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  چكيده
اي بهتر، در حال تبديل شدن به واقعيت هستند. حال، قبل از  بيني شده از جمله ايمني جاده خودروهاي متصل و خودران با مزاياي پيش

هاي اين  ونقل اهميت يابد، متخصصان بايد ويژگي در سيستم حمل خودروهاي متصل و خودران اينكه چگونگي تركيب تكنولوژي

هاي مختلف خودروهاي  هاي اخير به بررسي جنبه آن را درك كنند. در اين راستا، مطالعات مختلفي در سال فناوري و مزايا و معايب

 اند. ونقل و مسئوالن پرداخته ونقل شهري در دهه آينده با هدف آماده كردن مديران حمل متصل و چگونگي تأثير آن بر سيستم حمل

كنندگان قرار  استفاده اريدر اخت تر پايين يها متيق بيشتري را به ازاي و ايمني راحتي متصل و خودران خودروهاي كه رود يم انتظار

هاي اخير در اين  كه با مرور پژوهش مطالعهدهند. در اين  افزايش و شلوغي شبكه را كاهش ها را عين حال ظرفيت جاده در دهند و

 شده و بلندمدت وسايل نقليه متصل و خودران پرداخته مدت و شده و آثار كوتاه زمينه به بررسي مزايا، معايب، موارد آزمايش

هاي اين تكنولوژي يعني تأثير اين وسايل نقليه بر ايمني است. ممكن است ادعاي مربوط به مزاياي  ترين ويژگي تأكيد بر يكي از مهم

باعث حذف خطاهاي وسايل نقليه، كاهش يا حتي حذف خطاهاي راننده الزاماً  و آميز باشد اغراق وسايل نقليه خودران بسيار ايمني

 90دهد در حدود  ها نشان مي اي در تصادفات نباشد؛ ولي بايد توجه داشت كه آزمايش جاده، عوامل محيطي يا ساير كاربران جاده

با حذف انسان از چرخه رانندگي، ميزان  دهد و وسايل نقليه خودران درصد از تصادفات رانندگي به علت خطاهاي انساني رخ مي

  .دهند دفات را تا حد زيادي كاهش ميبروز تصا
 

 خودروهاي متصل، خودروهاي خودران، ايمني، تصادفات، نرخ نفوذ در بازار ي:كليدهاي واژه

  

  مقدمه -1
و  ستمياند و س شده يشهرها در طول زمان دچار تحوالت

تحوالت به  نيا ريناپذ ييونقل بخش جدا حمل يها يفناور
 م،يس يارتباط ب يها شرفتيپ ر،ي. در دو دهه اخنديآ يحساب م

 تيريمد يها ستميسنجش  در س يها يقدرت پردازش و فناور
 تيو قابل يمنيا ،يداريتحرك، پا شيبا هدف افزا ك،يتراف
 ديقابل مشاهده است. نسل جد ها ستميس نيا نانياطم

 ستميبر س يرگذاريتأث يتالش برا ك،يتكنولوژ يها ينوآور
 لياست. وسا هينقل لهيبر وس يمبتن ينوآور قيونقل از طر حمل

 هينقل ليوسا نيا .باشند يدسته م نيمتصل  و خودران  از ا هينقل
و  تيحساس يها يكه در فناور يقابل توجه يها شرفتيبا پ

 وست،يمرتبط و كنترل هوشمند به وقوع پ يالگوها ييشناسا
 جاديامكان ا ميس يارتباطات ب يفناور نياند. همچن ساخته شده

 ليو ارتباط وسا گريد هينقل ليبا وسا هينقل ليوسا نيارتباط ب
 ي(خودروها يفناور ني. اكند يرا فراهم م ها رساختيبا ز هينقل

 يكيتراف تيبه اطالعات مربوط به وضع يمتصل) امكان دسترس
 يرا در زمان واقع كيتراف تيريمركز مد ماتياطراف و تصم

 يا هينقل ليوسا نيچن ياست كه معرف روشن .كند يفراهم م
 رود يبه همراه دارد. انتظار م يندگران طيرا در مح يراتييتغ
 يالعمل و راحت باعث بهبود راندمان، عكس ياطالعات نيچن

. دهد يم شيو تحرك را افزا يمنيا كه يرانندگان شود، درحال
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 زرانندگان، ا يريگ ميتصم يها تمام جنبه باًيتقر ن،يبنابرا
قرار گرفته و به  ريتحت تأث ياتيتا عمل كياستراتژ يها ميتصم

را  يا ونقل جاده حمل ندهيآ ليوسا ني. اابندي يبهبود م يطور كل
و  يمنيتحرك، ا شيدر كنار افزا توانند يو م دهند يشكل م

ونقل  از حمل يناش يها ندهيموجب كاهش انتشار آال ،يراحت
 يبررس شياز پ راتييتغ نيمهم است كه ا نيشوند. بنابرا

 نيشده و قبل از گسترش ا ينيب شيها پ آن ريشوند، تأث
مانند  ييانجام شود. ابزارها يزير ها برنامه آن يبرا ها يفناور

 نيكردن ا ينيب شيپ يرا برا ييها راه يساز و مدل يساز هيشب
ها  با آن مقابله يرا برا يمختلف يها ارائه داده و روش راتييتغ

 .دهند يقرار م يمورد بررس
 

  اوليهتعاريف و مفاهيم  -1- 1

  وسايل نقليه متصل - 1- 1- 1

وسايل نقليه «يك ابتكار جديد از  وسيله نقليه متصل   
است كه به عنوان موج بعدي فناوري در حال ظهور » هوشمند

شود. از جمله مزاياي اين فناوري، عالوه بر افزايش  شناخته مي
اي براي رانندگان از طريق ايجاد يك سيستم  ايمني جاده

هاي  هوشمند، افزايش ظرفيت شبكه ونقل عمومي حمل
  ونقل است. حمل

خودروهاي متصل به دو دسته ارتباط وسيله نقليه با وسيله 
تقسيم  V2I(2و وسيله نقليه با زيرساخت V2V(1 )نقليه (

اطالعات جزئي در مورد  V2V شوند. ارتباطات مي
هاي وسايل نقليه و تصميمات عملياتي رانندگان (مانند  حركت

 كه ارتباطات يدرحالكند،  ب و مكان) ارائه ميسرعت، شتا

V2I  اطالعات دقيق در مورد شرايط جاده و شرايط آب و
توان از طريق  انواع مختلف اطالعات را مي دهد. هوايي ارائه مي

فناوري وسيله نقليه متصل مخابره كرد كه اين توانايي امكان را 
اربردها به اين ك كند. براي كاربردهاي عملي بسياري فراهم مي
رتباطات و نفوذ بازار جزئيات تكنولوژي از جمله تأخير، دامنه ا

هاي كاربردي اين فناوري شامل ايمني،  محدوده حساس هستند.
 ها نيست. تحرك و پايداري محيطي هستند، اما محدود به آن

وسايل نقليه  كاربرد مربوط به اين مطالعه، افزايش تحرك است.
هاي مختلف از جمله تشخيص  تممتصل با استفاده از سيس

صحنه حادثه و هشدار، اولويت چراغ راهنمايي يا اولويت خط 
ونقل همگاني، وسايل نقليه اضطراري و  رزرو شده براي حمل

هاي  ، چراغ(Wang, Ma et al. 2014)ونقل بار  حمل

و ها  تقاطع ، بهبود بازدهگيري رمپ راهنمايي تطبيقي، اندازه
شناسايي و مقابله با صف سبب تحرك هايي براي  استراتژي

عالوه بر وسايل نقليه شخصي،  شوند. ونقل مي سيستم حمل
تواند از فناوري اتصال بهره بگيرد، از  ونقل همگاني نيز مي حمل

هاي  بندي چراغ سازي عملكرد اتوبوس براي زمان جمله بهينه
هاي كاربردي ديگر  ونقل پويا و برنامه ، عمليات حملاييراهنم

(Huff, Matute et al. 2015).  
  

  وسايل نقليه خودران - 1- 1- 2

تعريف وسيله نقليه خودران بسيار كلي و در سطوح مختلف    
بوده و در منابع مختلف متفاوت است. سطح اول آن همان 

ها رانندگان تنها  اند كه در آن خودروهاي معمولي
گيرندگان هستند و سطح نهايي آن خودراني كامل است  تصميم

كه يك وسيله نقليه با اين سطح از خودراني، تمام عملكردهاي 
اي و ترافيكي  رانندگي را در هر شرايط آب و هوايي، جاده

به عنوان مثال، انجمن  .كند (بدون دخالت انسان) كنترل مي
المللي مهندسان خودرو، سه سطح از وسايل نقليه خودران  بين

توانند  مي 3اني مشروطوسايل نقليه با خودر .اند كردهرا تعريف 
هايي  در شرايط خاصي رانندگي كنند ولي ممكن است در زمان

 4وسايل نقليه با خودراني باال به مداخله انسان نيازمند باشند.
توانند خود را در شرايط خاصي بدون نياز به مداخله انسان  مي

توانند  مي 5به حركت دربياورند. وسايل نقليه با خودراني كامل
اي و شرايط محيطي كه در آن انسان  يرهاي جادهتمام مس

 Kalra and Paddock)تواند رانندگي كند را بپيمايند  مي

بندي ديگري كه توسط سازمان ايمني ترافيك  . در دسته(2016
  هاي ملي آمريكا انجام شده، خودراني به چهار دسته بزرگراه

 2عملكرد خاص خودكار دارد؛ سطح  1شود: سطح  تقسيم مي
محدوديت خودراني  3ملكرد اشتراكي اتوماتيك دارد؛ سطح ع

از خودراني اتوماتيك كامل برخوردار  4اتوماتيك دارد؛ و سطح 
  .است

  

  مرور ادبيات -2
متحده، هر ساله بر اثر تصادفات رانندگي در حدود  در اياالت   

شوند.  يمنفر كشته و بيش از دو ميليون نفر زخمي  32000
هاي اجتماعي و  تصادفات وسايل نقليه در امريكا به هزينه

شود و  ميليارد دالر در يك سال منجر مي 800اقتصادي بيش از 
درصد اين تصادفات به دليل خطاهاي انساني مانند  90بيش از 



  1400سوم، پاييز ، دوره 108، سال نوزدهم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

53 

 

دهد.  ي رخ ميپرت حواسسرعت غير مجاز، خستگي، مستي و 
 25/1كند كه  يان ميب 2017جهاني  در سال  سازمان بهداشت

ميليون نفر هر ساله در جهان بر اثر تصادفات وسايل نقليه جان 
، 2030دهند. برآورد شده است كه تا سال  خود را از دست مي

تصادفات وسيله نقليه به هفتمين عامل مرگ تبديل خواهد شد 
(Kalra and Paddock 2016).  

 توانند با حذف بسياري از وسايل نقليه خودران مي
دهند، بحران  اشتباهات كه رانندگان به طور معمول انجام مي

سالمت عمومي را برطرف سازند. زيرا وسايل نقليه خودران 
و خسته نيستند و اين عوامل به  پرت حواسهرگز مست، 

درصد از كل تصادفات  5/2درصد و  10درصد،  41ترتيب در 
  .(Kalra and Paddock 2016)دهند  مرگبار را تشكيل مي

تواند نسبت به رانندگان بهتر  ها مي همچنين عملكرد آن
گيري  باشد زيرا درك بهتر (به دليل نداشتن نقطه كور)، تصميم

تر براي مانورهاي پيچيده  يقدقيزي ر برنامهبهتر (به دليل 
رانندگي مانند پارك دوبل) و اجراي بهتر (به دليل كنترل 

  تر فرمان و ترمز) دارند. تر و دقيق سريع
 Fagnant and Kockelman)فگنانت و كاكلمن 

برخي از مزاياي وسايل نقليه خودران را  2015در سال  (2015
ها مدعي  از جمله بهبود ايمني مورد مطالعه قرار دادند. آن

درصد ميزان  99تواند تا  هستند كه استفاده از اين فناوري مي
لت ومير ناشي از تصادفات را كاهش دهد و همچنين به ع مرگ

تر و  هاي هماهنگ تر بين وسايل، گروه سرفاصله زماني كوتاه«
  به بهبود تراكم ترافيك كند. »انتخاب كارآتر مسير

جديدترين تحقيق رانندگي جامع كه در اياالت متحده 
با استفاده از ضبط  ، SHRP2امريكا انجام شده است، مطالعه

تصادف را بررسي كرده  1000هاي آنالين نزديك به  كننده
درصد از تصادفات به  90كه در حدود   دهد است، نشان مي

 .Dingus, Guo et al)دهد  علت خطاي انساني رخ مي

بر اين باورند كه  وسايل نقليه خودران . طرفداران(2016
بروز تصادفات را حذف انسان از چرخه رانندگي، بايد ميزان 

به اين معنا كه جايگزين كردن راننده  درصد كاهش دهد. 90
با تكنولوژي پيشرفته سنجش، محاسبات، ارتباطات و كنترل 
رباتيك، خطاهاي انساني را به عنوان يك عامل ايجادكننده 

ولي اثبات اين ادعا يك بررسي  برد. تصادفات، كامالً از بين مي
در نظر گرفته  فرضيه 2در اين حالت  در واقع دقيق نياز دارد.

) خطاي انساني به طور كامل نتيجه درك اشتباه، 1شود ( مي

تصميم غلط و يا رفتار نامناسب از سوي راننده است كه 
) 2ها غلبه كرد و ( توان به راحتي از طريق تكنولوژي بر آن مي

اين تكنولوژي بدون خطا يا تقريباً بدون خطا هستند. متأسفانه، 
وسايل نقليه  قيق در مورد رفتار راننده و تجربيات اخير باتح

  كند. ها را پشتيباني نمي هيچ يك از اين فرضيه خودران
وسايل نقليه  بنابراين ادعاهاي مربوط به مزاياي ايمني

كاهش يا حتي حذف  آميز باشد. ممكن است اغراق خودران
جاده،  خطاهاي راننده الزاماً باعث حذف خطاهاي وسايل نقليه،

 اي در تصادفات نيست. عوامل محيطي يا ساير كاربران جاده

توان مطمئن بود كه كنترل كامپيوتري به اندازه كافي ايمن و  نمي
بر تعداد و  وسايل نقليه خودران تأثير كلي قابل اعتماد باشد.

شدت تصادفات ناشناخته است و اطالعات و فهم كافي براي 
. در حقيقت، با توجه به وضعيت ارزيابي معتبر آن وجود ندارد

فعلي اين فناوري، مشخص نيست كه يك خودروي كامالً 
سال و سالم  تر از يك راننده باتجربه ميان تواند امن خودران مي

. براي نمونه، (Schoettle and Sivak 2015)باشد 
هاي پيچيده رانندگي چالشي براي  ي نامناسب و محيطوهوا آب

همچنين براي رانندگان است و در وسايل نقليه خودران و 
بعضي موارد وسايل نقليه خودران ممكن است بدتر از 
رانندگان عمل نمايند. همچنين وسايل نقليه خودران زمينه را 
براي ايجاد تصادفات جديد و جدي مثل تصادف ناشي از 

 Fagnant and)كنند  حمالت سايبري مهيا مي

Kockelman 2015)ن در مورد آن توا . تنها چيزي كه مي
اطمينان داشت اين است كه با ورود تعداد زيادي از 

هاي  ناوگان، سهم تصادفات به علت خودروهاي خودران به
زيست به طور چشمگيري تغيير  انساني، وسايل نقليه و محيط

 خواهد كرد.

  

  اثرات بر ايمني -1- 2

توانند روش استفاده از يك شبكه  خودروهاي متصل مي  
را تغيير دهند. چارچوبي كه اجازه  سيم هاي بي دادهارتباطي 

ها،  ونقل همگاني، كاميون هاي شخصي، حمل دهد اتومبيل مي
هاي همراه و  هاي راهنمايي و رانندگي، تلفن قطارها، چراغ

ابزارهاي مختلف با يكديگر ارتباط برقرار كنند. بر اين اساس، 
شوند،  مي هايي كه درباره وسايل نقليه متصل انجام پژوهش

اي ايجاد  ونقل زميني يك چارچوب داده توانند براي حمل مي
كنند و كاربرد وسايل نقليه متصل را در بهبود ايمني و تحرك 
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 ,Outay)پژوهش اوتاي و همكاران  تقويت نمايند.

Kamoun et al. 2017)  ي رانندگي  ، ايده2017در سال
ليه متصل را مشاركتي براي رانندگان با استفاده از وسايل نق

براي به حداقل رساندن تصادفات، تراكم ترافيك و تا حد 
زيست و از دست دادن  امكان كاهش اثرات ترافيك بر محيط

 سنجي كند. اين تحقيق ابتدا بر امكان جان و مال مطرح مي

هاي فيزيكي و  استفاده از خودروهاي متصل با زيرساخت
زم را براي كند و پيشنهادهاي ال مجازي موجود تمركز مي

دهد و پس از آن نيازهاي فني را براي اجراي  سازگاري ارائه مي
مؤثر و موفقيت آميز ارتباط قوي با استفاده از ارتباطات 

ها ادعا  دهد. آن مورد بررسي قرار مي 6مدت اختصاصي كوتاه
هاي زيادي را در حفظ جان و  كنند كه اين فناوري توانايي مي

ات وسيله نقليه، دارد. با وجود اين، اموال، بر اثر كاهش تصادف
اجراي اين تكنولوژي در سطح جهاني، به دليل عدم تكامل و 
همچنين عدم اثبات ملموس آن در برقراري ارتباط موفق، 

  شود. بيني نمي حداقل براي يك دهه آينده پيش
در پژوهشي كه بيشاو و همكاران  2017در سال 

(Byshov, Simdiankin et al. 2017) جام دادند، يك ان
راه حل جديد براي مسئله تنظيم مقررات ايمني با استفاده از 

 راديويي امواج با شناسايي ةسامانپيشنهاد شد.  RFID 7فناوري
 سيمي بي شناسايي ةنامند، سامان مي RFIDكه به اختصار آن را 

 بين اطالعات برقراري وسيله به ها داده تبادل به قادر كه است
متّصل شده است   …كاال، شئ، كارت و كه به يك Tag يك

از  RFIDهاي  سامانه. است) Reader(و يك بازخوان 
هاي الكترونيكي و الكترومغناطيسي براي خواندن و  سيگنال

  .كنند گيري مي ها بدون تماس بهره نوشتن داده
امروزه در  RFIDرشد و پيشرفت گسترده فناوري 

هاي سوخت خودروهاي  هاي امنيتي خودرو، ايستگاه سيستم
يت بلهاي  هاي كنترل دسترسي محلي، سيستم خودران، سيستم

براي گردشگران و مسافران،  RFID هاي الكترونيك، گذرنامه
شناسايي اشياء متحرك در زمان واقعي، شناسايي وسايل نقليه 

ي، تسريع تحويل هاي اتوبوسران ها و پايانه در پاركينگ
ها، پردازش و تحويل بار در خطوط هوايي و جلوگيري  مرسوله

 SecretLock)شود  از جعل كاالي مختلف مشاهده مي

هاي  يكي از عوامل اصلي مانع براي اجراي اتومبيل .(2016
ها با  هاي مربوط به اطمينان از آشنايي آن بدون راننده، هزينه

بنابراين  .هاست در راه هاي معمولي گذاري عالئم و نشانه

هايي در جهت ارتقاء ايمني با اجراي دستيار الكترونيك  تالش
در  .كند، انجام گرفته است هاي ترافيكي را تكرار مي كه عالمت

پژوهش بيشاو و همكاران بهبود ايمني ترافيك از طريق 
ها و عالئم راهنمايي رانندگي آنالوگ  گيري از همة چراغ نمونه

از  RFIDهاي  ها نشانه راديويي انجام شد كه آن با يك سيگنال
هاي راهنمايي را در همان محل يا نزديك همان  عالئم و چراغ
گيري با يك سيگنال راديويي از يك  دادند. نمونه محل نشان مي

واحد فرستنده / گيرنده (رادار) متمركز بر يك منطقه محدود از 
توسط بيشاو  روش پيشنهاد شده اعمال تابش انجام شده است.

هايي كه تا كنون شناخته شده است،  و همكاران، متمايز از روش
براي كنترل فعاالنه سرعت ترافيك در مناطق با خطر باال، از 

رو و  بين بردن خطر حركت ترافيك در امتداد ريل تراموا، پياده
  متوقف كردن خودرو  خطوط اتوبوس و همچنين براي

زماني ) توسط ماشين پليس» سرعت صف«با فرستادن سيگنال (
  .كه پليس در تعقيب مجرمان است، كاربرد دارد

  
  تصادفات ثانويه- 1- 1- 2

يك هدف كليدي براي  8كاهش خطر تصادفات ثانويه   
مديريت تصادفات است. با وجود اين، اقدامات محدودي براي 

اين عمدتاً به دليل  دستيابي به اين هدف انجام گرفته است و
 صادفات اوليه و ثانويه است. ماهيت تصادفي ت

اين وسايل  با توجه به ظهور فناوري خودروهاي متصل،
نقليه قادرند كه با يكديگر از طريق شبكه وسيعي از وسايل 

گذاري  به اشتراك سيم ارتباط برقرار كنند. ونقل بي حمل
دهد و  اطالعات بين وسايل نقليه، عملكرد ترافيك را تغيير مي

 تري انجام دهند. دهد تا اقدامات فعاالنه مي به رانندگان اجازه

توانند با  كنند، مي هاي ايمني را دريافت مي رانندگاني كه پيام
هاي حادثه نزديك شوند.  ها و مكان هوشياري بيشتري به صف

، اگر وسايل نقليه A، پس از وقوع تصادف اوليه براي مثال
از تصادف توان  درگير در اين محدوده هشدار دريافت كنند، مي

به عنوان يك نتيجه از بهبود  ينبنابرا جلوگيري كرد. B ثانويه
رود كه خطر تصادفات ثانويه  آگاهي از موقعيت، انتظار مي

كاهش يابد. براي بررسي اينكه آيا اين انتظار قابل دستيابي 
 Yang, Wang et)است يا خير، مطالعه يانگ و همكاران 

al. 2017)  بررسي تأثير خودروهاي به منظور  2017در سال
هدف اصلي  متصل بر خطر سوانح ثانويه شكل گرفت. در واقع

سنجي استفاده از خودروهاي متصل براي  اين پژوهش امكان
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كاهش خطر تصادفات ثانويه و ارزيابي مزاياي بالقوه اين 
هاي نفوذ مختلف در بازار است كه نتايج  خودروها تحت نرخ

فيكي براي جلوگيري از آن منجر به مديريت حوادث ترا
در اين مطالعه، يك چارچوب  شود. تصادفات ثانويه مي

سازي كه ماژول ارتباطي وسيله نقليه با  سازي مبتني بر شبيه مدل
از آنجا كه  كند، توسعه داده شده است. وسيله نقليه را فراهم مي

توانند به طور مستقيم در مقياس ميكرو  تصادفات نمي
معيارهاي ايمني جايگزين براي به تصوير سازي شوند، از  شبيه

اي از خطر  كشيدن برخوردهاي وسايل نقليه به عنوان نماينده
سوانح ثانويه در باالدست محل تصادف اوليه استفاده شده 

و از طريق رابط برنامه  Paramicsسازي در  است. اين شبيه
كدگذاري شده، انجام گرفته است. C كه در  9كاربردي سفارشي

متر  1000ه مخابره اطالعات توسط هر خودروي متصل محدود

در نظر گرفته شده است و فرض شده است كه تأخيري در 
  ايجاد ارتباط و از دست دادن اطالعات وجود ندارد.

سازيِ ارائه شده، يك  سپس بر اساس چارچوب شبيه
مطالعه تجربي در يك بخش چهار مايلي از بزرگراهي كه شبيه 

 Paramics در ويرجينيا بيچ است در I-264 به مرز شرقي

شان داده شده است، ن 1طور كه در شكل  همان انجام شد.
در كنار هم  V2Vخودروهاي متصل و غير مجهز به فناوري 

در ترافيك حضور دارند. خودروهاي متصل كه پيغام تصادف 
به عنوان مثال،  دهند. كنند، تغيير رفتار مي اوليه را دريافت مي

قليه براي بيشينه كردن ايمني خود، تغيير خط اين وسايل ن
دهند يا سرفاصله زماني را با وسيله نقليه جلويي افزايش  مي
  دهند. مي

 

 

  
  (Yang, Wang et al. 2017) تصادف ثانويه خطراستفاده از وسايل نقليه متصل به منظور كاهش . 1شكل 

 

دهد كه استفاده از وسايل نقليه  اين مطالعه نشان مينتايج 
تواند يك راه قابل قبول براي كاهش خطر تصادفات  متصل مي

رود كه تأثير اين خودروها با افزايش  انتظار مي ثانويه باشد و
ها در بازار تغيير كند. براي نمونه، اگر تراكم ترافيك  نفوذ آن

درصدي) از  5 مثالًزياد باشد، استفاده از يك سهم كوچك (
 10وسايل نقليه متصل خطر تصادفات ثانويه را در حدود 

  .دهد يمدرصد كاهش 

  
  تصادفات جلو به عقب -2-1-2

پرتي راننده يكي از عوامل اصلي تصادفات رانندگي  حواس   
فناوري براي  10اي وسيله سيستم هشداردهنده ايمني بين است.

هاي هشداردهنده در  پيام افزايش توجه رانندگان از طريق ارائه
هايي با وسايل نقليه  حال وقوع در محيط مورد خطرات در

قابليت آن در  اين فناوري هاي نوي يكي از ويژگي متصل است.
شناسايي رويدادهاي رانندگي خطرناك است كه به عنوان 
خطرات متحرك با پتانسيل باال براي ايجاد تصادفات تعريف 

 .Jeong, Oh et al)مطالعه جونگ و همكاران  شوند. مي

را در كاهش تصادفات  ISWS اثرات 2014در سال  (2014
ها،  و كاهش تراكم ترافيك ارزيابي كرده است. در پژوهش آن

وسايل نقليه مورد مطالعه به واحدهاي سفارشي پردازنده كه 
گر ژيروسكوپ  سنج و حس ، شتابGPSشامل يك دستگاه 

  اند.  است، مجهز شده
، VISSIMساز ميكروسكوپي،  در اين پژوهش، يك شبيه  

ها پس از ارسال هشدارها مورد  سازيِ پاسخ راننده براي شبيه
استفاده قرار گرفته و همچنين يك مدل ارزيابي ايمني جايگزين 

بر ايمني ترافيك به كار گرفته  ISWS براي سنجش اثربخشي
و  ISWS بار با يك شده است. براي دستيابي به اهداف تحقيق،

سازي انجام شده و از معيارهاي  مدلISWS يك بار بدون 
ايمني جايگزين براي مقايسه دو وضعيت استفاده شده است. به 
طور كلي روش ارزيابي مزاياي ايمني در اين مطالعه شامل سه 

  اند. نشان داده شده 2كه در شكل  مرحله است
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 ISWS (Jeong, Oh et al. 2014)روند كلي براي ارزيابي مزاياي ايمني  .2ل شك

 

دهد كه بر اثر افزايش نرخ  سازي نشان مي نتايج اين شبيه
عقب  - و سطح تراكم ترافيك، تصادفات جلو 11نفوذ بازار

 100عقب با  -تعداد تصادفات جلو كاهش يافته است. كاهش
 84,3، در حدود Dدرصد نرخ نفوذ بازار و سطح سرويس 

درصد بوده است. همچنين نتايج حاكي از آن است كه ميانگين 
داشته است. با اين حال،  درصد كاهش 63,2تأخير به ميزان 

كه  Cتا  Aسطح سرويس  هاي در رده ISWS اثربخشي
دهند،  و غير متراكم را نشان مي پايدار نسبتاًشرايط ترافيكي 

تواند براي بهبود  نتايج اين مطالعه مي  رسد. ضعيف به نظر مي
ي راهبردهاي عملياتي  ، ارائهISWSعملكرد و توسعه فناوري 

 هاي مربوطه در راستاي استفاده از ياستسدقيق و اجراي 

ISWS  .براي ايمني وسيله نقليه بسيار ارزشمند باشد  
هاي  شاره شد، يكي از انتظارات از سيستمهمان طور كه ا

هاي ناشي از  رانندگي خودران جلوگيري از وقوع تصادف
هاست. شكي در سودمند بودن  احتياطي رانندگان در بزرگراه بي

ي خودروها از آن بهره  ها وجود نداشت اگر همه اين سيستم
ها در  ي خودروها به اين سيستم بردند، ولي تجهيز شدن همه مي
ي نزديك نامحتمل است. بايد توجه داشت كه فناوري  دهآين

درصد خودروهاي  100ي نزديك  خودروهاي خودران در آينده
با   گيرند، ولي استفاده از اين تكنولوژي بازار را در بر نمي

گذشت زمان بيشتر خواهد شد. در اين راستا بررسي تعامل بين 
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دروهاي هاي خودران و خو خودروهاي تجهيز شده با سيستم
زير   با وجود اين سؤال رسد. تجهيز نشده ضروري به نظر مي

هاي رانندگي خودران وجود دارد: آيا اين  در استفاده از سيستم
كه فقط شرايط موجود در اطراف خودروي تجهيز  ها سيستم

توانند سهم مهمي در كاهش  كنند، واقعاً مي شده را بررسي مي
اين موضوع، بايد  تصادفات داشته باشند؟ براي بررسي

هاي موجود بين خودروهاي تجهيز شده و ساير  تعامل
خودروها مورد ارزيابي واقع شوند. جونگ و همكاران 

(Jeong, Oh et al. 2017)  با توجه به نرخ 2017در سال ،
هاي رانندگي خودران در بازارهاي  نفوذهاي متفاوت سيستم

اي نمايش مختلف، ايمني ترافيك را با پيشنهاد شاخصي بر
عقب در جريان ترافيك ارزيابي  - ي خطرات تصادف جلو همه
هاي رانندگي  ير سيستمتأثها براي نشان دادن  اند. آن كرده

كردن   خودران بر روي ايمني، پارامترهاي مورد نياز براي كمينه
آوري كردند. متدولوژي  عقب را جمع -خطر تصادفات جلو

ل سه جزء اصلي است: ارائه شده توسط جانگ و همكاران شام
و  سازي ميكروسكوپيك ترافيك، يك الگوريتم سيستم يك شبيه

 پارامترهاي آوردن دست به يبراساز  يك الگوريتم ژنتيك بهينه
ها دو راه براي تنظيم  خودرو. در مطالعه آن بهينه كنترل

مانورهاي طولي وسيله نقليه مورد بررسي قرار گرفت: سيستم 
كه خطر تصادف يك خودرو  12درومحور خو -حركتي ايمني

كند و سيستم  مجهز شده و شرايط اطرافش را بررسي مي
ي خطرات منجر به  كه همه 13محور ترافيكي - حركتي ايمني

كند. سيستم حركتي  تصادف را در جريان ترافيك بررسي مي

كند كه مراكز كنترل ترافيك  محور ترافيكي فرض مي - ايمني
خودروهاي موجود در جريان ترافيك ي  قادر خواهند بود همه

را تحت نظر بگيرند و در حركت خودروها دخالت كنند. 
جانگ و همكاران با استفاده از پارامترهاي كنترلي حركت 

اي براي كمينه كردن خطر  خودروها، چارچوب يكپارچه
ها استفاده از فرآيند  اند. هدف اصلي آن تصادفات پيشنهاد داده

مؤثر  هاي موجود در مديريت يي فرصتسازي در شناسا بهينه
ي الگوريتم كنترل خودرو) براي بهبود  ترافيك (نسبت به توسعه

ايمني است كه قابليت اجرا نيز داشته باشد. در اين مطالعه از 
سازي  ساز ميكروسكوپيك ويسيم براي شبيه افزار شبيه نرم

جريان ترافيك در آزادراه استفاده شده و ارزيابي متدولوژي 
شود. در هر دو  رائه شده به صورت سيستماتيك هدايت ميا

محور خودرو و سيستم حركتي - روش سيستم حركتي ايمني
اي در پتانسيل  محور ترافيكي، كاهش قابل مالحظه - ايمني

عقب وجود داشته است. هرچند، روش  -وقوع تصادفات جلو
سيستم حركتي ايمني محور ترافيكي، زماني كه خودروهاي 

درصد از بازار خودرو را در اختيار داشته  50يش از خودران ب
نشان  3دهد. شكل  تري را نتيجه مي شباشد كاهش بسيار بي

عقب را براي  -دهد كه اين روش خطر تصادفات جلو مي
درصد، به ترتيب، به  100و  90، 75هاي نفوذ در بازار  نرخ

دهد. از طرف  درصد كاهش مي 3/80و  3/65، 6/31ميزان 
نفوذ كم در بازار، اختالف قابل توجهي در   براي نرخديگر، 

 3عقب مشاهده نشده است (كمتر از  - خطر تصادفات جلو
  درصد).

 

  
 (Jeong, Oh et al. 2017)ها و پارامترهاي مختلف  روش بر اساساثرات ايمني . 3 شكل
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كه عمالً استراتژي عملياتي  نتايج فوق حاكي از آن است
 وسايل نقليه خودران ترافيك براي بهره بردن كامل از مزاياي

ر اين مطالعه يك سناريوي عمليات ترافيك در د مهم است.
اطالعات سفر  يك محيط رانندگي خودران پيشنهاد شده است.

هر وسيله نقليه كه توسط حسگرهاي وسيله نقليه و تجهيزات 
شود، به مركز مديريت ترافيك براي  يمتوليد  كنار جاده

) و V2Vبا وسيله نقليه ( پشتيباني از ارتباطات وسيله نقليه
سپس  شود. يم) تحويل داده V2I( ها وسيله نقليه با زيرساخت

اين اطالعات براي حركت بهينه خودروها و بهبود ايمني 
شود. در نهايت، مركز مديريت ترافيك بر  يمترافيك پردازش 

براي بهينه كردن جريان ترافيك  اطالعات پردازش شدهاساس 
كند. حركت  و بهبود ايمني، در حركت خودروها مداخله مي

يك استراتژي كنترل بهينه  بر اساستواند  يموسايل نقليه مجهز 
 مركز مديريت ترافيك در ها دادهپردازش  افزار نرمبا استفاده از 

 نرخ نفوذ در بازار كه توان زماني يمتعيين شود. عالوه بر اين، 

به سطح مشخصي رسيد، خطوط اختصاصي را براي وسايل 
  نقليه تجهيز شده در نظر گرفت.

  

  تصادف با عابر پياده - 2- 1- 3

) يك روش كنترل ترافيك VSLمحدوديت سرعت متغير (   
اي براي بهبود ايمني ترافيك در  طور گسترده خطي است كه به

اين است كه مداخله  VSLشود. ايده اصلي  ها استفاده مي جاده
هاي سرعت با استفاده از عالئم  اي در تنظيم محدوديت فعاالنه

 VSLها انجام شود. استفاده از  محدوديت سرعت در كنار جاده
تواند با كاهش خطرات ناشي  وهواي نامساعد مي در زمان آب

هاي باالتر از شرايط مناسب، ايمني را بهبود  از سفر در سرعت
ها، رانندگان بايد مسيرهاي  هنگام رانندگي در جاده بخشد.

اي را براي پاسخگويي به وضعيت اضطراري در شرايط  جاده
، وهواي نامساعد ترافيكي خطرناك ببينند. در زمان وقوع آب

ديد ضعيف و شرايط سطح جاده منجر به كاهش فاصله ديد و 
شوند. پس از وقوع يك تصادف  افزايش طول فاصله توقف مي

در جاده، نزديك شدن وسايل نقليه از باالدست ممكن است 
ترافيك آهسته ناشي از برخورد را به موقع مشاهده نكنند. در 

وقوع برخورد نتيجه به احتمال زياد، يك برخورد ثانويه پس از 
 هاي مختلفي از كنترل تر، استراتژي پيش دهد. اوليه رخ مي

VSL  وهواي  در عمل براي بهبود ايمني ترافيك در شرايط آب
ها  مساعد استفاده شده است. منطق مشترك در اين استراتژي

استفاده از كاهش سرعت از پيش تعيين شده است در شرايطي 
باشد. محدوديت سرعت كه موقعيت فعلي بدتر از ايده آل 

  شود. معموالً با توجه به تجارب عملي تعيين مي
در سال  .)Li, et al., 2014مطالعه لي و همكاران (

كند  به منظور كاهش تصادفات ثانويه راهكاري ارائه مي 2014
كه در آن محدوديت سرعت يك جاده به صورت پويا تغيير 

 VSL ژي كنترلكند. هدف اصلي اين مطالعه پيشنهاد استرات مي

براي كاهش خطرات تصادفات ثانويه در محدوده انتهايي 
وهوايي است. به  هاي تشكيل شده در شرايط نامساعد آب صف

منظور رسيدن به اين هدف، ابتدا شرايط وقوع برخورد ثانويه 
 VSL تحليل قرار گرفت. سپس استراتژي كنترل و  مورد تجزيه

جريان ترافيكي پيشنهاد  وهوايي و با در نظر گرفتن شرايط آب
دهد  وهواي نامساعد، فاصله ديد مسافران را كاهش مي آب شد.

دهد. هنگامي كه يك  و فاصله توقف خودرو را افزايش مي
وهواي نامساعد اتفاق بيفتد و منجر به كاهش  تصادف در آب

اي كه به آنجا نزديك  سرعت ترافيك شود، وسايل نقليه
سخگويي اضطراري به شرايط شوند، زمان كافي براي پا مي

خطرناك را ندارند و در نتيجه احتمال وقوع تصادف ثانويه 
يابد. با بررسي شرايط وقوع تصادف ثانويه،  افزايش مي

شود كه محدوديت سرعت را به  پيشنهاد مي VSL استراتژي
صورت پويا و با توجه به شرايط ترافيكي فعلي و شرايط 

براي  10كننده تومبيل دنبالكند. مدل ا وهوايي تنظيم مي آب
وهوا  سازي مانورهاي وسيله نقليه در انواع مختلف آب شبيه

ايجاد شد. مقادير ايمني جايگزين براي ارزيابي كاهش خطرات 
در نظر گرفته شد. معيارهاي ايمني  VSL برخورد با كنترل

سازي براي چندين نوع  براي استراتژي پيشنهادي در شبيه
وهوايي  پنج سناريوي آببي قرار گرفت. وهوا مورد ارزيا آب

  . نشان داده شده است 1در جدول تعريف شده در اين مطالعه 
VSL وهواي  دهد (به استثناي آب زمان سفر را افزايش نمي

مقايسه  VSL برفي). اثرات كنترل شده با يك استراتژي قبلي
هاي سنگين  هاي متوسط، باران شد. نتايج نشان داد كه در باران

هاي رقيق، استراتژي اين پژوهش در كاهش تصادفات  و مه
نسبت به راهكارهاي پيشين عملكرد بهتري دارد. در 

اثرات  VSLهاي مه غليظ و برف استراتژي قبلي  وضعيت
موجب  VSLدهد. با اين حال،  ايمني بهتري از خود نشان مي

 70كل زمان سفر بيش از  -اختالالت زيادي در ترافيك گرديد 
درصد افزايش يافت. اين مطالعه همچنين دريافت كه اثرات 
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ارائه شده زماني كه رانندگان با  VSL ايمني استراتژي
  يابد. محدوديت سرعت منطبق نباشند، كاهش مي

با  VSL دهد كه اثربخشي تحقيقات پيشين نشان مي 
كند (مثالً در شرايط ازدحام، شرايط  رافيكي تغيير ميشرايط ت

در زماني بيشترين  VSL خلوت و ...). در اين مطالعه، كنترل
تأثير را دارد كه شرايط ترافيكي از خلوت به متراكم تغيير 

بر اساس  VSL كند. اين به اين دليل است كه استراتژي مي
ها  اي صفمانورهاي وسيله نقليه و شرايط ترافيكي در انته

پيشنهاد شده به طور فعاالنه  VSLپيشنهاد شده است. راهكار 
 VSL است و برخالف ها پاسخگو در شرايط خطرناك در جاده

وهوا قبلي، محدوديت سرعت با توجه به  هاي مرتبط با آب
وهوايي در يك زمان واقعي به  جريان ترافيك و پارامترهاي آب

اين مطالعه  شود. منظور كاهش برخورد ثانويه محاسبه مي
ونقل مهيا  تواند اطالعات مفيدي را براي متخصصان حمل مي

مرتبط با هواشناسي را براي  VSL هاي كند كه بتوانند سيستم
هاي مختلف طراحي كنند. با اين حال، نويسندگان اين  حوزه

اند كه هنوز اين موضوع بايد بيشتر مورد  پژوهش كامالً آگاه

مطالعه پارامترهايي براي شرايط  توجه قرار گيرد. در اين
وهوايي مختلف از لحاظ شرايط واقعي كاليبراسيون نشده  آب

سازي آزمايش  را در شبيه VSL ها اثرات كنترل است. آن
براي ارزيابي  TTC عالوه بر اين، اين مطالعه از اند. كرده

بيني  هاي پيش خطرات تصادف استفاده كرده است. ديگر مدل
د نتايج مطالعه بايد مورد استفاده قرار گيرد. تصادف براي تائي

وهوايي  عالوه بر اين، اين مطالعه تنها چند سناريوي آب
تر بايد مورد آزمايش  شرايط پيچيده .معمولي را در نظر گرفت

  تعيين شود. VSL قرار گيرد تا اثرات بيشتري از استراتژي
  

  

  

  

  

  

  

 )Li, et al., 2014وهوا ( هاي مختلف آب از وضعيتسناريوهايي . 1جدول 

  5سناريو   4سناريو   3سناريو   2سناريو   1سناريو   سناريو
  برف  مه غليظ  مه رقيق  باران سنگين  باران معمولي  وهوا نوع آب

  لغزنده  خشك  خشك  سر  َتر  شرايط سطح جاده
  ضعيف  بد  ضعيف  ضعيف  معمولي  شرايط ديد

  2/0  4/0  4/0  25/0  3/0  ضريب چسبندگي
  150  100  150  150  300  فاصله ديد (متر)

  50  50  60  55  65  سرعت جريان آزاد (مايل بر ساعت)
  

 

  گيري نتيجه - 3

هاي جاني و مالي به علت تصادف خودروها و  مرگ و آسيب   
بسيار مهمي است. زيرا ساالنه اي مسئله  حوادث جاده

هاي  كند. در سال هاي سنگيني را به جوامع تحميل مي هزينه
هاي  به خودروهاي داراي سيستم  اخير و در سراسر جهان عالقه

ها در جلوگيري از  رانندگي متصل و خودران به دليل قابليت آن
تصادفات ترافيكي در حال افزايش است. همچنين به اين 

هاي  ي سيستم نوان عضوي ضروري در آيندهخودروها به ع
پيش از هر چيز، نحوه  ،شود. بنابراين ونقل نگريسته مي حمل

كنندگان شبكه و پس از  پذيرش اين وسايل نقليه توسط استفاده
يابد. در اين  آن تأثير اين فناوري بر ايمني رانندگي اهميت مي

هاي  سالپژوهش، با مرور مطالعات معتبر و شاخصي كه در 
هاي مختلف وسايل نقليه متصل و خودران  اخير به بررسي جنبه

  .اند، نتايج زير حاصل شد پرداخته
  

، 2020كند كه تا سال  بيان مي BI Intelligenceبيني  پيش-
 ها ديده خواهد شد. ميليون وسيله نقليه خودران در جاده 10

 ميليون وسيله نقليه در سراسر 250بيش از  2020تا سال -
درصدي خواهد  67جهان متصل خواهند شد كه افزايش 

 داشت.

درصدي ساالنه و مقادير ثابت  5اگر يك كاهش  2045تا سال -
به بعد فرض شود، در ناوگان  2015تمايل به پرداخت از سال 
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درصد وسيله نقليه كامالً  24,8خصوصي سبك وزن خودرو 
 10خودران نفوذ خواهد كرد. در صورت استفاده از نرخ 

درصدي در  10ها و افزايش  درصدي كاهش ساالنه قيمت
 رسد. درصد مي 87,2مقدار تمايل به پرداخت، اين سهم به 

درصد از خريد  90وسايل نقليه خودران حدود  2050تا سال -
درصد از كل سفرهاي با وسيله  65هاي خودرو و  و فروش

  دهند. نقليه را به خود اختصاص مي
با تكنولوژي پيشرفته سنجش، جايگزين كردن راننده -

محاسبات، ارتباطات و كنترل رباتيك، خطاهاي انساني را به 
برد و  عنوان يك عامل ايجادكننده تصادفات، كامالً از بين مي

 درصد كاهش دهد. 90ميزان بروز تصادفات را 

تواند خطر تصادفات ثانويه  استفاده از وسايل نقليه متصل مي-
رود كه تأثير اين خودروها با افزايش  يانتظار م را كاهش دهد و

ها در بازار تغيير كند. براي نمونه، اگر تراكم ترافيك  نفوذ آن
درصدي) از  5 مثالًزياد باشد، استفاده از يك سهم كوچك (

 10وسايل نقليه متصل خطر تصادفات ثانويه را در حدود 
 دهد. يمدرصد كاهش 

عقب  -دفات جلوبه كارگيري وسايل نقليه خودران خطر تصا-
درصد، به  100و  90، 75هاي نفوذ در بازار  را براي نرخ

 دهد. درصد كاهش مي 3/80و  3/65، 6/31ترتيب، به ميزان 

براي نشان دادن اعتبار خودروهاي تمام خودران در زمينه -
كاهش صدمات و تلفات بايد صدها ميليون مايل و در بعضي 

. با توجه به ناوگاني موارد صدها ميليارد مايل رانده شوند
ساعت در روز و  24وسيله نقليه خودران كه  100متشكل از 

مايل در ساعت  25روز در سال، با سرعت متوسط  365
يابي به  ها و گاهي صدها سال براي دست كنند، ده رانندگي مي

 نتايج مطمئن زمان الزم است.

هاي پيچيده رانندگي چالشي  ي نامناسب و محيطوهوا آب-
وسايل نقليه خودران و همچنين براي رانندگان است و در  براي

بعضي موارد وسايل نقليه خودران ممكن است بدتر از 
  رانندگان عمل نمايند

هاي ترافيكي نيز  ها بر ساير جنبه همچنين اين فناوري-
  تأثيرگذارند. براي نمونه:

در صورتي كه فقط خودروهاي خودران از يك بزرگراه -
كيلومتر در ساعت ظرفيت در  100در سرعت استفاده كنند، 

يابد. اين افزايش ظرفيت با تغيير  درصد افزايش مي 85حدود 
 th ثانيه به جاي سرفاصله زماني  ta = 0.5 سرفاصله زماني از

ثانيه (كه يك فاصله زماني معقول براي رانندگي  1.15 =
 انسان است) قابل دستيابي است.

هاي خودران در مقايسه با درصدي از خودرو 100استفاده -
وضعيت فعلي در گلوگاه يك بخش از بزرگراه ظرفيت در اوج 

درصد افزايش  18و  17صبح و در اوج عصر را به ترتيب 
 دهد. مي

هاي نفوذ پايين وسيله نقليه متصل زمان سفر را  اگرچه نرخ-
هاي نفوذ باال زمان سفر متناسب  دهد، اما به ازاي نرخ كاهش مي

يابد. اين افزايش براي نرخ نفوذ بازار  ازار افزايش ميبا نفوذ ب
يكي از داليل احتمالي اين  درصد معنادار است. 100و  60

 موضوع، پيشنهاد يك مسير به تعداد زيادي از رانندگان است.

در بازار، معرفي وسيله نقليه متصل  درصد 5در نرخ نفوذ -
ي خودرو باعث كاهش زمان سفر شده و در اين شرايط، تقاضا

كه سهم  يابد، در حالي درصد افزايش مي 7شخصي تقريباً 
درصد كاهش و سهم  11,5ونقل همگاني به ميزان  حمل
 يابد. درصد افزايش مي 4,5روي  پياده

 خودروهاي هاي جنبه از بايد توجه داشت كه هنوز بسياري
هستند. بنابراين درك درست از  نامشخص در آينده خودران

تر  تر و گسترده اين فناوري نياز به مطالعات دقيقمزايا و معايب 
ي  دارد. توجه به اين نكات ضروري است كه تجهيز همه

ي نزديك  هاي اتصال و خودراني در آينده خودروها به سيستم
درصد  100ي نزديك  نامحتمل است و اين فناوري در آينده

گيرند، ولي استفاده از اين  خودروهاي بازار را در بر نمي
با گذشت زمان بيشتر خواهد شد. بنابراين اين   نولوژيتك

دهند و  اي را شكل مي ونقل جاده وسايل نقليه آينده حمل
توانند در كنار افزايش تحرك، ايمني و راحتي، موجب  مي

البته بايد  ونقل شوند. هاي ناشي از حمل كاهش انتشار آالينده
به تنهايي توجه داشت كه معرفي وسايل نقليه متصل و خودران 

هاي فعلي با آن روبرو هستند،  تواند مشكالتي را كه سيستم نمي
ونقل  تر و پايدارتر حمل ي سالم وقتي كه براي آينده حل كند.
شود، بايد تعامل اين فناوري جديد با سيستم و تأثير  تالش مي

  گسترده آن در سطح سيستم در نظر گرفته شود.
  

  ها نوشت پي -4

1. Vehicle-to-vehicle 

2. Vehicle-to-infrastructure 

3. Conditional Automation 
4. High Automation 

5. Full Automation 
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6. Dedicated Short-Range Communications 

7. Radio Frequency Identification 

8. Secondary Crashes 

9. Customized Application Program Interface 

10. Inter-vehicle Safety Warning Information 
System 

11. Market Penetration Rate 

12. Vehicle safety-based Maneuvering 
13. Traffic safety-based Maneuvering 
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ABSTRACT 

Connected and autonomous vehicles (CAVs) with their predicted advantages are becoming 

reality. But it’s important that experts and scientists find out the advantages and 

disadvantages of the aforementioned technology before it becomes real. As a result, some 

studies have been conducted in recent years. According to the literature, CAVs can lead to 

a safer and more comfortable transportation at a lower price and they also improve 

capacity of transportation network. In this study, different aspects of CAV technology 

including its long-term and short-term effects have been assessed, but this study has mainly 

focused on how CAVs affect traffic safety. One may challenge the claims about 

advantages of CAVs and label them as exaggerated, because CAVs may eliminate driver 

mistakes but they cannot prevent vehicle and road problems. According to the past studies 

near 90 percent of accidents happen as a result of human mistake and CAVs may help 

lower number of accidents by reducing the role of human in driving. On the other hand, 

connected vehicles can alarm the driver if the vehicle is getting close to an obstacle 

including pedestrians and other vehicles, therefore pedestrian casualties may get 

substantially lower by applying connected vehicle technology. 
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