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Резиме: С обзиром на чињеницу да већину саобраћајних незгода изазове човек, очекује се да
смањењем утицаја човека на саобраћај дође и до смањења броја саобраћајних незгода.
Аутономна возила представљају један од начина како да се смањи директан утицај пропуста
учесника у саобраћају. Анализом просторне расподеле саобраћајних незгода са аутономним
возилима на подручју Калифорније, утврђено је да се преко 70% саобраћајних незгода са
аутономним возилима догодило у раскрсници. Имајући ово у виду, од великог значаја је
упоредити околности настанка саобраћајних незгода са аутономним возилом и саобраћајних
незгода са искључиво конвенционалним возилима у раскрсници. Током анализе као
статистички алат коришћена је мултиномна логистичка регресија. Овај статистички алат је
изабран као алат који је погодан за анализу утицаја независних променљивих на категоријске
променљиве. У раду су такође анализирани пропусти учесника у саобраћају и околности у
којима су се ови пропусти догодили. Посебан акценат је стављен на карактеристике пута и
околине својствене за настанак ових незгода. На основу анализе добијених резултата

1
Ђорђе Петровић, дипл. инж. саобраћаја, асистент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, Београд, Република Србија, dj.petrovic@sf.bg.ac.rs
2
др Далибор Пешић, дипл. инж. саобраћаја, ванредни професор, Универзитет у Београду – Саобраћајни
факултет, Војводе Степе 305, Београд, Република Србија, d.pesic@sf.bg.ac.rs
3
др Бојана Милошевић, доцент, Универзитет у Београду – Математички факултет, Студентски трг 16,
Београд, Република Србија, bojana@matf.bg.ac.rs
4
др Радомир Мијаиловић , дипл. инж. машинства, редовни професор, Универзитет у Београду –
Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Република Србија, radomirm@sf.bg.ac.rs

271

Ђорђе Петровић, Далибор Пешић, Бојана Милошевић, Радомир Мијаиловић
ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОПУСТА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ И ОКОЛНОСТИ НАСТАНКА
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА АУТОНОМНИМ ВОЗИЛИМА У РАСКРСНИЦИ

дефинисане су мере и уређаји који утичу на смањење броја саобраћајних незгода у којима
учествују аутономна возила. .
Кључне речи: аутономно возило, саобраћајна незгода, безбедност саобраћаја, раскрсница,
мултиномна логистичка регресија.
Abstract: Considering the fact that most traffic accidents are caused by a human, it is expected that
the reduction of the human influence on traffic will also result in a decrease in the number of traffic
accidents. Autonomous vehicles are one of the ways to reduce the direct influence of human
mistakes on traffic. By analyzing the spatial distribution of traffic accidents with autonomous
vehicles in the California, it has been found that over 70% of traffic accidents with autonomous
vehicles occurred at a intersection. Therefore, it is very important to compare the circumstances
surrounding the occurrence of traffic accidents with an autonomous vehicle and traffic accidents
with only conventional vehicles at the intersection. For the analysis was used statistical tool
multinomial logistic regression. This statistical tool is selected as a tool that is suitable for analyzing
the impact of independent variables on categorical variables. This paper also analyzes the mistakes
of traffic participants and the circumstances in which these mistakes occurred. A special emphasis
is given on the characteristics of the road and the environment characteristic for the occurrence of
these accidents. Based on the analysis of the obtained results defined measures and devices that
influence the reduction of the number of traffic accidents involving autonomous vehicles.
Keywords: autonomous vehicle, traffic accident, road safety, intersection, multinomal logistic
regression.

1.

УВОД

Тренутно се врше тестирања аутономних возила широм света, а највећи број
ових тестирања обавља се на подручју Сједињених Америчких Држава (САД).
Поједине компаније већ су оствариле преко 5 милиона пређених километара
аутономним возилима у више држава на подручју САД (Waymo, 2018). Процене
говоре да ће 2050. године аутономна возила чинити преко 80% укупне продаје
возила, преко 40% у укупној флоти возила и преко 50% укупне пређене
километраже свих возила (Litman, 2018). С обзиром на тренутно стање и процене
будућег развоја аутономних возила, дефинитивно ова возила представљају
будућност друмског саобраћаја.
Масовним увођењем аутономних возила може се очекивати значајно смањење
саобраћајних незгода које су настале услед људских грешака. Оптимистичне
процене говоре да ће у тренутку када аутономна возила буду чинила 90% удела на
тржишту, број саобраћајних незгода и погинулих опасти за чак 90% (Fagnant and
Kockelman, 2015). Сличне процене износе и Unselt et al. (2013) који процењују да
2070. године у Немачкој неће бити саобраћајних незгода које су настале као пропуст
возача.
Иако су процене користи аутономних возила за безбедност саобраћаја прилично
оптимистичне први резултати тестирања аутономних возила нису у складу са
очекивањима. Наиме, саобраћајна незгода са аутономним возилом на подручју
Калифорније догоди се на око сваке 42.000 миља (Dixit et al., 2016; Favarò et al.,
2018, 2017), док се незгода са конвенционалним возилом догоди на сваких 500.000
миља (Favarò et al., 2018, 2017), односно 2 милиона миља (Dixit et al., 2016). Дакле,
значајно чешће се догађају саобраћајне незгоде са аутономним возилом. Међутим,
треба имати у виду различите начине прикупљања података који се односе на
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саобраћајне незгоде са аутономним возилима и конвенционалним возилима.
Извештаји о саобраћајним незгодама са аутономним возилом на путевима
Калифорније који су коришћени у конкретним истраживањима (Dixit et al., 2016;
Favarò et al., 2018, 2017) обухватали су све незгоде без обзира колика је њихова
величина последица. Већина незгода са аутономним возилима је са мањим
последицама – материјалном штетом или лаком телесном повредом. Наиме, Favarò
et al. (2017) су пронашли да је 92,3% незгода са аутономним возилима било
искључиво са материјалном штетом, док су преостале незгоде поред материјалне
штете изазвале и лакше повреде путника у возилу. С обзиром да је имплементација
аутономних возила још у повоју није могуће са сигурношћу тврдити њихов
емпиријски утицај на безбедност саобраћаја.
До сада спроведеним истраживањима није вршено поређење настанка
саобраћајних незгода са учешћем аутономног возила у односу на саобраћајне
незгоде у којима су учествовала само конвенционална возила. Поред тога, до сада
акценат није стављен на специфичну локацију настанка саобраћајних незгода –
раскрсница. Из тог разлога, циљ овог рада је да упореди околности настанка
саобраћајних незгода са аутономним возилом, у различитим режимима кретања, и
саобраћајних незгода са искључиво конвенционалним возилима у раскрсници. На
овај начин, побољшава се разумевање односа аутономног и конвенционалног
возила у раскрсници са аспекта настанка саобраћајних незгода. На основу
спроведених анализа, дат је предлог мера и будућих истраживања којe би
побољшале разумевање између аутономних и конвенционалних возила у
саобраћају, и које би утицале на смањење броја саобраћајних незгода са учешћем
аутономних возила у раскрсници.
2.
2.1.

МЕТОДОЛОГИЈА
Креирање базе података

У овом раду анализиране су саобраћајне незгоде које су се догодиле на подручју
америчке савезне државе Калифорнија. Податке о саобраћајним незгодама са
аутономним возилима прикупља Калифорнијски секретаријат за моторна возила
(Californian Department of Motor Vehicles – CA DMV) и ови подаци су јавно доступни
(CA DMV, 2018). Подаци о саобраћајним незгодама са конвенционалним возилима
доступни су у више извора. У овом раду коришћени су подаци из Transportation
Injury Mapping System (TIMS) базе података (TIMS, 2018) због извршеног мапирања
саобраћајних незгода на подручју Калифорније.
Анализом извештаја о саобраћајним незгодама у којима су учествовала
аутономна возила пронађене су 124 саобраћајне незгоде са аутономним возилом на
укупно 110 локација у периоду од јануара 2015. до децембра 2018. године на
подручју Калифорније. Од укупно 110 локација њих 78 су раскрснице где се
догодило 90 саобраћајних незгода са аутономним возилом, што чини 72,6% свих
незгода са аутономним возилом. На овим раскрсницама у периоду од 2013. до 2017.
године догодила се 471 саобраћајна незгода са искључиво конвенционалним
возилима. Укупно 561 саобраћајна незгода је била предмет истраживања овог рада.
Саобраћајне незгоде за које нису били познати подаци о типу незгоде и
пропустима возача који су довели до настанка незгоде су били елиминисани из даље
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анализе. Типови незгода који су се догодили мање од 20 пута су такође
елиминисани. У креираној бази то су типови незгода чеони судар (16), ударац у
објекат (19) и превртање (6). Због лакше анализе и услед релативно малог узорка
сви пропусти су груписани у две велике групе: непоштовање прописа (непоштовање
саобраћајне сигнализације, неприлагођена брзина, непоштовање првенства пролаза,
непоштовање првенства пролаза пешака, прекршај од стране пешака и кретање
погрешном страном пута и сл.) и погрешно извођење маневра (небезбедна промена
саобраћајне траке, недржање одстојања, неправилно претицање/обилажење,
неправилно скретање, небезбедан почетак кретања и сл). Након извршених
корекција базе података преостао је узорак од 436 саобраћајних незгода.
2.2.

Статистичка анализа

У овом раду коришћен је статистички алат – мултиномна логистичка регресија.
Овај тип регресије је погодан приликом обраде категоријских променљивих. Наиме,
циљне променљиве овог рада тип саобраћајне незгоде и пропусти за настанак
незгоде су категоријске променљиве. Општи модел мултиномне логистичке
регресије за референтну j* категорију зависне променљиве гласи:
log �

П𝑖𝑖𝑖𝑖

П𝑖𝑖𝑖𝑖∗

� = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑇𝑇 𝛽𝛽𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 ≠ 𝑗𝑗 ∗

(1)

где XiT представља транспоноване вредности вектора независне променљиве 𝑋𝑋𝑖𝑖 .
Вектор Xi означава независну променљиву, где i представља редни број
опсервације. Параметар βj представља коефицијент вектора за ј-ти ниво зависне
променљиве. Практично, k-ти елемент параметра βj представља промену логаритма
шанси за категорију j наспрам рефернтне категорије ј*, уколико дође до повећања за
једну јединичну вредност k-те независне променљиве, под условом да су све остале
променљиве константе. Избор референтне категорије не утиче на квалитет модела,
али утиче на промену вредности коефицијената модела. У овом раду вршена је
ротација референтних категорија како би се добиле свеобухватне информације о
међусобном односу категорија зависних променљивих.
За појединачни утицај независних променљивих на зависне променљиве
израчунавана је χ2 статистика која тестира нулту хипотезу: „Сви регресиони
коефицијенти независне променљиве су једнаки нули“. Провера оправданости
употребе модела вршена је помоћу Pearson χ2 тест статистике који тестира нулту
хипотезу: „Модел има добро поклапање са подацима“. Статистички значајне
разлике се усвајају за ниво од 0,05.
За потребе овог истраживања креирана су три модела мултиномне логистичке
регресије: модел за типове саобраћајних незгода без категорије пешака
(променљива са 3 категорије), модел за типове саобраћајних незгода укључујући и
пешаке (променљива са 4 категорије), али без испитивања утицаја аутономних
возила у конвенционалном режиму и модел за пропусте настанка саобраћајне
незгоде (променљива са 2 категорије). Креирање два модела за анализу типова
саобраћајних незгода извршено је због непостојања саобраћајних незгода са
пешаком у ком је учествовало аутономно возило у конвенционалном режиму. С
обзиром да регресиони модел за пропусте настанка саобраћајних незгода има 2
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категорије, овај модел представља модел бинарне логистичке регресије. Независне
променљиве чији се утицај испитује су: учесник у незгоди (аутономно возило у
аутономном режиму, аутономно возило у конвенционалном режиму или
конвенционално возило), број саобраћајних трака, семафор и тип пута. Приликом
анализе посебан акценат је стављен на променљиву учесник у незгоди.
3.

РЕЗУЛТАТИ

Применом мултиномне логистичке регресије креирани су модели за испитивање
утицаја категорија независних променљивих на типове саобраћајних незгода без
категорије пешака (Табела 1 и 2), на типове саобраћајних незгода укључујући и
пешаке, али без испитивања утицаја аутономних возила у конвенционалном режиму
(Табела 3) и пропусте који су довели до настанка саобраћајних незгода (Табела 4).
Тестирањем хипотеза о појединачном утицају независних променљивих на зависну
утврђено је да променљиве број саобраћајних трака χ2 = 4,430 (df = 2; p = 0,351) и
семафор χ2 = 1,625 (df = 1; p = 0,444) немају утицај на зависну променљиву тип
саобраћајне незгоде без категорије пешака. Са друге стране, тестирањем
појединачног утицају независних променљивих на зависну променљиву тип
саобраћајне незгоде укључујући и пешаке, али без испитивања утицаја аутономних
возила у конвенционалном режиму пронађено је да променљива семафор χ2 = 2,597
(df = 1; p = 0,458) нема утицај на посматрану зависну променљиву. Код модела који
анализира пропусте две променљиве нису показале статистички значајан утицај и
то променљиве семафор χ2 = 0,006 (df = 1; p = 0,940) и тип пута χ2 = 4,526 (df = 2; p
= 0,104). Вредност Pearson χ2 тест статистике за оцену модела који испитује утицај
независних променљивих на типове саобраћајних незгода без категорије пешака
износи χ2 = 8,335 (p = 0,401), што оправдава употребу овог модела. Добар модел
добија се и када се испитује утицај независних променљивих на типове
саобраћајних незгода укључујући и пешаке, али без испитивања утицаја аутономних
возила у конвенционалном режиму χ2 = 18,485 (p = 0,950). Pearson χ2 тест статистика
модела који разматра пропусте који су довели до настанка незгоде износи χ2 = 2,591
(p = 0,628), и такође оправдава употребу креираног модела.
Табела 1. Мултиномна логистичка регресије за типове саобраћајних незгода без
категорије пешака – референтна категорија: упоредна вожња
Променљива
Сустизање
Учесник у
незгоди
Тип пута
Бочни судар
Учесник у
незгоди
Тип пута

Категорија

Референтна
категорија

B

P

OR

95% ИП за OR
доња горња

АВ у конвенц. режиму
АВ у аутоном. режиму
Физички раздвојен
кол.
Двосмерни пут

Конвенц.
возило

1,003
1,677

0,145
<0,01

2,725
5,352

0,708
2,214

10,49
12,94

Једносмерни
пут

1,968

<0,01

7,159

2,859

17,93

0,067

0,852

1,069

0,531

2,150

АВ у конвенц. режиму
АВ у аутоном. режиму
Физички раздвојен
кол.
Двосмерни пут

Конвенц.
возило

-0,067
-2,699

0,926
0,013

0,935
0,067

0,226
0,008

3,877
0,561

Једносмерни
пут

0,688

0,145

1,990

0,789

5,019

0,020

0,952

1,020

0,536

1,939
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Табела 2. Мултиномна логистичка регресије за типове саобраћајних незгода без
категорије пешака – референтна категорија: бочни судар
Променљива
Сустизање
Учесник у
незгоди
Тип пута

Категорија
АВ у конвенц.
режиму
АВ у аутоном.
режиму
Физички раздвојен
кол.
Двосмерни пут

Референтна
категорија

Конвенц.
возило
Једносмерни
пут

95% ИП за OR
доња
горња

B

P

OR

1,070

0,050

2,915

0,999

8,303

4,376

<0,01

79,52

10,711

590,3

1,280

<0,01

3,597

1,837

7,042

0,047

0,885

1,048

0,554

1,982

Табела 3. Мултиномна логистичка регресије за типове саобраћајних незгода укључујући и
пешаке, без аутономних возила у конвенционалном режиму – референтна категорија:
пешак
Променљива

Категорија

Упоредна вожња
Учесник у
АВ у аутоном. режиму
незгоди
Једна
Број саобр.
трака
Две
Физички раздвојен
кол.
Тип пута
Двосмерни пут
Сустизање
Учесник у
АВ у аутоном. режиму
незгоди
Једна
Број саобр.
трака
Две
Физички раздвојен
кол.
Тип пута
Двосмерни пут
Бочни судар
Учесник у
АВ у аутоном. режиму
незгоди
Једна
Број саобр.
трака
Две
Физички раздвојен
кол.
Тип пута
Двосмерни пут

Референтна
категорија

Конвенц.
возило
Три и више
Једносмерни
пут
Конвенц.
возило
Три и више
Једносмерни пут
Конвенц.
возило
Три и више
Једносмерни
пут

95% ИП за OR
доња горња

B

P

OR

2,270

0,040

9,675

1,113

84,08

-2,100
-0,237

<0,01
0,619

0,122
0,789

0,035
0,309

0,426
2,011

-0,163

0,770

0,849

0,285

2,530

1,337

<0,01

3,808

1,557

9,316

4,035

<0,01

56,53

7,184

445,0

-1,776
0,208

<0,01
0,630

0,169
1,231

0,051
0,529

0,563
2,863

1,906

<0,01

6,725

2,752

16,44

1,311

<0,01

3,711

1,533

8,984

-0,551

0,700

0,577

0,035

9,519

-1,342
-0,122

0,011
0,768

0,261
0,885

0,093
0,393

0,733
1,991

0,449

0,318

1,567

0,649

3,786

1,159

<0,01

3,188

1,466

6,932

Анализом резултата добијених мултиномном логистичком регресијом за типове
судара без категорије пешака уочава се да аутономна возила у аутономном режиму
у односу на конвенционална возила чешће учествују у незгодама типа сустизање
него ли у свим осталим типовима незгода. На пример, из Табеле 1 се види да су 5,4
пута веће шансе да ће аутономно возило у аутономном режиму у односу на
конвенционално возило учествовати у незгоди типа сустизање него ли типа
упоредна вожња у раскрсници, уколико сви остали параметри остану константни. У
односу на незгоде типа бочни судар ови резултати су још и значајнији. Наиме,
бележе се око 80 пута веће шансе у односу на незгоде типа бочни судар (Табела 2).
Анализом модела мултиномне логистичке регресије који укључује и пешаке (Табела
3), али без категорије аутономних возила у конвенционалном режиму, уочава се да
су 56,5 пута веће шансе да ће аутономно возило у аутономном режиму у односу на
276

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

конвенционално возило учествовати у незгоди типа сустизање него ли типа пешак
у раскрсници Поређењем осталих парова типова незгода уочава се да аутономна
возила у аутономном режиму у односу на конвенционална возила чешће учествују
у незгодама типа упоредна вожња него у незгодама типа бочни судар, око 15 пута
(Табела 1) и пешак, око 10 пута (Табела 3). Карактеристично за први модел
мултиномне логистичке регресије (Табела 1 и 2) је и то да нису уочене значајне
разлике између категорија аутономно возило у конвенционалном режиму и
конвенционално возило. Остале променљиве, које унапређују квалитет модела,
имале су статистички значајан утицај приликом поређења неколико парова типова
саобраћајних незгода.
Табела 4. Бинарна логистичка регресије за групу пропуста за настанак саобраћајне незгоде
– референтна категорија: погрешно извођење маневра
Променљива

Категорија

Непоштовање прописа
АВ у конвенц. режиму
Учесник у
незгоди
АВ у аутоном. режиму
Једна
Број саобр.
трака
Две

Реферeнтна
категорија
Конвенц.
возило
Три и више

B

P

OR

-0,943
-1,264
0,480
-0,266

0,043
<0.01
0,155
0,304

0,390
0,282
1,616
0,766

95% ИП за OR
доња
горња

0,156
0,160
0,834
0,461

0,972
0,498
3,134
1,273

Модел бинарне логистичке регресије за групе пропуста који су довели до
настанка саобраћајне незгоде показује да непоштовање прописа, у односу на
погрешно извођење маневра, чешће доводи до настанка саобраћајних незгода са
конвенционалним возилима него са аутономним возилима, без обзира на режим
кретања. Конкретно, аутономно возило у аутономном режиму у односу на
конвенционално возило има 3,5 пута веће шансе да учествује у незгоди изазваној
пропустом погрешног извођења маневра него у незгоди изазваној пропустом
непоштовање прописа, под условом да су све остали параметри не промењени
(Табела 4). Овај однос је нешто мањи када се упореде аутономна возила у
конвенционалном режиму и конвенционална возила и износи 2,6 (Табела 4).
Променљива број саобраћајних трака не утиче значајно на посматрану зависну
променљиву.
4.

ДИСКУСИЈА

Применом мултиномне логистичке регресије за типове саобраћајних незгода
утврђено је да су незгоде типа сустизање значајно чешће у односу на све остале
анализиране типове незгода, када се пореде категорије учесника у незгоди
аутономно возило у аутономном режиму са конвенционалним возилом. Разлог за
постојање овако великих разлика може да буде у чињеници да возачи у
конвенционалним возилима још увек нису довољно навикнути на начин кретања
аутономних возила у аутономном режиму приликом проласка кроз раскрсницу.
Кретање аутономних возила у аутономном режиму пројектовано је тако да
апсолутно поштује саобраћајне прописе: не прекорачују ограничење брзине, не возе
агресивно, не компензују ризик, немају закаснеле реакције, немају периоде ометене
пажње и сличне недостатке карактеристичне за човека (Fagnant and Kockelman,
2015). Због тога, првенствено грешке возача конвенционалних возила услед
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агресивније вожње у раскрсници доводе до настанка саобраћајних незгода типа
сустизање. Наиме, самопријављени проценат прекорачења брзине у насељу у 38
земаља света износи чак 61% (Meesmann et al., 2018). С обзиром на постојање
друштвено прихватљивих одговора, овај проценат се може сматрати још и већим.
Резултате који иду у прилог овим закључцима добили су и Tibljaš et al. (2018), који
су прогнозирали да ће са порастом удела аутономних возила у аутономном режиму
у саобраћајном току доћи до повећања броја конфликата типа сустизање на
кружним раскрсницама.
Са друге стране, типови незгода бочни судар и пешак у раскрсници се ређе
бележе код аутономних возила у аутономном режиму него код конвенционалних
возила у односу на остале типове незгода. Главни разлог за овакве резултате за тип
незгоде бочни судар може бити претпоставка да аутономна возила у аутономном
режиму имају бољи преглед ситуације у раскрсници у односу на возаче
конвенционалних возила. Уз помоћ сложених система за перцепцију околине и
предикцију кретања објеката у околини аутономна возила у аутономном режиму
имају могућност да свеобухватније виде саобраћајну ситуацију и донесу одлуку на
који начин проћи кроз раскрсницу. Због тога аутономна возила у аутономном
режиму неће ући у раскрсницу, осим ако услови за то нису безбедни. Слично као и
код бочних судара, аутономна возила у аутономном режиму прате кретање пешака
у саобраћају и врше предикцију кретања, с тим да током тог праћења и предикције
аутономна возила у аутономном режиму нису ометена другим утицајима који су
карактеристични за човека. Иако постоји бојазан о утицају аутономних возила у
аутономном режиму на безбедност рањивих учесника у саобраћају (Brar and
Caulfield, 2017; Sandt and Owens, 2017), ипак се може рећи да су пешаци безбеднији
када се у њиховом окружењу крећу аутономна возила у аутономном режиму. Ово је
сагласно и са перцепцијом пешака у истраживању које су спровели Hulse et al. (2018)
на узорку од око 1.000 испитаника у Уједињеном Краљевству.
Поређењем учесталости типова саобраћајних незгода међу категоријама
аутономних возила у конвенционалном режиму и конвенционалних возила нису
утврђене статистички значајне разлике. Овакав закључак се може сматрати и
очекиваним јер је у оба случаја главни доносилац одлука човек.
У односу на конвенционална возила код аутономних возила, у свим режимима,
су ређе саобраћајне незгоде у раскрсници које су настале услед пропуста возача
непоштовање прописа него ли услед погрешног извођења маневра. С обзиром да се
аутономна возила у аутономном режиму крећу тако да поштују саобраћајне прописе
(Fagnant and Kockelman, 2015) и предвиђају путање кретања других учесника у
саобраћају, без обзира да ли су оне у складу са прописима, очекивано је да
аутономна возила у аутономном режиму ређе учествују у незгодама насталим као
последица непоштовања пропуста. Ређи пропусти типа непоштовање прописа код
аутономних возила у конвенционалном режиму се могу објаснити претпоставком
да возачи аутономних возила са више пажње управљају возилима него што то чине
возачи конвенционалних возила. Генерално се може рећи да аутономна возила
покушавају да компензују ризик који стварају возачи конвенционални возила.

278

14. Међународна Конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, Србија, Копаоник, 10 – 13. април 2019.

5.

ЗАКЉУЧАК

Боље разумевање настанка саобраћајних незгода са аутономним возилом
омогућиће управљачима безбедности саобраћаја у локалним заједницама да
применом адекватних мера и политика омогуће ефикасну имплементацију ових
возила. Поред потенцијалног унапређења безбедности саобраћаја, већа употреба
аутономних возила са собом ће донети и друге бенефите као што су смањење
саобраћајних загушења, смањење потрошње горива и емисије издувних гасова,
унапређење мобилности, смањење потребе за возачима, ефикасније коришћење
паркинга, економске уштеде, олакшавање људских живота (Fagnant and Kockelman,
2015). Из тог разлога, веома је значајно за локалне заједнице да у самом почетку
смањe број саобраћајних незгода са аутономним возилима како би позитивни
ефекти коришћења ових возила дошли до пуног изражаја.
У овом раду вршено је поређење саобраћајних незгода са аутономним возилом,
у различитим режимима кретања, у односу на незгоде са конвенционалним
возилима у раскрсници. Применом мултиномне логистичке регресије утврђено је да
аутономна возила у аутономном режиму у односу на конвенционална возила чешће
учествују у незгодама типа сустизање у односу на све остале типове саобраћајних
незгода. Добра страна увођења аутономних возила је смањење броја незгода типа
бочни судар и пешак, које су тежих последица по учеснике у незгоди. Иако се још
увек не може са сигурношћу рећи да аутономна возила у аутономном режиму
изазивају мање саобраћајних незгода, може се уочити тренд да су незгоде са овим
возилима мањих последица. Резултати који су добијени анализом пропуста за
настанак незгоде показали су да су аутономна возила у стању да значајно смање
стопу саобраћајних незгода које су настале услед непоштовања саобраћајних
прописа у односу на стопу незгода насталих услед погрешног извођења маневра.
Имплементацијом аутономних возила додатно ће се компензовати пропусти других
возача који су повезани са непоштовањем прописа.
Практично, проблем сустизања аутономних возила од стране возача
конвенционалних возила би се могао делимично решити креирањем светлосних и
звучних уређаја који би додатно скретали пажњу возача конвенционалних возила о
промени начина кретања аутономних возила у аутономном режиму. У будућности
је потребно креирати аутономна возила тако да у што већој мери компензују грешке
возача конвенционалних возила, као што су грешке типа сустизање. У том циљу је
потребно унапредити прецизност постојећих мапа високе резолуције које користе
аутономна возила како би ова возила имала више маневарског простора за
компензацију грешака возача конвенционалних возила.
Током истраживања постојала су и извесна ограничења. Прво, с обзиром да
тестирање аутономних возила тек узима озбиљне размере није забележен велики
број саобраћајних незгода са овим возилима. Осим америчке савезне државе
Калифорнија остале државе у којима се тестирају аутономна возила још увек нису
обезбедиле јавне извештаје о настанку тих незгода или нису препознали аутономна
возила у својим евиденцијама. Још један проблем јесу некомплетне базе података о
саобраћајним незгодама са конвенционалним возилима, што је захтевало корекцију
почетне базе података и смањења узорка. Услед услова које је потребно задовољити
како би статистичка анализа била поуздана нису у обзир узете све категорије
зависних променљивих или су оне груписане.
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САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА АУТОНОМНИМ ВОЗИЛИМА У РАСКРСНИЦИ

У будућим истраживањима акценат треба ставити на незгоде са аутономним
возилом у аутономном режиму. Такође, потребно је унапређивати постојеће базе
података о саобраћајним незгодама са аутономним возилима како би се у будућим
истраживањима могле вршити квалитетније анализе које би довеле до бољег
разумевања односа између човека возача и аутономних возила у аутономном
режиму. Поред тога, потребно је размотрити и појединачни утицај напредних
система безбедности саобраћаја која се користе код аутономних возила.
6.

ПРИЗНАЊА

Ово истраживање је подржано од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије (пројекти бр. 174012, 36010, 36022 и 36027).
7.
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