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Az időskori vezet ők segítése intelligens 
eszközökkel a közúti közlekedésben



Téma indoklása

• Idősödő vezetői társadalom

• Társadalmi érdek az idős emberek segítése 

• Mobilitási igények kiszolgálása

• Biztonságosabb közlekedésre törekvés

• Gyakran használják az autóikat az idősek

• Esetleges baleset esetén az idősek könnyebben 

és súlyosabban megsérülhetnek
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Intelligens közlekedési rendszerek

3

• ITS, mint témához kapcsolódó fogalom 
meghatározás

• Célkitűzések, a rendszerekkel kapcsolatosan

• Intelligens jármű, a biztonságosabb 
közlekedésért



Projektek a problémák feltárásához 
és céljaik 
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•A korral bizonyos képességek csökkennek

•Növekvő baleseti kockázat a 70 év felettiek  esetén 

•Technológiai támogatás kifejlesztése

•Cél:

• Helyzetek felmérése, melyekkel az idős vezetők 

találkozhatnak az utakon, és milyen hibákat 

követnek el a tesztelés alatt.



Kutatási projektek
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• Franciaország

• Németország

• Ausztrália

• Amerika



Vizsgálati útvonal

• Útvonal teljesítése

• Bal- és jobb kanyarok

• Körforgalmak

• Sebesség korlátozások

• Különböző úttípusok

• Kontroll a tesztút alatt
6



Kanyarodás….
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Sikeresen teljesített kanyarodások

asszisztenssel

asszisztens 
nélkül



Forgalomban közlekedés
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a, gyorsítósávon történő becsatlakozás

b, sávváltás utáni egyenletes haladás

c, belső sávban folyamatos haladás



Önértékelés
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Eltérés az önértékeléstől

• A rendszer a tesztút során többször 
beavatkozott

• Hangjelzés vagy az autó mozgásában 
történő változás

• Kritikus pontok: balra kanyarodás, 
sebesség változtatása, sávváltás, követési 
távolság betartása



Adaptív sebességtartó automatika

• menetsebesség-szabályozás

• 25 km/h menetsebesség felett alkalmazható

• fő alkalmazási terület: autóút és autópálya

• vezető viseli a teljes felelősséget a járműért 

• ráfutásos balesetek esetén
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Automatikus fékezés

• sebesség meghatározás

• jármű időben történő megállítása

• figyelmetlenség vagy elalvás esetén
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Holt tér érzékelés

• kamerák folyamatosan pásztázzák a 
kocsi melletti és mögötti területet

• jelzőfény gyullad ki 

• másodpercenként 25 fénykép

• segítség sávváltásnál 

• 10 km/óra sebességnél 

lép működésbe
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Ütközéselkerülő rendszerek

• keresztirányú ütközésjelző 

• sávváltás támogatás 

• frontális- és ráfutásos ütközéselkerülő 
rendszer 
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Jövőkép a tanulmányi elképzelések 
szerint

• Csökkenő baleseti mutatók

• Balesetek súlyossága kisebb

• Megmentett emberéletek

• Biztonságosabb utazási körülmények

!

• A felelősség továbbra is az emberé!

2014. november 17.15



Köszönöm a figyelmet!

2014. november 17.16


