל:
 .1שיטה לזיהוי אישי של הנוהג ברכב בכל זמן נתון.
 .2יחידת חיישנים המודדת מיקום ,מהירות ותאוצות )אורכית ורוחבית(.
 .3יחידת הגנה למניעת גנבות.
 .4חיבור למערכות ההתראה ברכב )שמן ,חום מנוע ,טעינה וכו'(
 .5רכיב חישוב ) (CPUברכב לזיהוי מצבי סיכון וארועים חריגים.
 .6תקשורת להעברת הנתונים הנאספים למוקד רישום וניתוח.
 .7מוקד רישום ,ניתוח והערכה ,לטיפול במידע ברמת הלקוח.
כאשר כל חברה הבונה את המערכת משתמשת בהתקנים שונים עבור כל אחד מחלקי המערכת.
בסקירה זו נפרט עבור כל חלק את כל האפשרויות למימושו.
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מדידת מיקום ודינמיקה של הרכב

המערכת מודדת כמה סוגי נתונים :מיקום הרכב ,מהירות הנסיעה והתאוצות הפועלות על הרכב .המיקום
והמהירות נמדדים ע"י  .GPSהתאוצות נמדדות ע"י מדי תאוצה ונתוני הרכב מתקבלים מחיבור למערכות
הרכב או לחילופין כחישוב מנתוני ה.GPS -
זיהוי אישי של הנהג

זיהוי הנהג ע"י המערכת יכול להתבצע במספר שיטות שונות:
 .1קורא מגנטי – הנעת הרכב מתאפשרת רק לאחר שנהג מעביר את הכרטיס המגנטי המזהה אותו
והמערכת המותקנת מאשרת את נתוני הזיהוי ,כאשר הכרטיס יכול להיות כרטיס העובד של הנהג,
רישיון הנהיגה וכדומה.
 .2מגען חשמלי  -מגען המכיל בתוכו שבב עליו צרוב המידע האישי של הנהג.
 .3כרטיס נהג – מכונה  ,SMARTKEYהמכיל את כל פרטי הנהג ,בתחילת הנהיגה הנהג מכניס את
הכרטיס ושולף אותו בסיום הנהיגה.
 .4קודנית – לוח מקשים ,לכל נהג קיים קוד אישי שמהערכת מזהה כקוד מורשה לנהיגה ברכב.
אלגוריתם לחישוב מצבי סיכון ואירועים חריגים

המערכת יכולה לכלול אלגוריתם לחישוב מצבי סיכון ואירועים חריגים.
דוגמה למצבי סיכון :נסיעה במהירות העולה על המהירות המרבית המותרת מעבר לסף שניתן לקביעה
במערכת ,תאוצה גבוהה מדי וכו'.
דוגמה לאירועים חריגים :תאוצות ותאוטות חריפות ,תאוצות צדיות גדולות ,שכיחות גבוהה של תאוצות
ותאוטות ,אי התחשבות בהתראות הרכב ,נסיעה בתנאים הגורמים לבזבוז וכו'.
תקשורת

המערכת מעבירה את המידע הנמדד ברכב לשרת הנמצא במוקד השרות אצל הלקוח באחת מהאפשרויות
הבאות:
 .1תקשורת  on-lineבאמצעות מודם סלולארי.
 .2שידור ב batch-באמצעות מערכת תקשורת בפס רחב לטווח קצר )במקרה זה יהיה מקלט בשער
המפעל  ,והעברת הנתונים ממחשב הרכב לשרת במוקד תעשה באופן אוטומטי ,ללא ידיעת הנהג(
 .3באמצעות רכיב זיכרון נשלף.
 .4באמצעות תקשורת בתחנות התדלוק.
מוקד איסוף ,ניתוח והערכה

המערכת תכלול מחשב שימצא במוקד השרות וישמור את נתוני הנסיעה של כלי הרכב בהם מותקנת המערכת.
המוקד יכלול תוכנה המאפשרת :הפקת דוחות על פי מאפיינים שונים )נהגים ,רכבים ,מהירויות חריגות וכו'(,
ניתוח ותצוגה של מסלולי הנסיעה ,פרופילי המהירות ורישום האירועים החריגים ,עדכון של טבלאות הנהגים
ועוד.
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המערכת כוללת הגנה פסיבית על הרכב בצורת ניתוק מערכות קריטיות לאחר זמן השהייה ,זמן זה נועד למנוע
מצב בו לא ניתן להניע את הרכב אם יכבה באמצע נסיעה.
המערכת מנתקת  3מעגלים :מתנע,הצתה ומערכת הדלק .ללא אמצעי הזיהוי המתאימים לא יוכל אדם לא
מורשה להניע את הרכב .
התראות

המערכת תכלול שני רמות של התראות:
 .1התראה למנהל – מתקבלת עם חיבור דו"ח החריגות.
 .2התראה לנהג – תתקבל עם ביצוע חריגה בתהליך הנהיגה ע"פ האלגוריתם שנקבע במערכת.

 8.3תוצאות השימוש במערכת 8.3 The results using the system
כפי שהוזכר שימוש במערכת יכול להוביל לצמצום העלויות והורדת אחוז התאונות בקרב הרכבים בהם
מותקנת המערכת.
בטכניון -המכון הטכנולוגי לישראל המערכת מותקנת ב 100 -רכבים ,נתוני המערכת ,מועברים באמצעות
התחברות ישירה למערכות הרכב וגם דרך תחנות הדלק כאשר מנהל משק הרכב של הטכניון בודק את
הנתונים לפי הצורך ,המערכות ברכבי הטכניון הותקנו ללא  GPSולכן לא ניתן לקבל מהם את מיקום הרכב.
המערכת שהותקנה ברכבי הטכניון מומנה ע"י חברת הביטוח שהשתתפה ב 50% -מהעלות וזאת לאחר
שהכירה במערכת כמערכת מיגון לרכב 40% ,נוספים מהעלות מומנו ע"י חברת הדלק שמספקת את הדלק
לרכבי הטכניון אשר בתחנותיה גם הותקנו משדרים לנתונים מהרכבים.
כחלק מבדיקת ההיתכנות נעשתה בדיקה של חשב הטכניון שמצא כי החיסכון המיידי שהמערכת גורמת מגיעה
למעל  100אלף ש"ח.
נתעמק כעת בחלק מיכולות אלו עבור כל אחד מהנושאים שהוזכרו תוך הבאת נתונים שהתקבלו ממוסד
הטכניון.
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 .1צמצום בצריכת הדלק:

צריכת הדלק ברכב מושפעת מתרבות הנהיגה בין ביודעין ובין שלא ביודעין.
הנה לדוגמה מספר פעולות המעלות את תצרוכת הדלק:
א .נהיגה במהירות גבוהה – ע"פ נתוני חברת רנו ,בנסיעה במהירות של  120קמ"ש צורך
הרכב מעל  30%יותר דלק מאשר בנסיעה במהירות של  90קמ"ש .ובמידה ונוסעים
במהירויות גבוהות עם חלונות פתוחים עולה הבזבוז בלפחות  5%נוספים.
ב .נהיגה בסל"ד גבוהה – לדוגמה אימוץ המנוע בעלייה .גורם זה מוביל לשחיקת חלקי המנוע.
ג .האצות והאטות מופרזות וממושכות.
ד .פמפום דוושת הדלק בהילוך סרק ועמידה בהילוך בסרק.
באמצעות המערכת ניתן לאתר נהגים אשר גורמים לבזבוז דלק ולתדרך אותם בנושא נהיגה חסכונית.
ברכבי הטכניון התגלה חיסכון של עד  30%לשנה בצריכת הדלק.
 .2צמצום בלאי וחלפים

בלאי מואץ בחלקי הרכב נובע ישירות מצורת הנהיגה ושמירה על מצורת הנהיגה ושמירה על תהליך
נכון של בדיקת מערכות הרכב .מנתוני המערכת ניתן למצוא בקלות את הנהגים אשר להם תנועות
בעלות אופי הגורמות להאצת הבלאי ברכב כגון המתנה ממושכת עם מנוע פועל וכו'.
חיבור המערכת למערכות ההתראה הקיימות ברכב כגון לחץ שמן או חום המנוע יכול למנוע את
התבלות המנוע ע"י מתן התראה מיידית לנהג או בעת הניתוח של ק .התחבורה.
גם בנושא זה עולה שוב הסוגיה של נסיעה במהירויות גבוהות ,מהירויות אלו גורמות לשחיקת
הבלמים והדסקיות מלבד זאת מהירויות אלו גורמות לשנוי בצמיגות השמן ועקב כך שחיקה בחלקי
המנוע הפנימיים.
גם פה באמצעות המערכת ניתן לאתר נהגים אשר גורמים לבזבוז דלק ולתדרך אותם בנושא נהיגה
חסכונית.
מדידת העלות לרכב נמדדת כעלות לקילומטר כאשר ברכבי הטכניון התגלה חיסכון של עשרות
אחוזים לשנה בניתוחי העלות לקילומטר ברכבים בהם מותקנת המערכת.
 .3הורדת אחוז התאונות -

מעל ל 50% -מהתאונות מתרחשות כתוצאה מעברה על החוק ,אם מדובר במהירות מופרזת דרך אי
מתן זכות קדימה עד אי ציות לרמזורים ותמרורים.
כל אותן התאונות הללו יכולות להימנע ברגע שהנהג יודע שהוא נמצא בפיקוח מתמיד.
היות והמערכת מזהה את מיקום הנהג ,קצין התחבורה יכול להשוות בין המיקום למהירות הנסיעה
ולראות מקרים של נסיעה במהירות גבוהה בתוך העיר או נסיעה במהירות מופרזת מחוץ לעיר.
כמו כן בעזרת השימוש בזיהוי חד-חד ערכי לנהג הרכב בכל רגע נתון ,יכול קצין התחבורה בעת
קבלת כל תלונה או דוח על עבירת תנועה לשייך בין הרכב שקיבל את הדו"ח לנהג שנהג ברכב
באותו זמן.
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 .4צמצום בעלויות הביטוח

עלות הביטוח של צי רכב מושפע ממצב התביעות בתיק הארגון.
בהעדר תביעות מקבל הארגון הנחה משמעותית בעלות ,כאשר לארגונים בהם ישנה אכיפה
אלקטרונית על הרכבים וניתן לחקור כל תאונה בעזרת המידע הנשמר ניתנת הנחה נוספת.
מערכת זו מציבה את הארגון בעמדת כוח מול חברת הביטוח לניהול משא ומתן להורדת עלות
הביטוח לרכבי החברה.
בטכניון בוטחו הרכבים ,כך שהמערכת הוכרה ע"י חברת הביטוח כמערכת מיגון לרכב ובהסכם
מיוחד תוך כדי בחינת המערכת תרד עלות הביטוח של הארגון ב 10% -כל שנה.
לאחר בדיקת הנתונים והעלויות נמצא כי העלות הממוצעת לתביעת ביטוח ברכבים בהם מותקנת
המערכת הייתה נמוכה פי  3מאשר העלות הממוצעת לתביעת ביטוח של הרכבים האחרים.
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 .9סיכום ,הסקת מסקנות והמלצות

9. Summary, conclusions and recommendations

במטרה להראות כיצד ניתן במונחים של אבטחת איכות להפוך את תהליך הנהיגה לבטיחותי ביותר הלכנו
ליסודה של כל מערכת אבטחת איכות שהוא היכולת למדוד תהליכים ולבדוק אם אלו עומדים בגבולות הבקרה
שהוצבו.
נתחנו את תהליך הנהיגה ,ובתוך התהליך את הפעולות השונות וגבולות הבקרה המתאימים ,ומצאנו שלא כל
פעולה בתהליך הדורשת מדידה מתבצעת וזאת בשל המחסור באמצעים כך שאף על פי שגבולות הבקרה
ידועים לנהג הוא חסר יכולת המדידה.
ניתוח תהליך הנהיגה התבצע ע"פ ניתוח פרטו של הסיבות לתאונות הדרכים בארץ ,שם מצאנו כי התמודדות
עם  30%מהסיבות לתאונות יכולה להוביל למניעת עד  80%מכלל התאונות.
לאחר בדיקה מקיפה של מגוון מערכות ,כפי שמפורט בפרקים  , 7-8וניתוח מעמיק של תהליך הנהיגה ,כפי
שמפורט בפרק  ,4נמצא כי שילובן של מערכות המודדות ומתריעות משפיע על איכות תהליך הנהיגה והראנו
כי השקעה זו כדאית גם במונחי עלות תועלת.
נפרט כעת את תהליך הנהיגה הרצוי על מנת להביא את תהליך הנהיגה להיות האיכותי ביותר ,תהליך זה דומה
מאוד לתהליך שהוגדר בפרק  4אך כעת אנו משלבים בו את המערכות השונות ומביאים את הנהג לכדי חובה
לפעולות מסוימות עד להנעת הרכב וחובת התייחסות להתראות המערכות השונות תוך כדי נהיגה.
כחלק מתהליך הנהיגה ישנו התהליך הראשוני שבו הנהג מתכונן לנהיגה ,בתהליך זה הנהג צריך לבדוק את
תקינות מערכות הרכב ולהתאים את סביבת הנהיגה ,בחלק זה ישנן שלוש רמות של דיווח אפשריות:
•

דיווח של הנהג על ביצוע הפעולה ללא רישום תוצאות

•

ביצוע מדידה ע"י נהג ורישום התוצאות

•

מדידה אוטומטית של מערכות מתקדמות והתראה במידה הצורך.

נסתכל על תהליך הנהיגה כפי שנראה לאור השימוש במערכות מתקדמות ובמסגרת גבולות הבקרה לכל אחד
מהמאפיינים שהוזכרו במחקר ,כאשר בפעילויות שלפני תחילת הנהיגה ניתן להשתמש בכל אחת מהרמות
שהוזכרו.
 .1תחילת התהליך בכניסת הנהג לרכב והזדהות הנהג מול
מערכת העזר לנהג אשר מאשרת את השימוש ברכב
אחרת משביתה את המערכות הקריטיות ולא מאפשרת
נסיעה – אישור זה יכול לכלול בדיקה מול משרד הרישוי
על תוקפו של רישיון הנהיגה ועוד.
 .2במידה והנהג מאושר לנהיגה ברכב מתבצעת ע"י מערכות
הרכב וע"י המערכות השונות בדיקות לתקינות הרכב
ומערכותיו – בדיקת נוזלים )שמנים ,מים ודלק( ,בדיקת
טעינת מצבר ,לחץ אויר ע"י מערכת  ,TPMSאורות וכו'.
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 .3כאשר כל אלו תקינים תודיעה המערכת לנהג על תקינות
הרכב ותאפשר את הנעתו לצורך התחלת נסיעה,
אחרת ע"פ חומרת הבעיה תתריע המערכת על התקלה
וע"פ שיקול דעת תאפשר או לא תאפשר הנעת הרכב לצורך
תיקון התקלה .למשל ללא שמן לא תתאפשר הנעת הרכב.
 .4בתהליך הנסיעה אנו רואים תוספות שהגיעו לאחר
הוספת מערכות מתקדמות שיעזרו לנהג לשלוט ברכבו:
א .קליטת הנתונים מהדרך מתבצעת כעת ע"י הנהג
וע"י המערכות השונות:
מיקום הרכב בנתיב ע"י מצלמות המערכת למניעת
סטיות מהנתיב ,מרחק ומהירות הרכב שמלפנים ע"י
רדאר המערכת לשמירת מרחק ,המהירות המותרת
ע"י מקלטי המערכת להגבלת המהירות.
נתון נוסף שקולט הנהג הוא התראות במידה ויש.
ב .כל הנתונים המתקבלים מעובדים במערכות השונות
ובראשו של הנהג ,במידה ומזוהה חריגה מגבולות
הבקרה שהוגדרו למערכות נשלחת התראה לנהג
בצורה ויזואלית או קולית.
ג .הנהג שקולט את ההתראה אמור לפעול ולתקן
את התהליך ולהחזירו לגבולות הבקרה .אך גם לכך
ישנו זמן תגובה מסוים שאם לאחריו לא ביצע הנהג
שום פעולה על מנת לתקן את התהליך תשתלט
המערכת הרלוונטית על התהליך ותייצב אותו על
מנת למנוע תאונה.
 .5לאחר סיום הנסיעה נשלחים כל הנתונים לצורך
פיקוח ובקרה לגורם המפקח ,אם מדובר בהורים

ציור  :9.1פעולות תהליך הנהיגה בתוספת מערכות מתקדמות
Figure 9.1:Driving process flowchart using support systems

לילד או בקצין הרכב של הארגון ואולי אף ישלחו הנתונים החריגים ישירות למשטרה.
כפי שהוזכר בפרק  4כעת כל נסיעה לאחור בעת הנסיעה תלווה ע"י מערכת מתאימה המתריעה על מכשולים
בנתיב הנסיעה לאחור.
אימוץ תהליך נהיגה כפי שהוזכר יכול לחסוך למשק הישראלי כסף רב וחיי אדם רבים.
בנוסף ניתן להשתמש במערכת העזר לנהג כמערכת פיקוח על נהגים עבריינים ,כך שכאשר נהג עובר מספר
עברות מסוים הוא מחויב לנהוג עם מערכת כזו אשר משדרת חריגות במאפיינים השונים ישירות למשטרה ,כך
תוכל המשטרה לפקח מקרוב על נהגים עבריינים.
כיום מתחילים ניסויים במספר מערכות עזר מתקדמות בגופים שונים ,עם סיום ניסויים אלו יכול להיות ונראה
יותר רכבים בארץ מפוקחים ואת הנהגים בארץ נוסעים בזהירות.
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נספחים
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Appendix A – Speed and braking time calculation

נספח א' – חישוב מהירויות וזמן בלימה

' דף חישוב מהירויות וזמן בלימה צד א:A.1 ציור
Figure A.1: Speed and braking time calculation part A
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' דף חישוב מהירויות וזמן בלימה צד ב:A.2 ציור
Figure A.2: Speed and braking time calculation part B
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נספח ב'  -חישוב סטטיסטי לרוחב רכב

Appendix B – Car width calculation

חישוב רוחב ממוצע לרכב שבו השתמשנו במחקר זה מתבסס על מצאי הרכבים בארץ וע"פ מכירות ינואר עד
מאי לשנת  2003עבור  20המותגים המובילים ,כל המידע מאתר  , http://www.autonews.co.ilלהלן
נתוני המכירות והכמויות:
טבלה  :B.1פילוג הרכבים לפי דגם ורוחב הרכב
Table B.1: Car distribution by model and width

דירוג
NO.
1
2
3
4

רכבים רגילים
regular cars
דגם Model
מאזדה לנטיס
טויוטה קורולה
פורד פוקוס
מאזדה 6

ינואר-מאי 2003
Jan-May 2003
4,580
2,861
1,960
1,855

רוחב
Width
1.7
1.69
1.7
1.76

דירוג
NO.
1
2
3
4

1,620
1,499
1,336
1,087
1,043
779
750
675

1.69
1.66
1.74
1.73
1.4
1.78
1.65
1.76

5
6
7
8
9
10
11
12

1.68
1.69

13
14

5
6
7
8
9
10
11
12

הונדה סיוויק
יונדאי גטס
סובארו אימפרזה
פיג'ו 307
יונדאי אקסנט
רנו מגאן
פיג'ו 206
פולקסווגן
בורה/גולף
פיאט פונטו
סוזוקי ליאנה

642
536

15

מיצובישי כריזמה

511

1.78

16

פולקסווגן פולו

501

1.65

17

יונדאי אלנטרה

489

1.72

18

סיטרואן C5

479

1.77

1

19
20

הונדה אקורד
מאזדה דמיו

449
435

1.75
1.67

2
3
4
5
סה"כ

13
14

רכבי מנהלים
דגם Model

Executive
cars
ינואר-מאי 2003
Jan-May 2003

מאזדה 6
סיטרואן C5
הונדה אקורד
פולקסווגן
פאסאט
פורד מונדיאו
סובארו לגאסי
פיג'ו 406
אודי A4
טויוטה אוונסיס
רנו לגונה
ניסאן פרימרה
אופל וקטרה
וולוו S/V40
מיצובישי
גלאנט
מסחריות
דגם Model

1,855
479
449
345
304
155
110
103
75
67
62
52
41
30
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1.78
1.77
1.75
1.75
1.81
1.73
1.76
1.77
1.76
1.75
1.76
1.80
1.77
1.74

trucks
ינואר-מאי 2003
Jan-May 2003

סיטרואן
ברלינגו
רנו קנגו
פורד קונקט
פיאט דובלו
פיג'ו פרטנר

רוחב
Width

רוחב
Width

972
954
397
295
246
2,864

1.77
1.67
1.80
1.71
1.77

מנתונים אלו נגזר ממוצע משוקלל של רכב פרטי 1.70 :מטר ,לממוצע הצטרף ממוצע כלי הרכב הכבדים:
משאיות ,אוטובוסים וכו' שהוא  2.5מטר.
ממוצע משוקלל לרוחב הרכב בישראל נגזר ממצבת כלי הרכב בארץ:
טבלה  :B.2פילוג הרכבים לפי דגם ורוחב הרכב
Table B.2: Car distribution by model and width

שנה
year

סך הכל Total

מכוניות
פרטיות
private

משאיות
trucks

אוטובוסים
buses

אוטובוסים
זעירים*
minibus

מוניות
taxies

אופנועים
motorcycles

רכב מיוחד
others

1980
1985
1990
1995
1997
1998
1999
2000

539.5
776.2
1,015.4
1,459.0
1,616.8
1,674.8
1,729.8
1,831.5

409.5
613.7
803.0
1,112.3
1,228.8
1,273.3
1,316.8
1,396.9

89.0
114.7
153.7
246.7
273.8
282.9
292.0
310.0

7.3
8.5
8.9
10.8
11.1
11.1
11.3
11.8

11.5
15.2
15.9
16.2
16.5

5.1
7.2
8.7
9.4
11.6
12.6
13.8
14.8

25.3
28.7
38.1
64.7
72.4
75.0
75.6
77.5

3.2
3.5
3.0
3.6
3.9
3.9
3.9
4.0

חישוב ע"פ נתונים אלו נותן את התוצאה של  1.84מטר כרוחב ממוצע של רכב עם סטיית תקן של  0.1מטר.
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נספח ג' – חישוב מרחקי הסטייה כפונקציה של המהירות והזווית
Appendix C – Calculating deviation distance v. speed and angle

מטרת החישוב היא לראות עבור אילו מהירויות מתוכננים הכבישים ע"פ מאפיין האיכות שנמדד בפרק .6.4
בטבלה מופיעים עבור כל מהירות כמה זוויות סטייה אפשריות ,המהירות הצידית של הרכב עבור אותה זווית
והמרחק אותו עובר הרכב עד לתגובת הנהג לסטיה עבור מהירות זו.
נגדיר את מהירות הרכב  ,Vחישוב המהירות הצידית עבור סטייה בזווית : α

) V⊥ = V ⋅ sin(α
⊥D = 0.75 ⋅ V

טבלה  :C.1מרחק הסטייה כפונקציה של המהירות וזווית הסטייה
Table C.1: deviation distance v. deviation angle & car speed

מהירות)קמ"ש(
speed
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100

זווית
סטייה
angle
1
2
3
4
5
10
20
1
2
3
4
5
10
20
1
2
3
4
5
10
20
1
2
3
4
5
10
20
1
2
3
4
5
10
20

מהירות
צידית)(m/s
side velocity
0.242271663
0.484469602
0.726520116
0.96834955
1.209884314
2.410570006
4.747970119
0.290725995
0.581363522
0.87182414
1.16201946
1.451861177
2.892684008
5.697564142
0.38763466
0.775151363
1.162432186
1.54935928
1.935814903
3.85691201
7.59675219
0.436088993
0.872045283
1.307736209
1.74302919
2.177791766
4.339026011
8.546346214
0.484543325
0.968939204
1.453040233
1.9366991
2.419768629
4.821140013
9.495940237
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המרחק שהרכב עובר עד
לתגובת הנהג ) 0.75שניות(
distance until reaction
0.181703747
0.363352201
0.544890087
0.726262163
0.907413236
1.807927505
3.560977589
0.218044496
0.436022642
0.653868105
0.871514595
1.088895883
2.169513006
4.273173107
0.290725995
0.581363522
0.87182414
1.16201946
1.451861177
2.892684008
5.697564142
0.327066745
0.654033962
0.980802157
1.307271893
1.633343824
3.254269509
6.40975966
0.363407494
0.726704403
1.089780174
1.452524325
1.814826472
3.615855009
7.121955178
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o

The system records the driver's details, the vehicle's location, speed,
accelerations, driving path, etc. This data is transmitted to the vehicle/driver
supervisor to be analyzed.
Using this kind of systems restrains the drivers and lowers their chances to be
involved in an accident.
These systems can also reduce costs in other areas as well:
o Fuel consumption
o Car breakdown and wearing of parts
o Car fines tracing
o Car theft
o Data restoration of cars involved in accidents
o Insurance costs

These system can also be used as means of punishment, for example forcing a
law-breaking driver to install the system in his car having the police as a
supervisor.
Overall Integrating all of the above in vehicles will improve safety levels, prevent
accidents and save a significant amount of money to the Israeli economy.

vi51

Other types of lane deviation prevention systems are based on cameras which
are situated at the bottom of the car on both front sides. These cameras
transmit a constant light and check the reflection received by the road. As long
as the reflection corresponds with parameters that state that the vehicle is still
in the lane and had not crossed the separation line, meaning that the
transmitted light is fully absorbed by the black asphalt, nothing happens.
However, as soon as the reflection changes, meaning that most of the light is
reflected by the white separation line, the system issues a warning to the driver
to inform his of the lane deviation. Some of the alarms are vocal or visual only
as opposed to other alarms which more tangible such as shaking the driver's
seat at the side corresponding to the deviation.
Those systems can save the economy up to 554 million NIS each year with
less then 5 years to pay off.
•

Traffic signs warning systems– The most substantial part of the driving
process is receiving data, processing it and acting accordingly. A large part of
the data the driver receives comes from traffic signs along the way that
instruct the driver how to act in a certain area. Sadly, nearly 30% of the
accidents are a result of disobedience to traffic signs. The traffic signs warning
systems, which are currently still under development and protocol formation,
are based on wireless technology. Their basic principle is quite simple – a
wireless transmitter will be attached to every traffic sign and will transmit the
information on the sign to every approaching vehicle. Each vehicle will have a
receiver which would recognize the signal sent by the traffic signs and will
signal the driver to act accordingly. For instance, upon arrival to an
intersection where the traffic light shows a red light, the system will signal to
the driver to lower the speed of the vehicle to a stop upon arriving to the
intersection.
In addition, these systems would also be able to regulate heavy traffic by using
changing traffic signs – much like the ones that are used in "Ayalon Road"
today.
These systems can save to economy up to 1.8 billion NIS each year.

•

Advanced Driver Assistance System (ADAS)– These systems monitor and
record different dynamic parameters of the vehicle's motion in order to
recognize aggressive driving patterns and issue warnings accordingly.
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•

Speed limiting system – Some of the parameters the driver receives is the car
speed and the speed limit in the current road from the traffic signs along the
way. Driving at an unsuitable speed has a direct influence on the chance of
having an accident and on the severity of the accident.
Intelligent Speed Adaptation (ISA) is a system which enables identification of
the speed limit of a certain area and prevents the driver of the vehicle from
crossing it. In order to identify the speed limit of the area, the system should
receive data regarding the vehicle's location and the current road conditions.
Two different approaches to obtain the speed limit are currently being
investigated:
o A GPS system combined with a digital map
o Road side transmitters which constantly transmit the area's speed limit

Such a speed limiting system can also be used by the legislative forces. In
cases where the driver exceeds the speed limit and refuses to obey the
warnings issued by the system, information regarding the incident would be
documented and saved.
This systems can save the economy up to 370 million NIS each year
and will take 5 years to pay off.
•

Lane deviation prevention systems– When driving in high speeds, keeping the
vehicle within the lane becomes more difficult. Throughout the driving
process, the driver recognizes road conditions and traffic signs along the road.
According to the data he receives he decides whether his vehicle is in the right
track and in case he recognizes a deviation he corrects it. When the vehicle is
traveling at a high speed the time to correct any deviation from the lane
shortens. Even the shortest moment of lacking attention could lead to a
substantial deviation that could cause an accident.
Lane deviation prevention systems are based on a camera that detects the
separation lines on the road. These systems have several ways to detect a
deviation. In some of the systems the cameras are situated in the area of the
central mirror so they are facing the road and can detect deviation by
comparing sequential photos. According to the speed of the vehicle and the
angle of the steering wheel the system can decide whether a detected deviation
is a dangerous one and alert the driver if necessary.
iv
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Driver behavior model– This is one of the most influencing elements in the
driving process. Today, in any stage of the process the driver is the one who
makes the decisions and performs the actions according to the data he
receives.
The driver behavior model deals with two main issues:
i.

The inner aspect – the search for a thrill, the need for speed, etc.

ii.

The external aspect – time pressure, friends and group pressure, alcohol, etc.

Despite the statistics the driver still believes that the chance of him being involved in
a car accident is low. This fact combined with his high self-esteem leads to dangerous
decisions such as driving in a speed that exceeds the limit.
Using advanced measurement systems can eliminate most of these dangerous actions
and prevent accidents from occurring.
There are two types of safety systems:
Active systems – these systems, upon recognition of a dangerous situation are able to
take control of the driving process out of the driver's hands.
Preventative systems – these systems support the driver's actions in order to help him
avoid dangerous situations. When a dangerous situation is detected they alert the
driver.
The following systems, according to the PARATO analysis, will make the road a
safer place to drive in. For each system we added the total amount of money it can
save to the economy and the number of years it will take the investment to pay off:
•

Tracking systems– While driving, one of the main weaknesses is the driver's
inability to accurately estimate the distance and the driving speed of the
vehicle in front of him. Such tracking systems provide the driver with
information on whether the distance complies with the safety regulations.
These systems are composed of 2 main elements: a front radar and a
processing unit.
The driver sets the maximum speed the car can reach. While the vehicle is in
motion the radar, which is situated at the front of the vehicle, scans the road
ahead and sends data to the processing unit. It is up to the processing unit to
decide whether or not the distance in front is safe enough and to accelerate or
decelerate the car accordingly.
These systems can save the economy up to 518 million NIS each year and will
take 4 years to pay off.
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iii are in the receiving and processing of the
The main weaknesses in the driving process
data by the driver. In fact, these weaknesses lead to more accidents than mechanical
failures.
Accidents cost more then 12 billion NIS a year. Using PARATO analysis we can see
that treating 30% of the causes can prevent up to 80% of the accidents and save more
then 8 billion NIS.
According to PARATO analysis, the main components of the driving process that we
need to provide the driver with better means to measure are:
Speed – A slight change in this component results in immediate change to other
components such as changing the distance from the preceding vehicle, change in the
vehicle deviation, etc. The speed of the vehicle should be normally distributed having
the speed limit of a certain area serve as the mean of the distribution. A survey
conducted in "Ayalon Road" concludes that about 69% of the vehicles driving in the
left lane exceed the speed limit.
Distance from preceding vehicle – This component is a crucial one when observing
front-rear accidents. Over 18% of the accidents in Israel between the years 1995-2003
were front-rear accidents out of which 6% were classified as severe or lethal – most of
them a direct cause of failure to keep sufficient distance between the vehicles.
Lane deviation – The behavior of the vehicle in the lane is described in a feedback
system:
1. The driver notices a deviation in the vehicle movement
2. The driver corrects the deviation by shifting the steering wheel to the
opposite side
3. The vehicle responds to the correction
Let us assume that the deviation of the vehicle is normally distributed with mean
equals 0 degrees while the vehicle is in the middle of the lane (this is a safe situation).
Measuring the Process Capability ( C p ) characteristic yields that in a 3 meter wide
lane, a slight deviation of 3 degrees from the middle of the lane while driving in a
relatively low speed of 50 Kph allows the vehicle to travel for 0.54 meters (during
0.75 seconds) before the driver is able to recognize the deviation and correct it.
Meaning, the vehicle quickly reaches the margins of the lane without the ability of the
driver to prevent the situation.
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Abstract
Throughout the driving process, the driver is required to measure and estimate various
parameters but without the actual tools or ability that would provide sufficient
accuracy. As a result, most of the decisions the driver makes are based on intuition.
Naturally the ability to make the correct decisions improves with time and experience
but the smallest mistake or distraction can lead to an accident.
Current technology enables us to continuously monitor the driver's behavior. Systems
with various sensors are able to receive and process information and alarm the driver
upon discovery of any abnormality. When necessary, these systems are also able to
intervene with the driving process in order to prevent an accident.
Any quality assurance system requires a set of pre-defined boundaries for different
measurements and means to monitor these measurements in order to prevent a
deviation from the pre-defined boundaries.
Integrating these advanced systems with the basic driving process improves the
process and keeps it within distinct control boundaries that can prevent accidents
according to a fairly simple algorithm:
1. Measurement – constant measurement of important variables such as lane
deviation, wheel air pressure, speed, etc.
2. Warning – alarming the driver of any deviation out of the control boundaries
for a certain parameter
3. Automatic action – system intervention in the driving process in order to
restore control boundaries.
The current driving process is divided to 4 main actions:
1. Outer inspection of the car
2. Entering the car – adjusting the driving environment
3. Starting the car while checking normalcy of the car systems
4. Initiate driving:
a. Receive data
b. Process data
c. Respond accordingly
This process relies almost entirely on the driver due to lack of automatic systems.
Throughout the driving process the driver serves as both the performer and the
inspector of the process. The data the driver receives is the input for the process and
the response is the output of the process.
Most of the control limits are drawn from driving laws and regulations.
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