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PREDGOVOR
Prometnim nesrečam ter konicam smo priča praktično vsak dan. O njih lahko le beremo, jih
vidimo na lastne oči, lahko pa smo vanje celo vpleteni. Sam sem se v preteklosti že dostikrat
vprašal, kako bi se dalo prometni sistem še izboljšati v smislu varnosti, pretočnosti, izpustov v
okolje itd. Ena od rešitev so prav gotovo ITS oz. inteligentni transportni sistemi, ki služijo kot
nadgradnja in podpora obstoječemu prometnemu sistemu.
Osebno sem se osredotočil na ITS v osebnih vozilih in jih skušal nekoliko bolj podrobno
predstaviti v tej diplomski nalogi. Tema se mi že od nekdaj zdi zanimiva, danes pa postaja vse
aktualnejša. Vse okoli nas postaja na nek način tehnološko napredno, robotizirano oz.
avtomatizirano. Enako se dogaja tudi na področju ITS, kjer avtomobilski velikani nenehno
nadgrajujejo sisteme v vozilih, vprašanje časa pa je, kdaj bodo vozniki postali le še potniki v
popolnoma samovozečih oz. avtonomnih vozilih.
Za namene naloge sem prebral in primerjal mnoge zapise različnih avtorjev, pogledal številne
videoposnetke, sisteme pa imel možnost preveriti tudi na lastni koži. Tehnologija se mi v
osnovi zdi zelo koristna in bi rekel, da ima velik potencial, toda menim, da bo treba biti pri
popolni implementaciji v prometni sistem izredno previden, sicer si lahko nakopljemo le še
večje težave.
Pri pisanju diplomske naloge mi je bil v izredno veliko pomoč prof. dr. Marko Ivan Valič, ki
mi je omogočil izbiro dotične teme. Prav tako mi je bil vedno na voljo za kakršnakoli
vprašanja in pojasnila, za kar bi se mu rad na tem mestu najlepše zahvalil. Lepo bi se rad
zahvalil tudi očetu in mami, ki sta me podpirala skozi vsa študijska leta.
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POVZETEK
V diplomski nalogi so predstavljeni inteligentni transportni sistemi (v nadaljevanju ITS). V
prvem sklopu so predstavljeni ITS na splošno. Tu so podani strnjeni splošni opisi ITS sistemov
in storitev. Ti zavzemajo definicijo pojma, razloge za uvajanje ITS, organizacije, odgovorne za
implementacijo ITS, kratko zgodovino ITS, ITS arhitekturo, KAREN klasifikacijo in
kooperativne ITS sisteme. Prav tako je v tem sklopu predstavljen tudi aktualni pregled stanja v
svetu, EU in Sloveniji.
V drugem sklopu so predstavljeni inteligentni transportni sistemi za varnost v osebnih vozilih.
Ti služijo predvsem za povečanje varnosti voznika in potnikov, prav tako pa tudi drugih
udeležencev v prometu (druga vozila, pešci, kolesarji ...). Poleg tega prispevajo k zmanjšanju
izpustov v okolje, boljši prometni pretočnosti, udobju in ergonomiji ter k boljši uporabniški
izkušnji nasploh. Tema je trenutno izredno aktualna, saj tehnološki napredek na področju
elektronike, komunikacijskih tehnologij, robotike, avtomatike, informatike, umetne inteligence
ter v avtomobilski industriji nasploh omogoča, da lahko stroji ter sistemi počasi nadomeščajo
določene funkcije, za katere je nekoč skrbel samo človek. Trenutno v komercialni uporabi ti
sistemi z opozarjanjem le pomagajo vozniku pri vožnji ter v nekaterih primerih le delno
prevzemajo nadzor nad vozilom, trendi pa gredo v to smer, da bo voznik vedno manj sam
upravljal vozilo, dokler vozila ne bodo popolnoma avtonomna in bodo vozila sama. Glede na
tehnologijo bi lahko rekli, da je avtonomna vožnja pred vrati, toda v praksi se bo verjetno
pokazalo drugače, saj so tu še druge omejitve (infrastrukturne, politične, gospodarske omejitve,
hekerski napadi …). Obenem pa se tu poraja vprašanje etike in vprašanje, ali smo na take
spremembe ljudje že pripravljeni.
Ključne besede: Inteligentni transportni sistemi, varnostni ITS v vozilu, pametna vozila,
preprečevanje trkov, psihofizično stanje voznika, avtonomna vožnja

Diplomska naloga, UL FPP 2019

IV

Logar J.: Inteligentni transportni sistemi v osebnih vozilih

SUMMARY
The diploma thesis presents intelligent transport systems (in continuation ITS). I present ITS in
general in the first part. Here are summarized general descriptions of ITS systems and services.
They take the definition of the concept, the reasons for introducing ITS, organizations
responsible for implementation of ITS, short history of ITS, ITS architecture, KAREN
classification and cooperative ITS systems. Also presented in this section is the current
overview of the situation in the world, the EU and Slovenia.
Intelligent transport systems in cars are presented in the second part. They serve primarily to
increase the safety of drivers and passengers, as well as other road users (other vehicles,
pedestrians, cyclists, ...). In addition, they contribute to reducing emissions into the
environment, better traffic flow, comfort and ergonomics, and to a better user experience in
general. The topic is currently extremely important, as technological advancements in
electronics, communication technologies, robotics, automation, information technology,
artificial intelligence, and the automotive industry generally allow machines and systems to
slowly replace certain functions reserved for current man drivers. Currently in commercial use,
these systems only help the driver to maneuver a car (by warning), and in some cases only
partially take over control of the vehicle. But the trends are going in direction that the driver
will always be less maneuvering the vehicle itself until the vehicles will be completely
autonomous. Depending on the technology, it could be said that autonomous driving is in front
of the door, but in practice it will probably prove otherwise, as there are other restrictions
(infrastructure, political, economic, hacking, etc.). At the same time, the issue of ethics arises
here and whether people are already ready for such changes.
Key words: Intelligent Transport Systems, in-vehicle ITS for safety, smart vehicles, collision
prevention, psychophysical condition of the driver, automatic ride

Diplomska naloga, UL FPP 2019

V

Logar J.: Inteligentni transportni sistemi v osebnih vozilih

1

UVOD

Sodoben človek je vedno bolj odvisen od transporta. Tu gre največkrat za transport dobrin,
energije, informacij ter navsezadnje tudi samega človeka. Vedno več ljudi ima svoje
avtomobile, saj le tako lahko delujejo v sodobnem svetu. Zaradi vse večjega števila osebnih
vozil in človeškega faktorja (človek se v določenih situacijah ne zmore popolno odzvati) prihaja
pri transportu do določenih težav. Če navedem le najpomembnejše, bi to bili predvsem slabša
prometna pretočnost ter vse večji zastoji (predvsem ob prometnih konicah), vse večja
onesnaženost okolja in vedno več prometnih nesreč.
Na vseh področjih je bilo v zgodovini že dosti postorjeno. Za večjo pretočnost skrbijo tako
imenovani infrastrukturni inteligentni transportni sistemi ITS (npr. semafor, različne oblike
križišč, pametni prometni znaki, pametne označbe na cestišču, elektronsko cestninjenje ...).
Onesnaženost okolja se zmanjšuje predvsem z vgrajevanjem motorjev z boljšim izkoristkom
(nekateri se ob ustavitvi izklopijo) ter manjšimi izpusti plinov, z vgrajevanjem katalizatorjev
ter z drugimi pogonskimi agregati (električni, vodik, sončne celice). Veliko pozornosti pa se že
skozi skoraj celotno zgodovino osebnih vozil vlaga v povečanje varnosti osebnih vozil. V
preteklosti so to bile predvsem preprostejše rešitve, kot so npr. tritočkovni varnostni pas,
smerniki, luči, zavorne luči, šasija, ki absorbira energijo trka, ojačitve šasije, varno oblikovana
notranjost, vzglavniki, varnostna blazina (Airbag). Te elemente varnosti bi lahko uvrstili v
pasivne sisteme varnosti. Nekoliko bolj napredni so aktivni sistemi varnosti. Večji napredek je
prišel z iznajdbo sistema proti blokiranju koles – ABS (Anti-block Brake System), ki vozniku
omogoča manevriranje avtomobila med popolnim zaviranjem. Nato so sledili sistemi kontrole
pogonskih koles proti drsenju. Eden takih je TCS (Traction Control System), znan tudi kot
regulacijski sistem proti zdrsu – ASR (Anti-Slip Regulation). Kasneje sta bili ti dve tehnologiji
združeni v en sam sistem, ki se imenuje elektronski nadzor stabilnosti vozila – ESC (Electronic
Stability Control), znan tudi kot sistem ESP (Electronic Stability Program) ali sistem DCS
(Dynamic Stability Control). Ta skrbi za stabilnost vozila pri prekrmiljenju ali podkrmiljenju
le-tega ter ga drži v želeni smeri (smer volana). Vsi nadaljnji sistemi so v bistvu izpeljanka tega
sistema v smislu senzorjev in tipal. Razlika je le v nekaj vrsticah programske kode. Na ta način
je bila izumljena vrsta novih sistemov, ki prevzemajo naloge voznika »v svoje roke«. Tem
sistemom bi lahko rekli naprednejši inteligentni sistemi varnosti: prilagodljivi tempomat,
asistenca za pomoč pri menjavi voznega pasu, asistenca za ohranjanje smeri, asistenca za boljšo
vidljivost ponoči, sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika, opozorilnik prekoračitve hitrosti,
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nadzor tlaka v pnevmatikah, prilagodljivi žarometi, asistenca pri vožnji skozi križišče, interni
alkotest, eKlic.
Glavni je še vedno voznik, le vprašanje časa pa je, kdaj se bo to končalo. Združeni aktivni,
pasivni in napredni inteligentni sistemi varnosti, ki so povezani preko neke centralne
računalniške enote, že sedaj omogočajo, da osebno vozilo ob ustrezno označenem cestišču vozi
že popolnoma samo. Tu govorimo o pametnem (inteligentnem) vozilu. Mislim, da kar se tiče
same tehnologije, ni tako daleč čas, ko bodo vozila sposobna voziti sama. Potrebno je le še
veliko testiranja ter odpravljanje določenih nestandardnih napak. Menim, da je večja težava v
tem, da bodo avtomobilska podjetja ob nesrečah težko prevzela vso odgovornost nase. Prav
tako se poraja tudi vprašanje o etičnih odločitvah osebnega vozila, ki deluje po principih
avtomatizacije in robotike. Tu debata preide predvsem v birokratske ter etične vode.
1.1

Namen in cilj naloge

Namen diplomske naloge je predstaviti ITS sisteme za varnost v osebnih vozilih. Menim, da je
tema trenutno zelo aktualna. Predvsem iz stališča, da je osebnih vozil vedno več, zaradi vedno
hitrejšega življenjskega tempa se ljudem vedno bolj mudi, vedno bolj so utrujeni, vedno več je
raznih ''motilnikov'' zbranosti (tako zunanjih kot tudi v samem osebnem vozilu). Zaradi vsega
naštetega so ljudje podvrženi vedno hitrejšemu odločanju, kar pa človek s svojo
inteligentnostjo, zbranostjo in psihofizičnim stanjem ni vedno zmožen opraviti z odliko. Tu
nastopijo inteligentni sistemi varnosti, ki to opravijo namesto človeka.
Cilj naloge je predstaviti tematiko in problematiko inteligentnih transportnih sistemov ter
nekoliko bolj podrobno opisati inteligentne sisteme za varnost, ki jih najdemo v osebnih vozilih.
Z nalogo želim raziskati dano temo ter iz nje izvleči stvari (tehnologije), ki bi v prihodnosti
lahko reševale življenja, razbremenile človeka (da bi mu ostalo več energije za druge stvari),
povečale prometno pretočnost ter navsezadnje zmanjšale tudi samo onesnaženost okolja (motor
se ob ustavitvi vozila samodejno ugasne).
Obenem je cilj ozaveščati ljudi, da ti sistemi obstajajo, saj raziskave kažejo, da se le malo ljudi
zaveda, kaj vse jim nudi osebni avto. Resnica leži tudi v tem, da imajo avtomobili cenovnega
ranga, ki si ga povprečni človek lahko privošči, zakonsko vgrajene le osnovne ITS. Za bolj
napredne je treba odšteti več denarja in povprečen človek si takšno vozilo težko privošči.
Končni uporabniki navedenih sistemov so tako vsi ljudje, ki uporabljajo osebna vozila z
navedenimi tehnologijami. Sicer sem se za izbrano tematiko odločil predvsem zaradi tega, ker
2
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mi je tematika domača, prav tako pa so mi ljube vse teme, ki imajo namen razbremeniti človeka,
mu zagotoviti večjo varnost ter mu olajšati delovanje ter bivanje. Obenem pa te tehnologije
skrbijo za blaginjo celotnega planeta.
1.2

Struktura naloge

Strukturno je diplomska naloga organizirana v pet poglavij. V prvem je kratek uvod, v katerem
je obravnavana problematika izbrane teme diplomske naloge in so nakazane smernice
prihodnjega razvoja. Vključuje še namene in cilje izbrane tematike ter strukturo diplomske
naloge.
V drugem poglavju Splošno o ITS sistemih in storitvah so najprej definirani ITS (inteligentni
transportni sistemi), nato so opisani razlogi za uvajanje ITS, organizacije, odgovorne za
implementacijo ITS, in zgodovina ITS. Na kratko sta razloženi ITS arhitektura in KAREN
klasifikacija, omenjeni pa so tudi kooperativni ITS sistemi. Poglavje vključuje tudi pregled
stanja v svetu, EU in Sloveniji.
Tretje poglavje nosi naslov Sistemi inteligentnih vozil in vsebuje delitev sistemov
inteligentnih vozil na aktivne in pasivne sisteme varnosti ter kratek opis le-teh.
V četrtem poglavju ITS v osebnih vozilih so obravnavani inteligentni sistemi v vozilu, in sicer
so predstavljeni v obliki poddomen osme domene KAREN klasifikacije. Te poddomene so:
povečanje vidljivosti, avtonomna vožnja, izogibanje vzdolžnih trkov, izogibanje prečnih trkov,
varnostna prisebnost in ublažitev posledic pred trki.
V zadnjem, petem poglavju je napisan Zaključek obravnavane teme, sledijo pa še Seznam
literature in viri, Viri slik in Izjava.
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2

SPLOŠNO O ITS SISTEMIH IN STORITVAH

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme (SITS) opisuje ITS sisteme in storitve
kot »integracijo telekomunikacij, elektronike in informacijskih tehnologij (telematiko) s
prometnim inženirstvom, in sicer v smislu planiranja, projektiranja in upravljanja prometnih
sistemov. Integracija vodi k povečani prometni in fizični varnosti ter učinkovitosti prometnih
sistemov za potnike, pri tem pa upoštevajo boljšo rabo naravnih virov in varovanja okolja. Za
te namene ITS potrebuje postopke, sisteme in naprave, ki omogočajo zbiranje podatkov,
komunikacije, analize ter distribucijo informacij in podatkov med premikajočimi se subjekti,
prometno infrastrukturo in aplikacijami informacijske tehnologije« (SITS, 2005a).
2.1

Razlogi za uvajanje ITS

Moderen način življenja od ljudi zahteva vedno večjo mobilnost. Ljudje morajo hoditi v službo,
po raznoraznih – bolj in manj – pomembnih opravkih ipd. Iz točke A v točko B najhitreje in
najlažje pridejo z uporabo različnih transportnih sredstev. Vse več je tudi potreb po raznih
dobrinah, ki pa velikokrat do končnega uporabnika prepotujejo velike razdalje, prečkajo
različne kontinente, za prevoz le-teh pa se uporabljajo tudi vsa mogoča transportna sredstva
(kopenska, zračna, vodna …). Da bi lahko zagotovili pravkar navedene potrebe, je število vozil
v trendu stalne rasti. Zato se države in mesta z različnimi prometnimi politikami vedno bolj
trudijo vse skupaj nekako regulirati. Zgolj s predpisi in zakoni jim to le stežka uspeva. Zato se
je bilo treba domisliti nekih sistemov, ki bi jim pri tem pomagali. Skladno z napredkom
tehnologij so ti sistemi vedno bolj napredni in zato jih lahko imenujemo inteligentni transportni
sistemi. Za implementacijo ITS sta zlasti pomembni dve znanstveni panogi, ki medsebojno
omogočata njihovo delovanje in jih povezujeta v neko smiselno, koordinirano celoto. Ti dve
panogi sta informatika in telekomunikacije. ITS sistemi in storitve omogočajo avtonomno,
skoraj nezmotljivo in stalno nadzorovanje prometa. Dobra stvar pri tej tehnologiji je ta, da se
lahko z relativno dokaj majhnimi stroški in posegi v infrastrukturo doseže večja kakovost
samega prometa. To se doseže predvsem na ta način, da se zmanjšajo obremenitve prometne
infrastrukture. Posledično je večja prometna pretočnost, manjše onesnaževanje okolja in manj
prometnih nesreč. Z uvajanjem ITS v vozila se povečata tudi udobje in ergonomija. Ena od
pomembnih iznajdb je tudi globalni sistem pozicioniranja GPS (Global Positioning System), ki
nam v vsakem trenutku na vsakem delu zemeljske oble pove, kje se kakšno vozilo nahaja. Na
ta način lahko vozniki pridejo na želeno destinacijo najhitreje, po najkrajši poti, brez iskanja,
zato pa se porabi tudi manj goriva.
4
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Veliko vlogo imajo ITS tudi pri tovornem prometu. Tu so glavna načela, da tovor pripeljemo
iz ene točke v drugo čim hitreje, pravočasno, s čim manjšimi stroški in nepoškodovano. Razvoj
ITS so zelo povečale zahteve globalizacije. Ti sistemi povečujejo produktivnost in operativno
učinkovitost. V zadnjem času je vedno bolj zaželena in v praski že skoraj samoumevna
sledljivost tovora. Vedno bolj je pomembna tudi povezanost dobaviteljev, proizvajalcev,
prevoznikov ter končnih prejemnikov. Prav tako špediterji ter druga prometna podjetja želijo
nadzorovati ter stalno poznati destinacijo svojih ter tujih tovornih vozil. S tem lažje dobijo
prevoznika, ki ga v tistem času potrebujejo, prav tako pa vedo, kje se giba njihov tovor. Pri
vsem tem so ITS poglavitnega pomena.
Seveda je napredek ITS sistemov in storitev skladen z napredkom splošne tehnologije. Tako so
bile v zgodovini oblike ITS bolj primitivne, danes pa je področje ITS zelo napredovalo in se
lahko uvaja na vseh področjih prometa in logistike. Štiri glavne skupine uporabnikov teh
sistemov so:
 lastniki in upravitelji transportnih mrež (operaterji transportnih mrež);
 vozniki in operaterji prevoznih flot, ki uporabljajo transportne mreže;
 potniki, špediterji in drugi ''potrošniki'' transporta;
 mestni planerji in regionalne oblasti (v pomoč pri implementaciji politike in ukrepov,
potrebnih za trajnostni transportni sistem za naslednja desetletja) (Valič, 2014, str. 6).
2.2

Zgodovina ITS sistemov in storitev

Osnovni gradnik ITS sistemov in storitev je transport, zato bi najprej predstavil zgodovino
prometa, in sicer od kolesa pa vse do industrijske revolucije oz. iznajdbe parnega stroja, ko so
se zaradi povečanih potreb po transportu pojavile ceste, povečalo se je število vozil in
posledično pojavil tudi prvi ITS sistem – semafor. Zgodovino prometa bi razdelil v tri obdobja:
 transport v predindustrijskem času (do 1900);
 promet, transport in industrializacija (od 1900 do 1980);
 globalizacija, informacijska družba (od 1970 do danes).
V prvem, zelo dolgem obdobju se je promet razvijal vzporedno z razvojem velikih imperijev.
V rimskem, kitajskem in perzijskem cesarstvu so veliko napora namenili izgradnji prometne
mreže. S pomočjo te široko razprostranjene mreže so lažje nadzirali velikanske teritorije, pa naj
je šlo za premike vojske, pretok blaga, prenos sporočil ali pobiranje davkov. Do industrijske
revolucije je bil razvoj na tem področju dokaj počasen. Kot naslednjo fazo pred pojavom
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industrijske revolucije lahko omenimo obdobje manufaktur od 15. do 18. stoletja. Takrat so se
pojavili prvi kazalci rojstva modernega sveta kot tudi pojav nove ''transportne geografije'':
 razvoj mest in trgovine;
 manufakturna proizvodnja;
 geografska odkritja.
V tem obdobju postane promet odločilni pogoj za razvoj gospodarstva in družbe. Prometno
razvite regije namreč dosežejo pomembno prednost za ustvarjanje novih trgov, kolonialne
trgovine, pogojev predindustrijske proizvodnje in hitrejši ekonomski razvoj. Skozi procese
družbene delitve dela pa postane transport samostojna panoga proizvodnje.
V drugem obdobju je industrijska revolucija prinesla velike spremembe v prometne sisteme,
predvsem zaradi mehaniziranih načinov transporta (vodni, kopenski promet). Praktično takoj
po izumu parnega motorja so ga s poizkusi poskušali uporabiti v prometu. Parni stroj je bil
kmalu v uporabi v pomorskem prometu. Tu se tudi pojavijo prvi ITS sistemi, in sicer z
namenom navigacije.
V cestnem prometu je nov preskok pomenil motor na notranje zgorevanje in industrijska
proizvodnja vozil. Sedaj so bila vozila cenejša in dosegljiva širši množici. Tako se je število
vozil naglo povečevalo, pojavila pa se je tudi potreba po prvih, enostavnih predhodnikih ITS.
Na vozilih so npr. začeli uporabljati luči, zavorne luči, smernike in troblje. Za uravnavanje
prometa v večjih križiščih in bolj prometnih mestih se je kmalu pojavil tudi prvi semafor v
Londonu, in sicer leta 1868 (Wikipedia, b. l.b). Že leta 1912 pa se je v Ameriki pojavil prvi
električni semafor z rdečo in zeleno svetilko – kasneje so dodali še rumeno (Wikipedia, b. l.a).
Vzporedno s semaforjem so se pojavljali tudi vedno novi znaki ter cestne označbe. V 30. letih
prejšnjega stoletja so testirali tudi samo šasijo avtomobila (Kernc, 2017) ter jo poizkušali
napraviti tako, da bi absorbirala čim večjo količino energije trka.
V tretjem obdobju je z namenom preprečitve hujših poškodb v primeru trka Volvo leta 1959
razvil tudi tritočkovni varnostni pas, leta 1960 oblazinjeno armaturno ploščo, leta 1968 pa
vzglavnike (Kernc, 2017). Od leta 1965 morajo imeti po zakonu vsi avtomobili varnostni pas
na sprednjih sedežih (Kernc, 2017). Leta 1966 se v osebnem vozilu Jensen FF prvič pojavi
sistem proti blokiranju koles med zaviranjem ABS, ki pa je mehanske narave (Kernc, 2018).
Prvi elektronski ABS sistem predstavi Mercedez-Benz leta 1978 (Kernc, 2018), ki leta 1981 v
osebna vozila vpelje tudi zračne blazine – Airbag (Kernc, 2017). V letu 1995 Mercedez-Benz
s pomočjo Bosch-a prvi začne proizvajati osebna vozila z elektronskim nadzorom stabilnosti
6
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ESP (Electronic Stability Program), znan tudi kot ESC (Electronic Stability Control), ki je
podlaga za mnoge nadaljnje ITS v osebnih vozilih.
Lahko bi rekli, da je namen ITS sistemov in storitev izkoristiti primerne tehnologije, s katerimi
bi se ustvarile t. i. ''inteligentne ceste'', vozila in uporabniki. ITS sistemi in storitve obstajajo že
nekje od leta 1930 in so sprva počasneje, kasneje pa vedno hitreje pridobivali na
implementiranosti in uporabnosti. Glavni razvoj na področju ITS sistemov in storitev se je
dogajal v Evropi, ZDA in na Japonskem, nekateri avtorji pa ga delijo v tri obdobja (slika 1):
[1930–1980], [1980–1995] in [1995–do danes] (Figueiredo in dr., 2001).

Vir: (Tokuyama, 1996)

Slika 1. Zgodovina razvoja ITS po fazah
2.2.1 Obdobje (1930–1980)
To je prvo obdobje razvoja ITS sistemov in storitev, ko tehnologije še niso bile dovolj zrele in
je bila gradnja cest še vedno privlačnejša možnost kot razvijanje in implementacija ITS
sistemov in storitev. Za prvi pravi ITS sistem mnogi označujejo električne prometne signale
(znake), vgrajene v prometni sistem leta 1928. Leta 1939 je General Motors na mednarodnem
sejmu v New Yorku predstavil koncept AHS (Automated Highway Systems). Naslednji večji
preskok je predstavljal pojav računalniško vodenih prometnih signalov, kot so znaki, semaforji,
table s spremenljivo vsebino ... Od poznih 60 let do nekje leta 1970 so v ZDA razvijali sistem
ERGS (Electronic Route Guidance Systems), ki je uporabljal dvosmerno komunikacijo (cesta
– vozilo), s katero je zagotavljal vodenje/navigacijo na poti. V 70. letih sta se istočasno razvila
japonski CACS (Comprehensive Automobile Traffic Control System) in nemški ALI
(Autofahrer Leit und Information System). V osnovi sta to dinamična sistema za
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vodenje/navigacijo na poti, ki temeljita na realnih cestnih razmerah. To obdobje je za ITS
sisteme in storitve pomembno tudi zaradi iznajdbe mikroprocesorja in začetka razvoja GPS-a.
Te tehnologije so sedaj osnova mnogih ITS sistemov (Figueiredo in dr., 2001).
2.2.2 Obdobje (1980–1995)
V tem obdobju sledi pospešen razvoj na širšem spektru potreb v transportnem sektorju zaradi
novih tehnologij (informatika, komunikacije), vendar je nepovezan med posameznimi območji
in akterji.
Za to fazo je značilna ''eksplozija'' razvojnih programov v Evropi, ZDA in na Japonskem, tako
v industriji kot na vladnem področju. Ti programi so bili produkt osnovnih konceptov in
tehnologij, ki so bile razvite v prejšnjem obdobju.
V Evropi so vlade, podjetja in univerze devetnajstih držav vzpostavile projekt PROMETHEUS
(Program for European Traffic with Efficiency and Unprecedented Safety). V sklopu tega
programa je bilo med letoma 1987 in 1994 razvitih kar nekaj novih tehnologij. V 80. letih je bil
v Münchnu demonstriran test prototipnega vozila VaMoRs. Vgrajeni je imel dve naprej
usmerjeni TV kameri, z namenom samodejnega sledenja črti in cesti. V 90. letih je skupina, ki
jo je vodil Daimler Benz, razvila testno vozilo VITA II. V vozilo je bilo vgrajenih 10 kamer in
60 procesorjev. Ti naj bi vozilo obdržali na sredini voznega pasu, držali primerno varnostno
razdaljo do spredaj vozečega vozila ter omogočali samodejno in varno prehitevanje. V sklopu
projekta PROMETHEUS so bili razviti še nekateri drugi programi. Eden takih je projekt
ARGO, ki je nameraval oblikovati, razvijati in testirati inovativne rešitve za vozila prihodnosti.
Temu programu je sledil projekt DRIVE (Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in
Europe), ustanovljen z namenom razvijanja in testiranja komunikacijskih sistemov za pomoč
pri vožnji in za urejanje prometnega sistema. Začela je delovati tudi organizacija ERTICO
(European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization), ki je
nudila podporo pri implementaciji evropskega transportnega projekta Telematics.
V ZDA je v poznih 80. letih študija Mobility 2000 dala podlago za nastanek IVHS America
(Intelligent Vehicle Highway Systems). To je bil javno-zasebni forum za utrditev nacionalnih
interesov ITS in spodbujanje mednarodnega sodelovanja ITS sistemov in storitev. Leta 1994 je
USDOT (United States Department of Transportation) spremenilo ime iz IVHS v ITS America
(Intelligent Transportation Society of America). Razvitih je bilo mnogo projektov na več kot
osemdesetih lokacijah po celotni ZDA. Glavni projekt je bil AHS (Automated Highway
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System). Vodil ga je NAHSC (National Automated Highway System Consortium), ki so ga
sestavljali: USDOT, General Motors, Univerza v Kaliforniji in druge institucije. Pod okriljem
tega projekta so bila predstavljena številna popolnoma avtomatizirana testna vozila, ki so bila
sposobna voziti po kalifornijskih avtocestah.
Na Japonskem sta bila v 80. letih izpeljana dva pomembnejša projekta na področju ITS sistemov
in storitev. To sta bila RACS (Road Automobile Communication System), ki ga je vodilo
ministrstvo za infrastrukturo, in AMTICS (Advanced Mobile Traffic Information and
Communication System), pod vodstvom nacionalne policijske agencije. V 90. letih sta se z
združevanjem naporov ministrstva za pošto in telekomunikacije in s standardizacijo projektov
ta dva projekta združila v VICS (Vehicle Information and Communication System). Sistem
VICS je omogočal prikaz koordinat vozila na zemljevidu na zaslonu. Omogočal je tudi
komunikacijo s prometnimi centri ter na tak način zbiral podatke o prometnih pogojih za bolj
učinkovito planiranje poti. Primer razvijajočega sistema v tem času je tudi ARTS (Advanced
Road Transportation Systems) za izboljšanje prometnega sistema z integracijo cest in vozil, v
povezavi z ASV (Advanced Safety Vehicle), ki je bil namenjen spodbujanju raziskav in razvoju
varnostnih tehnologij za vozila. Počasi so predstavniki akademskih institucij in industrije
organizirali zasnovo VERTIS (Vehicle, Road and Traffic Intelligent Society). Ta vodi
najrazličnejše aktivnosti, povezane z ITS sistemi in storitvami, ter spodbuja izmenjavo
informacij s podobnima evropskima (ERTICO) in ameriškima (ITS America) organizacijama.
Leta 1996 je ministrstvo za infrastrukturo in 21 velikih podjetij (Toyota, Nissan, Honda,
Mitsubishi ...) ustanovilo AHSRA (Advanced Cruise-Assist Highway System Research
Association) ter implementiralo različna, popolnoma avtomatizirana vozila na avtocestah
(Figueiredo in dr., 2001).
2.2.3 Obdobje (1995–danes)
V tem obdobju je sledil razvoj nacionalnih sistemskih zasnov (arhitektur) za sistematski pristop
k razvoju in implementaciji interoperabilnih sistemov.
Prejšnje obdobje se je osredotočalo in uspešno razvilo tehnično osnovo z naprednimi funkcijami
za podporo ITS sistemov in storitev. V sredini 90. let se je sprejela enotna politika za spopadanje
s težavami in izzivi ITS sistemov na konsistenten in harmoničen način. To je vodilo do
današnjega obdobja, ko se stroka spopada z izdelavo in lansiranjem izvedljivih in delujočih
izdelkov. V tem času se je razvilo in se še vedno razvijajo številni projekti na področju ITS
sistemov in storitev. Eden od takih primerov je npr. evropski projekt Chauffeur, ki ga vodijo
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Daimler-Benz in drugi raziskovalni inštituti. Gre za to, da tovornjaki samodejno sledijo
drugemu tovornjaku, ki ga upravlja voznik. V zadnjem času si države vedno bolj prizadevajo,
da bi ITS programe razvijali in integrirali v večjem obsegu (Figueiredo in dr., 2001).
2.3

Organizacije, odgovorne za implementacijo ITS

Obstaja več organizacij, ki so in še vedno delujejo na področju implementacije ITS. Namen leteh je spodbujati razvoj novih tehnologij, ki bi omogočale produktivnost in efektivnost
prometnega sistema, predvsem z zmanjševanjem prometnih zastojev, nesreč, onesnaževanja
okolja ter s povečevanjem obveščanja, koordiniranja in povezovanja (interoperabilnosti)
samega sistema. To skušajo doseči tako, da spodbujajo razvoj novih tehnologij na tem področju,
jih testirajo ter nato počasi implementirajo (pravno, fizično) v prometni sistem (infrastruktura,
vozila). Pri tem upoštevajo, da se tehnologija in narava (trendi) prometnega sistema skozi čas
nenehno spreminjata, zato morajo pred implementacijo pripraviti obširen, jasen načrt z
dolgoročno vizijo projekta. Prav tako mora biti sistem sposoben ''odgovoriti'' vedno novim
željam uporabnikov ter nenehno spreminjajoči se tehnologiji (po možnosti s čim manjšim
posegom v obstoječi sistem).
Napoved načrtnega razvijanja ITS nam je dal že japonski projekt CACS (Comprehensive
Automobile Traffic Control System) leta 1973 (Mikami, 1978). Prva prava ITS organizacija –
ITS America (Intelligent Transportation Society of America) je bila ustanovljena leta 1991 v
ZDA (Wikipedia, b. l.a). To je neprofitna organizacija, ki deluje na področju razvijanja ter
implementiranja ITS rešitev. Njeno članstvo predstavljajo državne ter javne mestne agencije,
zasebna podjetja, raziskovalne institucije in akademije, vključuje pa tudi proizvajalce vozil,
telekomunikacijska podjetja, tradicionalne in napredne IT tehnologije, potrošniške aplikacije in
industrijske, elektro, cestne, tranzitne ter druge infrastrukturne, operativne ter raziskovalne
institucije (Wikipedia, b. l.a). Cilj te organizacije je predvsem zmanjšati prometne nesreče
(vizija 0) in eksterne stroške prometnega sistema, nekoliko pa pešajo pri uresničevanju za planet
bolj čistega prometnega sistema.
Podobne organizacije poznamo tudi drugje po svetu, npr. ITS Japan (ITS Japan, 2010) ali ITS
Australia, (ITS Australia, 2017a), ki pokrivajo regijo države. V Evropi imajo nekatere države
prav tako lastne ITS organizacije. Večinoma so vključene v skupno združenje, ki se imenuje
Združenje nacionalnih ITS organizacij (Network of National ITS Associations). Države, ki jih
to združenje vključuje, so naslednje: Češka Republika, Danska, Francija, Finska, Madžarska,
Nizozemska, Norveška, Švedska, Slovaška, Romunija, Velika Britanija, Italija, Belgija,
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Avstrija ter ITS München kot edina nedržavna organizacija (ITS Nationals, b. l.). Krovna
organizacija je ERTICO (European Road Transport Telematics Implementation Coordination
Organisation), ustanovljena l. 1991, ki predstavlja ITS Europe. V ERTICO so vključena javna
in zasebna podjetja (vladne organizacije, predstavniki industrije, projektanti, vzdrževalci,
operaterji ter uporabniki sistema), ki jim pomaga tudi finančno. Njena glavna naloga je
predvsem spodbujanje implementacije inteligentnih transportnih sistemov in storitev na
območju v pristojnosti Evrope. Zaveda se, da ITS sistemi predstavljajo bistven instrument za
dosego ciljev evropske politike mobilnosti ter omogočajo vračanje ekonomskih vložkov. Na
začetku svojega delovanja je bila organizacija ERTICO vključena predvsem v razvoj cestnega
prometa, v zadnjem času pa se vedno bolj udejstvuje tudi na druga področja prometnih sektorjev
(Žura in dr., 2005).
Aktivnosti organizacije ERTICO:
 določitev zahtev in potreb trga,
 opredelitev skupnih ciljev in razvoj strategij za doseganje ciljev,
 ustanovitev konzorcija partnerjev iz vseh sektorjev, v katerih poteka uporaba ITS,
 zbliževanje razhajajočih se rešitev,
 podpiranje standardizacije,
 podpiranje načrtovanja in izvajanja politike Evropske unije,
 spodbujanje razvoja in lastnega delovanja na področju ITS, na letnih kongresih (Žura in
dr., 2005, str. 11).
Cilji organizacije ERTICO so zelo podobni kot pri ITS America, in sicer: izpolnjevanje potreb
uporabnikov (nuditi tekoč, koordiniran prometni sistem, informiranje …) in zagotavljanje
prometne varnosti. Organizacija spodbuja mednarodno partnerstvo in sodelovanje, s ciljem
iskanja skupnih rešitev na področju ITS. V organizacijo je trenutno vključenih okoli 50
organizacij: mobilni in internetni operaterji, javne ustanove, raziskovalne ustanove, ponudniki
ITS storitev, dobavitelji, prometna in transportna industrija, uporabniki ITS rešitev, proizvajalci
vozil (Ertico – ITS Europe, b. l.b). Član ERTICO organizacije je tudi Ministrstvo za promet
Republike Slovenije.
V Sloveniji na tem področju deluje strokovno društvo SITS (Slovensko društvo za inteligentne
transportne sisteme), ustanovljeno leta 2006 (SITS, b. l.). Cilj in namen društva sta razvoj in
uveljavljanje ITS sistemov in storitev na območju Republike Slovenije.
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2.4

ITS arhitektura

»Arhitektura predstavlja temeljno organizacijo sistema, ki vsebuje ključne komponente,
njihove odnose in povezave do okolja in načela njihovega oblikovanja in razvoj celotnega
življenjskega ciklusa sistema.« (Bošnjak, 2006, str. 115)
Arhitektura sistema je sestavljena iz štirih delov, ki so (Jeraša, 2008, str. 67):
 definicija funkcij,
 konstrukcija logične arhitekture,
 konstrukcija fizične arhitekture,
 organizacija standardnih področij.
Arhitektura mora biti nastavljena tako, da ob vedno novih uporabniških potrebah in zahtevah
omogoča kompatibilnost novih tehnologij s starimi. Eno od načel dobre arhitekture takega
sistema je tudi, da omogoča kompatibilnost in medsebojno povezanost naprednih
informacijskih tehnologij s telekomunikacijskim okoljem (Jeraša, 2008).
ITS arhitektura izhaja iz potreb uporabnikov (nekega problema), glede na katere tudi definira
potrebne funkcije oz. storitve, funkcijske relacije in glavne (logične in fizične) karakteristike
organizacijskih relacij. Na ta način se postavijo tudi pravni in tehnični pogoji oz. zahteve, ki so
poglavitne za implementacijo novih (inovativnih) idejnih zasnov, te pa so kompatibilne z že
obstoječimi ITS (Žura, 2005).
Načela "dobre arhitekture" so:
 doslednost,
 ortogonalnost,
 umeščenost,
 transparentnost,
 splošnost,
 odprtost,
 popolnost (Čurković, 2013, str. 26).
ITS arhitektura je podlaga, na kateri se planirajo, dizajnirajo in postavljajo integrirani sestavi v
določenem prostorskem in podnebnem obsegu. Pri zasnovi arhitekture je prvi korak jasna
definicija uporabnikovih zahtev in potreb. Naslednji korak sta preučevanje in iskanje
funkcionalnih aspektov, ki se jim definira funkcije, potrebne za zadovoljevanje in reševanje teh
zahtev in potreb. Pri upoštevanju vseh aspektov (funkcionalnih, informacijskih, logičnih,
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fizičnih, komunikacijskih) se na koncu lahko najde rešitev za realizacijo določenega problema
(Čurkovič, 2013).
Funkcionalna arhitektura je temeljni model, ki definira vse potrebne procese za podporo ITS
sistema, da bi lahko ''ugodil'' uporabniškim zahtevam in potrebam. Konstruirana je s pomočjo
analitičnih strukturnih tehnik in omogoča pretok informacij (informacijska arhitektura),
določanje postopkov in način vnašanja podatkov. Po drugi strani ne definira (določa) točno
določene vrste tehnologije in načina implementacije, zato je prilagodljiva oz. kompatibilna z
inovacijami, novimi oblikami tehnologij in s spremenljivimi oblikami sistemov (Jeraša, 2008).
»Fizična arhitektura je serija diagramov in specifikacij za fizične komponente in njihove
lokacije v razvoju dane aplikacije; opisuje grupiranje funkcij v fizične enote ali celo ''tržne
pakete'' s poteki komunikacij med njimi.« (Valič, 2012, str. 18) Je funkcionalen model, ki
zagotavlja glavne dejavnosti oz. namen ITS: upravljanje infrastrukture, pretok informacij preko
informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij (komunikacijska arhitektura), nudenje
aplikativne in uporabniške pomoči vozilom oz. voznikom, upravljanje ITS središč. Z
upoštevanjem in s kombiniranjem funkcij, določenih v logični arhitekturi, omogoča integracijo
celotnega sistema.
»Komunikacijska arhitektura je analiza zahtev za povezavo med lokacijami v fizični zasnovi;
opisuje tok podatkov med fizičnimi enotami, oboje v obliki množic sporočil in karakteristik,
potrebnih od prenosnih sredstev.« (Valič, 2012, str. 18)
»Informacijska zasnova opisuje podatke, ki so potrebni za ITS in njihovo medsebojno
povezavo.« (Valič, 2012, str. 17)
Poznamo tudi več ravni ITS arhitekture:
 okvirna (nanaša se na funkcionalni pogled stanja – prikazuje zahteve in potrebe
uporabnikov),
 obvezna (vključuje fizične, logične in komunikacijske aspekte ter analizo stroškov in
koristi, sledljivost, analizo rizika itd.),
 servisna (podobna obvezni arhitekturi, vendar podpira posamezne storitve, kot so npr.:
informiranje potnikov, reševanje incidentnih situacij, elektronsko plačevanje cestnine
itd.) (Bošnjak, 2006).
Za evropske ITS sisteme ima velik pomen projekt KAREN, ki je trajal od aprila 1998 do leta
2000. Ta projekt določa enotno arhitekturo za ITS sisteme v evropskem območju. Pri razvoju
Diplomska naloga, UL FPP 2019
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lastne nacionalne arhitekture vsaka posamezna država v Evropski uniji sledi svojim vizijam,
željam svojih uporabnikov, išče in implementira svoje rešitve ter investicijske strategije. V ta
namen se je leta 2001 (junij) razvila mreža FRAME-NET, ki ima pomembno vlogo pri
tehničnem vodenju ter pri celotni koordinaciji sistemov. Namen FRAME-NET-a je poskrbeti
za koherenco sistemov na evropskem nivoju (Žura, 2005).
2.5

Projekt KAREN

»Na osnovi priporočil in zahtev na visokem nivoju, ekspertne skupine za RTT (Road Transport
Telematics), se je Evropska komisija (Ministrski svet EU – European Council of Ministers) leta
1998 odločila, da se kot del četrtega okvirnega programa FP (Framework Program) osnuje in
financira projekt za razvoj ustrezne sistemske zasnove, potrebne za evropske transportne mreže
– KAREN projekt (Keystone Architecture Required for European Networks). Naloga in cilj
tega EU projekta je definiranje osnovnih smernic za razvoj in izdelavo minimalno
nespremenljive sistemske zasnove potrebne za razvoj delujočih in uporabnih ITS sistemov
znotraj EU do vsaj leta 2010. FRAME (FRame Architecture Made for Europe) arhitektura naj
bi postala vodilo za razvoj ITS sistemov v EU in nacionalnih ITS arhitektur« (Valič, 2012, str.
14).
»Prva verzija FRAME oz. ITS-EU sistemske zasnove je bila objavljena leta 2000 na osnovi
mnogih posvetov, ki so jim prisostvovali strokovnjaki vseh kategorij uporabnikov v EU.
Ključni 'izdelki' ITS-EU sistemske zasnove so« (Valič 2012, str. 14):
1. Seznam uporabniških potreb (User needs, op. User requirements po ITS-A)
2. Funkcionalna zasnova (Functional architecture, op. Logical architecture po ITS-A)
3. Fizična zasnova (Physical architecture) s primeri referenčnih (vzorčnih) sistemov
4. Komunikacijska zasnova (Communication architecture) na primerih vzorčnih sistemov
5. Študija stroškov in koristi (Costs/Benefits)
6. Opis 'vročih' zadev in scenarijev pri uvajanju ITS sistemov
7. Okvir zahtevanih standardov
8. Množica priporočil za vzdrževanje, dopolnjevanje rezultatov in sledenje rezultatom
Oblike in tehnike razvoja na področju informacijskih sistemov se lahko povežejo z dvema
temeljnima metodologijama: procesno orientirana (Process oriented) in objektno orientirana
(Object oriented). Značilnosti procesno/objektno orientiranih pristopov so:
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 Enostavnost uporabe:
o Procesno orientiran pristop glede na svoj ''naravni'' prijem k opisovanju procesov
razumejo vsi, ki so vključeni v ta pristop, uporabljajo ga predvsem inženirji, ker
je enostaven za upravljanje in razvoj ITS sistemov in storitev.
o Objektni pristop izhaja neposredno iz uporabljene strukture za opis digitalnih
modelov in ga potemtakem matematiki in fiziki lažje razumejo, torej,
zahvaljujoč tudi zmožnosti ponovne uporabe kategorij in objektov omogoča
hitro predstavitev sistemov. Enostavnejša predstavitev sistemov v primerjavi z
objektno orientiranim pristopom izkustveno zahteva več.
 Uporabnost za sisteme:
o Procesno orientirana metodologija se je zaradi razumljivosti in različnih
tipologij sistemov na široko uporabljala, čeprav pogosto ne garantirajo, da ti
opisani sistemi delujejo.
o Objektni pristop se glede na sposobnost upravljanja s kategorijami in z objekti
uporablja predvsem pri razvijanju sistemov, ki upravljajo z veliko količino
podatkov. Poleg tega se ta metodologija izkaže kot zelo uspešna v situacijah, v
katerih je treba podobne procese izvesti preko različnih tipologij podatkov.
 Uporabnost za varnostne sisteme:
o Veliko ITS sistemov in storitev je jasno povezanih s problematikami varnosti.
Teh problematik so se do sedaj lotevali predvsem s pomočjo procesno
orientiranih metodologij. Trenutno noben sistem ni prevzel objektnega pristopa.
»Zaradi povedanega se je razvijalcem projekta KAREN zdelo ustrezneje izbrati procesno
orientiran pristop. S to izbiro so tako dali prednost varnosti sistemov in ''naravnosti'' opisovanja
procesov in funkcij, pri tem pa so žrtvovali enostavnost posvetovanja, ažuriranja in
operativnosti« (SITSA-C, 2007b).
V tabeli 1 je prikazana KAREN sistematika uporabniških potreb na nivoju domen, skupno z
nazivi jih je 10. Sistematika je podrobneje razdelana v poddomene (skupno 32) in
podpoddomene ter opise uporabniških storitev (skupno 539). V tabeli 1 so za domeno 8 podane
še poddomene (skupno 6), ker je ta domena predmet obravnave diplomske naloge.
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Tabela 1. Seznam KAREN domen ITS storitev s poddomenami domene 8
Dom

Poddom

Title

Ime

7

Traffic, incidents and demand management

8

Intelligent vehicle systems
Vision Enhancement
Automated Vehicle Operation
Longitudinal Collision Avoidance
Lateral Collision Avoidance
Safety Readiness
Pre-crash Restraint Deployment

Splošno
Planiranje infrastrukture in vzdrževanja
Upoštevanje zakonov in predpisov
Finančne transakcije
Storitve v izrednih razmerah
Potovalne informacije in navodila
Upravljanje s prometom, z incidenti in s
povpraševanjem po prevozih
Sistemi inteligentnih vozil
Povečanje vidljivosti
Avtonomna vožnja
Izogibanje vzdolžnih trkov
Izogibanje prečnih trkov
Varnostna pripravljenost
Ublažitev posledic pred trki

Freight and fleet management
Public transport management

Upravljanje s tovorom in voznih parkov
Upravljanje javnega transporta

1
2
3
4
5
6

N/A

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
10

2.6

General
Infrastructure planning and maintenance
Law enforcement
Financial transactions
Emergency services
Travel information and guidance

Kooperativni ITS sistemi

Inteligentni transportni sistemi (ITS) so sistemi, v katerih so informacije, komunikacije,
senzorji, napredne tehnologije (splet, GPS, umetna inteligenca) uporabljene za povečanje
varnosti, trajnosti, produktivnosti, učinkovitosti, udobja uporabniške izkušnje ter za
zmanjševanje onesnaževanja okolja.
Kooperativni inteligentni sistemi (C-ITS) so skupek naprednih ITS tehnologij, kjer je nudenje
storitve omogočeno in izboljšano z uporabo povezovanja realnih ''živih'' situacij, z dinamičnim
pretokom podatkov in informacij med:
 različnimi subjekti s podobno funkcionalnostjo (npr. med dvema voziloma) in
 različnimi elementi transportnega omrežja (vozilo z infrastrukturo in obratno).
Na ta način C-ITS omogoča komunikacijo vozila z vozilom V2V, vozila z infrastrukturo V2I
(in obratno) in ostalimi udeleženci v prometu (kolesarji, pešci), prav tako pa sta tako vozilo kot
tudi infrastruktura povezani s centralnim sistemom, ki tema dvema elementoma transporta nudi
določene informacije, ki jih nudi tudi celotnemu kooperativnemu inteligentnemu sistemu (CITS).
Veliko tehnologij, razvitih za področje ITS, je osnova in nudi podporo današnjim C-ITS.
Koncepti, kot so npr. pridobivanje in zbiranje podatkov, ''objavi-prijavi'' in 5.8 GHz
16
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komunikacijsko omrežje za komunikacijo na kratke razdalje, predstavljajo osnovo za C-ITS.
Prav tako je pomembno vedeti, da C-ITS nimajo namena spremeniti obstoječe transportne
opreme, tehnologije ali transportne centre. C-ITS le ponuja podporo in mehanizme za efektivno
zbiranje in distribucijo transportnih podatkov (informacij), kar pa ne pomeni nujno, da menja
obstoječi sistem, čeprav je zelo verjetno, da bo večina obstoječih sistemov za zbiranje podatkov
postalo zastarelih.
Razlika med katerimkoli ITS sistemom in C-ITS sistemom je v tem, da so zadnji odvisni od
interakcij z drugimi vozili in infrastrukturo ter od dinamične izmenjave podatkov (informacij),
preko katere prejmejo potrebne podatke za določeno funkcijo ali obratno, da nudijo podatke
drugim vozilom/infrastrukturi in s tem omogočijo pravilno delovanje C-ITS.
C-ITS je potemtakem nekakšen funkcionalni vmesnik, ki omogoča takšno kooperativno
izmenjavo podatkov/informacij ter v nekaterih primerih tudi nadzor nad takšnim
''sodelovanjem'' ali celo ''podzavestno'' odločanje, z namenom nudenja izboljšane, napredne,
avtomatizirane, kooperativne aplikativne storitve za enega ali več vpletenih elementov
transporta. Treba se je zavedati, da C-ITS ni samozadosten oz. sam po sebi ni namen, temveč
je kombinacija tehnik, tehnologij, protokolov, sistemov in podsistemov, ki omogočajo
sodelujoče/kooperativno nudenje storitev (Sun, Li in Gao, 2016, str. 747–753).
2.7

Pregled stanja v svetu, EU in Sloveniji

Inteligentni transportni sistemi se na svetovni ravni hitro razvijajo. Temu botrujejo moderne
človekove navade ter iz njih izhajajoče potrebe. Ljudje danes potrebujejo učinkovito mobilnost
na vseh področjih, saj le na ta način lahko učinkovito opravljajo svoje dolžnosti ter učinkovito
preživljajo svoj prosti čas. Zaradi globalizacije je poleg večjega pretoka ljudi tudi večji pretok
tovora, energije in informacij. Tako prihaja do prevelike zasičenosti celotnega sistema. Zaradi
tega prihaja do potrebe po izboljšanju trenutnih transportnih sistemov, saj se le na ta način lahko
zagotovijo večja produktivnost in efektivnost transportnega sistema, večja varnost, zmanjša se
onesnaženost okolja ter poveča udobje pri sami uporabnikovi izkušnji (uporaba transporta –
javni, zasebni).
V ta namen danes številne države uvajajo inteligentne transportne sisteme. Izjema so le države
in pokrajine, kjer je manj prometa zaradi različnih vzrokov (gospodarskih, tehnoloških,
socialnih, reliefnih …), ali pa v tistih državah, kjer je prometa sicer dosti (ali celo preveč), toda
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zaradi same razvitosti države ta ni na dovolj visoki ravni za zagotovitev finančne in tehnološke
podpore.
Na svetovni ravni bi kot ''ITS napredne države'' označil predvsem ZDA, Japonsko, Korejo,
Avstralijo, zadnje čase morda Kitajsko ter številne evropske države, kot so Švedska, Norveška,
Nemčija, Francija, Italija in Češka.
Menim, da pregled trenutnega stanja najlažje predstavim na način, da na kratko predstavim
trenutne trende oz. udejstvovanja na tem področju v svetovnih državah (ZDA, Japonska,
Avstralija), v Evropi ter nazadnje še v Sloveniji.
2.7.1 Amerika
Amerika je kar zadeva tehnologijo na področju informatike, telekomunikacij, inženirstva,
proizvodnji vozil na splošno v samem svetovnem vrhu. Zato ne čudi dejstvo, da je zelo dejavna
tudi na področju ITS. Trenutno načrtujejo, izdelujejo ter uvajajo številne projekte na področju
ITS. Krovna organizacija, ki pokriva ITS v Ameriki, je ITS America.
Na področju varnosti se ukvarjajo s sistemi za komuniciranje (vozilo – vozilo, vozilo –
infrastruktura):
 »Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communications for Safety,
 Truck V2V Research,
 Transit V2V Research,
 Connected Vehicle Safety Pilot,
 Vehicle-to-Infrastructure (V2I) Communications for Safety,
 Truck V2I Research/Smart Roadside,
 Transit V2I Research,
 Connected Vehicle Safety for Rail,
 Vehicle-to-Pedestrian (V2P) Communications for Safety,
 Ann Arbor Connected Vehicle Test Environment (AACVTE)« (US DOT, b. l.c).
Na področju mobilnosti razvijajo predvsem sistem za zbiranje in upravljanje s podatki DCM
(Data Capture and Managament) in aplikacije za dinamično mobilnost:
 »Enable Advanced Traveler Information System (Enable ATIS),
 Freight Advanced Traveler Information Systems (FRATIS),
 Integrated Dynamic Transit Operation (IDTO),
18
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 Intelligent Network Flow Optimization (INFLO),
 Multi-Modal Intelligent Traffic Signal Systems (MMITSS),
 Response, Emergency Staging and Communications, Uniform Management, and
Evacuation (RESCUME)« (US DOT, b.l.c).
Za zmanjšanje onesnaženja okolja deluje v ZDA program AERIS (Applications for the
Environment: Real-Time Information Synthesis). Program ima vizijo, da bi z uporabo naprednih
ITS tehnologij vozila zmanjšala porabo goriva. Intenzivno izvajajo tudi raziskave na področju
napovedovanja vremena ter s tem preprečevanja nepričakovanih vremenskih situacij na cesti.
Veliko vlagajo tudi v raziskave človeškega faktorja pri uvajanju ITS v razvijanje jedrnocentralnih sistemov (core systems), ki bi povezovali celoten ITS sistem (pretok informacij), v
avtomatizacijo ter v poenotenje standardov in samo certifikacijo ITS sistemov. Dejavni so tudi
pri reševanju institucionalnih problemov ter uvajanju povezane transportne politike, kar
pospešuje implementacijo samih ITS sistemov (US DOT, b. l.c).
Dejavni so tudi na intermodalnem področju, kjer izvajajo raziskavo za vzpostavitev sistema
aktivnega upravljanja transporta in povpraševanja ATDM (Active Transportation and Demand
Management), ki sestoji iz treh delov:
 Active Traffic Management (ATM),
 Active Demand Management (ADM),
 Active Parking Management (APM) (US DOT, b. l.).
Velik poudarek dajejo predvsem avtomatizaciji prevoznih sredstev in celotnega transportnega
sistema ter kooperativnim inteligentnim transportnim sistemom C-ITS. Uspešno so izvedli ali
izvajajo številne projekte. Če izpostavim meni najbolj zanimive:
 kooperativni sistem za preprečevanje trkov v križiščih CICAS (Cooperative
Intersection Collision Avoidance Systems);
 elektronsko upravljanje – sledenje tovora (Electronic Freight Management);
 operacije za transport v sili ETO (Emergency Transportation Operations);
 integrirani sistemi za povečanje varnosti v vozilu IVBSS (Integrated Vehicle-Based
Safety Systems);
 storitev mobilnosti za vse Američane MSAA (Mobility Services for All Americans);
 klic v sili naslednje generacije (Next-Generation 9-1-1);
 izboljšanje podeželske varnosti (Rural Safety Initiative);
 integracija infrastrukture za vozila (Vehicle Infrastructure) (US DOT, b. l.).
Diplomska naloga, UL FPP 2019
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Zanimivi so tudi trije aktualni pilotni projekti v Tampi, Wyomingu in New Yorku, kjer v
transportni sistem vgrajujejo najnaprednejše ITS tehnologije. Te tehnologije preko brezžičnega
(Wireless) omrežja omogočajo komunikacijo med vozili, infrastrukturo in pešci ter tako sledijo
uresničitvi vizije 0, kar pomeni 0 smrtnih žrtev v prometu (US DOT, b. l.).
2.7.2 Japonska
Japonska je že od nekdaj poznana kot tehnološko napredna država. Ima eno najmočnejših
avtomobilskih industrij in je v samem svetovnem vrhu, kar se tiče informacijske,
telekomunikacijske in elektrotehnične industrije nasploh. Omeniti je treba, da je Japonska otok,
zato se spopadajo s prostorskimi problemi in z zasičenostjo, predvsem v večjih mestih, kot
soSapporo, Osaka, Tokio … To privede do velikih zastojev, večjega števila nesreč in tudi
večjega onesnaževanja okolja.
Japonska zato že od nekdaj veliko vlaga v razvoj ITS sistemov. Sprva v okviru organizacije
VERTIS (VEhicle, Road, and Traffic Intelligence Society), ustanovljene leta 1994, ki se je leta
2001 preimenovala v ITS Japan. V širitev in uvajanje ITS sistemov v sklopu ITS Japan so
vključena tudi tri ministrstva MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism),
MIC (Ministry of Internal Affairs and Communications) in METI (Ministry of Economy, Trade
and Industry) ter agencija NPA (National Police Agency). Spodbujajo predvsem načrtovanje,
izdelavo ter implementacijo naslednjih ITS sistemov in storitev:
 napredek v navigacijskih sistemih,
 elektronsko plačevanje cestnine (ETC),
 asistenca za varno vožnjo,
 optimizacija upravljanja prometa,
 povečana efektivnost v cestnem prometu,
 podpora javnemu prometu,
 povečana efektivnost operacij/storitev v osebnih vozilih,
 podpora za pešce,
 podpora operacijam za nujno vožnjo.
Eden od glavnih ciljev na Japonskem je do leta 2020 prepoloviti zastoje na glavnih cestah v
primerjavi z letom 2010 ter do konca leta 2018 znižati število smrtnih žrtev pod 2500 v
primerjavi z letom 2010, ko je bilo smrtnih žrtev 4863.
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Na Japonskem že od leta 1996 deluje informacijski in komunikacijski sistem VICS (Vehicle
Information and Communication System). Ta zagotavlja cestno-prometne informacije (zastoji,
nesreče ...) na navigacijskem zaslonu v vozilu za tudi več kot 200 km vnaprej. Marca 2013 je
število nameščenih naprav v vozilu OBU (On-Board Unit) za zagotavljanje sistema VICS
preseglo 37 milijonov.
Drugi pomembnejši in že dlje časa razširjen projekt, ki deluje na Japonskem, je elektronsko
plačevanje cestnine ETC (Electronic Toll Colletction). S tem sistemom so se na Japonskem
skoraj popolnoma rešili zastojev, povzročenih s plačevanjem cestnin, ki so prej predstavljali 30
% vseh zastojev na Japonskem. Prav tako ocenjujejo, da so se na ta način zmanjšali izpusti
CO2, in sicer kar za 210.000 ton/leto. Leta 2014 je bilo s potrebno opremo opremljenih že 41
milijonov vozil.
Eden od najaktualnejših projektov na področju ITS na Japonskem je storitev ITS Spot (Spatial
Position On Transit), ki se bolj resno uvaja od leta 2004, leta 2009 pa so OBU naprave na
vozilih postale kompatibilne z ITS Spot napravami ob cesti. Leta 2011 je bilo integriranih 1600
ITS Spot obcestnih naprav in več kot 150.000 OBU naprav v vozilih. Pri projektu sodelujejo
največja podjetja iz avtomobilskega (Toyota, Nissan, Mitsubishi motors, Mazda, Suzuki,
Subaru, Honda …) in elektrotehničnega (Alpine, Pioneer, Panasonic, Clarion, Mitsubishi,
Denso,

JVC

Kenwood)

sektorja.

Sistem

omogoča

hiter

pretok

velike

količine

informacij/komunikacij in tako zagotavlja prometne in druge informacije vozilom, od vozil pa
zbira povratne informacije. Tri glavne storitve, ki jih sistem omogoča, so:
 dinamična pomoč (dinamično usmerjanje) pri vožnji (potovalni časi za vse segmente
cestnih odsekov, avto inteligentno izbere optimalno pot);
 podpora za varno vožnjo (zmanjševanje možnosti trkov z opozarjanjem voznika na
pretečo nevarnost, delo na cesti, zastoji, vremenske razmere);
 elektronsko cestninjenje.
S projektom ITS Spot je Japonska še korak bližje dokončni uvedbi V2I tehnologije, pri kateri
vozilo komunicira z okolico. Uvaja se predvsem v območjih ozkih grl ter pri odsekih s klancem,
saj tu opažajo največje zastoje. Sistem bi preko senzorjev in drugih tipal nadzoroval in upravljal
premikanje vozil (minimalna varnostna razdalja, primerna hitrost, izbira optimalnega pasu,
gladko speljevanje v klanec).
Na podlagi ITS Spot sistema Japonska optimizira, izboljšuje in nadgrajuje tudi efektivnost in
produktivnost tovornega prometa. Podatki in informacije vseh tovornih vozil se zbirajo v
Diplomska naloga, UL FPP 2019
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obcestnih ITS napravah, ki jih naprej zagotavljajo logističnim centrom v realnem času.
Distributerji te podatke uporabljajo za kontrolo prometnih operacij in dostave tovora (sledenje
tovora, sledenje, lokacija, identifikacija vozil …).
Japonska ima tudi izredno napreden železniški sistem, ki je znan po svoji tehnološki
dovršenosti, hitrosti in predvsem točnosti. Tudi tu so za pravilno delovanje sistema prisotni ITS
sistemi, preko katerih bi lahko še povečali varnost ter tudi zmanjšali onesnaženost okolja
(MLIT, 2012).
2.7.3 Avstralija
Avstralija je ena od vodilnih držav na področju ITS. Zelo dejavni so pri razvijanju novih
tehnologij in so na področju ITS razvili že mnogo novih prototipov. Avstralija ima zelo
specifičen geografski aspekt. Ima namreč ene najbolj gosto poseljenih mest na svetu, kjer je
zasičenost s prometom ogromna. Po drugi strani pa ima Avstralija eno najmanjših gostot mest,
saj so razdalje med posameznimi mesti ogromne. Zato je primorana razvijati ITS sisteme, ki bi
reševali prometne probleme v mestih kot tudi omogočali lažje, udobnejše in bolj varno
premagovanje velikih razdalj med mesti.
Zato na tem področju izvajajo številne raziskave in pilotne projekte. Energijo vlagajo predvsem
v zelo napredne, vizionarske projekte, ki jim skušajo tudi zagotoviti potrebno politično,
socialno in finančno podporo. Zato se posvečajo in skušajo razumeti predvsem naslednje
tematike, ki so:
 avtonomna vožnja vozil (varnost, mobilnost, efektivnost),
 projekti za transport ''naslednje generacije'',
 model ''mobilnost kot storitev'' MaaS (Mobility as a Service),
 mobilnost v ''pametnih mestih''
 vzpostavljanje sistemov za dinamično zagotavljanje, analizo, pretok ter dostopnost
ogromnih količin podatkov in informacij ,
 optimiziranje prevoza tovora (konvoji tovornjakov, sledenje vozil ...) (ITS Australia,
2017c),
 projekt za izboljšanje varnosti v prometu z uporabo kooperativnih inteligentnih
sistemov CITI (Cooperative Intelligent Transport Initiative), ki vključuje tudi tovorna
vozila,
 projekt CAVI (Cooperative and Automated Vehicle Initiative) (ITS Australia, 2017a).
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Na svetovnem področju imajo ITS vedno večjo vlogo. Vsak kontinent oz. posamezna država
ITS razvija po svojih potrebah in zmožnostih. Znotraj držav delujejo posamezne organizacije,
ki pospešujejo sam razvoj na tem področju. ITS imajo velik potencial in so z vidika tehnične
implementacije dokaj hitro lahko uporabljeni, saj ni potrebnih večjih posegov v obstoječo
infrastrukturo. Do večjih problemov prihaja zaradi političnih in finančnih vzrokov, kibernetske
varnosti (vdori), prilagajanja uporabnikov novemu sistemu, prav tako pa je treba pred popolno
implementacijo opraviti še ogromno raziskav in testiranj. Skupni namen vseh svetovnih ITS
sistemov je zelo podoben, namen pa je sisteme povezati tudi v skupno celoto. Mislim, da smo
trenutno že kar dobro zakorakali v ''novo dobo'' mobilnosti, toda menim, da je večji del poti še
pred nami.
2.7.4 Evropa
V Evropi je veliko držav, ki že od nekdaj veljajo za vodilne v avtomobilski industriji, prav tako
so tehnološko napredne, obenem pa tudi politično in gospodarsko usmerjene v razvoj ITS
tehnologij. Posebej močne na tem področju so skandinavske države, Francija, Nemčija, Italija
in Češka. Večino evropskih držav ima svoje organizacije, ki pospešujejo razvoj ITS sistemov,
vse skupaj pa povezuje ERTICO – ITS Europe. Ta ponuja oz. zagotavlja:
 prilagojene sofinancirane projektne priložnosti z visoko stopnjo uspešnosti, ki
omogočajo napredovanje ITS (glede na prednostne naloge),
 sodelovanje pri ''članskih'' platformah, ki premeščajo vrzel med projekti in uvajanjem
ter s tem dosegajo dolgoročno zavezo za projekt in vzdrževanje storitev,
 testiranje interoperabilnosti kot podpore za uvajanje interoperabilnih ITS rešitev,
 dogodke za izmenjavo znanja, mreženje in prepoznavnost zainteresiranih strani ter za
promocijo ITS,
 podporo ozaveščanju in obravnavi vprašanj ITS z vsemi ustreznimi zainteresiranimi
stranmi (ERTICO, b. l.a).
Vizija je, da bi bila mobilnost varnejša (nič žrtev), pametnejša (nič zamud in popolnoma
informirani uporabniki) in čistejša (zmanjšan vpliv na okolje). Misija je razviti, spodbujati in
uvajati inteligentne prometne sisteme in storitve, ki vključujejo več interesnih skupin z
vrednotenjem, s prilagajanjem in z uporabo najnaprednejših tehnologij, ki so povezane z ITS
sistemi ter implementiranjem aplikacij, ki so potrebne za razvoj in uporabo le-teh (ERTICO, b.
l.e). V uresničitev vizije in ciljev je vključena zelo raznolika in velika paleta najrazličnejših
podjetij, ki so na svojem področju zelo uspešni. Ta podjetja so predvsem iz področij ITS
Diplomska naloga, UL FPP 2019
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tehnologij, komunikacij, informatike, podjetja, ki se ukvarjajo z elektroniko, avtomobilska
podjetja itd. (ERTICO, b. l.b).
V okviru organizacije ERTICO je namen implementirati naslednje samofinancirane platforme:


navigacija/digitalni zemljevidi, povezani z naprednimi sistemi za pomoč voznikom
ADASIS (navigation/digital maps linked to Advanced Driver Assistance Systems);

 storitve o informacijah o prometu in informacijah za potnike TTI (Traffic and Traveller
Information);
 upravljanje prometa TM (Traffic Management); prostorski podatki za sistem transportna
mreža – inteligentni transportni sistemi TN-ITS (Transport Network-ITS);
 mobilnost kot storitev MaaS (ERTICO, b. l.c).
Te platforme zagotavljajo uspešen razvoj, uvajanje in vzdrževanje osnovnih ITS storitev s
pomočjo:
 dolgoročne zavezanosti,
 skladnosti dejavnosti,
 kompetenčnih centrov za svetovanje pri politiki,
 podpore dejavnosti ERTICO (projekti, interesne skupine, dogodki, zastopništvo)
(ERTICO, b. l.c).
Poudarek je na razvoju kooperativnih ITS sistemov, kar pomeni, da so posamezni sistemi
sposobni komunicirati med seboj ter povezano reševati probleme. Razvit je tudi železniški
sistem, kjer je še prostor za izboljšave. Evropa ima tudi napredne logistične centre, skladišča in
nasploh se veliko vlaga v razvoj tovornega prometa. To je v današnjem globaliziranem svetu
tudi nujnost.
2.7.5 Slovenija
V Sloveniji so ITS sistemi že poznani in kaže, da bo interes za napredek na tem področju v
prihodnosti tudi ostal. Strokovnjaki v Sloveniji se dobro zavedajo, da z uvedbo ITS sistemov
lahko izboljšajo trenutno stanje prometne infrastrukture, in sicer z veliko manjšimi vložki in
posegi v okolje kot pa s tradicionalnim grajenjem nove infrastrukture. Dokaj hitro so se pri nas
sprejele oz. integrirale tudi nove tehnologije, kot so »digitalna brezžična telekomunikacijska
omrežja, svetovni splet, sistemi za lokaliziranje in samodejno identifikacijo prometnih sredstev
in blaga AVLS (Automatic Vehicle Location Systems), AVI (Automatic Vehicle Identification)
ter AEI (Automatic Equipment Identification), elektronska izmenjava dokumentov EDI
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(Electronic Data Interchange), banke podatkov, geografski informacijski sistemi itd.«
(Herenda, 2012, str. 3). Nekatere so se kasneje pri nas začele tudi proizvajati in razvijati. Na ta
način so se močno zmanjšale težave na organizacijsko-komunikacijskem področju, saj je prenos
informacij med različnimi resorji veliko hitrejši, le-te pa so za vse udeležence tudi veliko bolj
dostopne. Če bi želeli te sisteme še bolj integrirati, bi bilo treba potrditi nacionalni okvir za
izgradnjo sistemov oz. ITS arhitekturo in določiti strategijo za uvajanje teh sistemov na nivoju
države in večjih mest (Herenda, 2012).
Za Slovenijo je nekako priporočljivo in tudi normalno, da sledi trendom, ki se dogajajo v
Evropi, kjer trenutno največ poudarka dajejo raziskovanju na področju tehnologij vozilo –
vozilo V2V in vozilo – infrastruktura V2I ter izobraževanju vseh udeleženih o vsem, kar
predstavljajo ITS sistemi. V Sloveniji nimamo študija, ki bi specifično obravnaval prav ITS
sisteme, zato se mi zdi smotrno, da so se izobraževalne ustanove pri nas povezale v
izobraževalno mrežo ITS-Edunet. Veliko vlogo pri izobraževanju, informiranju in povezovanju
institucij, ki so pri nas tako ali drugače povezane s prometom, ima tudi Slovensko društvo za
inteligentne sisteme S-ITS (Herenda, 2012).
Zaenkrat so pri nas najbolj razširjeni tisti sistemi oz. ''pametna'' prometna signalizacija, ki
posredujejo informacije o stanju cest ter prometu na splošno, kot je npr.: opozorilo za poledico,
zastoj, delo na cesti itd. Največ takih sistemov pri nas najdemo na avtocestah, kjer sta nadzor
in vodenje prometa na tak način tudi najenostavnejša. Na tem področju zadevo želijo nadgraditi
tako, da bi se informacije lahko podajale neodvisno od prometnega sredstva oz. več modalno.
V zadnjem času se veliko vlaga tudi v sistem eKlic, ki izredno pripomore k hitrejšemu
informiranju in odzivanju ob nastanku prometne nesreče. Z vidika tovornega prometa so zelo
pomembni sistemi za upravljanje z gospodarskimi vozili, ki jih uporabljajo praktično že vsa
moderna prevozna in logistična podjetja (Herenda, 2012).
Slovenija je z namenom odprave dotedanjih težav in z željo po pospeševanju integriranosti in
interoperabilnosti ITS sistemov leta 2008 sprejela Akcijski načrt ITS in ITS Direktivo
2010/40/EU. Na ta način so določili «okvirne pogoje za pospešeno in bolj usklajeno uvajanje
ITS, vključno s prednostnimi političnimi nalogami in z jasnim časovnim potekom« (Herenda,
2012, str.4).
Direktiva predstavlja tudi štiri prednostna področja, ki so:
-

»optimalna uporaba cestnih, prometnih in potovalnih podatkov,
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-

kontinuiteta upravljanja prometa in tovora s pomočjo ITS,

-

ITS aplikacije in storitve za izboljšanje varnosti v cestnem prometu,

-

povezanost vozila s prometno infrastrukturo« (Herenda, 2012, str. 4–5).

2.7.5.1 Financiranje ITS v Sloveniji
Večina sredstev za financiranje javne infrastrukture je pridobljena iz proračuna države in občin.
Nekaj sredstev pride tudi iz evropskih sredstev, vendar se ta večinoma ne namenjajo za
implementiranje ITS sistemov, temveč bolj za raziskovanje in projektno dokumentacijo. V
zadnjem času postaja tudi večje zanimanje za vlaganje v ITS sisteme od javno-zasebnih
združenj, ki največ vlagajo v sisteme, ti pa so unikatni in jim tako ali drugače prinašajo dobiček
(Herenda, 2012).
2.7.5.2 Glavni subjekti ITS v Sloveniji
-

»Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

-

Nacionalni center za upravljanje prometa NCUP

-

Operativno komunikacijski centri OKC, v sklopu policije oz. ministrstva za notranje
zadeve

-

Centri za obveščanje CO, v sklopu Uprave za zaščito in reševanje oz. Ministrstva za
obrambo

-

Drugi centri upravljanja na državnem nivoju in nivoju mest oz. občin« (Herenda, 2012,
str. 7).
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3

SISTEMI INTELIGENTNIH VOZIL

Inteligentni sistemi v vozilih predstavljajo tisti del inteligentnih transportnih sistemov, ki jih
najdemo v notranjosti vozila ali na vozilu. Služijo najrazličnejšim namenom ter tako pravzaprav
nudijo neke vrste storitve, ki zadovoljujejo uporabniške potrebe. Nekateri sistemi se v vozilih
uporabljajo že dlje časa in so tehnološko enostavnejši, spet drugi so lahko tehnološko izredno
napredni in kompleksni. Uporabniku oz. vozniku lahko le posredujejo številne uporabne
informacije, ga opozarjajo, vendar voznik v tem primeru še vedno sam sprejema odločitve in
manevrira vozilo. Nekoliko bolj napredni inteligentni sistemi voznika lahko razbremenijo, saj
v določenih situacijah pomagajo vozniku pri manevriranju ali celo sami prevzamejo nadzor nad
vozilom. Najnaprednejši sistemi so zmožni vozilu omogočati avtonomno vožnjo (vozilo vozi
popolnoma samo), toda za zdaj so še v fazi testiranj. Z uporabo inteligentnih sistemov v osebnih
vozilih se uporabniška izkušnja izboljša v smislu varnosti, udobja in enostavnosti vožnje,
povečanja prometne pretočnosti, zmanjšajo pa se tudi škodljivi izpusti v ozračje.
Po KAREN klasifikaciji uvrščamo inteligentne transportne sisteme v osebnih vozilih v domeno
8 (Intelligent vehicle systems). Ta domena ima 6 poddomen, vsaka od teh pa se še nadalje deli
v podpoddomene (Jesty, 2011). Na sliki 2 je prikazana njena drevesna struktura.

Vir: (Jesty, 2011)

Slika 2. Drevesna struktura FRAME uporabniških potreb za domeno #8

Inteligentni sistemi v vozilih se lahko razdelijo tudi na aktivne in pasivne sisteme varnosti.
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Aktivni varnostni sistemi v osebnih vozilih prispevajo k večji varnosti voznika in drugih
udeležencev v prometu (druga vozila, kolesarji, pešci). Ti sistemi preprečujejo, da bi do
kritičnih situacij oz. nesreč sploh prišlo. Lahko bi rekli, da delujejo preventivno. Nekateri
sistemi so že dlje časa v uporabi in so enostavnejši, drugi pa so bolj moderni in temu primerno
tudi bolj zapleteni oz. napredni. Delujejo s pomočjo raznih senzorjev, kamer, radarjev, GPS-a,
ki zbirajo najrazličnejše podatke o vozilu (hitrost, oddaljenost do drugega vozila, usmerjenost
glede na vertikalno os vozila, tlak v pnevmatikah, blokiranje koles, vrtenje v prazno …). Ti
podatki se nato navadno zbirajo v neki centralni računalniški enoti, ki te podatke predela, ter v
primeru kakršnihkoli odstopanj o tem opozori voznika ali pa pošlje ukaze za določen manever
''izvršilnim delom'' v vozilu.
Najbolj znani aktivni sistemi varnosti:
 ABS (Anti-lock Braking System) in ESP (Electronic Stability Program), ki sta osnova
mnogim drugim bolj naprednim inteligentnim sistemom v vozilu,
 elektronski sistem proti zdrsu pogonskih koles,
 pomoč pri zaviranju v sili in sistem za samodejno zaviranje v sili – BAS (brake assist),
 dvojni ksenonski žarometi …
Pasivni sistemi varnosti so po svojem obstoju starejši kot aktivni sistemi varnosti, saj tako
rekoč obstajajo že od obstoja prvih vozil. Ti sistemi so namenjeni obvarovanju voznika in
potnikov v vozilu (tudi pešcev) po tem, ko se je trk že zgodil. Lahko bi rekli, da so kot nekakšna
naslednja ''varovalka'', ki skrbi za varnost po tem, ko so aktivni sistemi varnosti svojo nalogo
že opravili. Obstajajo posebni testi (čelno trčenje, bočno trčenje, bočno trčenje v drog, trčenje
v pešca), ki so namenjeni testiranju varnosti vozil (pred proizvodnjo ali ko je avto že na tržišču)
in jih lahko izvaja proizvajalec ali neodvisne organizacije (NCAP), z namenom ocenitve
varnosti vozila ter izboljšanja in odpravljanja morebitnih napak. Pri testih uporabljajo lutke,
opremljene s senzorji, ki zaznavajo, kakšna sila deluje na določeni del telesa. Prav tako
opazujejo, do kakšnih deformacij med trkom pride na samem vozilu. Testi se velikokrat izvajajo
tudi kot računalniške simulacije. Da bi se vozilo na takem testu odrezalo čim bolje, mora
vsebovati predvsem naslednje pasivne sisteme varnosti:
 karoserijo (zmečkljive cone, togo kletko, prave spoje, prave materiale, ojačitve);
 obliko notranjosti vozil;
 varnostni pas (omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu);
 zračno (varnostno) blazino (air bag);
 zaščito pešcev;
28

Diplomska naloga, UL FPP 2019

Logar J.: Inteligentni transportni sistemi v osebnih vozilih

 nezdrobljiva varnostna stekla, protipožarne ukrepe, sedeže s proti-potopnim učinkom,
učinkovite vzglavnike …
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4

ITS V OSEBNIH VOZILIH

ITS v osebnih vozilih omogočajo funkcije zaznavanja, obdelave, shranjevanja in komunikacije,
ki so potrebne za podporo učinkovitemu, varnemu in udobnemu potovanju z osebnim vozilom.
Tako v primeru enosmerne kot dvosmerne komunikacije podpirajo celoten spekter
informacijskih storitev. Napredni senzorji, procesorji, kamere, radarji, povečani vmesniki
gonilnikov in pogonski mehanizmi vozniku nudijo številne informacije, zaradi česar vožnja
lahko poteka na varnejši in učinkovitejši način (SITSA – C, 2007). Najenostavnejši ITS sistemi
voznika le opozarjajo na nevarnost. Bolj napredni ITS sistemi delno prevzemajo tudi nadzor
nad vozilom, toda glavno vlogo ima še vedno voznik. V zadnjem času se razvijajo
najnaprednejši sistemi, ki omogočajo popolnoma avtonomno vožnjo. Po Karen klasifikaciji se
ITS v osebnih vozilih delijo na 6 poddomen, ki so opisane v nadaljevanju:

4.1

-

Povečanje vidljivosti

-

Avtonomnavožnja

-

Izogibanje vzdolžnih trkov

-

Izogibanje prečnih trkov

-

Varnostna prisebnost

-

Ublažitev posledic pred trki
Povečanje vidljivosti

»Cilj te storitve so ITS tehnološke rešitve (aplikacije) za povečanje voznikovega zaznavanja z
uporabo opreme znotraj vozila« (Valič, 2012, str. 39). Opisanih je nekaj zglednih primerov.
4.1.1 Dvojni ksenonski žarometi
Voziti ponoči je popolnoma drugače kot podnevi, saj je cestišče in vse na in ob njem vidno
veliko slabše kot podnevi. Voznik pozneje opazi in predvidi situacijo, prav tako pa se pozneje
tudi odzove. Zato je pomembno imeti čim boljše žaromete, ki cestišče dobro osvetlijo, kar zelo
pripomore k aktivni varnosti. Dvojni ksenonski žarometi imajo veliko boljšo svetilnost kot
normalne H7 žarnice. Cesto osvetljujejo skoraj tako, kot bi svetila dnevna svetloba. Pri dolgih
lučeh sveti žarnica s polno močjo, pri zasenčenih pa del iste žarnice prekrije zaslonka (od tod
ime dvojni ksenonski žarometi). Zasenčene luči močneje osvetljujejo rob cestišča, dolge luči
pa imajo zelo dolg svetlobni snop. Po nekaterih raziskavah naj bi zasenčene luči osvetljevale
kar dobrih 85 % več cestišča, dolge luči pa celo vse tja do 180 % več kot normalne žarnice H7
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(Umbreht, 2009). Primerjava osvetljenosti cestišča, predmetov in ljudi ob njem ter dolžina
svetlobnega snopa sta prikazani na sliki 3. Dvojni ksenonski žarometi se prilagajajo tudi kotu
glede na cestišče, pod katerim je vozilo v tistem trenutku (speljevanje, zaviranje, močna
natovorjenost ...), tako da čim bolje osvetljujejo cestišče.

Vir: (Schwarz, 2014)

Slika 3. Primerjava dolžine svetlobnega snopa in vidljivosti ponoči med halogenskimi in
ksenonskimi žarometi
4.1.2 Asistenca za boljšo vidljivost ponoči
Vožnja ponoči je za voznika bolj naporna kot podnevi. Vidljivost je veliko slabša in voznik
pozneje opazi različne situacije na cestišču (oster ovinek, pešca, kolesarja ...). Zaradi tega
vozniki dostikrat uporabljajo dolge luči, ki pa imajo tudi svoje pomanjkljivosti (slepijo nasproti
vozeča vozila in pešce).
Asistenca za boljšo vidljivost ponoči (Night vision assistant) uporablja za svoje delovanje
infrardečo (IR) kamero ter IR žaromete. Ti svetijo tako daleč kot dolge luči (lahko tudi dlje),
njihova prednost pa je v tem, da ne slepijo nasproti vozečih vozil in pešcev. Kamera prenese
sliko na prikazovalnik (ekran) na armaturni plošči vozila. Na prikazovalniku so cestišče ter
pešci in kolesarji na njem veliko lepše vidni (poudarjeni so z belo ali rumeno barvo), kot je
prikazano na sliki 4 (Umbreht, 2009). Ko sistem zazna pešca ali kolesarja, se na prikazovalniku
pojavi tudi opozorilni znak, ki voznika opozori na nevarnost. Tako voznik veliko hitreje zazna
kritično situacijo in se lahko hitreje odzove.
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Vir: (Patel, 2018)

Slika 4. Prikazovalnik asistence za boljšo vidljivost na armaturni plošči v osebnem vozilu
Mercedes razreda S
4.1.3 Prilagodljivi žarometi
Tudi prilagodljivi žarometi AFS (Adaptive Front-lighting System) pripomorejo k boljši
vidljivosti voznika ponoči, in sicer s to razliko, da le-ti za svoje delovanje ne uporabljajo
kamere, ampak druga tipala. Razlika je tudi v tem, da so žarometi pri prej opisanem sistemu
infrardeči, v tem primeru pa so po navadi ksenonski. Pri vožnji (hitrost je večja od 10 km/h)
delujejo dinamični in smerno prilagodljivi žarometi. Sistem je zasnovan po principu, da
žarometi sledijo zasuku volana (kot usmerjenosti snopa luči je sorazmerno enak kotu zasuka
volana), kot je prikazano na sliki 5. Na ta način ima voznik boljšo (do 90 %) osvetlitev cestišča
pri vožnji skozi ovinek. Žarometi bi lahko osvetlili nasproti vozeča vozila, zato so zasnovani
na način, da je največji kot snopa 15°. Zelo dobro prilagodljivi žarometi osvetljujejo tudi
zunanji rob vozišča, zato lahko voznik hitreje opazi nevarnost, ki prihaja iz zunanjega dela
cestišča (divjad, pešce, otroke …). Ko vozilo stoji na mestu, pa svojo vlogo (v primeru
določenega kota zasuka volana ali ob vključitvi smernika) prevzamejo statični smerno
prilagodljivi žarometi, ki svetijo bočno – na notranjo stran cestišča. S tem voznik hitreje zazna
pešce, ki želijo prečkati cestišče, obenem pa so tudi pešci bolj pozorni na dogajanje pred njimi.
Tako kot asistenca za vidljivost ponoči tudi prilagodljivi žarometi skrbijo predvsem za večjo
varnost vseh udeležencev v prometu (Umbreht, 2009).
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Vir: (Mitsubishi motors, b. l.)

Slika 5. Razlika med svetlobnim snopom pri vožnji skozi ovinek med vozilom, opremljenim z
AFS (levo), in vozilom brez AFS (desno)
4.2

Avtonomna vožnja

»Ta storitev vključuje aplikacije ITS tehnologij za popolno avtomatizacijo procesov vožnje in
ustvarjanje voznih navad ''brez rok'' (hands-off). Primeri vključujejo naslednje sisteme:
 samodejno ohranjanje voznega pasu LKAS (Lane Keeping Assistance System);
 samodejno parkiranje;
 samodejna vožnja v konvojih (vehicle platooning);
 zelo počasna kontrola potovalne hitrosti (počasno premikanje).« (Valič, 2012, str. 39)
4.2.1 Opozorilnik za prekoračitev hitrosti
Sistem oz. opozorilnik za prekoračitev hitrosti SL (Speed Limit System) lahko kot glavno tipalo
uporablja kamero. Ta je po navadi nameščena na vzvratnem ogledalu. Kamera snema dogajanje
pred vozilom ter zaznava prometne znake (Umbreht, 2009).
Obstaja tudi drugi način določevanja hitrosti za določen cestni odsek, in sicer preko GPS-a. V
primeru, da sistem ugotovi prekoračitev predpisane hitrosti, se na večnamenskem
prikazovalniku, nameščenem na armaturni plošči, pojavi opozorilo v obliki znaka, ki določa
največjo dovoljeno hitrost za ta cestni odsek. V novejših tovrstnih sistemih, ki so povezani s
tempomatom, vozilo v primeru prekoračitve dovoljene hitrosti samodejno zmanjša hitrost na
predpisano (Kernc, 2018). Sistem je koristen predvsem na cestnih odsekih, kjer se hitrost stalno
spreminja, ter na odsekih, kjer se izvajajo cestna dela (Špešič, 2011). Če voznik slučajno
spregleda znak za omejitev hitrosti ali kaj podobnega, ga na to opozori sistem, kar poveča
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prometno varnost. Na sliki 6 je prikazano poenostavljeno delovanje opozorilnika za
prekoračitev hitrosti.

Vir: (TTAC Stuff, 2013)

Slika 6. Poenostavljen prikaz delovanja opozorilnika za prekoračitev hitrosti
4.2.2 Prilagodljivi tempomat
Kar nekaj časa že poznamo klasični tempomat, ki deluje s pomočjo tipal, ki so v vozilo že tako
ali tako vgrajena, z namenom opravljanja drugih funkcij. Glavna naloga klasičnega tempomata
je vzdrževanje nastavljene hitrosti ter s tem razbremenitev voznika, predvsem na daljših
vožnjah (Kernc, 2018). Njegova uporabnost je največja takrat, ko je vožnja drugih vozil
enakomerna, kar pa se v praksi le redko dogaja.
Bolj napredna oblika klasičnega tempomata je prilagodljivi tempomat ACC (Advanced Cruise
Control), ki za svoje delovanje uporablja radarsko tipalo (nameščeno nekje na prednjem delu
avtomobila). Nekdaj so bila v uporabi radarska tipala do razdalje 20–150 m, pod kotom nekje
od 8° do 16° (Umbreht, 2009). Danes tipala, nameščena v najboljših avtomobilskih znamkah,
zaznavajo dogajanje praktično od razdalje tik pred seboj do 180 m, pod kotom vse tja 80–90°.
Zaradi širokega kota delovanja bi lahko vozilo zaznalo tudi vozila na drugem pasu ali celo
nasproti vozeča vozila, zato je pomembno, da je sistem sestavljen iz štirih enot, ki opravljajo
vsaka svojo funkcijo. Vse skupaj pa procesira in nadzoruje centralna enota, ki na koncu daje
ukaze za izvršitev.
Prilagodljivi tempomat s pomočjo tipal meri relativno hitrost dveh vozil (tistega, v katerem je
nameščen, ter spredaj vozečega). V primeru zaznave, da se je vozilo preveč približalo spredaj
vozečemu vozilu, ACC sistem odvzame plin oz. začne zavirati tako, da se zopet vzpostavi prava
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(vnaprej nastavljena) varnostna razdalja. V nasprotnem primeru (če se spredaj vozeče vozilo
preveč oddalji) plin doda in zopet vzpostavi želeno varnostno razdaljo, kot je prikazano na sliki
7. Voznik mora paziti le na to, da vozilo s pomočjo volana usmerja levo ali desno ter ga tako
drži znotraj voznega pasu.

Vir: (FOT – Net WIKI, b. l.)

Slika 7. Prikaz delovanja prilagodljivega tempomata
Na ta način prilagodljivi tempomat razbremeni voznika, prav tako pa poskrbi tudi za večjo
prometno varnost, saj preprečuje nalete od zadaj. Ker vzdržuje stalno varnostno razdaljo,
pripomore tudi k večji prometni pretočnosti.
4.2.3 Sistemi za pomoč pri parkiranju
Že nekaj časa sta na razpolago dva sistema za pomoč pri parkiranju PAS (Parking Assist
System). Pri prvem so za delovanje ključna tipala, ki so po navadi nameščena zadaj, lahko pa
tudi spredaj in bočno. Tipala zaznavajo oddaljenost vozila od ovire. Če se voznik oviri preveč
približa, ga sistem na to opozori z zvočnim signalom – tem manjša je razdalja do ovire, vedno
hitrejša je njegova frekvenca. Pri drugem sistemu je na zadku avtomobila nameščena kamera,
ki projicira sliko na večnamenski prikazovalnik. Tako ima voznik veliko boljši pregled nad
dogajanjem za vozilom. Danes obstajajo tudi sistemi, ki imajo nameščene kamere spredaj in
bočno, prav tako pa lahko vozniku prikažejo tudi pogled na vozilo ter okolje iz ptičje
perspektive.
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Pri tretjem sistemu bi lahko rekli, da gre za združitev prvih dveh sistemov. Sistem za svoje
delovanje uporablja tako tipala kot tudi kamero, prav tako pa je povezan z ostalimi sistemi v
vozilu. Ta sistem se imenuje aktivni sitem za pomoč pri parkiranju APAS (Active Park Assist
System), ki vozilo parkira skoraj popolnoma samodejno. Voznik najprej pri nizki hitrosti vklopi
sistem, ki nato samodejno najde parkirno mesto. Voznik da sistemu dovoljenje za prevzem
nadzora nad vozilom, prestavi v vzvratno, nato pa le še pritiska na pedal za plin, medtem ko
vozilo parkira samo (samodejno vrti volan). Skozi celoten proces sistem voznika v primeru
nevarnosti opozarja z različnimi opozorili (svetlobni, zvočni, mehanski). Poenostavljen prikaz
delovanja APAS sistema je prikazan na sliki 8. Za celoten manever naj vozilo ne bi potrebovalo
več kot sedem popravkov. Voznik samodejno parkiranje lahko kadar koli izključi.

Vir: (Vijayenthiran, 2008)

Slika 6. Poenostavljen prikaz postopka parkiranja z uporabo Fordovega APAS sistema
Na ta način se prepreči predvsem materialna škoda, ki nastaja zaradi nepozornosti voznikov,
obenem pa je zelo uporabna za ovire, ki so nižje (predvsem kritični primeri so manjši otroci).
APAS sistem prav tako lažje parkira na manjšem prostoru, kar bi omogočalo večjo količino
avtomobilov na manjšem prostoru (Špešič, 2011).
Kombinacija inteligentnih sistemov v vozilu
Novejša vozila vsebujejo sisteme, ki so skupek oz. kombinacija inteligentnih sistemov v vozilu.
S tujko se ta napreden koncept imenuje kombinacija aktivnih in pasivnih varnostnih sistemov
CAPS (Combination of Active and Passive Safety systems). Tak sistem vključuje tako aktivne
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kot pasivne elemente varnosti, prav tako pa tudi sisteme za pomoč vozniku ter sisteme
komunikacij v vozilu. Vsi podsistemi delujejo povezano v harmoniji. Tako se podatki z vsakega
tipala, radarja, kamere uporabijo v več funkcijah. Vse skupaj je povezano v inteligenten,
modularen sistem, kjer ima vsak del sistema svojo nalogo, vse skupaj pa povezuje računalnik
kot centralna enota sistema.
Elementi aktivne varnosti in sistemi za pomoč vozniku v CAPS sistemu preko tipal, radarjev,
kamer zaznavajo okolico vozila ter preprečujejo nastanek nesreče. Elementi pasivne varnosti
skrbijo za varnost po tem, ko se je nesreča že zgodila. Vse skupaj pa povezuje vmesna centralna
enota (računalnik), ki preko komunikacijskih vmesnikov nadzoruje, usklajuje ter daje ukaze za
izvršitev funkcij omenjenih sistemov. S takim sistemom se vozilu zagotavlja najboljša možna
varnost, pri čemer se zelo zmanjšajo možnosti za čelni in bočni ter trk od zadaj, zmanjša se
možnost naleta, možnost prevračanja, prav tako pa se zelo zmanjša možnost blažjih trkov (na
parkirišču) in poveča se tudi varnost drugih udeležencev v prometu, kot na primer pešcev.
4.2.4 Avtonomno osebno vozilo
Glavni namen ITS sistemov v vozilu je predvsem zmanjšanje števila prometnih nesreč (po
možnosti na nič), večja prometna pretočnost in razbremenitev voznika. To je težko doseči,
dokler ima voznik še vedno ''glavno besedo'' pri končnih odločitvah, ker v osnovi vozilo še
vedno manevrira sam. Zato gre razvoj v smer, da bi vozila prevzela popoln nadzor nad vožnjo.
S tem bi se razbremenilo tudi voznika, ki bi ta čas lahko opravljal druge stvari. Avtomobilska
industrija vse več moči usmerja v izdelavo avtonomnih vozil in nekatera podjetja so že
predstavila prve prototipe, ki že vozijo popolnoma sama, toda vseeno je potrebnih še veliko
testiranj. Prav tako pa je treba prilagoditi zakonodajo in infrastrukturo.
»Avtonomna (samostojna oz. samovozeča) vozila delujejo predvsem po zaslugi številnih
radarjev, senzorjev in kamer, nameščenih v in izven vozila. Naprave nenehno ''beležijo''
neposredno okolico vozila in sproti sporočajo, kakšne so razmere na cesti pred vozilom.
Medtem ko radarji in senzorji nadzorujejo razdaljo do drugih vozil na cesti, navzočnost
kolesarjev in pešcev ter še marsičesa drugega, sprednja kamera s pomočjo prometnih znakov in
semaforjev 'prebira' cestna navodila. Vsi podatki se sproti zbirajo v računalniku, nameščenem
v avtomobilu, ki se na podlagi posredovanih informacij v milisekundi odloči za primerno izbiro
hitrosti in poti. Napredna GPS-tehnologija medtem nenehno skrbi, da vozilo ne skrene iz
izbrane smeri.« (Govori se, 2015).
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Ena od posebnosti je kamera LIDAR (Light Detection and Ranging), ki je nameščena na strehi
vozila. Kamera se vrti okoli navpične osi avtomobila ter s pomočjo laserjev ter odsevne luči
zbira podatke, ki jih računalnik pretvori v 3D sliko o položaju avtomobila glede na okolico.
Slika se izriše tudi na večnamenskem prikazovalniku v osebnem vozilu in voznik lahko na ta
način spremlja pot, po kateri avto vozi. Še vedno ima voznik na voljo tudi stikalo v sili, s katerim
lahko kadarkoli vozilo ustavi. Na sliki 9 so prikazani sestavni deli (LIDAR, sprednja kamera,
senzorji, osrednji računalnik, GPS) osebnega vozila, ki omogočajo avtonomno vožnjo.

Vir: (Červek, 2018)

Slika 7. Prikaz sestavnih delov osebnega vozila, ki omogočajo avtonomno vožnjo
Pri izdelavi avtonomnih vozil trenutno prednjači tehnološki velikan Google, vendar mu sledijo
tudi drugi proizvajalci osebnih vozil (npr. BMW, Nissan, Volvo, Tesla). Vsi od naštetih imajo
že izdelane prototipe, ki popolnoma sami vozijo na poligonu ali celo izvajajo pilotne projekte
v pravih mestih (Volvo) (Govori se, 2015). Verjetno bi na ceste lahko zapeljali v tem trenutku,
toda preden se to zgodi, je treba zagotoviti še kar nekaj stvari. Potrebna so testiranja, obdelava
vseh možnih scenarijev, odprava vseh tako imenovanih ''črvov'', posegi v infrastrukturo,
prilagoditev zakonodaje, prav tako se tu pojavlja še vprašanje etike. Napovedi pravijo, da bodo
čez 15–20 let kar 25 % vseh vozil na trgu predstavljala samovozeča vozila. V tabeli 2, so
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prikazane stopnje avtonomnosti osebnih vozil ter vloga voznika in stopnja razvoja oz. uporabe
pri posameznih stopnjah avtonomnosti.

Tabela 2. Stopnje avtonomnosti osebnih vozil
Stopnja

Vloga

Stopnja

avtonomnosti

voznika

sistema

razvoja/uporabe

Ničelna stopnja

Stalno upravlja vozilo

V vozilu ni aktiven noben

/

(samo voznik)
1. stopnja

dodaten sistem
Upravlja in nadzoruje vozilo

(s pomočjo)

Občasno prevzema le

V uporabi

določene funkcije

2. stopnja

Upravlja in stalno nadzoruje

Prevzame osnovni nadzor

(delna

delovanje sistema

nad vozilom v določenih

avtomatizacija)

V uporabi

primerih

3. stopnja

Ni mu treba stalno

Prevzame le določene

(visoka

nadzorovati delovanja

premike vozila in voznika

avtomatizacija)

sistema, vendar mora biti v

vnaprej opozori, da bo

pripravljenosti

pravočasno posredoval.

4. stopnja

Posredovati mora zgolj v

Sposoben je samostojno

(popolna

določenih primerih

obvladovati vse vozne

avtomatizacija)

Prihaja v uporabo

V razvoju

razmere in situacije

5. stopnja

Od starta do cilja ni

Naloge voznika opravlja v

Še ni niti

(brez voznika)

potreben

popolnem obsegu na vseh

prototipa

vrstah cest in pri vseh
hitrostih
Vir: (Červek, 2018)

»Študije in raziskave napovedujejo, da bi razmah avtonomnih vozil lahko povzročil pravo
revolucijo na področju produktivnosti. Po letu 2030, ko naj bi bilo takšnih vozil več, so
pričakovane množične izgube služb in temeljito prestrukturiranje gospodarstva. Po drugi strani
bodo takšna samovozeča vozila pomenila nekaj deset tisoč manj smrtnih žrtev, ki so se smrtno
ponesrečile v prometnih nesrečah. Avto brez voznika pomeni tudi prihranek več milijonov ur,
kar pomeni večjo produktivnost in nastanek povsem novih panog (npr. panoge, ki bodo
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upravljale s sistemi za vodenje avtomobilov) in novih virov zaslužka.« (Avtomobili online, b.
l.)
4.3

Izogibanje vzdolžnih trkov

»Izogibanje vzdolžnih trkov vključuje uporabo senzorjev in kontrolnih sistemov za detekcijo
potencialnih možnosti trkov bodisi z opozorili vozniku za ukrepanje bodisi s samodejnim
vključenjem sistema za izogibanje trkov. V tej storitvi so vključeni tudi sistemi za detekcijo
ovir.« (Valič, 2012, str. 39)
4.3.1 Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju
Vozniki se v kritičnih situacijah velikokrat odzovejo panično. Ko se pred voznikom nenadoma
pojavi ovira, le-ta največkrat pritisne zavoro s polno močjo, kar privede do tega, da kolesa
zablokirajo in vozilo ni več vodljivo oz. se ne glede na zasuk volana giblje tangencialno glede
na želeno smer. Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju ABS (Anti-lock Braking System)
preprečuje blokiranje koles ob popolnem zaviranju in vozniku omogoča vodenje vozila v želeno
smer (slika 10). Tako se voznik lahko izogne oviri. To je omogočeno s pomočjo elektronike ter
tipal, nameščenih na vseh štirih kolesih. Ko sistem zazna, da eno od koles želi zablokirati, v
naslednjem trenutku zmanjša tlak v zavornem sistemu za tisto kolo. Sistem je učinkovit na suhi
in mokri podlagi, v snegu pa lahko tudi podaljša zavorno pot, vendar vseeno še vedno omogoča
vodljivost vozila (Kernc, 2018).

Vir: (Deccan chronicle, 2016)

Slika 8. Prikaz vodljivosti vozila ob polnem zaviranju z ABS (zgoraj) in brez ABS (spodaj)
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4.3.2 Pomoč pri zaviranju v sili in sistem za samodejno zaviranje v sili
Velikokrat vozniki v kritičnih situacijah, ko bi morali zavirati s polno močjo, tega ne storijo
takoj in dovolj močno. Zato obstaja sistem pomoči pri zaviranju v sili EBA (Emergency Brake
Assist), ki v trenutku, ko preko tipal zazna, da želi voznik zavirati na polno, samodejno zagotovi
polni tlak v zavornem sistemu, ne glede na to, kako močno na zavorni pedal pritiska voznik.
Pedala ne popusti do same zaustavitve vozila. Na ta način se zmanjša zavorna pot vozila nekje
od 20 do 45 % (slika 11). Sistem je povezan s sistemom ABS in tako omogoča vodenje vozila
med samim zaviranjem (Umbreht, 2009).

Vir: (GoMechanic, 2018)

Slika 9. Prikaz sile zaviranja in zavorne poti z in brez uporabe sistema za pomoč pri zaviranju
v sili
Sistem za samodejno zaviranje v sili AEB (Autonomous Emergancy Braking) je naslednja
stopnja prej omenjenega sistema. Je eden od najpomembnejših sistemov aktivne varnosti.
Vozila imajo različne tehnične izvedbe tega sistema, sama izvedba pa je odvisna predvsem od
cenovnega razreda, v katerega vozilo spada. V cenejših vozilih sistem deluje s pomočjo kamer,
v vozilih višjega razreda s pomočjo radarja, v naprednejših vozilih pa s pomočjo kombinacije
obeh. Glede na cenovni razred je odvisna tudi hitrost, pri kateri sistem še vedno deluje. Slabše
izvedbe delujejo pri hitrosti 50–60 km/h, naprednejše pa vse do hitrosti 200 km/h. iz tega sledi,
da so prve uporabne predvsem v mestih, medtem ko se naprednejša izvedba lahko uporablja
kjerkoli. Boljši sistemi lahko zaznavajo tudi pešce in divjad. Delovanje sistema omogočajo
tipala, ki merijo razdaljo do spredaj vozečega vozila. Ob nenadnem zmanjšanju le-te voznika
vozilo sprva opozori z zvočnim ali s svetlobnim signalom, če pa se voznik ne odzove, vozilo
samo zavira do polne zaustavitve (ob tem lahko samodejno prižge vse štiri smernike zaradi
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nevarnosti naleta). Zavedati se je treba, da sistem ne zagotavlja nujno preprečitve trka – glede
na okoliščine ga lahko, ni pa nujno (Kernc, 2018).
4.3.3 Prednostna zavora
Sistem prednosti zaviranja v sili pred plinom (Brake override system) je varnostni sistem vozila,
ki je zasnovan tako, da deluje kot varnostni ukrep. V primeru, ko vozilo sprejema mešane
signale (to pomeni, da sta pedala za plin in zavoro aktivirana istočasno) ali električna okvara
povzroči, da vozilo še naprej pospešuje, čeprav je voznikova noga na zavori. Pri vozilih z
vgrajenim sistemom je zavorna stopalka nadgrajena s pametno tehnologijo, ki zazna vsakršno
konfliktno delovanje med pedalom za plin in zavoro. Sistem npr. lahko zazna, če sta hkrati
pritisnjena zavorni pedal in pedal za plin. Prevlada ukaz za zaviranje in vozilo se tako varno
ustavi. Sistem Brake override ima številna druga imena, npr. ''smart pedal'' ali ''smart stop
technology''. Kljub različnim imenom je princip delovanja pri vseh sistemih enak (Brain on
Board, b. l.).
4.4

Izogibanje prečnih trkov

»Izogibanje prečnih trkov je uporaba sistemov (npr. senzorjev in kontrolnih sistemov) za
detekcijo potencialnih nevarnosti, ki se lahko zgodijo pri ohranjanju voznega pasu, zamenjave
voznega pasu, vstop in izstop cest, ki dovoljujejo veliko hitrost, in pri prehitevanjih. To je lahko
izvedeno z opozorili vozniku za hitro ukrepanje ali s samodejnim začetkom manevrov v izogib
trkov.« (Valič, 2012, str. 39)
4.4.1 Elektronski sistem za nadzor stabilnosti
Noben voznik ni sposoben v vseh okoliščinah stoodstotno oceniti situacije oz. razmer na cesti.
Če voznik prepozno oceni situacijo (poledico, spolzko cestišče, oster ovinek ...) ali ga preseneti
ovira (divjad, otrok …), po navadi rešuje situacijo panično, z naglimi premiki volana, naglim
zaviranjem … S tem lahko povzroči vrtenje vozila okoli svoje vertikalne osi. Lahko bi rekli, da
prihaja do prekrmiljenja oz. podkrmiljenja. Elektronski sistem za nadzor stabilnosti ESP
(Electronic Stability Program) zaznava vsaka odstopanja od vertikale oz. od želene smeri
gibanja in usmeri vozilo nazaj v želeno smer. Ob prekrmiljenju npr. sistem ESP nadzorovano
zavira sprednje kolo na zunanji strani ovinka, ob podkrmiljenju pa zavira kolo na notranji strani
ovinka (Špešič, 2011). Zaznavanje sistemu ESP omogočajo različna tipala. Glavno tipalo meri
zasuk vozila okoli vertikalne osi. Sistem sestavljajo še tipalo za zasuk volanskega obroča,
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tipalo, ki meri hitrost obračanja posameznih koles, tipalo za merjenje prečnega pospeška ter
tipalo za merjenje velikosti motornega navora. Poleg tipal sestavljata sistem ESP tudi
hidravlična enota z integrirano ECU krmilno enoto motorja in ECU enota za komuniciranje z
motorjem (slika 12). Teh tipal je vedno več in so vedno bolj tehnološko dovršena. Ko vozilo
preko tipal zazna, da avto ne ohranja želene smeri glede na kot zasuka volana, ga s pomočjo
vplivanja na zavore, motor in v novejših vozilih tudi na volan postavi nazaj v želeno/zastavljeno
trajektorijo vožnje. Danes ESP lahko vključuje tudi elektronsko zaporo diferenciala, pomoč pri
stabilizaciji v močnem bočnem vetru ali pri vleki prikolice ipd. ESP ima v zadnjem času veliko
množico podsistemov, ki izhajajo ravno iz sistema ESP. Večinoma vsi podsistemi slonijo na
tehnologiji sistema ESP in so le bolj izpopolnjeni ter napisani z drugačno programsko kodo
(Kernc, 2018).

Legenda: Hidravlična enota z integrirano ECU krmilno enoto motorja (1), senzorji hitrosti koles (2), senzor kota
krmila (3), senzor za zaznavanje premikanja okoli navpične osi in senzor lateralnih pospeškov (4), ECU enota za
komuniciranje z motorjem (5)
Vir: (Carbiketech, 2018)

Slika 10. Okvirni prikaz sestavnih delov ESP sistema
4.4.2 Asistenca za pomoč pri menjavi voznega pasu
Asistenca za pomoč pri menjavi voznega pasu (Lane change assist ali Side assist) pomaga
preprečevati nesreče, do katerih pride pri menjavanju voznih pasov. Deluje od hitrosti 60 km/h,
zato je manj uporabna v mestih, najbolj pa na avtocestah. Vozniki na avtocestah velikokrat
Diplomska naloga, UL FPP 2019

43

Logar J.: Inteligentni transportni sistemi v osebnih vozilih

menjavajo vozne pasove, predvsem pri prehitevanju, in lahko se zgodi, da voznik spregleda
zadaj vozeče vozilo zaradi nepozornosti ali ker je zadaj vozeče vozilo v mrtvem kotu. V
zadnjem primeru je v pomoč informacijski podsistem zaznave vozil v mrtvem kotu BLIS (Blind
Spot Information System). Ko voznik vklopi smerokaz, se v primeru, da je zadaj vozeče vozilo
v mrtvem kotu oz. če vozilo ''predvidi'', da bi lahko prišlo do trka, sproži opozorilo, ki voznika
opozori na nevarnost. Opozorilo je lahko svetlobni znak na zunanjem vzvratnem ogledalu,
nekatera vozila pa voznika na nevarnost opozorijo tudi z rahlim vibriranjem volana (Umbreht,
2009). Primer delovanja podsistema BLIS je prikazan na sliki 13.

Vir: (Cirrcula seguro, b. l.)

Slika 11. Prikaz delovanja podsistema BLIS za zaznavo vozil v mrtvem kotu
4.4.3 Asistenca za ohranjanje smeri
Asistenca za ohranjanje smeri LKA (Lane Keep Assist) vozniku pomaga, da pri vožnji ohranja
vozni pas. V pomoč so še vsaj trije podsistemi: LDW (Lane Departure Warning) za opozorila
prehajanja v drugi vozni pas, LCA (Lane Centering Assist) za ohranjanje vožnje po sredini
voznega pasu in LDP (Lane Departure Prevention) za preprečevanje menjave voznega pasu.
LKA pomaga preprečevati nesreče, do katerih pride zaradi nepozornosti voznikov. Voznik je
lahko utrujen (celo zaspi) ali pa mu pozornost odvrača drug dejavnik (radio, GPS, mobilni
telefon …) in zaradi neustreznega manevriranja vozilo začne zapuščati želeno smer.
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Osnovno tipalo tega sistema je kamera, ki nadzira dogajanje pred vozilom in sistem deluje le,
če je vozišče ustrezno označeno s črtami. Prav tako v celoti deluje le pri hitrosti nad 60 km/h,
pri manjši pa le delno. Takoj, ko kamera zazna, da vozilo uhaja iz želene smeri in voznik ni
vključil smernika, se v vozilu sprožijo opozorila v obliki zvočnih in vizualnih signalov
(piskanje) ali vibriranja volana ali sedeža. V vozilih, ki so podrejeni sistemu ESC in imajo
volanski sistem z električnim servo volanom, pa se vozilo s pomočjo elektronike samo vrne na
sredino voznega pasu (samodejno obračanje volana) (Kernc, 2018). Primer delovanja sistema
LKA je prikazan na sliki 14.

Vir: (FOT – Net WIKI, b. l.)

Slika 12. Prikaz delovanja sistema za ohranjanje smeri LKA
4.4.4 Asistenca pri vožnji skozi križišče
Do trčenj velikokrat pride prav v križiščih. Razlogi za to so predvsem neupoštevanje in
nepoznavanje prometnih znakov in predpisov ter nezbranost med vožnjo. Da do teh trkov ne bi
prihajalo, prometni inženirji razvijajo in testirajo sistem pomoči pri vožnji skozi križišče CDAS
(Crossroads Driving Assist System), ki v primeru zaznave potencialnega trka sproži različne
opozorilne znake (vizualne, zvočne, mehanske), v naprednejših oblikah pa tudi samodejno
zavre vozilo. Za delovanje takega sistema je nujno sodelovanje oz. komunikacija med vozilom
in infrastrukturo (Umbreht, 2009). Pomembno je tudi čim natančnejše, hitro in celovito zbiranje
podatkov, analiza in obdelava le-teh, ki se zbirajo preko različnih tipal in kamer. Trenutno
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mislim, da se ta tehnologija uporablja na nekaterih križiščih v obliki pilotnih projektov.
Podoben (v smislu tehnologije) je sistem, ki nadzoruje prečno gibanje za vozilom in pomaga
vozniku pri vzvratni vključitvi v promet. Ob zaznavi prečnega gibanja za vozilom sistem na to
opozori voznika, v naprednejših inačicah pa tudi zavre vozilo. Ta tehnologija je trenutno bolj
uporabljena in splošno dostopna od zgoraj opisane (Kernc, 2018).
4.5

Varnostna pripravljenost in prisebnost

»Varnostna prisebnost (safety readiness) je uporaba sistemov za zaznavo prisebnosti (fizično
stanje) voznika in sistemov detekcije pripravljenosti ter opozarjanja za oba, voznika in vozilo.
Primeri vključujejo naslednje:
 nadzorovanje (monitoring) kritičnih komponent;
 nadzor voznikove budnosti;
 temperatura motorja;
 tlak olja;
 nadzorovanje cestnih pogojev.« (Valič, 2012, str. 39–40)
4.5.1 Sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika
Voznik lahko po dolgotrajni, monotoni vožnji ali pri vožnji ponoči postane utrujen in v
skrajnem primeru celo zaspi. Sistem za ugotavljanje utrujenosti (Fatigue detection system)
voznika je sistem, ki to preprečuje. Sistem ves čas vožnje zbira najrazličnejše podatke, s
pomočjo katerih analizira in ugotavlja, ali je voznik utrujen. Zelo pomembno je, da sistem čim
hitreje zazna voznikovo utrujenost in mu začne pošiljati opozorila, še preden zaspi. Prav tako
je pomembno, da sistem vozniku ne pošilja lažnih opozoril, saj bi s tem le motil in po
nepotrebnem odvračal voznikovo pozornost ter kvaril kakovost vožnje. Zato sistem za svoje
delovanje uporablja več tipal, prav tako pa zbira tudi vrsto drugih podatkov. Glavno tipalo je
kamera, ki snema človeške obrazne mimike, na primer, meri frekvenco mežikanja z očmi,
odstotek časa zaprtja oči PERCLOS (percentage of eye closure time), na osnovi katerega sistem
določi stanje utrujenosti voznikovega očesa (ko le-ta doseže določeno PERCLOSE vrednost,
slika 15). Obenem sistem zaznava in zbira tudi podatke o položaju volana, položaju voznika,
položaju vozila na voznem pasu in položaju pedala za plin (Umbreht, 2009).
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Vir: (Dills in Jaillet. b. l.)

Slika 13. Delovanje sistema za ugotavljanje utrujenosti voznika s PERCLOS metodo
Ko sistem zazna, da je voznik utrujen, ga začne na to opozarjati z različnimi opozorili. Ta so
lahko v zvočni, vizualni ali mehanski obliki. Zvočno vozilo voznika opozarja na nevarnost z
različnimi zvoki (piskanje, tudi govorno). Vizualna opozorila se pokažejo v obliki lučke ali
napisa v notranjem vzvratnem ogledalu ali na zaslonu (slika 16). Mehansko sistem voznika
opozori z vibriranjem (volan, varnostni pas). Na ta način se lahko prepreči veliko nesreč, ki so
lahko usodne tako za voznika kot tudi za druge udeležence v prometu.

Vir: (Howsafeisyourcar, b. l.)

Slika 14. Primer opozorila sistema za ugotavljanje utrujenosti voznika
4.5.2 Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Pnevmatike so, kar se tiče voznih lastnosti vozila, ena od najpomembnejših komponent vozila.
Poleg uporabljenih materialov in različnih profilov je pomemben element tudi tlak v
pnevmatikah. Od tega je namreč odvisno, kakšna bo lega avtomobila na cesti ter s tem aktivna
varnost. Prav tako nepravilen tlak v pnevmatikah pripomore k večjim stroškom vzdrževanja
vozila. Če tlak ni ustrezen, se pnevmatike namreč neenakomerno in hitreje obrabljajo, obenem
pa je večja tudi poraba goriva.
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Vozniki tlaka v pnevmatikah ne preverjajo redno. Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah to
počne namesto njih in v primeru, da zazna kakršnakoli odstopanja od želenega tlaka, se to
vozniku izpiše na večnamenskem prikazovalniku (slika 17).

Vir: (Jereb, 2016)

Slika 15. Primer prikaza tlaka na večnamenskem prikazovalniku v osebnem vozilu
Sistem tlak v pnevmatikah zaznava posredno ali neposredno. Pri posrednem načinu tipala
merijo hitrost posameznih koles, sistem pa nato z ustreznim algoritmom zazna odstopanja ter z
ustreznim znakom na to opozori voznika. Pri neposrednem so na vsako kolo nameščena tipala,
ki merijo tlak in temperaturo na vseh štirih ventilih ter tudi v notranjosti (slika 18) tekalne
površine pnevmatike (Kernc, 2018).

Vir: (Lukič, 2014)

Slika 16. Prikaz senzorja, nameščenega v notranjosti tekalne površine pnevmatike
4.5.3 Interni alkotest
Alkohol je eden od glavnih dejavnikov, ki botrujejo k večjemu številu prometnih nesreč.
Vozniki velikokrat sedejo za volan pod vplivom alkohola, kar je zelo nevarno tako zanje kot
tudi za druge udeležence v prometu.
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Za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola so inženirji izumili napravo (sistem), ki
vgrajena v vozilo (interni alkotest) preprečuje vožnjo pod vplivom alkohola (slika 19). Pred
vžigom vozila mora voznik pihniti v napravo, ki je povezana z elektronsko nadzorno enoto. Če
sistem zazna, da je količina alkohola v izdihanem zraku večja od dovoljene, ne dovoli vžiga
vozila (Kernc, 2018). Na ta način se želijo zmanjšati tveganja za vožnjo pod vplivom alkohola,
še posebej v bolj odgovornih poklicih (reševalna vozila, avtobusi, prevoz nevarnega tovora …)
ter pri tistih voznikih, ki so že imeli težave z vožnjo pod vplivom alkohola (Umbreht, 2009). S
časom bo verjetno sistem prišel v širšo uporabo, kar bi prav gotovo povečalo prometno varnost.
Sistem bi bilo treba sicer še nekoliko nadgraditi, saj se ga trenutno še da pretentati na različne
načine.

Vir: (CAMsystems, b. l.)

Slika 17. Primer internega alkotesta
4.6

Ublažitev posledic pred trki

»Storitev – ublažitev posledic pred trki (Pre-crash restraint deployment) uporablja ITS
tehnologije za določanje hitrosti, teže in smeri vozil in objektov, vpletenih v potencialnem trku,
število, lokacijo in glavne fizikalne karakteristike potnikov. Sistemi v ta namen uporabljajo te
podatke za določitev odzivne strategije, ki lahko vključuje naslednje elemente:
 pripravo na sprožitev in uporabo zračnih blazin;
 uporabo prečnih sistemov zaščite;
 uporabo drogov z zaščito pri prevrnitvi;
 pripenjanje varnostnih pasov« (Valič, 2012, str. 40)
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4.6.1 Karoserija
Za karoserijo bi morda težko rekli, da je ravno inteligentni sistem, vendar če pomislimo malo
bolje, ugotovimo, da se v njej skriva veliko tehnologije ter inteligentnih zamisli. Za neposredno
inteligentni sistem, ki je del karoserije, bi lahko šteli sistem za zaščito pešcev. Karoserija je
zasnovana na tak način, da je kletka (kabina, v kateri so potniki) toga, zato da deformacije na
vozilu ne bi poškodovale potnikov v njej. Nasprotno od kabine je čim večji preostali del vozila
zmečkljiv, da absorbira in razprši čim večji del energije (sile), ki se sprosti ob trku, stran od
potnikov. Zmečkljivost je najlažje izvedljiva na sprednjem delu vozila, najtežje pa na bokih.
Svojo vlogo imajo tudi strešni stebrički in prečni nosilci strehe. Zelo pomembno je tudi, da so
nosilni deli karoserije zvarjeni in sestavljeni brez napak s popolno natančnostjo (takšne
predvidevajo tudi računalniške simulacije). Če vari niso popolni, potem tudi varnost v resnici
ne bo taka, kot jo je kazala računalniška simulacija trka. Računalniki imajo seveda veliko vlogo
pri zagotavljanju varnosti, saj na ta način izvajalci testov privarčujejo tako na denarju kot tudi
času (Kernc, 2017). Pri izdelavi karoserije so pomembni tudi pravi materiali, ki morajo, glede
na svoj namen, imeti pravo kemijsko sestavo (npr. borovo jeklo) in fizikalne lastnosti (prožnost,
togost, drobljivost). Karoserijo v osnovi sestavljajo različni stebrički, nosilci in pritrdišča za
druge sestavne dele vozila, pragovi ter ognjevzdržna obloga pločevine pod vetrobranskim
steklom. Natančnejši prikaz karoserije in njenih sestavnih delov je predstavljen na sliki 20.
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Vir: (CARFAX, 2016)

Slika 18. Prikaz karoserije in njenih sestavnih delov
4.6.2 Oblika notranjosti vozil
Pri notranji obliki vozil je pomembno predvsem to, da v kabini ni ostrih robov in je zasnova
njene notranjosti že v osnovi taka, da preprečuje nepotrebne dodatne poškodbe potnikov.
Pomembni so tudi vzglavniki, ki imajo vedno bolj ergonomsko obliko. Primer varno in
ergonomsko oblikovane notranjosti vozila je prikazan na sliki 21. Nekateri pa so se sposobni
preko elektronike celo sami prilagoditi razmeram, ko zaznajo nevarnost trka. Tudi sedeži so
zasnovani tako, da je potnik v primeru trka v njih čim bolj varen. To se doseže s tem, da imajo
sedeži spredaj in ob straneh poudarjene (odebeljene) dele in so videti kot nekakšen kalup
(včasih so take sedeže imeli le športni avtomobili), kot je prikazano na sliki 22. Najbolj napredni
s pomočjo elektronike in senzorjev pred trkom usločijo sedalni del, naslonjalo potisnejo nazaj
in tako potnika v njem porinejo bolj nazaj ter ga s tem bolj zavarujejo (Božnik, 2015).
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Vir: (Krajnc, 2016)

Slika 19. Varno in ergonomsko oblikovana notranjost vozila znamke Mercedes

Vir: (Krajnc, 2016)

Slika 20. Ergonomsko oblikovani sedeži in vzglavniki
Varnostni pas
Varnostni pas se je prvič uporabil v letalstvu, kasneje pa tudi v osebnih vozilih. Sprva so bila
vozila opremljena z dvotočkovnim varnostnim pasom (Nash, Ford, Saab). Volvo začne leta
1959 prvi proizvajati avtomobile, opremljene s tritočkovnim varnostnim pasom, ki ga je izumil
švedski inženir Nils. Varnostni pasovi so se skozi zgodovino neprestano izboljševali z
dodajanjem novih uporabnih elementov. Tako danes poznamo še štiri, pet, šest-točkovni
varnostni pas. Ti pasovi se uporabljajo predvsem v športnih avtomobilih, v otroških sedežih ter
za preprečitev poškodb nosečnic. Obstajajo tudi napihljivi varnostni pasovi (kombinacija
varnostnega pasu in zračne blazine), ki se v primeru zaznave trka napihnejo, povečajo svojo
površino in prostornino ter tako zmanjšajo sile, ki delujejo na potnikovo telo ob trku.
Varnostni pas sestavlja dokaj kompleksen mehanizem. Navadno ga sestavljata zategovalnik
varnostnega pasu in omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu. Zategovalnik varnostnega pasu
v primeru trka v približno od 12 do 15 milisekundah zategne varnostni pas bližje k potnikovemu
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telesu ter s tem preprečuje premikanje njegovega telesa. Mehanizem sproži pirotehnični naboj.
Poznamo pa več vrst takih mehanizmov:
 zategovalnik pasu z batom;
 zategovalnik pasu z jeklenimi kroglicami;
 zategovalnik pasu z Wanklovim rotorjem.
Ob silovitejših trkih je zatezna sila, ki deluje na potnikovo telo, tako visoka, da bi lahko
poškodovala prsni koš in notranje organe potnika. Zato ob zaznavi prevelike sile omejevalnik
zatezne sile nekoliko popusti varnostni pas. To omogoča navojna palica, ki spremeni svojo
obliko, lahko pa do tega pride preko sistema, ki pas popušča glede na obremenitev.
Ker je nekatere voznike, kljub opozarjanju na nesreče ter ozaveščanju o koristnosti varnostnega
pasu, težko prepričati, da bi ga uporabljali, so proizvajalci v vozila začeli vgrajevati opomnike
za uporabo le-tega. Sistem ima navadno v sedež vgrajen senzor, ki zaznava, ali je potnik na
sedežu. Če je in če ni pripet, ga sistem pri določeni hitrosti po nekaj metrih vožnje začne
opozarjati z zvočnim signalom ali s slikovnim opozorilom na armaturni plošči (Božnik, 2015).
4.6.3 Zračna blazina
Prve zračne blazine (airbag) so bile konstruirane tako, da jih je voznik moral sprožiti sam s
pritiskom na gumb. Kasneje so imele povezavo z odbijačem avtomobila in so se sprožile ob
čelnem trčenju. Danes vsebujejo napredne mehanizme, senzorje, funkcije, vgrajene pa niso več
le na voznikovem in sopotnikovem sedežu, temveč tudi drugje po avtomobilu.
Vse skupaj med seboj povezuje krmilna enota, ki sprejema podatke in informacije iz senzorjev,
nameščenih po avtomobilu (karoserija, volan …), jih v delčku sekunde predela ter pošlje
komande za sprožitev zračne blazine tistim sprožilnim mehanizmom, ki se morajo ob
določenem trku (čelnem, bočnem, pri prevračanju ..) sprožiti, da bi čim bolj obvarovali potnike
v vozilu.
Za zračne blazine velja, da so funkcionalne le ob vzporedni uporabi varnostnih pasov. Lahko
bi rekli, da zračne blazine in varnostni pasovi predstavljajo skupen varnostni sistem. Če potnik
ni pripet, lahko ob trku zaradi sile, s katero prileti v zračno blazino, utrpi nepotrebne poškodbe.
Zračno blazino napihne pirotehnični mehanizem in zaradi eksplozije se blazina napihne izredno
hitro, zaradi česar postane zelo vroča. Zato je pomemben tudi material, iz katerega je narejena.
Biti mora ognjevaren, potnik pa mora v blazino prileteti, ko se ta že izpihuje. Vseeno lahko
utrpi manjše opekline, toda poškodbe so manjše.
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Zračne blazine sestavljajo štirje glavni deli:
 napihovalni mehanizem (napihovanje);
 tekstilna blazina iz najlona;
 ohišje, izdelano iz jekla, plastike ali celo tekstila za shranjevanje zložene vrečke;
 pokrov z zarezami, ki omogočajo sunkovito odpiranje (Božnik, 2015, str. 43).
Zaradi velike sile, s katero potnik lahko prileti v zračno blazino, so inženirji izumili tudi
dvostopenjske zračne blazine, ti pa zaznavajo silovitost trka in prilagodijo napolnjenost zračne
blazine. Pri manjših trkih se blazina napolni manj, pri večjih pa bolj.
V najnovejših vozilih lahko zračne blazine najdemo že praktično povsod:
 prednji zračni blazini (večja na sovoznikovi strani, uporabne predvsem pri čelnih trkih
za zaščito lobanje, prsnega koša);
 bočne zračne blazine (stranska zračna blazina za zaščito prsnega koša, blazina za zaščito
glave in prsnega koša, blazina za zaščito medenice in prsnega koša, na vrata montirana
zračna zavesa);
 zračna zavesa (pod stropom na obeh straneh avtomobila, lahko tudi zadaj, sproži se ob
bočnem trku, zmanjša smrti v primeru bočnega trka do 40 %);
 sistem blazin proti zdrsu potnika in za zaščito nog;
 varnostna blazina za kolena;
 blazina v sedežu proti zdrsu;
 zračna blazina pod stopali;
 zračna blazina, umeščena med voznikom in sovoznikom (Božnik, 2015).

Zadnje čase inženirji razvijajo tudi zračne blazine, ki bi se sprožile na zunanjem delu
avtomobila ter s tem zaščitile motoriste in pešce. Trenutno te sisteme poznamo predvsem na
sprednjem delu avtomobila, inženirji pa jih razvijajo tudi na straneh avtomobila. Razvoj gre
tudi v to smer, da bi se zračna blazina lahko sprožila specifično glede na potnika, ki sedi na
določenem sedežu v vozilu (glede na spol, višino, težo, starost).
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Vir: (Pirman, 2018)

Slika 21. Primer osebnega vozila, opremljenega z zračnimi blazinami: prednji (voznik,
sopotnik), bočne, zračna zavesa
4.6.4 Zaščita pešcev
Pešci so verjetno najbolj ranljiva skupina udeležencev v prometu. Okoli sebe nimajo nikakršne
zaščite, medtem ko vanje lahko prileti veliko večji in masivnejši predmet (vozilo) od njih samih.
V ta namen so nekatera avtomobilska podjetja razvila sisteme za zaščito pešcev IPPS
(Intelligent Pedestrian Protection System). Sistemi so zasnovani tako, da tipala, ki so
nameščena na sprednjem delu vozila, zaznajo, da je vanje priletel pešec (deformacija
vgrajenega zrcala, hitrost, masa in velikost objekta). Sistem se aktivira pri hitrosti od 20 do 60
km/h in deluje tako, da se pri trku rahlo dvigne pokrov motorja ali ''preoblikuje'' prednji odbijač
ter s tem ustvari zmečkljive cone. Prav tako preusmeri tudi silo, ki nastane ob trku (Umbreht,
2009). Volvo je kot prvi razvil sistem, ki na zunanji strani vetrobranskega stekla napihne tudi
zračno blazino (slika 24). Na ta način se močno ublaži in porazdeli sila, s katero pešec
(največkrat z glavo) udari v ta del vozila.
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Vir: (Beissmann, 2012)

Slika 22. Prikaz delovanja sistema za zaščito pešcev

4.6.5 Sistem eKlic
Pri hujših prometnih nesrečah je zelo pomembno, koliko časa preteče od nesreče do prihoda
reševalcev. To je odvisno tudi od tega, kako hitro reševalna služba prejme obvestilo o prometni
nesreči. Nesreča se lahko zgodi tudi tam, kjer ni prič, voznik pa je lahko zmeden, ne najde
telefona ali pa je celo nezavesten.
V ta namen so inženirji razvili sistem za samodejni klic v sili, ki sam javi prometno nesrečo v
center za pomoč v sili (112). Naprava je varno shranjena v črni škatlici, tako da ob trku preživi
in je povezana z drugimi varnostnimi napravami v vozilu. Sistem na podlagi sil in pojemkov
ter odprtju zračnih blazin zazna silovitost trčenja, prav tako pa centru samodejno javi tudi
lokacijo prometne nesreče in smer vožnje. Poenostavljen prikaz sheme procesa, ki se odvije ob
trku, pri vozilu, opremljenim s sistemom eKlic, je prikazan na sliki 25. Tako se močno zmanjša
odzivni čas reševalnih služb. Od 31. 3. 2018 morajo vsi avtomobili in lahka dostavna vozila, ki
se prodajajo v EU, imeti vgrajen sistem za klic v sili (e-Call) na enotno številko 112 (Umbreht,
2009).
»S pridobitvijo takojšnjih informacij o nesreči in z določitvijo njene točne lokacije se odzivni
čas reševalnih služb lahko skrajša predvidoma za 50 % na podeželju in 40 % v mestih.
Zahvaljujoč prihranku časa naj bi s pomočjo eKlica vsako leto rešili več sto življenj v EU in
zmanjšali posledice več deset tisoč poškodb. Prometne nesreče EU stanejo okrog 160 milijard
EUR na leto, če pa bi bili vsi avtomobili opremljeni s sistemom eKlic, bi lahko letno prihranili
do 20 milijard EUR. Sistem eKlic deluje tudi na Islandiji, na Norveškem in v Švici. Ruska
federacija je razvila podoben sistem, imenovan ERA (Emergency Response Assistance)GLONASS. EU in Rusija sodelujeta pri zagotavljanju povezljivosti obeh sistemov, pri čemer
e-Klic deluje tudi v Rusiji, ERA-GLONASS pa v EU.« (URSZR, b. l.)
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Vir: (URSZS, b. l.)

Slika 23. Poenostavljen prikaz sheme procesa, ki se odvija ob eKlicu
Navigacija
Navigacija za razliko od vseh zgoraj naštetih inteligentnih sistemov primarno skrbi za udobje
vožnje in le posredno za varnost. Danes jo najdemo že v večini novih osebnih vozil. Navigacija
vozniku nudi številne funkcije, s katerimi voznik lažje najde ter prispe na želeno lokacijo.
Sistem v osnovi deluje tako, da voznik najprej vpiše želeno lokacijo, nato mu sistem ponudi
nekaj možnosti (najkrajšo, najhitrejšo, najbolj ekonomično). Voznik potrdi eno od možnosti in
na ekranu se mu prikaže pot (odebeljena črta na zemljevidu), prav tako sistem voznika usmerja
tudi z zvokom (govorom). Poleg poti so na prikazovalniku tudi drugi koristni podatki: hitrost,
razdalja do cilja, hitrostne omejitve, možnost zastoja itd. (slika 26). Osnova delovanja
navigacije so globalni sistemi za pozicioniranje GPS (Global Positioning System).
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Vir (DeVito, b. l.)

Slika 24. Primer prikaza poti in drugih podatkov na GPS prikazovalniku
Navigacija ima za voznika več prednosti :
 lažje najde želeno lokacijo;
 manjša poraba časa;
 manjša poraba goriva.
Na svetu obstaja več različic sistemov za globalno pozicioniranje. Vsi so po delovanju med
seboj več ali manj enaki, glavna razlika pa je v tem, od kod izhajajo. Amerika uporablja
NAVSTAR (NAVigation System using Timing And Ranging)-GPS, v Evropi sistem Galileo, v
Rusiji sistem GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema) , na Kitajskem
pa sistem BeiDou. Za delovanje globalne navigacije skrbi sistem globalnih satelitov GNSS
(Global Navigation Satellite System), ki oddajajo pozicijske in časovne podatke GNSS
sprejemnikom, ki jih nato uporabljajo za določanje lokacije.
GPS sistem je v osnovi sestavljen iz treh segmentov, ki so:
 vesoljski SS (space segment);
 zemeljski CS (control segment);
 uporabniški US (user segment).
Navigacija deluje s pomočjo satelitov. Med sateliti in GPS sprejemniki neprestano potujejo
radijski valovi. Ti vsebujejo podatke o času (kdaj je bil signal poslan), natančni poziciji satelita
v orbiti ter podatke o stanju sistema in okvirnih orbitah ostalih satelitov. Nato sprejemnik v
napravi GPS izračuna čas, ki ga potrebuje signal, da prepotuje razdaljo med satelitom in
sprejemnikom, ter na ta način določi razdaljo med njima. Svojo pozicijo izračuna s pomočjo
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uporabe geometrijske triangulacije. Podatek se nato prikaže na zaslonu v obliki lokacije na
zemljevidu (prav tako naprava kaže tudi smer in hitrost gibanja). V praksi po navadi trije sateliti
niso dovolj za popolnoma natančno določitev lokacije. Zato sprejemniki uporabljajo signale od
vsaj štiri (lahko tudi več) satelitov. Kadar to ni mogoče (vidni so le trije sateliti), se lahko sistem
opre na prej zbrane podatke o višini, smeri potovanja in hitrosti. Ta metoda se imenuje ''dead
reckoning'' (Kandolf in Šalamun, 2010).
Delovanje sistema za globalno pozicioniranje (GPS) si lahko poenostavljeno predstavljamo kot
postopek naslednjih štirih korakov (slika 27):
1. sledilne postaje uporabljajo radijske signale za določanje orbite satelitov GPS;
2. ukazni center prenaša orbitalne podatke, časovne popravke in lokacije drugih satelitov
v konstelaciji GPS;
3. GPS sateliti hkrati prenašajo sinhronizirani čas in orbitalne podatke na Zemljo;
4. GPS sprejemniki izračunajo lokacijo z uporabo orbitalnih podatkov in razliko časa
prihoda signalov najmanj 4 satelite.

Vir: (Morser, 2012)

Slika 25. Poenostavljen prikaz delovanja GPS sistema
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5

ZAKLJUČEK

V današnjem svetu je potreba po mobilnosti do zdaj največja. Število vozil in prevoženih
kilometrov se stalno povečuje, zato prihaja do različnih težav, izmed katerih so v pričujočem
delu izpostavljeni predvsem trije: prometne nesreče, zastoji oz. zmanjšana pretočnost prometa
in onesnaževanje okolja. V diplomski nalogi je poudarek na osebnih vozilih, ki v cestnem
prometu predstavljajo najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo in so tudi najpogostejši
povzročitelji oz. udeleženci v prometnih nesrečah. Prav tako zaradi svoje številčnosti nosijo
tudi največjo odgovornost pri prometnih zastojih in onesnaževanju okolja.
V Sloveniji se je v letu 2018 pripetilo 18.248 prometnih nesreč, od tega 6014 s smrtnim izidom
ali hujšo poškodbo, 6867 z lažjo telesno poškodbo, pri ostalih nesrečah pa je šlo zgolj za
materialno škodo. V primerjavi s prejšnjimi štirimi leti se je število prometnih nesreč povečalo,
se je pa zmanjšalo število smrtnih izidov in število poškodb (lažjih in težjih). Najpogostejši
povzročitelji prometnih nesreč s smrtnim izidom so bila osebna vozila (63 %), ki so bila tudi
najpogostejši udeleženec v prometni nesreči. Kar nekaj nesreč je bilo povezanih tudi z
ranljivimi udeleženci v prometu, kot so npr. motoristi, kolesarji in pešci (AVP-RS, 2019).
Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč v Sloveniji so naslednji:
-

nepravilen premik z vozilom: 4451 oz. 24 % vseh nesreč,

-

neprilagojena hitrost: 3.257 oz. 18 % vseh nesreč, 37 umrlih,

-

nepravilna stran oz. smer vožnje: 2961 oz. 16 % vseh nesreč, 26 umrlih,

-

neupoštevanje pravil o prednosti: 9 umrlih (AVP-RS, 2019).

Največ prometnih nesreč v letu 2018 se je pripetilo na cestah v naseljih (z ali brez uličnega
sistema), in sicer 11.451 prometnih nesreč oz. 63 %. Sledijo mu regionalne ceste z 2631
prometnimi nesrečami oz. 14 % deležem ter avtoceste in hitre ceste – 2187 prometnih nesreč
oz. 12 % vseh nesreč (AVP-RS, 2019, str. 11).
Nesreč, povezanih z alkoholom, je bilo v preteklem letu 1490, od teh 22 s smrtnim izidom, 151
s hujšo telesno poškodbo in 632 z lažjo telesno poškodbo (AVP-RS, 2019).
Na svetu veliko število nesreč nastane tudi zaradi neustrezne varnostne razdalje in nepravilnega
prehitevanja. Ostali, dokaj pogosti vzroki za prometne nesreče so tudi: nezbranost med vožnjo
(telefoniranje, pisanje sporočil, brskanje po radiu itd.), neupoštevanje prometnih znakov in
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vožnja skozi rdečo luč, slabi vremenski pogoji (dež, sneg itd.), slaba vidljivost (tema, megla
itd.), nevarno/slabo cestišče (luknja, ovira, poledica itd.), divjad na cesti, napaka na vozilu
(spuščena pnevmatika) itd.
Letno poročilo Evropske komisije za promet iz leta 2018 navaja, da se je leta 2016 pripetilo
približno 1,1 milijon prometnih nesreč s telesno poškodbo ter dobrih 25 tisoč nesreč s smrtnim
izidom. Največ nesreč (54 %) se je zgodilo na hitrih cestah, nekoliko manj (38 %) v mestih oz.
urbanih središčih, najmanj (8 %) pa na avtocestah. Največji delež nesreč s smrtnim izidom je
bil zabeležen pri osebnih vozilih (47 %), sledijo motoristi (24 %) in pešci (22 %) (ERSO,
2018a).
Glede na raziskave (ITS international, 2016) je od 70 do 80 % skupni imenovalec večine
prometnih nesreč človek, in sicer tako v Sloveniji kot tudi v Evropski uniji in drugje po svetu.
Nekaj nesreč se pripeti tudi na račun drugih dejavnikov, kot so npr. okvara na vozilu,
poškodovana cestna infrastruktura, napaka na prometno-regulacijskem sistemu itd. Teh nesreč
je manj – vsekakor je najpogostejši vzrok za prometno nesrečo človeška napaka. Ljudje smo
bitja, ki delujemo s pomočjo inteligence in razuma, velikokrat pa na nas pri sprejemanju
odločitev vplivajo tudi čustva. Do prometne nesreče pride po navadi zato, ker je bila človeška
odločitev v dani situaciji napačna. Vzrokov za to je lahko več: nepoznavanje cestno-prometnih
predpisov, namerno ali nenamerno neupoštevanje cestno-prometnih predpisov, raznorazne
distrakcije, vožnja pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc, panična oz.
nepravilna reakcija v kriznih situacijah, površnost pri preverjanju izpravnosti vozila itd.
Kot že omenjeno, prihaja zaradi vedno večjega števila vozil do zasičenosti prometnega sistema,
s tem se zmanjša prometna pretočnost in prihaja do zastojev. Ti so najpogostejši ob določenih
urah (vožnja v in iz službe), ob koncu tedna (izleti) ter v poletnih mesecih, ko ljudje odhajajo
na dopust. Tudi tu lahko velik delež krivde pripišemo človeškemu faktorju, saj človek ni
zmožen vedno idealno speljevati in se zaustavljati, ko je to potrebno, ne vzdržuje popolne
varnostne razdalje, se ne vključuje v promet vedno tako, kot bi se moral, obenem pa je glavni
krivec za prometne nesreče, ki so velikokrat razlog za daljše zastoje.
Velik problem je tudi onesnaženje okolja, ki ga povzroča promet. V Evropi je promet glavni
vir izpustov CO2, ki po podatkih EEA botruje kar 27 % vseh izpustov CO2 v Evropski uniji.
Kar dve tretjini teh izpustov predstavljajo osebna vozila in kombiji. Obenem je promet edina
gospodarska panoga, pri kateri se je količina izpustov od leta 1990 do leta 2016 povečala. Če
bi želeli doseči plan klimatskih ciljev, sprejetih v Parizu, bi morali v primerjavi z letom 2005
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zmanjšati količino emisij, povzročenih z osebnimi vozili in kombiji, kar za 94 % in do leta 2050
popolnoma dekarbonizirati avtomobilsko industrijo. Trend rasti onesnaževanja, ki ga
povzročajo osebna vozila, bi lahko pripisali rasti potniške aktivnosti, merjene v potniških
kilometrih. Razlogi za vedno večje onesnaževanje okolja tičijo tudi v vedno večjih in težjih
avtomobilih, vedno močnejših avtomobilih in vedno večjem številu le-teh (Transport &
environment, 2018). Problem se skriva tudi v samem načinu vožnje ter v dejstvu, da ogromno
vozil ob svojem delovanju ne opravlja nobene poti (čakanje na semaforju, prižgan avto na
parkirišču itd.)
Rešitev za zgoraj omenjene težave je več. Nastalo situacijo se rešuje z različnimi ukrepi, kot so
npr.: izboljšanje prometne infrastrukture in varnosti vozil, novi ukrepi in cestno-prometni
predpisi, razne prometne politike, ozaveščanje in usposabljanje voznikov itd. V pričujočem delu
se osredotočam predvsem na inteligentne transportne sisteme na splošno, s katerimi bi lahko z
manjšimi posegi v okolje in manjšimi stroški precej omejili oz. zmanjšali navedeno
problematiko. Bolj specifično se problema v diplomski nalogi lotevam skozi inteligentne
transportne sisteme v osebnih vozilih. Poudarek je na inteligentnih transportnih sistemih v
osebnih vozilih, ki služijo predvsem za povečanje prometne varnosti, obenem pa vzporedno
delno rešujejo tudi problem prometne pretočnosti in onesnaženja okolja, kot tudi pripomorejo
k bolj ergonomski uporabniški izkušnji na splošno.
Vsebinsko je diplomska naloga razdeljena na 5 poglavij, ki so razdeljena na več podpoglavij.
V uvodu so predstavljeni namen in cilj naloge ter njena struktura. Sledi poglavje, ki inteligentne
transportne sisteme povzema na splošno (razlogi za uvajanje ITS, zgodovina ITS sistemov in
storitev, organizacije, odgovorne za implementacijo ITS, ITS arhitektura, projekt KAREN,
kooperatvni ITS sistemi, pregled stanja v svetu, EU in v Sloveniji). V tretjem poglavju so na
kratko opisani aktivni in pasivni sistemi varnosti. Sledi četrto poglavje, ki je temelj pričujočega
dela in opisuje ITS v osebnih vozilih. Navedeni in opisani so po mojem mnenju
najpomembnejši sistemi, ki so tako kot v KAREN klasifikaciji razdeljeni v šest skupin:
povečanje vidljivosti, avtonomna vožnja, izogibanje vzdolžnih trkov, izogibanje prečnih trkov,
varnostna, prisebnost, ublažitev posledic pred trki. Sledi 6. poglavje oz. zaključek, kjer je
najprej predstavljena problematika, sledi navedba načina reševanja dotične problematike, kot
se je lotevam v diplomski nalogi. Nato je predstavljena kratka vsebina dela, na koncu pa
ugotovitve in morebitne rešitve glede navedene problematike (prometne nesreče, zastoji in
onesnaženje okolja).
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Ugotavljam, da se z uporabo ITS v vozilih da rešiti kar nekaj od naštetih problemov, predvsem
v smislu preprečitve prometnih nesreč in s tem povečanja prometne varnosti. V nadaljevanju
bodo našteti nekateri navedeni problemi in podane rešitve, ki jih nudijo posamezni ITS v
osebnih vozilih.
a.) Nepravilen premik z vozilom
Rešitev ponujajo vsi tisti sistemi, ki voznika opozarjajo na določeno oviro oz. nepravilen
premik z vozilom.
Trke pri parkiranju preprečujejo sistemi za pomoč pri parkiranju (PAS, APAS). Sistemi, ki
voznika le opozarjajo, zmanjšajo možnost trka za 40 %, tisti s samodejno zavoro za skoraj 80
% (IIHS in HLDI, 2018), aktivni sistemi za pomoč pri parkiranju pa trke praktično odpravijo.
Nepravilnih premikov z vozilom je več vrst. Sem bi lahko pripisali vse premike, ki so v
nasprotju s prometnimi predpisi, oz. vse premike, pri katerih se spremeni smer vožnje, vozni
pas itd. Ker je premik z vozilom izredno širok pojem, je tudi sistemov, ki na nek način ponujajo
rešitev tega problema, relativno veliko. Izpostavil bi le najbolj očitne: asistenca za pomoč pri
menjavi voznega pasu, asistenca za ohranjanje smeri, sistem za ugotavljanje utrujenosti
voznika, elektronski sistem za nadzor stabilnosti, interni alkotest itd.
b.) Neprilagojena hitrost
Neprilagojena hitrost je tako v Sloveniji kot tudi po celem svetu eden od največjih problemov
in najpogostejših vzrokov za nastanek prometne nesreče, saj naj bi botrovala kar okoli 30 %
prometnim nesrečam s smrtnim izidom (ERSO, 2016b). Razlogi za neprilagojeno hitrost so
predvsem naslednji: neupoštevanje prometnega znaka (namerno, nenamerno), vožnja pod
vplivom alkohola, objestnost, slaba ocena razmer na cesti itd. Kar od 40 do 60 odstotkov
voznikov naj ne bi upoštevalo hitrostnih omejitev (ERSO, 2016b).
Najbolj specifičen ITS sistem v vozilu za reševanje problema neprilagojene hitrosti je vsekakor
opozorilnik za prekoračitev hitrosti. Ugotovitve kažejo, da višja stopnja avtonomnosti sistema
pomeni tudi večjo učinkovitost (ERSO, 2016b). Sistemi, ki voznika le opozarjajo, naj bi
zmanjšali število nesreč s poškodbami za okoli 20 %, sistemi, ki samostojno zmanjšajo hitrost
vozila, pa kar za 36 % ter nekje od 50 do 60 odstotkov za nesreče s smrtnim izidom (ERSO,
2016c).
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Sistema, ki posredno vplivata na ne/nastanek prometne nesreče, povezane z neprilagojeno
hitrostjo, bi bila še sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika in interni alkotest.
c.) Nepravilna stran oz. smer vožnje
Ob nepravilni strani oz. smeri vožnje največkrat pride do vzdolžnega trka. Iz tega izhaja, da so
najučinkovitejši pri odpravi tega problema sistemi za preprečevanje vzdolžnih trkov oz. bolj
natančno – asistenca za ohranjanje smeri LKA s pripadajočimi podsistemi: LDW za opozorila
prehajanja v drugi vozni pas, LCA za ohranjaje vožnje po sredini voznega pasu in LDP za
preprečevanje menjave voznega pasu.
Glede na poskuse, izvedene v tej smeri (manjše število vozil), naj bi ti sistemi zmanjšali
možnost nesreče za okoli 30 %. Zaenkrat ti sistemi delujejo optimalno le v kontroliranih
prometnih situacijah oz. na avtocestah (ERSO, 2016b).
Drugi sistemi, ki bi lahko preprečevali trke zaradi nepravilne strani oz. smeri vožnje, so tudi:
elektronski sistem za nadzor stabilnosti, asistenca za pomoč pri menjavanju voznega pasu,
asistenca za vožnjo skozi križišče, sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika, interni alkotest,
sistemi za povečanje vidljivosti.
d.) Neupoštevanje pravil o prednosti
Do trkov zaradi neupoštevanja pravil o prednosti lahko pride iz več razlogov, kot so npr.:
neupoštevanje in nepoznavanje cestno-prometnih predpisov, nezbranost, spregledanje vozila
itd.
Primer rešitve tega problema je asistenca pri vožnji skozi križišče. Sistem zaenkrat sicer še ni
v širši uporabi. Bolj pogost je sistem, ki nadzira prečno gibanje za vozilom in vozniku pomaga
pri vzvratni vključitvi v promet.
Sistema za preprečevanje trkov v povezavi z neupoštevanjem pravil o prednosti sta npr. tudi
sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika in interni alkotest.
e.) Alkohol
Alkohol je odgovoren za okoli 25 % nesreč, ki se zgodijo v Evropi (ERSO, 2016b).
Sistem, ki preprečuje vožnjo pod vplivom alkohola, se imenuje interni alkotest. Menim, da je
sistem zelo uporaben in da bi se ga moralo čim prej začeti serijsko vgrajevati v vozila. Obsežna
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študija sistemov, ki so že v uporabi, kaže, da je interni alkotest kar od 40 do 95 odstotkov bolj
učinkovit pri preprečevanju ponovne vožnje pod vplivom alkohola kot kazen ali odvzem izpita
(ERSO, 2016c).
Delno bi pri preprečevanju trkov, povezanih z alkoholom, pripomogli več ali manj vsi sistemi
v vozilu, edina prava rešitev pa bi mogoče bila poleg internega alkohola le še popolnoma
samovozeče vozilo, kjer voznik nima nikakršnega nadzora nad vozilom.
f.) Neustrezna varnostna razdalja
Varnostna razdalja je nekaj, kar menim, da predstavlja problem večini voznikov. Razlogov za
to je več: popolno razdaljo glede na hitrost je že samo po sebi težko oceniti, utrujenost,
objestnost, nezbranost itd.
Sistem, ki problem najbolj neposredno rešuje, je po mojem mnenju prilagodljivi tempomat, ki
samodejno drži (zavira in pospešuje) nastavljeno varnostno razdaljo.
Ob kriznih situacijah, do katerih pride zaradi neustrezne varnostne razdalje, pa lahko z
asistiranjem vozniku pri manevriranju (zaviranje, zavijanje itd.) pripomorejo k preprečitvi
nesreče tudi naslednji sistemi: sistem proti blokiranju koles pri zaviranju, pomoč pri zaviranju
v sili in sistem za samodejno zaviranje v sili, prednostna zavora in elektronski sistem za nadzor
stabilnosti.
Pri preventivi bi tako kot v večini primerov pripomogla tudi sistem za ugotavljanje utrujenosti
voznika in interni alkotest.
g.) Nepravilno prehitevanje
Vzrok za nastanek nesreče ob nepravilnem prehitevanju je po navadi ta, da voznik enostavno
spregleda zadaj vozeče vozilo, ki je lahko v mrtvem kotu.
Sistem, ki je v osebnih vozilih v uporabi za preprečevanje teh nesreč, se imenuje asistenca za
pomoč pri menjavi voznega pasu, podsistem le-te pa je t. i. BLIS. Velikokrat so v teh nesrečah
vpleteni tudi kolesarji ali motoristi in nekatere raziskave kažejo, da lahko ta sistem zmanjša
nesreče vozil s kolesarji tudi za okoli 13 %.
V nadaljevanju bom preostale vzroke prometnih nesreč in njihove rešitve, ki jih najdemo znotraj
ITS sistemov v osebnih vozilih, predstavil v tabeli 3.
Diplomska naloga, UL FPP 2019

65

Logar J.: Inteligentni transportni sistemi v osebnih vozilih

Tabela 3. Seznam vzrokov za prometno nesrečo in pripadajočih rešitev v obliki ITS sistemov
v osebnih vozilih
VZROK ZA PROMETNO NESREČO

REŠITEV V OBLIKI ITS SISTEMOV
V OSEBNEM VOZILU

Nezbranost

med

vožnjo

(utrujenost, Sistem za ugotavljanje utrujenosti voznika,

alkohol, telefoniranje, pisanje sporočil, interni alkotest
brskanje po radiu itd.)
Neupoštevanje prometnih znakov in vožnja Asistenca pri vožnji skozi križišče, sistem
skozi rdečo

za ugotavljanje utrujenosti voznika, interni
alkotest

Slabi vremenski pogoji (dež, sneg, veter Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju,
itd.)

elektronski sistem za nadzor stabilnosti

Slaba vidljivost (tema, megla itd.)

Dvojni ksenonski žarometi, asistenca za
boljšo

vidljivost

ponoči,

prilagodljivi

žarometi
Nevarno/slabo cestišče (luknja, ovira, Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju,
poledica itd.)

elektronski sistem za nadzor stabilnosti

Divjad na cesti

Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju,
elektronski sistem za nadzor stabilnosti

Napaka na vozilu (spuščena pnevmatika, Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah,
nedelujoči žarometi itd.)

opozorilni znaki na armaturni plošči

Vsi našteti sistemi preprečujejo, da bi prišlo do prometne nesreče. Ko do prometne nesreče
pride, pa nastopijo elementi pasivne varnosti, ki blažijo posledice prometne nesreče. To so
predvsem: karoserija, oblika notranjosti vozil, varnostni pas (omejevalnik zatezne sile
varnostnega pasu), zračna blazina, zaščita pešcev. Sistem, ki rešuje življenja, potem ko je do
nesreče že prišlo, je tudi eKlic, za katerega študije, opravljene na Finskem, kažejo, da lahko
zmanjša možnost za smrt za 4–8 odstotkov (ERSO, 2016b).
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Problem pretočnosti prometnega sistema oz. problem zastojev bi se z uporabo ITS sistemov v
osebnih vozilih sicer nekoliko dalo omiliti, vendar so pri tem veliko učinkovitejši drugi ITS
sistemi, ki so del prometne infrastrukture. To so predvsem razne inteligentne regulacijske
označbe oz. znaki, ki imajo največji učinek na avtocestah (pametne avtoceste), elektronsko
cestninjenje, uporaba povezav med vozili in vozili z infrastrukturo V2X in I2X. Nekoliko manj
elegantna rešitev, ki zajema večji vložek v prometno infrastrukturo, je enostavno gradnja novih
cest, širjenje obstoječih itd. Države se trudijo povečati prometno pretočnost tudi z raznimi
prometnimi politikami, s spodbujanjem javnega prevoza, kolesarjenja itd.
Znotraj samih ITS sistemov v osebnih vozilih se najde bolj malo sistemov, ki neposredno in
učinkovito rešujejo problem prometne pretočnosti. Eden takih je morda prilagodljivi oz. aktivni
tempomat, ki samodejno drži konstantno varnostno razdaljo, kar po nekaterih študijah poveča
prometno pretočnost. Med take sisteme se lahko šteje npr. tudi sistem za globalno
pozicioniranje GPS, ki vozniku olajša najti (najhitrejšo) pot, na račun česar bi se prav tako
povečala prometna pretočnost. Gledano iz perspektive, da do zastojev velikokrat pride zaradi
prometnih nesreč, pa bi lahko rekli, da posredno na prometno pretočnost vplivajo vsi tisti ITS
sistem v osebnih vozilih, ki večajo prometno varnost. Sicer bi se dotični problem
najučinkovitejše dalo rešiti z vpeljavo popolnoma samovozečih vozil. Zaenkrat so ta vozila še
v fazi testiranj, obenem pa je zelo pomembno, da bi bila vsa vozila v prometnem sistemu
samovozeča, sicer bi se problem le še povečal.
Problem onesnaženja okolja bi najlažje rešili z vpeljavo prevoznih sredstev, ki za svoj pogon
uporabljajo čim bolj čisto energijo (elektrika, vodik itd.), ter z zmanjšanjem števila vozil in z
njimi prepeljanih kilometrov. Obenem bi na zmanjšanje izpustov vplivali vsi tisti ITS sistemi
znotraj prometne infrastrukture, ki večajo prometno pretočnost (elektronsko cestninjenje).
Kar se tiče ITS sistemov v osebnih vozilih, ki bi pozitivno vplivala na zmanjšanje onesnaženja
okolja, moram reči, da jih ni prav veliko in tudi niso najbolj učinkovita. Po mojem mnenju bi
trenutno stanje vsaj nekoliko omilila predvsem sistem start/stop, ki samodejno ugasne avto ob
mirovanju (rdeča luč), in prilagodljivi tempomat, ki preprečuje stalno pospeševanje in
zaviranje.
Skozi prebiranje razne literature in raziskovanje vse mogočega o ITS sistemih v osebnih vozilih
in o avtonomni vožnji sem ugotovil, da vse v povezavi z dotičnimi sistemi oz. tehnologijo le ni
tako pozitivno. Ti sistemi imajo tudi nekaj slabosti oz. pomanjkljivosti in omejitev. V
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nadaljevanju bom skušal predstaviti le-te kot tudi podati svoje mnenje, skrbi in bojazni glede
navedenih sistemov.
Veliko pozornost bi bilo treba nameniti že sami implementaciji teh sistemov v prometni sistem.
Implementacija mora biti postopna, saj raziskave kažejo, da se človek počasi prilagaja na take
sisteme, ki zelo spremenijo dojemanje vožnje kot take. Predvsem za starejše voznike bi bilo
smiselno uvesti predavanja oz. delavnice, kjer bi se seznanili z delovanjem in uporabo teh
sistemov. Sistemi so sprva lahko moteči in nam z distrakcijami (svetlobna, zvokovna, mehanska
opozorila) celo zmanjšujejo pozornost na vožnjo.
Prav tako se vozniki začnejo kmalu preveč zanašati na sisteme in postanejo pri vožnji preveč
sproščeni, pogumnejši in celo nepazljivi. Pri višji stopnji avtonomnosti bi se voznikom zaradi
zanašanja na sisteme lahko tudi zmanjšale vozniške sposobnosti.
Nekateri sistemi so občutljivi na vremenske pogoje in se zaradi njih učinkovitost le-teh izredno
zmanjša. Tu gre predvsem za sisteme, ki delujejo po principu zaznavanja svetlobnega valovanja
in jih neprimerni vremenski pogoji (dež, sneg, ekstremna svetloba) lahko zelo onesposobijo.
Rešitev za to je v kombiniranju oz. spajanju zaznave iz več tipal hkrati ter v komunikaciji V2X
(Kukkala, V. K., Pasricha, S., Tunnell, J., Bradley, T. H., 2018).
Ti sistemi zaradi preračunavanja zahtevnih algoritmov potrebujejo napredno strojno opremo,
ki ob svojem delovanju porabi veliko energije. Ker je količina energije v osebnem vozilu
omejena, bi bilo treba strojno opremo izpopolniti in tehnološko dovršiti. Tako bi se zmanjšala
poraba energije, povečala pa bi se učinkovitost teh sistemov (Kukkala, V. K., Pasricha, S.,
Tunnell, J., Bradley, T. H., 2018).
Po navadi so naprednejši ITS sistemi v osebnih vozilih razviti in testirani ter prilagojeni na
uporabo v določenem geografskem območju, kar jim daje določene omejitve. Težava je v tem,
da se cestne označbe in prometni znaki po posameznih državah lahko razlikujejo. Rešitev
problema je v izboljšanju algoritmov in uvajanju komunikacije V2X (Kukkala, V. K., Pasricha,
S., Tunnell, J., Bradley, T. H., 2018).
Vozila postajajo vedno bolj povezana z različnimi sistemi in subjekti/objekti znotraj celotnega
prometnega sistema, in sicer preko različnih omrežij, kot so npr. brezžično omrežje WIFI, NFC
komunikacijske tehnologije, omrežja 4G ali 5G, V2X itd. Ti vozilu omogočajo komuniciranje
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z drugimi sistemi in sprejemanje ter oddajanje podatkov, obenem pa so vozila zaradi tega
komuniciranja precej ranljiva in dovzetna za hekerske napade. Napadalci lahko prevzamejo npr.
nadzor nad zaviranjem in pospeševanjem, izklopijo motor ali pri višji stopnji avtonomnosti celo
manevrirajo vozilo. To ima lahko katastrofalne posledice. V zgodovini je bilo že kar nekaj
demonstracij hekerskih napadov pod znanstvenim nadzorom (Kukkala, V. K., Pasricha, S.,
Tunnell, J., Bradley, T. H., 2018). Problem je izrednega pomena in se povečuje s stopnjo
avtonomnosti vozila. Popolnoma samovozeče vozilo bi za svoje namene lahko npr. uporabili
tudi teroristi. Menim, da je problemu hekerskih napadov treba posvetiti toliko časa in sredstev,
kolikor je potrebno, da bo sistem 100-odstotno varen. Zagotoviti je treba popolnoma varno
omrežje znotraj vozila kot tudi varno komuniciranje navzven (Kukkala, V. K., Pasricha, S.,
Tunnell, J., Bradley, T. H., 2018). Zavedam se, da je v realnosti to zelo težko pričakovati oz.
doseči.
Kot že omenjeno, je za večino prometnih nesreč kriv človek oz. voznik. Z ITS sistemi v osebnih
vozilih se da večino človeških napak omiliti ali celo izničiti. Po drugi strani pa je pri večji
stopnji avtonomnosti ravno človek tisti, ki lahko reši situacijo in se izogne prometni nesreči. V
nekaterih situacijah lahko namreč predvsem naprednejši sistemi ali popolnoma samovozeče
vozilo zatajijo. Sistemi se zanašajo na tipala, kamere, radarje itd., ki pa ne delujejo optimalno
v vseh razmerah. Razlogov za nepravilno delovanje je veliko, in sicer: okvara, neprimerni
pogoji, premik tipala, umazanija na tipalu, hekerski napad, neprimerna cestna infrastruktura –
talne označbe ali poškodba cestišča itd. V teh primerih je nujno, da voznik prevzame nadzor
nad vozilom, kar pa pri popolnoma samovozečih vozilih morda ne bo več mogoče. V povezavi
s tem izhaja tudi to, da so zaenkrat ti sistemi po večini najuporabnejši na avtocestah, manj pa
na regionalnih cestah in v mestnih središčih.
Zagovorniki samovozečih vozil zagovarjajo stališče, da naj bi se zaradi manjše varnostne
razdalje in ožjih pasov, ki jih potrebujejo avtonomna vozila, zmanjšalo število zastojev in
povečala prometna pretočnost. To bo možno doseči šele, ko bodo vsa vozila avtonomna,
trenutno pa bi za kaj takega potrebovali vozni pas, rezerviran samo za avtonomna vozila, kar
predstavlja nove posege v cestno infrastrukturo in s tem povezane stroške. Prav tako bi se na
račun varnosti in možnosti opravljanja drugih stvari med vožnjo povečala želja po vožnji in to
bi dodatno lahko povečalo zastoje. Tudi pešci bi se zavedali, da jih tako vozilo ne bo povozilo
in bi lahko brez skrbi hodili čez cesto, kar zopet lahko poveča zastoje. Po oceni nekaterih
institucij in podjetij v Ameriki bi lahko ob splošni uporabi samovozečih vozil Američani čutili
povečanje zastojev še 40 let po uvedbi le-teh (ITS international, 2016).
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Po mojem mnenju so ITS sistemi v osebnih vozilih korak v pravo smer in se z njihovo uvedbo
problemi lahko omilijo, kar kažejo tudi trenutne raziskave ter kazalci glede prometnih nesreč.
Treba se je le zavedati vseh pretečih nevarnosti, pomanjkljivosti, slabosti in omejitev. Potreben
je zelo smotrn in preudaren razmislek o tem, kako sisteme implementirati v obstoječi prometni
sistem ter kako se bodo na to odzvali vozniki in drugi udeleženci v prometu. Potrebna je
postopna implementacija in nekako tako so se zadeve lotile tudi organizacije in institucije, ki
delujejo na tem področju. Tako naj bi morala biti vsa vozila v Evropski uniji do leta 2024
opremljena z samodejnim zavornim sistemom, sistemom za ohranjanje voznega pasu, sistemom
za spremljanje hitrostnih omejitev in opozarjanje na prekoračitev hitrosti ter s posodobljenimi
varnostnimi pasovi. Obvezen bo tudi interni alkotest, opozorilni sistem v primeru zmanjšane
pozornosti voznika (npr. pri uporabi pametnih mobilnih telefonov), senzorji ali kamera za
vzvratno vožnjo in sistem za zaviranje v sili (A. L., STA, 2019). Zanimivo je, da gre skoraj pri
vsakem izumu oz. novi tehnologiji za dvorezen meč oz. nož, s katerim lahko režemo kruh ali
pa ubijemo človeka. Zelo pomembno je, da se zagotovi, da bodo sistemi vsekakor uporabljeni
samo za prave namene in bodo služili v dobro celotnega človeštva. Ti sistemi lahko izredno
pripomorejo k povečanju prometne varnosti in prometne pretočnosti, zmanjšanju
onesnaževanja okolja in razbremenitvi voznika, ki mu bo uporabniška izkušnja postala
prijetnejša. Med vožnjo bo namreč možno opravljati druge reči in s tem bo privarčevan
dragoceni čas. Menim, da bo najbolj kritičen, razburljiv in obenem zanimiv ravno prehod iz
vožnje, kot smo jo poznali še pred nekaj leti, kjer ima voznik popoln nadzor nad vozilom, in
med popolnoma samovozečim vozilom na drugi strani. Človek oz. voznik bo tu igral glavno
vlogo, saj bo lahko obenem krivec ali pa rešitelj nastale situacije. Skratka, če bo poskrbljeno za
nedotakljivost sistemov in če bo napredek na področju tehnologij, ki jih najdemo v teh sistemih,
potekal tako kot sedaj, moram reči, da imam pozitiven pogled na to, kako bodo sistemi vplivali
na zgoraj naštete probleme v prihodnosti. Morda pa se nekdaj le uresniči tako močno zaželena
vizija 0, kar pomeni nič smrtnih žrtev, nič zastojev in nič izpustov v okolje.
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