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  מבוא .1

 

אכיפה של חוקי התעבורה והענישה המלווה אותה היא אחד הכלי� המשמעותיי� להשפיע על 

�סקר הספרות שיוצג . התנהגות המשתמשי� בדר( ועל הסיכו) שלה� למעורבות בתאונות דרכי

�האכיפה , קיימא*מראי� שעל מנת שתהיה לה השפעה משמעותית ובת כא) מגלה שמחקרי� רבי

כ( שהמשתמשי� בדר( יקבלו תחושה שסיכוייה� להיתפס במידה , צריכה להיות בהיק# גדול

�ההיק# המעשי של אכיפה משטרתית באמצעות בני , אול�. ויבצעו עבירת תנועה ה� משמעותיי

עבודה זו מתמקדת באפשרות . � ותקציבאד� מוגבלת באופ) מעשי על ידי מגבלות כוח אד

להשתמש בטכנולוגיות אוטומטיות על מנת להגדיל את היק# האכיפה ואת מגו) העבירות שנית) 

  .לאכו#

  

�, החלק הראשו) כולל סקירה ספרותית של השפעת האכיפה. הדוח המסכ� כולל שני חלקי

ת הצד הטכנולוגי של החלק השני כולל א. הבטיחות בדרכי� ובעיקר אכיפה אלקטרונית על

תאור של האלגוריתמי� לזיהוי כלי רכב ברצ# וידאו שפותחו בעבודה והתוצאות : העבודה

חלק זה כולל ג� דיו) עקרוני לגבי המבנה . שהתקבלו בשימוש באלגוריתמי� אלו במקרה מבח)

 �האפשרי והתכונות של מערכת אכיפה אוטומטית שתעשה שימוש באלגוריתמי� אלו או דומי

�לה .
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  השפעת האכיפה על הבטיחות בדרכי�: 1חלק 
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  מבוא .1

  

עבודה מהווה סקר ספרות של המחקרי� שנערכו בשני� האחרונות בנוגע לאכיפה חלק זה של ה

. במסגרת מחקרי� אלו נבדקו השפעות סוגי� שוני� של אכיפה על הבטיחות. של תקנות התעבורה

�אכיפת חציית צמתי� מרומזרי� , כיפת מהירות הנסיעהא: סוגי האכיפה שנסקרו בעבודה ה

�ואכיפה ע� , אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול, אכיפת אי חגירת חגורות בטיחות, באור אדו

: פי שני פרמטרי�*ההשפעה של האכיפה על הבטיחות נבדקה על. הקמת משטרת התנועה הארצית

כ) נבדקה ההשפעה *כמו. וקי התנועהההשפעה על תאונות הדרכי� וההשפעה על היק# הציות לח

אומרת כיצד משפיעה אכיפה בנקודה מסוימת על הבטיחות בכל *זאת, המרחבית של האכיפה

  .האזור

  

האכיפה . אכיפה ידנית ואכיפה אוטומטית: מקובל להבדיל בי) שני סוגי� של שיטות אכיפה

ה אוטומטית כוללת הידנית כוללת ניידת משטרתית המוצבת בצד הדר( ועוצרת רכבי� ואכיפ

לכ) האכיפה הידנית . מצלמות שמוצבות בדר( ולא מצריכות תפעול שוטר לאור( זמ) עבודת)

נהיגה תחת השפעת אלכוהול ובמקרי� של , מתבטאת לרוב באכיפה של אי חגירת חגורות בטיחות

האכיפה האוטומטית באה לידי מימוש . שימוש במכשירי ראדאר עבור אכיפת מהירות נסיעה

  .כיפת חציית צומת מרומזר באור אדו� ובאכיפת מהירויות נסיעהבא

  

מטרת מחקרי� רבי� שנבדקו בעבודה זו הייתה לבחו) מה) דרכי הפעולה הנכונות ביותר להשגת 

הרעיו) הוא ניצול תקציב . עקב מחסור בתקציבי� לפעולות משטרתיות אלו, התוצאות המיטביות

  .קיי� להשגת תוצאות טובות יותר

  

הא� אכיפה מסוגלת להגביר את : השאלה העיקרית שעבודה זו מתייחסת אליה היא, כו�לסי

�נערכה , מתו( סקירת המחקרי� בנושא? באילו אופני� ובאיזו מידה, וא� כ), הבטיחות בדרכי

וגובשו , י חלוקה לסוגי האכיפה השוני�"השוואה ערכית וכמותית בי) התוצאות שהתקבלו עפ

  . מסקנות בנושא
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  מההקד .2

  

�. אחד הנושאי� העיקריי� העומדי� כיו� על הפרק במדינת ישראל הוא נושא הבטיחות בדרכי

�מנתוני הלשכה . תאונות הדרכי� גובות מחיר כבד בכל שנה ג� של הרוגי� וג� של פצועי

 17,193עמד על  2006המרכזית לסטטיסטיקה נמצא כי מספר תאונות הדרכי� ע� נפגעי� בשנת 

לאור( השני� ). 87% *כ(והיתר קלות ) 11%*כ(קשות  1871, )2%*כ(קטלניות  373כאשר מתוכ) 

ג� ירידה במספר תאונות *כמו, קיימת מגמה כללית של ירידה בכמות תאונות הדרכי� הכוללת

המתאר את המגמה  2.1' להל) תרשי� מס). קשות וקטלניות, קלות(הדרכי� בחלוקה לפי חומרת) 

  .חמשת השני�  האחרונותבמספר התאונות הכולל לאור( 

  

השתנות מספר התאונות הכולל לאור� השני�
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  השתנות מספר התאונות לאור( השני�: 2.1' תרשי� מס

  

בחינת המגמה לאור( השני� צריכה להיבדק ג� עבור היחס של התאונות בהתא� לשינוי בנסועה 

�) 'קילומטראז(במצב בו בשתי שני� שונות מספר התאונות היה זהה א( הנסועה . לאור( השני

להל) תרשי� המציג את . קט), היקלע לתאונת דרכי� פר מרחק נסיעההסיכוי של אד� ל, עלתה

  .מ נסועה לאור( חמשת השני� האחרונות"מליו) ק \כ תאונות "סה: נתוני היחס

השתנות היחס:  מספר תאונות כולל  \  מליו� ק"מ נסיעה,  לאור�  

השני�

0.398
0.407

0.446
0.456

0.487

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

2002 2003 2004 2005 2006

שנה

מ 
ק"
ן 
יו
ל
מ
 \
ת 
נו
או
ת
כ 
"
ה
ס

ה
ע
סי
נ

  

  השתנות מספר התאונות לנסועה לאור( השני�: 2.2' תרשי� מס
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מ "מליו) ק \נית) לראות מגמה ברורה של ירידה ביחס מספר התאונות הכולל  2.2' מתרשי� מס

י "מציגה עפ, 2005שבבדיקה של מספר התאונות הראתה עליה לעומת שנת ,  2006ג� שנת . נסועה

�  .יחס זה ירידה בסיכוי של נוסע להיקלע לתאונת דרכי

  

בהשוואה של השינוי היחסי לאור( השני� בי) שני הגרפי� מתקבל כי מספר התאונות הכולל פחת 

. 18%*מ נסיעה פחת במש( חמשת השני� בכ"כולל למיליו) קוכי היחס של מספר תאונות  8%*בכ

מכא) שמגמת הירידה בתאונות הדרכי� היא בפועל הרבה יותר משמעותית מזו המצטיירת 

  .מבדיקת השינוי במספר התאונות בלבד

  

מ נסועה יכולה להיות מושפעת מגור� "הירידה בכמות התאונות וביחס מספר תאונות למיליו) ק

רמת הכבישי� עולה (מגור� התשתית , )דישי� בעלי מנגנוני הגנה מפני תאונותרכבי� ח(הרכב 

נהיגה בטיחותית (וג� מהגור� האנושי  \או ) וכוללת יותר אביזרי בטיחות ובאיכות טובה יותר

אשר , עבודה זו תבח) את השפעת הגור� האנושי על הירידה בכמות התאונות). ומודעות בכביש

  .י אכיפה משטרתיי� שוני�תיבדק כפונקציה של מבצע

  

  

כאשר מצויני� נתוני תאונות באר2 הכוונה לתאונות מדווחות למשטרה ועל כ) מדובר    :הערה

 �  ).לא נכללי� תאונות נזק בלבד(בתאונות ע� נפגעי
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  אכיפת מהירות נסיעה .3

  

י רישומי "עפ, מכלל תאונות הדרכי�  בישראל לאור( חמשת השני� האחרונות נגרמו 6% *כ

תאונות הדרכי� הקטלניות שנבעו מנהיגה . עקב נהיגה במהירות מופרזת, טרת ישראלמש

מכלל תאונות הדרכי�  16% *במהירות מופרזת במהל( חמשת השני� האחרונות מהוות כ

נתו) זה מצביע על כ( שאחת הסיבות העיקריות לתאונות דרכי� קטלניות היא נהיגה . הקטלניות

מספר מחקרי� בדקו את ההשפעה של מהירות הנסיעה . נה מקריתדוגמא זו אי. במהירות מופרזת

כי חומרת התאונות גדלה באיטיות ) Solomon )1964מצא  1964כבר בשנת . על חומרת התאונה 

ג� .   ועולה בצורה חדה יותר במהירויות גבוהות יותר, שעה\מייל 60עד למהירות נסיעה של 

Godwin and Kulash )1988 ( הסכימו �חומרת התאונה , שבמהירויות נסיעה גבוהותואחרי

האנרגיה הקינטית המשתחררת בעת הפגיעה היא הסיבה לעליה בחומרת התאונה ע� עליה . גדלה

על כ) ישנה חשיבות גדולה באכיפת . במהירות בעת ההתנגשות משו� שהיא שווה לריבוע המהירות

�  .מהירויות נסיעה גבוהות במטרה לצמצ� פגיעה בחיי אד

  

  השפעה על התאונות  3.1

  

בשנת . החלו להשתמש באוסטרליה במצלמות מהירות ככלי למדידת הבטיחות בכביש 1999בשנת 

בחנו ) Anderson and Edgar )2001. התוכנית הורחבה ונוספו עוד מצלמות קבועות וניידות 2000

תה של ה� מצאו הפח. חודשי� לאחר תחילתה 17שני� לפני התכנית ועד  3את התאונות במש( 

. עליה באתרי הביקורת ללא המצלמות 41% *בכמות התאונות הקטלניות באתרי המצלמות ו 74%

כאשר ה� כללו . תוצאות אלו היו בעלות ער( מוגבל עקב מספר התאונות הקטלניות המועט

בבדיקת� את כלל התאונות ע� נפגעי� התקבל מדג� שימושי יותר שממנו נמצאה הפחתה של 

בה� לא , וקטלניות באתרי המצלמות לעומת אתרי הביקורת ללא המצלמות בתאונות קשות 36%

בבדיקת אחוז התאונות הקטלניות מס( התאונות הקשות והקטלניות נמצא כי . היה כל שינוי

והיווה פחות מרבע מהער(  2.3%באתרי הביקורת לפני הפעלת התוכנית אחוז זה עמד על ער( של 

ע� הפעלת התכנית חומרת התאונות באתרי . התכנית שהתקבל באתרי המצלמות לפני הפעלת

  .3.2% *כאשר החומרה באתרי הביקורת עלתה ל, 4%המצלמות פחתה בצורה יסודית לער( של 

  

א( רק במספר קט) של  1986במחוז ויקטוריה באוסטרליה הופעלו מצלמות מהירות כבר משנת 

�ית כללה עליה משמעותית בגילוי התכנ. החלה לפעול תכנית מצלמות התנועה 1989בשנת . אתרי

מצלמות אור  35* מצלמות מהירות חדשות ו 60עבירות מהירות וחציה באור אדו� באמצעות 

�מטרת התכנית הייתה לשנות את התנהגות הנהג בכדי להפחית את מהירויות הנסיעה בכל . אדו

*מורות בכובכ( להקטי) את מספר התאונות הח, חודשי� 12*6ש תו( "קמ 15*10 *האזורי� ב

10% .�. המצלמות הוצבו על רכבי� או על חצובות כ( שאפשרו את ניידות� המהירה בי) האתרי

* שיטות הניתוח בה� השתמשו היו חדשניות ואוטומטיות כ( שאפשרו ניתוח של מקסימו� כלי

אפקט ההרתעה לגבי נהיגה במהירות מופרזת נסק במהרה לרמות . הרכב האפשרי ביחידת זמ)

מליו) בדיקות  2*ועד ל 1991*1990מליו) בדיקות רכבי� במהל( השני�   8.2* מ. וחדגבוהות במי
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על תוכנית זו נמצא כי ) Bourne and Cooke )1993 מתו( מחקר שביצעו . 1992בחודש בשנת 

  ).3.1' ראה תרשי� מס( 1992עד לאוגוסט  25%*וביותר מ 1990בשנת  16%*כמות התאונות ירדה ב

  

   

  .1992*1987לאור( השני�  *אוסטרליה , תאונות דרכי� בויקטוריה: 3.1' תרשי� מס

  

ה� . בדקו את השפעת התכנית על נפגעי� בתאונות הדרכי�) 1993( Bourne and Cookeכ) *כמו

כאשר כמות הנפגעי� שהייתה זקוקה לטיפול  21%*פחתה כמות הנפגעי� ב 1990*מצאו כי ב

בכמות הנפגעי�  40%שהתקבלה הייתה הפחתה של תוצאה נוספת . 22%*החולי� פחתה ב*בבית

  .3.2' כפי שנית) לראות בתרשי� מס 1989משנת 

  

 Bourne and Cooke )1993( ,figure 3: מקור
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  .1992*1987לאור( השני�  * אוסטרליה , נפגעי� בתאונות דרכי� בויקטוריה: 3.2' תרשי� מס

  

בשנה הראשונה של  30%מתו( בדיקת השינוי בכמות התאונות הקטלניות נמצאה הפחתה של 

נוספי�  21%והפחתה של , )1989חיי אד� בהשוואה לשנת  229שווה להצלה של (התוכנית 

מאז  45%*תשלו� ההרוגי� בויקטוריה הצטמצ� ב, לסיכו�. 1991במחצית הראשונה של שנת 

  ).3.3ראה תרשי� ( 1989שנת 

  

 Bourne and Cooke )1993( ,figure 4: מקור
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  .1992*1987לאור( השני�  * אוסטרליה , תאונות קטלניות בויקטוריה: 3.3' תרשי� מס

  

) SLEC- Speed Limit Enforcement Cameras(טניה פועלות מצלמות אכיפת מהירות בברי

) Hess and Polak )2003. א( עדיי) קיי� דיו) לגבי יעילות� בהפחתת שיעור התאונות, 1991משנת 

 * ניתחו במחקר� את השפעת) של מצלמות אכיפת מהירות על שיעור התאונות ב

Cambridgeshire ,שימוש בבעזרת , בריטניה * time series data  )11שנאס# לאור �הנתוני� . שני

במהל( התקופה שבי) Cambridgeshire *תאונות ע� נפגעי� שנרשמו ב 31,042כללו מידע מתו( 

 �המטרה המוצהרת שלשמה . 43מספר האתרי� בה� הוצבו מצלמות היה . 2001*1990השני

כ) מיקו� הצבת * על. נשת הנהגי�הוצבו המצלמות הייתה הפחתת שיעור התאונות ולא הע

�קופסת המצלמות נצבעה בצבע צהוב בוהק ושילוט לאזהרה על מצלמות , המצלמות פורס� ברבי

ניתוח ראשוני שבוצע על נתוני התאונות הראה . מ ממיקו� המצלמה"ק 1בדר( הוצב ברדיוס של 

ניתוח של . בניתוח דבר שהצרי( התייחסות נוספת, השפעה חזקה של עונתיות על נתוני התאונות

time series analysis פותחה שיטה להסרת . חוש# את הנוכחות של מרכיבי מגמה ושל עונתיות

ההשפעה של שני מרכיבי� אלו מהנתוני� ולהשוואה של רמת התאונות הממוצעת לפני ואחרי 

השיטה נבנתה בדר( כזו שתוכל להבחי) בי) ההשפעה הממשית של התקנת . התקנת המצלמות

החקירה הראשונית של ההשפעות של מצלמות . צלמות ובי) ההשפעה של הרגרסיה לממוצעהמ

ללא השפעת המגמתיות והעונתיות חושבה עבור כל אתר מצלמה " לפני ואחרי"אכיפת מהירות 

בכדי לחשב . 18%*רוב השינויי� נצפו בהפחתה ברמה החודשית הממוצעת של התאונות בכ. לחוד

סוכמו בשלב ראשו) ממוצעי רמות תדירות התאונות , האתרי� את ההשפעה הכוללת על כל

התקבלה . לאור( כל האתרי� וחושב השוני בי) שני הסכומי� הללו" לפני ואחרי"הארוכות טווח 

  

  Bourne and Cooke )1993( ,figure 5: מקור
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למרות שרוב האתרי� . 31.26%תוצאה שמוערכת בהפחתה במספר התאונות ע� נפגעי� של 

סי באתרי� הבודדי� הראה טווח שונות השינוי היח, הבודדי� הראו הפחתות במספרי התאונות

ע� רמת  *15.17%ההשפעה הממוצעת היחסית בי) כל האתרי� הייתה . 336%+ועד  100%- *מ

מציע שההשפעה באתר מסוי� , שלמרות שמאוד רחב, 97%* ל * 100%בטווח שבי)  95%בטחו) של 

פעה הממוצעת במחקר הוצגה בעיה בשימוש בהש. בעלת סיכוי רב יותר להפחתה מאשר להוספה

�המידע עבור אתרי� , בפועל. הפשוטה לאור( אתרי� שוני� והיא שמשקל שווה נית) לכל האתרי

ארוכות או רמות ממוצע תאונות חודשי גבוהות יותר או שניה� יהיו " אחרי"ע� תקופות הרצה 

אתרי� ע� כמות נתוני� רבה יותר צריכי� לקבל משקל רב יותר . באופ) כללי אמיני� יותר

בממוצע חודשי  31.26%לאחר התאמת מקדמי� התקבלה לבסו# הפחתה של . חישוב המקד�ב

  .של מספר התאונות ללא השפעת מגמתיות ועונתיות

  

Hess )2004 (מ �הוא . Cambridgeshire *ביצע מחקר המש( למחקרו שנה קוד� לכ) ע� הנתוני

�להבחי) בי) הרמות השונות של המחקר אינו יכול היה , טע) כי עקב מגבלות בגישת המחקר הקוד

כ) הוא לא נת) הערכה מדויקת כלשהי לטווח *וכמו, )קשות וקטלניות, קלות(חומרת התאונות 

מצלמות בנוס# למצלמות  7במחקר ההמש( נוספו עוד ). אזור התפיסה(ההשפעה של המצלמות 

 Hessמטרת מחקר זה הייתה להרחיב את המחקר של ). מצלמות 49כ "סה(מהמחקר המקורי 

and Polak )2003 (ע" �י שימוש בנתוני� רבי� יותר ואימו2 השיטה בה משקלי� שוני� מותאמי

לש� הערכת ההשפעה של המצלמות נעשה , מעבר לכ(. לרמות שונות של חומרה של תאונות

בנוס# לנטרול התלות במגמתיות , שימוש בגישה המנטרלת תלות בגורמי� שתלויי� בזמ)

כ( שנית) למשל , שרת הערכה של השפעת המצלמות במרחקי� שוני� מה)הגישה מאפ. ועונתיות

  ).משפיעות עליו" (תופסות"לכמת את תפקוד המצלמות במושגי� של האזור שה) 

  

 2002סדרת הנתוני� שנבדקה כללה את הנתוני� מהמחקר המקורי ובנוס# נתוני תאונות עד שנת 

מספר הכולל של תאונות בה) השתמשו היה ה). תוספת של שנתיי� נוספות מעבר למחקר המקורי(

44,376 �י חומרת הפציעה הגבוהה ביותר של "חומרת התאונות נקבעה עפ. תאונות ע� נפגעי

תו( , המצלמות מוקמו באופ) שנראו בברור, י חוקי בריטניה"נזכיר כי עפ. הנפגעי� בתאונה

נציי) שוב כי . ומ� ברבי�מ מכל מצלמה ופרסו� מיק"ק 1שימוש בשילוט מתריע בטווח רדיוס של 

מטרת התכנית היא למנוע מהנהגי� לנהוג במהירות מופרזת תו( שימוש בגור� הפחד  ולאו 

�נית) לומר כי את ההצלחה הגדולה ביותר השיגו המצלמות שמעול� לא , לכ). דווקא הענשת נהגי

  .תפסו א# נהג

  

" לפני", תרי מצלמותי חלוקה לחודשי� ולא"במחקר נעשה חישוב של חומרת התאונות עפ

. טווחי מרחק שוני� 4ועבור , ללא השפעה של גורמי� שתלויי� בזמ), התקנת המצלמות" אחרי"ו

נציי) כא) כי בטווח .  השפעה מרחבית. 3.3התוצאות והמסקנות שהתקבלו מפורטי� בפרק 

ההשפעה הממוצעת של התקנת המצלמה ) מאתר המצלמה' מ 250(המיידי של המצלמות 

  ).י התייחסות למשקל"עפ(במספר התאונות ע� נפגעי�  45.74%הייתה הפחתה של  שהתקבלה
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בסקירה זו ה� . ביצעו סקר ספרות על הקשר שבי) אכיפה ותאונות דרכי�) 2003(גיטלמ) והקרט 

מציגי� אומד) מסכ� לאפקט הבטיחותי של אכיפת מהירות ה) ידנית וה) אוטומטית שביצעו 

Elvik et al. )1997 .(אכי)אחת , ניידות משטרה 2כלל שילוב בי) *פת המהירות הידנית כוללת בדר

גלויה לעצירת הרכב ) אחת או קבוצה(מוסוות בעלת הציוד למדידת ותיעוד העבירה והשניה 

אכיפת המהירות האוטומטית מתייחסת לחריגות שונות מהפרוצדורה . ח התנועה"ורישו� דו

גיטלמ) והקרט טועני� כי .  ח תנועה"ומוסר לו דוהרגילה שבה שוטר עוצר את הרכב העבריי) 

בי) אכיפה נייחת , באכיפה הידנית, בעשורי� הקודמי� בספרות המקצועית היה מקובל להבדיל

התייחס בעיקר לפיקוח על התנועה באמצעות רכב משטרתי נע , לטענת�, ההבדל. לאכיפה ניידת

לגבי ) 1997( .Elvik et alד) שביצע מוצג אומ 3.1' בטבלה מס. לעומת הרכב שחונה בצד הדר(

, ב"מחקרי� שנערכו בארה 17המתבסס על ממצאי� של ) בעיקר נייחת(אכיפת מהירות ידנית 

  . נורווגיה ואנגליה, פינלנד, שוודיה, אוסטרליה

  

  .אפקט בטיחותי של אכיפה ידנית נייחת של מהירות הנסיעה: 3.1' טבלה מס

  

במספר התאונות ע�  6%יפת מהירות ידנית מביאה לירידה של נית) לראות כי אכ 3.1מתו( טבלה 

*כמו). שני האפקטי� מובהקי� מבחינה סטטיסטית(בתאונות קטלניות  14%נפגעי� ולירידה של 

  ).אינה מובהקת(בתאונות נזק בלבד  1%כ) נית) לראות עליה של 

  

פייני� וממצאי� מתו( מציגה מא, )Elvik et al. )1997מתו( נתוני מחקר� של ,  3.2' טבלה מס

   70* מחקרי� שנערכו בשנות ה 4בהתבסס על , אומד) מסכ� לאפקט האכיפה הידנית הניידת

  . 80*וה
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  .אפקט על תאונות שנצפה בארבע מחקרי� שוני� –השפעת האכיפה הידנית הניידת : 3.2טבלה 

  

סטטיסטית מתו( הטבלה נית) לראות כי תוצאות מחקר אחד בלבד התקבלו מובהקות מבחינה 

כ) נית) לראות שבמחקרי� *כמו). שני� 3.5(והוא המחקר שבח) את הנתוני� לאור( הזמ) המרבי 

  התקבל אחוז השינוי הממוצע בתאונות הקט) ביותר ) חודשי� 7*6(שנבדקו לאור( זמ) קצר 

האכיפה , לאור( זמ)). *6%(בדומה לאפקט ההרתעה שהתקבל באכיפה הנייחת ) * 4% * *7%(

  .במספר התאונות הממוצע 18%*שיגה תוצאות הרתעה טובות יותר של ירידה בהניידת ה

  

מציגה את האפקט המשוקלל של האכיפה הידנית הניידת בהתבסס על המקורות  3.3' טבלה מס

, בתאונות ע� נפגעי� ולכ) נראה 16%התוצאות מציגות ירידה מובהקת של . 3.2המוצגי� בטבלה 

  . השפעה גדולה יותר מאשר לאכיפה הנייחתכי לאכיפה הניידת , מבדיקה זו

  

  

  .אפקט בטיחותי מסכ� של אכיפה ידנית ניידת של מהירות הנסיעה: 3.3' טבלה מס

  

י "האכיפה האוטומטית של מהירויות הנסיעה מתבטאת ברישו� דיגיטלי של נתוני העבירה ע

א נלקח למעבדה הו, לאחר שמתמלא סרט הצילו�. מצלמות וידאו המוצבות במספר אתרי� בדר(

חות תנועה "מתו( הנתוני� שמופקי� מהסרט נרשמי� דו. י מחשב או באופ) ידני"ומפוענח ע

�  . ונשלחי� למענ� של בעלי הרכבי
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 Elvik etמביאה אומד) מסכ� לאפקט בטיחותי של אכיפת מהירות אוטומטית שביצעו  3.4טבלה 

al. )1997 ( של �, נורווגיה, שוודיה, אוסטרליה, ב"המחקרי� שנערכו באר 9המתבסס על ממצאי

  . אנגליה והולנד, גרמניה

  

האכיפה האוטומטית במחקרי� אלו התבצעה ברמות שונות של אוטומטיות בתהלי( הזיהוי 

נית) לראות כי אכיפת  3.4מתו( טבלה . חות וברמות שונות של נראות האכיפה עצמה"והפקת הדו

 17%בכלל התאונות ולירידה ממוצעת של  19%מהירות אוטומטית מביאה לירידה ממוצעת של 

בתאונות ע� נפגעי� בדרכי� עירוניות  28%כ) נראתה ירידה של *כמו. בנפגעי� בכלל התאונות

  .בלבד בתאונות נזק בלבד בדרכי� הלא עירוניות 4%וירידה של 

  

  

  .אפקט בטיחותי מאכיפה אוטומטית של מהירויות נסיעה: 3.4' טבלה מס

  

מצלמות מהירות שהותקנו בקטעי דרכי�  64את ההשפעות של ) Elvik )1997בדק , בהמש(

שהתחשב במגמות התאונות הכלליות ובתופעת הרגרסיה , במחקרו. בינעירוניי� בנורבגיה

). מובהק מבחינה סטטיסטית(במספר התאונות ע� נפגעי�  20%*הוא מצא ירידה ב, לממוצע

כאשר הוא בדק . א( ללא מובהקות סטטיסטית, 12%*מספר התאונות ע� נזק לרכוש בלבד פחת ב

היה גבוה ) מ"ק*ר"תאונות לכ(את השפעת המצלמות על קטעי דרכי� בה� שיעור התאונות 

 26%הוא מצא ירידה של , 0.5 *הייתה גבוהה מ) מ כביש"תאונות לק(מהממוצע וצפיפות התאונות 

�י� של שיעור תאונות בקטעי כביש שלא עמדו בא# אחד מהתנא. במספר התאונות ע� נפגעי

  .בלבד 5%וצפיפות תאונות נמצאה הפחתה של 

  

)   1996( Oeiי "מוזכר ניסוי חלוצי שבוצע בהולנד ע) 2003(בסקר הספרות שביצעו גיטלמ) והקרט 

לגבי ההשפעה הבטיחותית של מערכות לאכיפת מהירויות נסיעה שהתבססו על מצלמות רדאר 

התוצאות שהתקבלו ה) כי . וטומטית של אזהרות לנהגי�נייחות וניידות המשולבות ע� הפקה א

שני� מאז  3כאשר אפקט זה נשמר ג� כעבור , 35%*מספר התאונות בדרכי� לא עירוניות ירד ב

רכב לא מזוהי� או על עמודי� לאור( * המצלמות בניסוי זה היו מותקנות על כלי. סיו� הניסוי

  .הדר(
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ברה ובתחילת המאה הנוכחית היה מהגרועי� מצב הבטיחות בדרכי� בצרפת בסו# המאה שע

מליו)  60ביחס לאוכלוסייה של , הרוגי� 8,000סטטיסטיקה שנתית של מעל . שבמדינות אירופה

נתוני� אלו . בלבד באנגליה והולנד 60*הרוגי� למיליו) תושבי� לעומת כ 130*נתו) המהווה כ, נפש

שכלל " חוק נגד האלימות בדרכי�ה"לחוקק חוק הנקרא  1999הביאו את ממשלת צרפת בשנת 

ענישה חמורה לעבירות מסוימות ומת) אפשרות למשטרה לבצע בדיקות , החמרה בשיטת הניקוד

מעבר לחקיקת החוק . לנהגי� שנהרגו בתאונת דרכי�) בדיקות ד� ובדיקות רקמות(חודרניות 

וכנית כללה הת". תוכנית לאומית למלחמה באלימות בכבישי�" 2002החדש יצאה לפועל בשנת 

אופנועי� , מכשירי ראדאר, וציוד� בכלי רכב מהירי�, שני� 5שוטרי� בתו(  1,200תוספת של 

ועדת השרי� לבטיחות בדרכי� , 2002בסו# שנת . והתקנת מכשירי� אוטומטיי� לאכיפת מהירות

מצלמות מהירות  1,000הכוללת פריסת , החליטה על הקמת מערכת אכיפה וענישה אוטומטית

פרסו� , ההחלטה לוותה במסע יחסי ציבור. כול) בטכנולוגיה דיגיטלית, � הבינעירוניתבדרכי

. כבר הותקנו המצלמות הראשונות 2003לקראת סו# שנת . ודיוני� ציבוריי� במדיה האלקטרונית

ועדת השרי� לבטיחות בדרכי� . 1,500*הוחלט על הגדלת מספר המצלמות הכללי ל 2005בשנת 

משרדי להערכת הבטיחות בדרכי� לבצע מחקר הערכה *אומי הבי)הטילה על המוסד הל

(Observatoire National Interministeriel de Securite Routiere, 2006)  שיבח) את ההשפעה

�י סיכומו של שדמי "להל) הממצאי� העיקריי� ממחקר זה עפ. של המערכת על הבטיחות בדרכי

)2007:(  

  :מדדי תפעול המערכת

המיקו� המדויק של כל המצלמות הקבועות התפרס� באופ) קבוע : ותפריסת המצלמ *

כמו כ) הוצב שילוט בולט בכל דר( בה . באתר האינטרנט של משרד התחבורה הצרפתי

  .הותקנו מצלמות

מעבר למגבלות הדיוק הטכניות של " מרווח חסד"בצרפת לא קיי� : חות"תפוקת דו *

*היה בתחילת הפעלת המערכת כ חות הממוצע למצלמה קבועה"מספר הדו. המצלמות

א( ע� ריבוי מספר) של המצלמות המוצבות ושינויי� שחלו בהתנהגות , בחודש 3,000

� .לחודש 1,000חות הממוצע למצלמה על "התייצב מספר הדו, ציבור הנהגי

זיהוי כלי הרכב שביצעו עבירת מהירות נעשה באופ) אוטומטי מלא : שיעור חוסר זיהוי *

 30%*ב. ה) במצלמות קבועות וה) במצלמות ניידות, י של מספר הרכבי פענוח דיגיטל"ע

 .ובמקרה זה נעשה זיהוי ידני, מהמקרי� לא נית) לבצע זיהוי באופ) אוטומטי

  :ההשפעה הכוללת על מספר התאונות

 �שיעור . בשיעורי� מאוד מרשימי� 2005*2002מספר התאונות והנפגעי� בה) בצרפת ירד בשני

מתו( השוואת . 22%*ושיעור התאונות ע� נפגעי� פחת ב 31%*ת פחת בהתאונות הקטלניו

שחושבו , תוצאות אלו לנוסחאות המבטאות את הקשר בי) המהירות הממוצעת למספר התאונות

 75%*נית) היה לטעו) שהשינוי הגלובלי שהושג במהירות הממוצעת תר� כ, י חוקרי� שוני�"ע

  .י� אלומשיעור הירידה במספר התאונות הכולל בשנ

  

וכלל , שני� 4שנמש( " הכביש האלקטרוני"משטרת ישראל החלה בפרויקט  1998בשנת , בישראל

קטע , מעכו עד נהרייה –קטע צפוני (קטעי כביש  3*ב 4' התקנת מצלמות מהירות לאור( כביש מס

מדור מחקר של ). מרעננה צפו) עד אשקלו)*מרעננה צפו) עד צומת רופי) וקטע דרומי *מרכזי
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סקר מהירויות ונתוני , סקר נהגי�: סוגי סקרי� 3ביצע בעקבות הפרויקט ) 2002(טרת ישראל מש

�  :להל) הממצאי� העיקריי�. תאונות דרכי

זאת אומרת ". גל"לאור( הקטע המרכזי הנסיעה לכיוו) צפו) התקבלה בצורת  :סקר מהירות

ור מגמה של האטת נראית בבר, ע� הלמידה של הנהגי� על מיקו� המצלמות, שלאור( זמ)

הדבר פוגע בבטיחות . והאצה בקטעי� שבי) המצלמות, מהירות הנסיעה בסמו( למצלמות

לאור( הקטע בי) המצלמות " דמה"ומשמעותו שיש להוסי# מצלמות נוספות או מצלמות 

  .הקיימות

�הרחיבה המשטרה את פעילות האכיפה האלקטרונית באמצעות מצלמות  2001בשנת  :סקר נהגי

המשטרה הייתה מעונינת לבחו) את מודעות הנהגי� ואת . באזורי� שוני� באר2 מהירות

כביש (  אחד באזור השרו): סקרי נהגי� 2בוצעו . עמדותיה� ביחס לשימוש במצלמות מהירות

). מחל# אשדוד*מחל# השבעה – 4' כביש מס(ואחד באזור הדרו� , )חדרה*צומת רעננה צפו)*4' מס

ומתו( הסקר עלה כי הנהגי� באזור זה , מצלמות ובצפיפות רבה יותרבאזור השרו) הוצבו יותר 

�  .מכירי� ונרתעי� מאשר באזור הדרו�, היו יותר מודעי

� 4*בו הייתה קיימת רשת מצלמות צפופה במש( כ, בקטע המרכזי :נתוני תאונות דרכי� ונפגעי

�עובדה שהביאה , וציבור הנהגי� הפני� את נושא מצלמות המהירות ושינה את התנהגות, שני

�בה) פעלו פחות מצלמות ולאור( זמ) , בקטע הצפוני ובקטע הדרומי. לירידה בתאונות הדרכי

  .א( קשה היה להצביע על מגמה ברורה, נמצאה ירידה או אי יציבות, קצר יותר
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  השפעה על ציות הנהגי�  3.2

  

Anderson and Edgar )2001 (שחקרו את תכנית השימוש במצלמות מהירו �ת שהתבצעה בשני

בתרשי� . את ההשפעה של התכנית על ציות הנהגי�, בי) השאר, בדקו, באוסטרליה 2000*1999

מהרכבי� נמצאו נוסעי� מעל המהירות המותרת ג� באתרי  40%נית) לראות כי  3.4' מס

הייתה ירידה פתאומית , בשתי הקבוצות. המצלמות וג� באתרי הביקורת לפני שהוצבו המצלמות

באתרי . ר הרכבי� שנמצאו נוסעי� מעל המהירות המותרת לאחר הצבת המצלמותבמספ

 30%כאשר באתרי הביקורת , מהרכבי� נמצאו נוסעי� במהירות מופרזת 25%*המצלמות פחות מ

�הקבוצות הראו עליות באחוזי הנוסעי�  2, חודשי� לאחר הצבת המצלמות 9עד . נמצאו מאיצי

הביקורת העליות היו בשיעורי� גבוהי� הרבה יותר עד  באתרי, א(. מעל המהירות המותרת

  .מאשר לפני הצבת�, לנקודה בה יותר רכבי� נסעו במהירות מופרזת אחרי הצבת המצלמות

  

דבר המתבטא בתרשי� בירידות חדות של שתי , בהמש( אותו מחקר הוצבו מצלמות נוספות

באותו ההיק# כמו בחלק  בחלק זה של התכנית מיקו� המצלמות לא היה מפורס�. הקבוצות

�  . הראשו) ולכ) האפקט היה חד יותר עבור אתרי הביקורת ופחות באתרי המצלמות עצמ

  

  

  .אחוז הרכבי� מעל המהירות המותרת באתרי המצלמות ובאתרי הביקורת: 3.4' תרשי� מס

  

  :חודשי� נמצאו הממצאי� הסטטיסטיי� הבאי� 18לאחר 

באתרי המצלמות בהשוואה  26%* רת צנח במספר הנהגי� שחצו את המהירות המות *

  .באתרי הביקורת 22%לירידה של 
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ע� , ש"קמ 10*התקבלה הפחתה ניכרת ברכבי� שעברו את המהירות המותרת ביותר מ *

 .ירידה באתרי� ללא מצלמות 39%*הפחתה באתרי המצלמות בהשוואה ל 59%

של המהירות  85*לא היה שינוי סטטיסטי במהירות הממוצעת או במהירות האחוזו) ה *

 .בהשוואה בי) אתרי מצלמות לאתרי ביקורת

ש מעל המהירות המותרת הייתה "קמ 20*אחוז הנהגי� שנהגו במהירות הגבוהה ביותר מ *

 � ".אחרי"וג� " לפני"נמוכה מדיי בכדי לדווח עליה ג

  

נעשה שימוש  1990*1989בתוכנית מצלמות המהירות במחוז ויקטוריה שבאוסטרליה משנת 

בשילוב פרסו� המשפיע על התנהגות הצופה באמצעות שימוש בגורמי הל� , מוגברת  באכיפה

�בחנו את תוצאות התוכנית מבחינת ציות הנהגי� ) Bourne and Cooke  )1993 .וזעזוע בפרסו

�בפרק זה . לגבול המהירות המותרת בנוס# על השפעתה של התוכנית על התאונות ועל הנפגעי

מצלמות המהירות צילמו רכבי� שעברו את גבול המהירות המותרת . תנבח) את ההשפעה על הציו

נמצא כי התוכנית גרמה לירידות . ש"קמ 60ש באזורי "קמ 70ש או רכבי� שנסעו "קמ 3+  10%*ב

ביוני  11% *הייתה ירידה ל, 1989רכבי� שצולמו בדצמבר  23% *מ. חדות באחוז הרכבי� שצולמו

  ).3.5' ראה תרשי� מס( 1992באוגוסט  5% * ועד ל, 1990

  

  

  

  אוסטרליה, אחוז הרכבי� העוברי� את ס# צילו� המצלמה בויקטוריה: 3.5' תרשי� מס

  .1992ספטמבר  – 1989דצמבר 

  

  

   Bourne and Cooke  )1993( ,figure 2: מקור
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 1.6%*מ: כ) ירד בצורה חדה*ג�) ש מעל המותר"קמ 30(אחוז עברות המהירות המוגזמות 

  Bourne and Cooke. מאז 0.5%ונשאר יציב על ער( של , 1990ביוני  0.6%*ל 1989בדצמבר 

מצייני� כי מהתוצאות נית) להסיק כי תגובת קהילת הנהגי� הייתה מהירה ודרמטית עד ) 1993(

  .כדי מדג� של נהגי� בודדי� בלבד שמוכני� להסתכ) בנהיגה במהירות גבוהה

  

 נעשתה בדיקה לגבי שינויי� במהירויות 1998באר2 משנת " הכביש האלקטרוני"ג� בפרויקט 

נמצאה מגמה ברורה של האטה . 4' הנסיעה עקב הצבת מצלמות מהירות לאור( כביש מס

תופעה זו . א( ג� להאצה בי) אתרי המצלמות, במהירות הנסיעה בפועל בסמו( לאתרי המצלמות

  ".גל"י משטרת ישראל כתופעת ה"כונתה ע

  

תוכנית זו . ב"ארהי מצלמות בעיר וושינגטו) שב"בוצעה תוכנית אכיפת מהירות ע 2001בשנת 

אשר אישרה את השימוש במצלמות לצור( של  1997התאפשרה לאחר חקיקה מקומית משנת 

, מצלמות ברכבי� משטרתיי� לא מסומני� 5*התוכנית כללה שימוש ב. אכיפת חוקי התנועה

 Retting and Farmer  )2003 (7 בחרו, לצור( הניתוח המחקרי. י שוטרי� מיומני�"ותופעלו ע

 �, אזורי אכיפה הכוללי� רחובות באזורי מגורי� 60כ "בוושינגטו) באופ) אקראי מתו( סהאתרי

�י "האזורי� נבחרו עפ. ספר ותעסוקה*כבישי� מהירי� ואזורי בתי, רחובות עורקיי� ראשיי

אזורי� , אזורי� ע� מהירויות נסיעה גבוהות באופ) משמעותי, אזורי� מרובי תאונות קטלניות

האכיפה בשימוש מצלמות החלה באוגוסט . רגל של ילדי� גדולה וכדומה*לכיע� אוכלוסיית הו

ימי� של אזהרות בה� המצלמות שימשו לצילו� ולאזהרה של  30י תקופה של "והוקדמה ע 2001

שילוט אזהרה מוק� במספר מקומות בכבישי� . חות תנועה"א( לא הונפקו דו, העברי� על החוק

נתוני מהירות . פרסומי� לגבי התוכנית באמצעי התקשורתשודרו .הראשיי� בכניסות אל העיר

בכדי לנטרל גורמי� . חודשי� אחרי שהאכיפה החלה 6נאספו שנה אחת לפני האכיפה ובער( 

 ) כגו) מזג אויר ושונות בדפוסי הנהיגה עקב עונתיות(חיצוניי� שיכולי� להשפיע על המהירות 

Retting and Farmer )2003 ( לא היה , תרי השוואה בבולטימורא 8לקחו קבוצה של �מרילנד בה

א( , אתרי ההשוואה לא התאימו בצורה חד משמעית לאתרי המצלמות. שימוש במצלמות מהירות

ה� היו דוגמא נוחה בהתבסס על תצפיות ויזואליות של תכונות דומות בינ) לבי) אתרי המצלמות 

אתרי המחקר  15ירות המותרת בכל גבול המה). חניה לאור( הרחוב וכדומה, כגו) שימושי קרקע(

  .מייל לשעה 35 *ל 25היו בי) 

  :ה) כדלקמ)) Retting and Farmer )2003 התוצאות שקבלו

באתרי . שעה בוושינגטו)\מייל 6*שעה ל\מייל 1ירידות במהירויות הממוצעות הנעות בי)  *

 3עליה של  שעה לבי)\מייל 1שינויי� במהירויות הממוצעות נעו בי) ירידה של , בולטימור

באופ) . המהירויות הממוצעות עלו או שלא השתנו, ברוב אתרי בולטימור. שעה\מייל

בהשוואה לאתרי בולטימור  14%*מהירויות ממוצעות באתרי וושינגטו) הופחתו ב, כללי

 ).3.6' ראה תרשי� מס(
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  מהירויות תנועה ממוצעות : 3.6' תרשי� מס

  .קורת בבולטימורבאתרי מצלמות בוושינגטו) ואתרי בי

 

שעה פחת בכל האתרי� \מייל 10*הרכב שעברו את המהירות המותרת ביותר מ*יחס כלי *

א( הירידה המשמעותית ביותר הייתה , הירידות בכל האתרי� היו גדולות. בוושינגטו)

באתרי הביקורת ). 89%אחרי או הפחתה של  2%*לפני ל 18%* מ( .Reno Rdבאתר 

שעה עלה או \מייל 10* שעברו את המהירות המותרת ביותר מהרכב *יחס כלי, בבולטימור

הרכב באתרי וושינגטו) שעברו *יחס כלי, באופ) כללי. האתרי� 8מתו(  6*שלא השתנה ב

בהשוואה לאתרי בולטימור  82%*שעה פחת ב\מייל 10*את המהירות המותרת ביותר מ

 ).3.7' ראה תרשי� מס(

  

   Retting and Farmer  )2003( ,figure 1: מקור
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שעה מעל גבול המהירות המותרת \מייל 10י� מעל אחוז הרכבי� הנוסע: 3.7' תרשי� מס

  .באתרי המצלמות בוושינגטו) ובאתרי הביקורת בבולטימור

  

*2002שבוצעה בצרפת בי) השני� " התוכנית הלאומית למלחמה באלימות בכבישי�"מתו( 

נעשתה השוואה בי) שנת . את השפעת התוכנית על מהירויות הנהיגה) 2007(מציי) שדמי  2005

, ש"קמ 9הייתה ירידה של  –בדרכי� מקומיות : כלהל)" אחרי" – 2005לשנת , "לפני" – 2002

בדרכי� ארציות , ש"קמ 8הייתה ירידה של  –) דו סטרי(נתיבי�  3או  2בדרכי� ארציות שבה) 

כמו כ) נבדקו שיעורי העוברי� את גבול . ש"קמ 16נרשמה ירידה של  –דו מסלוליות מחולקות 

  .3.5' שת הארצית כפי שמוצגי� בטבלה מסהמהירות המותרת בר

  

   Retting and Farmer  )2003( ,figure 2:מקור
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 ש"קמ 40מעל  ש"קמ 30מעל  ש"קמ 10מעל  מהירות מעל גבול המהירות המותרת

 1.8% 5% 35% 2002בשנת 

 0.3% 1% 20% 2005בשנת 

  

  ".לפני ואחרי"שיעור העוברי� את גבול המהירות המותרת : 3.5' טבלה מס

  

שינוי משמעותי בנורמה המקובלת לעבור את המהירות מתו( נתוני הטבלה נית) לקבוע כי חל 

  .הפ( לתופעה שולית" מחפירי�"וכי מעבר מעל המהירות המותרת בשיעורי� , המותרת

  

  השפעה מרחבית  3.3

יש לבדוק את ההשפעה על המהירות , לש� בחינת ההשפעה של אכיפת מהירות על הבטיחות בדר(

�  .  אלא ג� במרחקי� שוני� מה�, המצלמות בפועל ועל התאונות לא רק בסמיכות למיקו

  

ושנתוניו מפורטי� , בריטניה  Cambridgeshire  *עבור נתוני� מ) Hess )2004במחקר שביצע 

ההערכות המסכמות של ההשפעה של המצלמות מנוטרלות מתלות בגורמי� שתלויי� ,  3.1בפרק 

אומרת *זאת. � מה)דבר המאפשר את ההערכה של השפעת המצלמות במרחקי� שוני, בזמ)

. אזור התפיסה –שנית) לכמת את תפקוד המצלמות במושגי� של האזור שה) משפיעות עליו 

, י חלוקה לחודשי� ולאתרי מצלמות"בוצע חישוב של חומרת התאונות עפ, 3.1כאמור בפרק 

טווחי מרחק  4עבור , ללא השפעה של גורמי� התלויי� בזמ), התקנת המצלמות" לפני ואחרי"

ערכי� אלו שימשו לחישוב ). מכל צד של המצלמה' מ 2000*ו' מ 1000', מ 500', מ 250(� שוני

י סכימה של רמות תאונה ממוצעות "ע, שינויי� כוללי� בחומרת תאונות חודשית באתרי מצלמות

התוצאה המתקבלת היא רשת של . לפני ואחרי הצבת המצלמות בכל האתרי� ומציאת היחס

י משקלי� לא "מיוצגי� ע, )עונתיות וגורמי� שתלויי� בזמ), מגמה, רגרסיה לממוצע(השפעות 

�  .של התוצאות 3.6' ב טבלה מס"מצ. ישירי� לפי חישוב האתרי� השוני

  

Percentage 

Change 

Total Posterior 

Monthly Count 

Total Prior 

Monthly Count 

Range  

(meters)  

-45.74% 12.682 23.372 250 

-41.30% 29.507 50.267 500 

-31.62% 64.951 94.990 1000 

-20.86% 187.021 236.319 2000 

  

במספר תאונות משוקלל בכל האתרי� לאחר ) י טווחי�"עפ(ירידות ממוצעות : 3.6' טבלה מס

  .הצבת מצלמות המהירות

  

  Hess )2004( ,table 1: מקור

  ).2007(שדמי   :מקור
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ההשפעה , מאתר המצלמה' מ 250מראות כי בטווח של  3.6' התוצאות המוצגות בטבלה מס

פ "ע(במספר התאונות ע� נפגעי�  45.74%עקב התקנת המצלמה היא הפחתה של הממוצעת 

*ו 31.62%, 41.30%היו הפחתה של ' מ 2000*ו' מ 100', מ 500התוצאות עבור טווחי� של ). משקל

ההשפעה פוחתת עד , נית) לראות כי ככל שהרכבי� מתרחקי� מהמצלמה. בהתאמה 20.86%

תוצאה זו סותרת חלקית . ה לטווח הסמו( ביותר למצלמהבהשווא', מ 2000לכמעט חצי במרחק 

 �את הטענה שמצלמות גלויות גורמות להאטה של נהגי� באופ) פתאומי בסמו( למצלמה לפני שה

דבר , זאת משו� שתופעה כזו תגרו� לעליה במספר התאונות בסמו( למצלמה. חוזרי� להאי2

  . שלא נצפה בשטח

  

דבר ', מ 2000תרי המצלמות ונראית השפעה עד מרחק של מא' מ 1000השילוט הוצב במרחק של 

אלא האטה , שמוכיח את ההשפעה החיובית של האטה לא רק בקטע בו ידוע על אכיפת מצלמות

  .כוללת באזור רשת הכבישי� הרחבה

  

י צורות חלוקה שונות "אתרי המצלמות פוצלו לקבוצות שונות עפ, כהרחבה נוספת לתוצאות

  :כדלקמ)

 non A Roads * ו) מצלמות 38, כבישי� ראשיי�( A Roads –סוגי כביש י "חלוקה עפ *

)�  ).מצלמות 11, כבישי� משניי

 ).מצלמות 15(ואזורי� לא עירוניי� ) מצלמות 34(אזורי� עירוניי�  –י מיקו� "חלוקה עפ *

מצלמות נבחרו לקבוצת (אזורי� מרובי מצלמות  –י כמות מצלמות באזור "חלוקה עפ *

) מצלמות 19. ממצלמה אחרת' מ 1000א� ה) מוקמו במרחק של עד מרובי המצלמות 

 ).מצלמות 30(ואזורי מצלמה בודדת 

  .3.7' התוצאות לסוגי חלוקות אלו מוצגות בטבלה מס

  

2000 meters 1000 meters 500 meters 250 meters  

-19.78% 

-23.65% 

-35.70% 

-19.71% 

-44.33% 

-31.83% 

-55.33% 

-10.04% 

A-Roads 

Non-A-Roads 

-21.02% 

-20.02% 

-25.45% 

-50.15% 

-33.95% 

-57.92% 

-28.60% 

-72.25% 

Urban Roads 

Trunk Roads 

-21.54% 

-19.91% 

-23.18% 

-39.78%  

-35.18% 

-46.90% 

-30.99% 

-56.00% 

Multi-area 

Stand-alone 

  

  

  .קו� המצלמותי מי"ירידות במספר תאונות משוקלל בשימוש בקבוצות עפ: 3.7' טבלה מס

  

 Hess )2004( ,table 2: מקור
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  :ה� 3.7' הממצאי� כפי שמוצגי� בטבלה מס

, )כבישי� ראשיי�( A Roads *ניכרת ירידת בהשפעה ע� ההתרחקות מהמצלמות ב *

Trank Roads )�). קטעי� ע� מצלמה בודדת( Stand-alone *וב) כבישי� לא עירוניי

בטווח של בשאר סוגי הכבישי� לא נראית מגמה כזו אלא ההשפעה המרבית מתקבלת 

  . 'מ 500

כבישי� ( A Roads*נמצא שמצלמות ב, בהשוואה בי) הביצועי� בתו( הקבוצות השונות *

�מלבד טווח , )כבישי� משניי�non A Roads )*משפיעות יותר מאשר מצלמות ב( ראשיי

משפיעות יותר ) כבישי� לא עירוניי�( Trunk Roads*כ) מצלמות ב* כמו. 'מ 2000של 

בשני  .'מ 2000מלבד בטווח של , )כבישי� עירוניי�( Urban Roads*מאשר מצלמות ב

. הוא משמעותית קט) מיחס השוני בשאר הטווחי�' מ 2000*זוגות הכבישי� יחס השוני ב

מהמצלמה קיימת סכנה להשפעה של גורמי� ' מ 2000יש לציי) כי בטווח של , יתרה מכ(

� .ולכ) בטווח זה התוצאות פחות מהימנות, נוספי

נית) לראות כי , אה בי) אזורי� מרובי מצלמות ואזורי� ע� מצלמה בודדתבהשוו *

 . 'מ 2000מלבד בטווח של , האזורי� ע� המצלמה הבודדת בעלי תוצאות טובות יותר

Hess)2004 ( שמספר רב של מצלמות יוביל לירידה )טוע) כי תוצאה זו אינה מצביעה על כ

י התייחסות "הוא מסביר זאת ע . פחות משמעותית מאשר השימוש במצלמה בודדת

לאזור הכיסוי של מצלמה בודדת לעומת אזור מרובה מצלמות וההשפעה על כמות 

� .התאונות באותו התחו

  

בו , 2002ועד  1998שביצעה משטרת ישראל משנת " הכביש האלקטרוני"נזכיר שוב  את פרויקט 

ו( סקר מהירות שביצעה מת. קטעי� 3 *שחולק ל 4' הוצבו מצלמות מהירות לאור( כביש מס

זאת אומרת שלאור(  ".גל"תופעת , המשטרה התגלתה לאור( הקטע המרכזי בכיוו) נסיעה צפונה

נראתה בברור מגמה של האטת מהירות , ע� הלמידה של הנהגי� על מיקו� המצלמות, זמ)

ל הדבר מצביע על כ( שאי) השפעה ש.  והאצה בקטעי� שבי) המצלמות, הנסיעה בסמו( למצלמות

  .המצלמות במרחב אלא השפעה נקודתית בקרבת המצלמה בלבד

  

 2005*2002שבוצעה בצרפת בי) השני� " התוכנית הלאומית למלחמה באלימות בכבישי�"מתו( 

במחקר נאספו נתוני . את הניתוח הנקודתי של השפעת מצלמות המהירות) 2007(מציג שדמי 

יש . 2005ועד לשנת  2002החל משנת , אתרי� שבה� הוצבו מצלמות מהירות 249*תאונות ב

י נקודות מרובות תאונות ולכ) חלק מהירידה במספר התאונות "להעיר כי האתרי� נבחרו עפ

המסכמת את השפעת  3.8' י טבלה מס"עפ. צריכה להיות מיוחסת לתופעת הרגרסיה אל הממוצע

ות כי שיעור נית) לרא, המצלמות על התאונות לפי חלוקה למרחקי� שוני� ממיקו� המצלמה

לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בהתפלגות . התאונות הול( ויורד ככל שמתרחקי� ממקו� המצלמה

�  .סוגי התאונות בי) השני
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סוג  מרחק מהמצלמה

 התאונה

שיעור  מספר התאונות

הירידה 

 המצטבר

2002 2003 2004 

 77% 12 16 52 קטלניות 'מ 500* פחות מ

� 44% 369 445 654 ע� נפגעי

 53% 14 14 30 קטלניות מ"ק 1* ל' מ 500בי) 

� 43% 164 214 288 ע� נפגעי

 59% 19 30 46 קטלניות מ"ק 2* מ ל"ק 1בי) 

� 33% 332 447 493 ע� נפגעי

 36% 25 23 39 קטלניות מ"ק 3* מ ל"ק 2בי) 

� 32% 317 352 463 ע� נפגעי

 28%  קטלניות כ ארצי"סה

� 19% ע� נפגעי

  

 

  .תאונות הדרכי� במרחקי� שוני� ממיקומי המצלמות: 3.8' בלה מסט

    

  .2006( ,tableau 6(  Observatoire national interministeriel de securite routiere, )2007(שדמי   :מקור
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  אכיפת אי השימוש בחגורות בטיחות .4

  

. חגורות בטיחות ה� אחד האמצעי� היעילי� ביותר להקטנת הפגיעה ביושבי הרכב בעת תאונה

ומשמשות כבולמות של , ה) מיועדות למנוע מיושבי הרכב פגיעה מחלקי� קשי� בחלל הרכב

מדינות : במדינות רבות כגו). אל מחו2 לרכב" הזרקות"י� במהל( תאונה מפני אפשרות של הנוסע

קיימות תקנות תעבורה המחייבות , קנדה וישראל, ב"ארה, אוסטרליה, מערב ומזרח אירופה

החוק בישראל מחייב לחגור חגורות בטיחות במושב הקדמי ברכבי� . חגירת חגורות בטיחות

  . בכל סוג דר(, ואיל( 1987( ובמושב האחורי ברכב פרטי משנת ייצור ואיל  1969משנת ייצור 

  

כלל אי חגירת חגורת בטיחות אינו מההווה בפני עצמו עילה *בדר(, מבחינת אכיפה משטרתית

לרוב אכיפת אי חגירת חגורת בטיחות מתבצעת לאחר שרכב נעצר . לעצירת רכב ואכיפת העבירה

מסיבה זו ומסיבות של . ואז נבדק ג� לגבי חגורות הבטיחות י כוחות האכיפה עקב עבירה אחרת"ע

ג� המחקרי� לגבי אכיפת חגורות בטיחות והשפעתה על , קושי באיסו# נתוני חגירת חגורות

  .בפרק זה נדו) במספר מחקרי� שכ) התייחסו לנושא זה. הבטיחות מועטי� מאוד

  

  השפעה על התאונות  4.1

  

ב בוצעה תוכנית רחבת היק# ששילבה אכיפה מרוכזת "שבארהבצפו) קרוליינה  1994*1993בשנת 

והסברה שמטרתה הייתה הגדלת שיעור השימוש בחגורות בטיחות והפחתת עבירות תנועה אחרות 

כ הוצבו "סה. “Click it or Ticket”שמה של התוכנית היה . כולל נהיגה תחת השפעת אלכוהול

כלל שבועיי� של , 1993בשנת , לי( התוכניתתה. נקודות בדיקת שימוש בחגורות בטיחות 6,364

בעקבותיה� שלושה שבועות של , מבצעי הסברה לציבור על חשיבות חגירת חגורות בטיחות

לאור( המבצע כולו . שבועות אחרוני� שכללו אכיפה 4*שבועיי� נוספי� ללא אכיפה ו, אכיפה

השני של התוכנית בוצע חלקה  1994בשנת . התפרסמו בתקשורת דגשי� לגבי מבצע האכיפה

  . שבועות והתמקד באכיפת אי חגירת ילדי� 3שאר( 

  

י מדדי� של "בדק את השפעת התוכנית על הבטיחות ע) Williams et al. )1996מחקר� של 

�חות תנועה "לש� ביצוע המחקר נלקחו נתוני� מתו( דו. תאונות ושל התנהגות הנהגי

 (time-series analysis)תוח סדרות עתיות מתו( שימוש בני. 1994ועד  1989משטרתיי� משנת 

מגמות סטוכסטיות והשפעות עקב משתני� אחרי� ומתו( שימוש , שהתחשב בשונות עקב עונתיות

חוק חובת חגירת חגורות (בקבוצת ביקורת של נוסעי� ברכב שלא היו כפופי� לחוק החדש 

הבאות לגבי ההשפעה התקבלו התוצאות ,)שלא נסעו ברכב(ובמשתמשי הדר( האחרי� ) בטיחות

  :על התאונות

פצועי� במהל(  320 * תאונות קטלניות ו 45התקבלה הערכה כי בעקבות המבצע נחסכו  *

  .ששת החודשי� העוקבי� שלאחריו

בנפגעי� באורח קשה בתאונות בתקופת  7%בהרוגי� וירידה של  9%התקבלה ירידה של   *

 .המבצע
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ב "ש בחגורות בטיחות הגבוהה ביותר בארההוואי ידועה כאחת המדינות בעלות שיעור השימו

נלקחו נתוני� על כל כתבי ) Kim et al. )1994במחקר� של . ובעלת תוכנית אכיפה אגרסיבית

נתוני תאונות , נתוני רשיונות נהיגה, חודשי� 12האישו� עקב אי חגירת חגורת בטיחות במש( 

מה� , בי) השאר, תוצאות שפרטוהתקבלו . דרכי� ונתוני תצפיות לגבי השימוש בחגורות בטיחות

�כמו כ) נערכה . ומה� תכונות העברייני� שחוזרי� על עבירות, סוג האנשי� שקבלו כתבי אישו

השוואה בי) אופי האוכלוסייה שאינה מצייתת לחוק חגירת חגורות הבטיחות לאופי האוכלוסייה 

�נית) להסיק . חקרמפורט תקציר הממצאי� של המ 4.1' בטבלה מס. שמעורבת בתאונות דרכי

 �מהטבלה כי גיל  הוא מפתח אופייני משות# לנהגי� שאינ� חוגרי� חגורות ולאלו שמעורבי

דמיו) נוס# בי) אלו שאינ� מצייתי� לאלו ). שנה בהתאמה 35.57שנה לעומת  34.71(בתאונות 

 ).16.78%לעומת  20.07%(המעורבי�  25*18קיי� באחוז הגברי� בגילאי , המעורבי� בתאונות

  

  

  

  .תקציר הממצאי�: 4.1' טבלה מס 

  

  השפעה על ציות הנהגי�  4.2

  

עבור תוכנית ) Williams et al. )1996שיעורי השימוש בחגורות בטיחות נבדקו במחקר� של 

שיעור השימוש בחגורות בטיחות בקרב הנהגי� עלה . 1994*1993האכיפה בצפו) קרוליינה משנת 

חודשי� לאחר שחלקו  7( 73%*צנח ל, 1994במאי , חר מכ)לא, 80% *לפני המבצע ל 64% *מ

�שכלל , 1994בקי2 , לאחר חלקו השני של המבצע 81%*ועלה ל, )הראשו) של המבצע הסתיי

�השימוש בחגורות בטיחות בקרב הנוסע מימי) לנהג . אכיפת אי השימוש בכיסאות בטיחות לילדי

�ולאחר מבצע קי2  64%* צנח ל, 73%*ל 52%*ועלה מ, הוא נמו( יותר מאשר השימוש בקרב הנהגי

שיעור השימוש בחגורת בטיחות , בשילוב שתי הקבוצות). 4.1ראה תרשי� ( 74% *עלה ל 1994

  .לאחר שני חלקי המבצע 79%במושב הקדמי היה 

  .Kim et al.)1994( ,table 11   :מקור
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  .שיעור השימוש בחגורות בטיחות במושב הקדמי בצפו) קרוליינה: 4.1' תרשי� מס

     

בשלושת , פ תכונות נבחרות"את שיעור הנהגי� שחגרו חגורות בטיחות ע מציגה 4.2' טבלה מס

ברוב הקטגוריות נראה גידול באחוזי השימוש בחגורות במיוחד אחרי . נקודות הזמ) של המבצע

מעניי) לראות כי אחוזי השימוש בחגורות ברכב  פרטי גבוהה הרבה . חלקו הראשו) של המבצע

�בקרב הנשי� קיימת מודעות , בהשוואה בי) נשי� לגברי� .יותר מאשר במשאית מסוגי� שוני

 .גבוהה יותר לחגירת חגורות בטיחות

  

  

  .י חלוקה לתכונות נבחרות"שיעור הנהגי� החוגרי� חגורות בטיחות עפ: 4.2' טבלה מס

  .Williams et al. )1996( ,figure 1   :מקור

  .Williams et al. )1996( ,table 2   :מקור
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על אכיפת חגירת חגורות בטיחות בהוואי התקבלו מסקנות לגבי ) Kim et al. )1994במחקר של 

  :להל) המסקנות. עברייני חוק חגירת חגורות הבטיחותאופיי� של 

, 72%*זכרי� כ *נהגי� שקבלו כתבי אישו� ה� צעירי� וזכרי� בסבירות גבוהה יותר *

  .מכלל הנהגי� שקבלו כתבי אישו� 30%*מהווי� כ 35*26גלאי . 28%*נשי� כ

*  � –ישנ� יחסי� גבוהי� של נהגי� שאינ� תושבי המדינה אשר מקבלי� כתבי אישו

הדבר אינו מפתיע עקב ריבוי של תיירי� . חמישית מכתבי האישו� מיוחסי� לתושבי חו2

 .וצבא במדינה

. נשי� 21%זכרי� לעומת  79% –י זכרי� צעירי� "ביצוע חוזר של עבירה נוטה להיעשות ע *

שהוא גיל נמו( יותר , שנה 31י גיל ממוצע של "ביצוע חוזר של עבירה מתבצע לרוב ע

 . שנה 34.7של עבירות בודדות ועומד על מהגיל הממוצע 

  

איש נהרגו  41,967כאשר  69%ב עמד על "שיעור השימוש בחגורות בטיחות בארה 1997בשנת 

�הממשל של הנשיא קלינטו) יצא בקמפיי) שכלל התחייבות להעלות את שיעור . בתאונות דרכי

  .2005עד שנת  90%*ול 2000עד שנת  85%*השימוש בחגורות בטיחות ל

  

 Mandatory –מספר מדינות חוקקו חוקי� , בכדי להגדיל את שיעור השימוש בחגורות הבטיחות

Use Laws – MULs .אלו הגדילו את שיעור השימוש בחגורות בטיחות �עדיי) , למרות שחוקי

�בכדי . היק# השימוש לא היה מספיק גבוה ביחס למדינות אחרות בה) קיימי� חוקי� דומי

. מספר מדינות בצעו תוכניות אכיפת אי חגירת חגורות בטיחות, בחגורותלהגדיל את השימוש 

כמו למשל אי שימוש בחגורות , תכניות אלו כללו אכיפה מוגברת של עבירת תנועה מסוימת

  .בשילוב ע� פרסו� מוגבר על התכנית באמצעי התקשורת, בטיחות

  

ת בטיחות ראשו) מאפשר חוק חגירת חגורו. יכולי� להיות ראשוני� או שניי� MUL*חוקי ה

ח זימו) למשפט עקב הפרה של חוק חגירת "לשוטרי� בעת אכיפה לעצור כלי רכב ולהנפיק לו דו

חוק חגירת חגורות בטיחות שני מתיר אכיפה ). ללא צור( בעבירה נוספת(חגורות בטיחות בלבד 

  .רק לאחר שהנהג ביצע עבירת תנועה נוספת

  

שיעור המשתמשי� בחגורת בטיחות . 1987*והאכיפה החלה ב 1986*החוק השני בפלורידה חוקק ב

ניסה לענות על ) White and Washington  )2001מחקר� של . 60%בפלורידה עמד על  1997*ב

  :השאלות המחקריות הבאות בעזרת נתוני� מפלורידה

  ?הא� השימוש בחגורות בטיחות עולה ע� עליה באכיפה *

 ?בה לאכיפה כללית או לאכיפה ממוקדתהא� נהגי� מצייתי� יותר לחגירה כתגו *

 ?הא� קיי� קשר בי) אכיפה וחגירה ברמה במרחבית *

White and Washington )2001 (מחוזות בפלורידה ונאספו  67ועד  13* השתמשו בנתוני תצפיות מ

אתרי המדידה כללו כבישי� . אתרי� 325*תצפיות ב 61,499כ נערכו "סה. אתרי� בכל מחוז 25*ב
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י כבישי� עירוניי� "נערכה חלוקה עפ. רכב*כלי 500של לפחות  ADTה יומי ממוצע  ע� נפח תנוע

רכב שנסעו לאט בנתיב *נצפו רק כלי). משני עורקי, ראשי עורקי(י סוגי הכבישי� "ובינעירוניי� ועפ

  .והתצפיות כללו שימוש בחגורת בטיחות במושב הקדמי עבור כל סוגי הרכבי�, הנסיעה הקרוב

  

  :logistic regression model המחקר ע� השימוש במודל  להל) תוצאות

רק אכיפה . נוכחות כללית של המשטרה לא משפיעה ישירות על חגירת חגורת בטיחות *

  .נקודתית לגבי אי חגירת חגורות בטיחות משפיעה על שיעור השימוש בה)

 .קיימת קורלציה חיובית בי) שימוש בחגורות בטיחות ובי) עוצמת האכיפה *

 ).נתיב*במייל(ת קורלציה שלילית בי) שימוש בחגורת בטיחות ובי) היק# האכיפה קיימ *

  

נקבע כי אכיפה היינה גור� חשוב , הוואי * מתו( נתוני� מהונולולו) Kim )1991י "במחקר שבוצע ע

, כמו כ) נמצא כי מודל הרגרסיה בו נעשה שימוש במחקר. בעידוד השימוש בחגורות בטיחות

  .השונות החודשית בציות הנהגי� לחגירת חגורות בטיחות מסביר יותר ממחצית

  

Wells et al. )1992 ( העריכו את ההשפעה של תוכנית אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול ואי

המסכמת את השינוי  4.3' להל) טבלה מס. יורק*ניו, Binghampton*השימוש בחגורות בטיחות ב

נקודות זמ) ועד  5דר( , 1988נובמבר *אוקטובר בשיעור השימוש בחגורות בטיחות מנקודת הבסיס

מתו( הטבלה נית) לראות כי ג� בשעות היו� וג� בשעות הלילה הייתה עלייה בשיעור . 1990סתיו 

בשעות  40%כאשר שיעור השינוי הגדול יותר התבטא בעליה של , השימוש הנכו) בחגורות בטיחות

  . ביו� ובלילה בהתאמה 49%*ו 51%*ל 35%* ו 46%*שיעור השינוי השתנה מ. הלילה
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  .Binghamton ,NY*שיעור השימוש הנכו) בחגורות בטיחות הנצפה ב: 4.3' טבלה מס

  

  .Wells et al. )1992( ,3table   :מקור
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  אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול .5

  

רמת אלכוהול גבוהה בד� פוגעת . שתיית אלכוהול היינה התנהגות חברתית וא# נושא רפואי

כ) נהיגה תחת *כמו. ורדינציה והרגשת נמנו�שיבוש בקוא, גורמת לחוסר ריכוז, בערנות הנהג

וכתוצאה מכ( הנהג מבחי) בהול( רגל או , השפעת אלכוהול מקטינה את שדה הראיה של הנהג

מתאונות הדרכי�  3%*1.5%*באר2 כ. כל אלה עלולי� לגרו� לתאונת דרכי�. רכב מאוחר יותר

מצייני� ) Wells et al. )1992. מהתאונות הקטלניות נגרמות כתוצאה משכרות וסמי� 5%*4%* וכ

מהנהגי� שנפצעו בצורה קטלנית שתו משקה אלכוהולי לפני כ) ורמת האלכוהול בדמ�  40%כי 

 . BACs (Blood Alcohol Concentrations) 0.10הייתה 

  

Tay )2005 (העבירות ה) בעלות מאפייני , טוע) כי בהשוואה בי) שתייה לנהיגה במהירות מופרזת

�שתייה איננה ניתנת לביטול בעת אכיפה משטרתית ואילו עבירת מהירות נמצאת . התנהגות שוני

נהגי� טועני� שבעת שה� חשי� בנוכחות משטרתית ה� ישנו את מהירות . בשליטתו של הנהג

�לכ) עבירות של נהיגה תחת השפעת אלכוהול מושפעות יותר ממבצעי הסברה בשונה . נהיגת

  .ושפעות בעיקר מענישה יעילהלמשל מעבירות של מהירות מופרזת שמ

לכ) בכדי למזער את התופעה של תאונות דרכי� בעקבות נהיגה בשכרות יש לבצע פעולות אכיפה 

בתי : חינו( וא# פעילויות של מערכות אחרות כגו), פעילות הסברתית, הכוללת פעילות משטרתית

�אכיפת נהיגה  בפרק זה נסקור את ההשפעה של. משפט ומערכות שיקו� לעברייני� מועדי

�  .בשכרות על הבטיחות בדרכי

  

  השפעה על התאונות 5.1

  

שכללו אומדני� ) Elvik et al. )1997מתייחסי� לתוצאות מחקר� של ) 2003(גיטלמ) והקרט 

מסכמי� לאפקט הבטיחותי של אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול באמצעות שיטת השקלול 

, קנדה, ב"מחקרי� שנערכו בארה 36� מתו( האומדני� הללו התבססו על ממצאי. הסטטיסטי

  .אנגליה ויפ), צרפת, שוודיה נורבגיה, ניו זילנד,אוסטרליה

  

 �בוצעה הערכה של פעילות האכיפה בלבד או בשילוב ע� קמפיי) הסברה ) 26(ברוב המחקרי

בוצעה הערכה לגבי שלילת רשיו) כאמצעי בודד או בהשוואה ע� ) 7(בחלק מהמחקרי� . בתקשורת

שבדקו את ההשפעה של ) 6(ישנ� מחקרי� . מאסר או עבודות שירות, בלות אחרות כמו קנסותמג

שבחנו את אפקט השינוי באמצעי ) 7(וישנ� מחקרי� , טיפול בנהג כחלופה לאמצעי ענישה

  .האכיפה
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  .אפקט בטיחותי של אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול: 5.1' טבלה מס

  

 4%* ת כי אכיפה של רמת האלכוהול בד� מביאה לירידה של כנית) לראו  5.1' מתו( טבלה מס

. בתאונות קטלניות ובתאונות ע� נפגעי� בהתאמה 7%* ושל כ 9%לירידה של , בכלל התאונות

כלל התאונות , 12%*תאונות יו� ע� נפגעי� פחתו ב, 7%*תאונות לילה ע� נפגעי� פחתו ב

�האפקט המשוקלל נמצא . 3%* פחתו בכ בשטחי� עירוניי� וככל התאונות בשטחי� לא עירוניי

ולכ) , בכלל התאונות 18%שלילת רשיו) הביאה לירידה של . מובהק  סטטיסטית וקונסיסטנטי

כאשר נהגי� . מהווה את האמצעי היעיל ביותר לצמצו� התאונות הקשורות בנהיגה בשכרות

�בסוגי  41%*15%התוצאות ה) עליה של , עברייני� נשלחי� לשיקו� במקו� שלילת רשיונותיה

�שלילת רשיו) ומאסר כאפקט משולב האופייני לתוכניות , השילוב בי) קנסות. התאונות השוני

כאשר נעשה שינוי . בכלל התאונות 4%ב וקנדה הביא להפחתה מובהקת של "ההתערבות בארה

י שינוי חוקי הנהיגה תחת השפעת אלכוהול שהתקבלו "עפ(באמצעי הענישה ממאסר לקנס 

 19%ירידה של , בכלל התאונות 4%נראית ירידה של ) 1990*ובשוודיה ב 1988*בבנורבגיה 

  .בתאונות ע� נפגעי� 3%בתאונות הקטלניות וירידה של 

  

 RBT (Random Breath Testing) * מתארי� את האכיפה בשיטת ה) 2003(גיטלמ) והקרט 

די הדר( ומתבקשי� הכוללת מבצעי אכיפה שגרתיי� בה� היקפי� גדולי� של נהגי� נעצרי� בצ

מקובלות עד כה באוסטרליה וניו זילנד  RBT*תוכניות ה. (breath test)לעבור את מבח) הנשימה 
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 RBT*במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה תוכנית ה. שוודיה וצרפת, ובמדינות אירופה כמו הולנד

י הגדלת מספר "התקבלה החלטה להרחיבה ע 1993כאשר בשנת , מקובלת מזה שני� רבות

בדיקות לפחות  700,000 * הבדיקות האקראיות של מדידת ריכוז האלכוהול באוויר נשו# ל

להל) מספר  . ולשלב את פעולות האכיפה ע� קמפיי) רחב היק# בתקשורת, חודשי� 12בתקופה של 

  ):Cameron et al. )1997י "מתוצאות התוכנית כפי שנמצאו ע

ה הפחתה מובהקת סטטיסטית של י רכבי� שפעלו לבד התקבל"התנהל ע RBT*כאשר ה *

וזאת בשעות ע� , בתאונות קשות בכבישי� הראשיי� באזורי� בה� הייתה אכיפה 24%

עבור כבישי� . ("HAH -" High Alcohol Hour)סבירות גבוהה לתאונות הרלוונטיות 

א( ירידה זו אינה , HAHבתאונות קשות בשעות  20%משניי� התקבלה הפחתה של 

  .ויכלה להתקבל במקרהמובהקת סטטיסטית 

בתאונות קשות בשעות  37%כאשר רכבי� ואוטובוסי� עבדו ביחד התקבלה עליה של  *

HAH באזורי האכיפה �עליה בתאונות בשיעור דומה התקבלה . בכבישי� משניי

� .א# אחד מהעליות הללו לא מובהקת סטטיסטית, בכבישי� הראשיי

ק# מתקבלות עליות מובהקות בזמני� של אכיפה מוגברת וקמפיי) פרסו� רחב הי *

באזורי� שאינ� עירוניי� בויקטוריה בתאונות קשות בכבישי�  HAHסטטיסטית בשעות 

�ההשערה היא שההשפעה של התוכנית על חלק . משניי� א( לא בכבישי� הראשיי

ובכ( הגדילו , מהנהגי� הייתה לעבור לנהיגה בכבישי� המשניי� בה� לא הייתה אכיפה

 .בכבישי� אלואת כמות התאונות 

  

  השפעה על ציות הנהגי�  5.2

  

Wells et al. )1992 ( שהעריכו את ההשפעה של תוכנית אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול ואי

במספר הנהגי�  39%הגיעו לירידה של , יורק*ניו Binghampton*השימוש בחגורות בטיחות ב

 1988בי) סתיו (נהל הפרויקט ששתו ונעצרו ונקודת בדיקה של המשטרה במש( השנתיי� בה� הת

  .י חלוקה לתכונות שונות"נית) לראות את תוצאות התוכנית עפ 5.2' בטבלה מס).  1990ועד סתיו 

שיעור הירידות הגדול ביותר במספר הנהגי� ששתו התקבל  *י חלוקה לקבוצות גיל "עפ, לדוגמא

שיעור שינוי (שנה  50*והי� מוגילאי� גב) *57%שיעור שינוי של (שנה  21*עבור גילאי� נמוכי� מ

  ).* 54%של 
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  .שיעור הנהגי� ששתו בחלוקה לפי תכונות נהג ונסיעה: 5.2' טבלה מס

   

  . Wells et al. )1992( ,2table   :מקור
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  אכיפת חציית צומת מרומזר באור אדו� .6

  

התאונות הגורמות לתוצאות החמורות ביותר בצמתי� ה) התנגשות בי) תנועות הנמצאות 

צד הנגרמות עקב *י� ה) לרוב תאונות חזיתתאונות מסוג זה בצמת. בקונפליקט אחת לשניה

כניסת רכב לצומת באור אדו� ומתנגש ברכב הנמצא בתו( שטח הצומת אשר לו נתונה הזכות 

הדבר נכו) ג� לגבי פגיעה של רכב בהול( רגל בצומת כאשר אחת מהתנועות עוברת את . לנסיעה

תאונות אלו היא אכיפה אחד הפתרונות להפחתת .  שטח הצומת בניגוד למוצג בפנסי הרמזור

קיימי� פתרונות . רכב באור אדו�*המתאפשרת באמצעות מצלמות המצלמות עבירות חציית כלי

כמו הגדלת הזמני� בי) ירוקי� בי) מופעי� , נוספי� הקשורי� בתכנו) הזמני� של הרמזור

 א( פתרונות אלו מתאימי� לנהגי� שבאזור, או שיפור הנראות בצומת,הנמצאי� בקונפליקט

פתרונות אלו אינ� מתאימי� לנהגי� שיכלו לעצור לאחר שראו . הדילמה החליטו להמשי( לנסוע

או לנהגי� שלא שמו לב כי הרמזור , כי הרמזור התחל# מירוק לאדו� ובמכוו) המשיכו לנסוע

�  .לתנועת� הוא אדו

  

אונות את מספר הת, מתו( נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המסכמת 6.1' להל) טבלה מס

צד בצמתי� במהל( חמשת השני� האחרונות ביחס לכלל התאונות בצמתי� בשני� *מסוג חזית

  .בישראל, אלו

 2006 2005 2004 2003 2002 תאונות בצמתי�

 6038 6197 6374 6170 6988 צד'מסוג חזית

 8590 8687 8962 8676 9506 כ"סה

'אחוז תאונות חזית

כ "צד ביחס לסה

  התאונות בצמתי�

73.5% 71.1% 71.1% 71.3% 70.3% 

  .שני� 5תאונות בצמתי� לאור( : 6.1' טבלה מס

  

נתוני� ). 74%*70% *כ(צד *מתו( הטבלה נית) לראות כי מירב התאונות בצמתי� ה) מסוג חזית

  .כאלו מדגישי� את הצור( בטיפול ומיגור התופעה של תאונות מסוג זה

  

*אדו� אומנ� מפחיתות את התאונות מסוג חזיתקיימות הערכות כי מצלמות אכיפת חצייה באור 

אחור עקב עצירות פתאומיות ולא *צד א( בד בבד גורמות לעליה במספר התאונות מסוג חזית

אחור אינ) באות� *יש להבהיר כי כמות התאונות מסוג חזית. צפויות של נהגי� בקרבת הצומת

כ התאונות בצמתי� "סהאחור ביחס ל* אחוז תאונות חזית(צד *ההיקפי� כמו תאונות חזית

עדיי) , לכ) ג� א� תופעה זו מתרחשת. ובנוס# חומרת) לרוב פחותה, )7%*6%בישראל נע בי) 

  . צד תביא לעליה בבטיחות*טיפול בתאונות מסוג חזית

  

  .להל) סיכו� מחקרי� שבדקו אכיפת אי ציות לרמזור אדו� בצמתי� באמצעות המצלמות
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  השפעה על התאונות  6.1

  

Retting et al. )2001 ( �בדקו את הקשר בי) הפחתה בתאונות דרכי� לבי) אכיפת חצייה באור אדו

לש� . קליפורניה לאחר שהותקנו בה לראשונה מצלמות מסוג זה, Oxnard *ב, באמצעות מצלמות

ובשלוש ערי� נוספות בה� לא  Oxnard *ביצוע המחקר נותחו נתוני תאונות בכל הצמתי� ב

 29*חודשי� לפני הצבת המצלמות ו 29נתוני התאונות נבדקו לאור( . יקורתלש� ב, בוצעה אכיפה

ימי אזהרה בה� המצלמות צלמו עבירות אור  30קוד� לאכיפה נערכו . חודשי� לאחר הצבת)

�כ) הוצבו שלטי אזהרה לגבי האכיפה באמצעות מצלמות *כמו. א( לא נשלחו דוחות תנועה, אדו

התכנית החדשה פורסמה בעיתונות , בנוס#. ניסה לעירבכבישי� הראשיי� במספר נקודות כ

�התוכנית . ונשלחו גלויות בדואר לתושבי העיר בדבר התוכנית, ובאמצעי התקשורת המקומיי

יש לציי) כי בכל אתר . צמתי� מרומזרי� בה 125צמתי� בעיר מתו(  11* כללה הצבת מצלמות ב

  .רק גישה אחת מגישות הצומת נבדקה, מצלמה

  

ובשלושת ערי  Oxnard*מציגה את השינוי במספר התאונות לפני ואחרי האכיפה ב 6.2 'טבלה מס

�עבור שלושת ערי הביקורת תדירות . הביקורת בחלוקה לצמתי� מרומזרי� ושאינ� מרומזרי

�בשתיי� מתו( שלושת . התאונות השתנתה באופ) משמעותי באותו כיוו) בשני סוגי הצמתי

  �השינוי היה הפחתה במספר התאונות ובעיר  (Bakersfield and Santa Barbara)הערי

  .גידול במספר) (San Bernardino)השלישית 

  

  

  .כ תאונות לפני ואחרי אכיפה"סה: 6.2' טבלה מס

  

 �באמצעות מודל רגרסיה לינארית כללי נמצאה ההשפעה של אכיפה באמצעות מצלמות אור אדו

בצמתי�  Oxnard*הפחיתו את מספר התאונות ב הוער( כי המצלמות. 6.3כפי שמסוכ� בטבלה 

  ).95%ברמת בטחו) של ( 7%*מרומזרי� ב

  . Retting et al. )2001( ,1table   :מקור

    



 

 

  

 
37

  

  

  .השפעת האכיפה על ס( כל התאונות: 6.3' טבלה מס

  

מסכמת את השינויי� בתאונות דרכי� ע� נפגעי� בסוגי הצמתי� השוני� בכל  6.4' טבלה מס

�ג� כא) התקבלו שינויי� גסי�  ,בדומה לתוצאה שהתקבלה עבור כלל התאונות. ארבעת הערי

�  .במספר התאונות ע� נפגעי

  

  

  

  .תאונות ע� נפגעי� לפני ואחרי אכיפה: 6.4' טבלה מס

  

תוצאות המודל הסטטיסטי להערכת השינויי� בתאונות ע� נפגעי� ה� כי תאונות מסוג זה פחתו 

  .6.5ראה טבלה  –) 95%ברמת ביטחו) של (בצמתי� מרומזרי�  29%*בכ

  

  

  

  .השפעת האכיפה על תאונות ע� נפגעי�: 6.5' טבלה מס

  . Retting et al. )2001( ,2table   :מקור

  . Retting et al. )2001( ,3table   :מקור

  . Retting et al. )2001( ,4table   :מקור
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צד ימי) בשלושת ערי הביקורת וביחס לשינויי� בתדירות  –בהתבסס על מגמת התאונות הצדיות 

 32%המודל הערי( הפחתה מובהקת של , Oxnard*של סוג תאונות אלו בצמתי� לא מרומזרי� ב

ברמת (עקב מצלמות האור האדו�  Oxnard*ימי) בכל הצמתי� המרומזרי� ב*בתאונות צד

ימי) ע� נפגעי� בכל הצמתי� *בתאונות צד 68%והפחתה מובהקת של , )95%ביטחו) של 

 �בהתבסס על מגמה של תאונות חזית אחור בשלושת ערי ). 95%ברמת ביטחו) של (המרומזרי

, Oxnard *הביקורת ובהתייחס לשינויי� בתדירות של תאונות מסוג זה בצמתי� לא מרומזרי� ב

  .אחור בצמתי� מרומזרי�*בתאונות חזית 3%המודל הערי( עליה לא מובהקת של 

  

�יש לחזק את האכיפה באמצעות , מסקנת המחקר היא כי בכדי להפחית את תאונות הדרכי

  .  מצלמות אור אדו� במיוחד עקב היות� מרכיב קבוע בתשתית התחבורתית

  

Retting et al. )2002 (על עבירות ביצעו סקר ספרות לגב �י ההשפעה של מצלמות חצייה באור אדו

מחקרי�  8חלקו של הסקר המתמקד בהשפעה על התאונות חוש# . תנועה ועל תאונות

ב הכוללי� נתוני תאונות לפני ואחרי הצבת המצלמות והשוואה "סינגפור וארה, מאוסטרליה

קרובי� בכדי למנוע לרוב באותו תחו� שיפוט א( לא (לאתרי ביקורת בה� לא מוקמו מצלמות 

  :קבוצות כדלקמ) 3*המחקרי� חולקו ל). השפעה מרחבית

• � : קבוצה ראשונה כללה את המחקרי� הבאי

Andreassen, 1995; Mann et al., 1994; Office of Road Safety, 1991; Queensland 

Transport, 1995. 

על צמתי� קרובי�  של המצלמות) Halo effect(קבוצה זו לא התייחסה להשפעה המרחבית 

נבחרו , בנוס#. והשתמשה בצמתי� באותו אזור כקבוצת ביקורת, ללא מצלמות באותו אזור

  .צמתי� מרובי תאונות להצבת המצלמות ולא נלקחה בחשבו) תופעת הרגרסיה לממוצע

• � :קבוצה שניה כללה את המחקרי� הבאי

Hiller et al., 1993; Ng et al., 1997; South et al., 1988. 

י בחירת צמתי "המחקרי� בקבוצה זו התייחסו באופ) חלקי לתופעת הרגרסיה לממוצע ע

ובכ( הפחיתו עת הבעיה , ביקורת ללא מצלמות בעלי תכונות דומות לצמתי� ע� המצלמות

ולכ) הערכת , מצד שני מחקרי� אלו לא התייחסו להשפעה המרחבית. יתר* של אומד)

  .יההשפעות של המצלמות היו נמוכות מדי

  .Retting and Kyrychenko, 2001     :קבוצה שלישית כללה את המחקר •

ומסוכ� באופ) מעמיק בנפרד בתחילת תת , מחקר זה היה היחידי שהתייחס לשתי התופעות

  .פרק זה

  

  :מחקרי קבוצה ראשונה

 *צמתי� ע� מצלמות ב 15* חקרה שינויי� בתדירות תאונות ב) Office of Road Safety )1991 * ה

Adelaid  אוסטרליה לפני ואחרי הצבת מצלמות האכיפה � 15מצלמות מסתובבות מתו(  5(דרו
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� * כל שאר הצמתי� ב. הוצבו שלטי אזהרה בכל צמתי המצלמות ובוצע קמפיי) פרסומי). אתרי

Adelaid ימי) גבוה* אתרי המצלמות נבחרו על בסיס מספר תאונות צד. שמשו כצמתי ביקורת .

הפחתה  23%*ו) לא מובהק(בס( כל התאונות  8%תה הפחתה של עקב אכיפת המצלמות היי

�*ימי) ותאונות ע� נפגעי� צד*כ תאונות צד"סה, לגבי סוגי תאונות מסוימי�. בתאונות ע� נפגעי

ירידות אלו . באתרי מצלמות ביחס לאתרי� ללא מצלמות, בהתאמה 54% * ו 38% *ימי) ירדו ב

  .אחור*גידול בתאונות חזיתי "ימי) הוסטו באופ) חלקי ע*בתאונות צד

  

Mann et al. )1994 (בתדירות תאונות ב �דרו� , adelaid  *אתרי מצלמות ב 8*חקרו שינויי

אתרי� נוספי� א( נעשו בה� שיפורי� תנועתיי� במהל( המחקר ולכ)  6ה� חקרו (אוסטרליה 

עבור קבוצת . ישלטי אזהרה הוצבו בכל צמתי המצלמות ובוצע קמפיי) פרסומ). הוצאו מסקירה זו

אשר דומי� במושגי� של תצורה , צמתי� מרומזרי� בעלי נפחי תנועה גדולי� 14נבחרו , הביקורת

�יש לשי� לב כי באתרי הביקורת נעשו במש( השני� שינויי� הנדסיי� כלליי� והגדלת . ומיקו

למות עקב אכיפת המצ. דבר המעלה שאלות לגבי אמינות קבוצת הביקורת, מש( זמ) האור הצהוב

תבנית זו התקבלה ג� עבור . 20% *כאשר תאונות ע� נפגעי� קטנו ב, 6% *כ התאונות גדל ב"סה

תאונות ע� נפגעי� , +8% –כלל התאונות צד ימי) (אחור * ימי) וג� עבור תאונות חזית*תאונות צד

( א, )*1% –תאונות ע� נפגעי� חזית אחור , +12% –כלל התאונות חזית אחור , *26% –צד ימי) 

  .א# אחת מהתוצאות לא הייתה מובהקת סטטיסטית

  

צמתי מצלמות היו המטרה של אחד מההערכות הגדולות ביותר  79, אוסטרליה, Queensland *ב

 �שמשו כל שאר , כאתרי הביקורת). Queensland Transport,1995(של מצלמות אכיפת אור אדו

בצמתי� ע� מצלמות א( לא היה  שלטי אזהרה הוצבו רק. Queensland*הצמתי� המרומזרי� ב

�במש( תקופת . שני� 14המידע עבור המחקר נאס# לאור( . רשו� א� הפרויקט לווה בפרסו

אולי משו� שנוספו צמתי� מרומזרי� , המחקר היה גידול גבוהה בתאונות באתרי הביקורת

יפת אכ. נתו) זה מוביל להערכה גבוהה מדיי של יעילות המצלמות. חדשי� לאתרי הביקורת

ירידה בתאונות ע�  46% *ול) לא מובהק(כ התאונות "בסה 48%המצלמות הביאה לירידה של 

א# מחקר אחר לא הציג השפעות כאלו גדולות . נפגעי� באתרי מצלמות יחסית לאתרי הביקורת

�  .של מצלמות אכיפת חצייה באור אדו

  

צמתי� ע� מצלמות  46מתו(  41בוצעה הערכה עוקבת של ) Andreassen )1995במחקר של  

שלטי ). 2מחקר זה מוזכר בקבוצה (אוסטרליה , במלבור)) Soth et al. )1988ממחקר קוד� של 

 46מתו(  5. הפרויקט לווה בקמפיי) פרסומי רחב היק#, אזהרה הוצבו בכל הצמתי� ע� המצלמות

�י� החוקר. אתרי המצלמות המקוריי� הוצאו מבדיקה משו� שנתוני התאונות לא היו זמיני

האתרי� בה� טיפלו  41נתוני� עבור (כללו כהשוואה את כל הצמתי� המרומזרי� במלבור) רבתי 

אשר במהלכ� היו שינויי� רבי� בהרכב הצמתי� ה) , שני� 11הנתוני� נאספו עבור ). נכללו ג� כ)

ובנוס# במהל( השני� התקיימו מבצעי אכיפת , המטופלי� במצלמות וה) באתרי הביקורת

הכותבי� טענו כי לא נית) להשוות את המגמות . סיעה באמצעות מצלמות רחבות היק#מהירויות נ

 �בתאונות בצורה מהימנה בי) אתרי המצלמות לאתרי הביקורת שנתוניה� נלקחו ממאגר נתוני
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כ "לא מובהק בסה 7%נמצא גידול של , בעקבות האכיפה באמצעות המצלמות. שלא היה מלא

בתאונות חזית  20%בעיקר עקב גידול של , לאתרי הביקורתהתאונות באתרי המצלמות ביחס 

  .לא התקבלו נתוני� ביחס לתאונות ע� נפגעי�. אחור

  

  :מחקרי קבוצה שניה

South et al. )1988 (לפני ואחרי אכיפה באמצעות מצלמות ב �צמתי�  46*חקר תאונות ע� נפגעי

מחקר זה היה טוב . אוסטרליה, צמתי� ללא מצלמות כקבוצת ביקורת במלבור) 46*ע� מצלמות ו

מבחינת בחירת אתרי הביקורת שנבחרו באקראי ) Andreassen )1995יותר ממחקר ההמש( של 

השווה לכל הצמתי� המרומזרי�  Andreassen(מאותה קבוצה של אזורי� מרובי תאונות 

בתאונות ע�  7%התקבלה הפחתה של , בעקבות האכיפה באמצעות מצלמות). במלבור) רבתי

כ) פחתו ג� כמות התאונות *כמו. באתרי המצלמות ביחס לאתרי הביקורת) לא מובהק(עי� נפג

  .לא התייחס לתאונות ללא נפגעי� .South et al. אחור*ימי) וג� תאונות חזית*מסוג צד

  

Hillier et al. )1993 (בתדירות תאונות ב �אתרי�  16*צמתי� ע� מצלמות ו 16*בדקו שינויי

"�שלטי אזהרה הוצבו . לפני ואחרי הצבת המצלמות, אוסטרליה, ת בסידניללא מצלמו" תואמי

בכדי להפחית את ההשפעה של הנטייה בבחירת . בכל צמתי המצלמות ובוצע קמפיי) פרסומי כללי

�, נפחי תנועה, אתרי המצלמות ואתרי הביקורת תואמו על בסיס של היסטוריית תאונות, אתרי

�, 8%(כ התאונות "נמצאו ירידות ה) בסה, מצעות מצלמותבעקבות האכיפה בא. ותצורת הצמתי

. באתרי המצלמות ביחס לאתרי הביקורת) 26%(כ תאונות ע� נפגעי� "וה) בסה, )לא מובהק

אחור באתרי המצלמות ביחס לאתרי *בתאונות חזית 108%ירידות אלו התרחשו למרות עליה של 

  .29%*ימי) פחתו ב*תאונות צד. הביקורת

  

�נחקרו , )Ng et al.  )1997, הבודדי� המבוססי� על תאונות מחו2 לאוסטרליה באחד המחקרי

אתרי�  42*וב, 1990*1988צמתי מצלמות בסינגפור בי) השני�  42*שינויי� בתדירות תאונות ב

אתרי . א( לא צויי) א� נער( מבצע פרסו�, הוצבו שלטי אזהרה רק בצמתי מצלמות. ללא מצלמות

. ללא מצלמות הותאמו על בסיס היסטוריית תאונות ותצורת הצומתהמצלמות ואתרי הביקורת 

ימי) *תאונות צד, 9%*כ תאונות ע� נפגעי� פחתו ב"סה, בעקבות אכיפה באמצעות המצלמות

. א# אחד משינויי� אלו לא היה מובהק סטטיסטית. 6%* אחור עלו ב*ותאונות חזית, 10%* פחתו ב

�  . לא סופקו נתוני� לגבי תאונות ללא נפגעי

  

  :מחקר קבוצה שלישית

הערי( את , המפורט לעומק בתחילת תת פרק זה, )Retting and Kyrychenko )2001מחקר� של 

. קליפורניה, Oxnard*השפעת האכיפה באמצעות מצלמות אור אדו� על התאונות בצמתי� ב

Retting and Kyrychenko  הניחו כי המצלמות משפיעות על ההתנהגות ועל התאונות בכל

ולא רק , Oxnard*וכ) חקרו את התאונות בכל הצמתי� המרומזרי� ב, צמתי� המרומזרי� בעירה

הלי( זה ניטרל ג� את ההשפעה המרחבית וג� את בעיות . הצמתי� בה� הותקנו מצלמות 11
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נערכה , בכדי לא להיות מושפעי� ממגמות כלליות שיכלו להיווצר בקליפרניה. הרגרסיה לממוצע

בכדי לא להיות מושפעי� משינויי� כלליי� . ערי� אחרות בקליפורניה 3*השוואה לנתוני� מ

  . השינויי� הושוו לתאונות בצמתי� לא מרומזרי� בעיר, Oxnard*בתנועה ב

  

ה) , כ התאונות"שכללו ירידות ה) בסה, בתחילת תת הפרק נית) לראות את התוצאות שהתקבלו

�כ) נצפתה עליה *כמו. ימי) ע� נפגעי�*ונות צדימי) וה) בתא* ה) בתאונות צד, בתאונות ע� נפגעי

  .אחור*קטנה ולא מובהקת בתאונות חזית

  

  :תוצאות משולבות

התוצאות של . י החלוקה לקבוצות"במאמר זה נעשה ניתוח של תוצאות המחקרי� השוני� עפ

בתאונות ע� נפגעי� בהשוואה  39%הקבוצה הראשונה הראו הפחתה סטטיסטית מובהקת של 

, משו� שמחקרי� אלו לא תוקנו ביחס לרגרסיה לממוצע או השפעת המרחביות. ורתלאתרי הביק

  .קיימת אפשרות של ג� הערכה גבוהה מדיי וג� הערכה נמוכה מדיי של השפעת התאונות

  

לא מובהק בתאונות ע�  10%התוצאות עבור הקבוצה השניה של מחקרי� הראו הפחתה של 

י "ו התייחסו חלקית לתופעה של רגרסיה לממוצע עמחקרי� אל. נפגעי� ביחס לאתרי הביקורת

דבר שמגביר , ה� נכשלו בהתחשבות בהשפעת המרחביות, א(. בחירת אתרי ביקורת ברי השוואה

  .את הסבירות שתוצאת הפחתת התאונות היינה הערכה נמוכה מדיי

  

תוצאות עבור הקבוצה השלישית שלקחה בחשבו) ג� את השפעת הרגרסיה לממוצע וג� את 

שפעת המרחביות הראו הפחתה מובהקת סטטיסטית  בתאונות ע� נפגעי� ביחס לאתרי ה

הערכה זו נמצאת בי) התוצאות שהתקבלו עבור הקבוצה הראשונה לאלו שהתקבלו . הביקורת

  .6.6' סיכו� התוצאות המשולבות מסוכ� בטבלה מס. עבור הקבוצה השניה

  

צעות מצלמות אור אדו� על תאונות ע� השפעות משולבות של אכיפה באמ: 6.6' טבלה מס

�  .נפגעי

  . Retting et al. )2002( ,4table   :מקור
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Elvik et al. )1997 (התאונות עפ �ה י שלוש"בדקו את ההשפעה של מצלמות אור אדו� ע

�  . מחקרי

מתו( סיכו� משוקלל של מחקרי� אלו נמצא כי התקנת מצלמות גורמת לירידה מובהקת של 

, י סוגי התאונות"בחלוקה עפ. געי�בתאונות ע� נפ 12%ולירידה של , בכלל התאונות בצומת 11%

ער( ממוצע של ( 31%בעקבות התקנת המצלמות חלה ירידה של . לא התקבלו תוצאות מובהקות

מציגה את הממצאי� המסכמי� משלושת  6.7' טבלה מס. צד ע� נפגעי�*בתאונות חזית) השינוי

  ).2003(המחקרי� כפי שהציגו אות� גיטלמ) והקרט 

  

  

  .ת אכיפה אוטומטית באמצעות מצלמות אור אדו� על התאונותהשפע: 6.7' טבלה מס

    

  השפעה על ציות הנהגי�  6.2

  

נערכה בדיקה לגבי ההשפעה של מצלמות חצייה ) Retting et al. )2002בסקר הספרות שביצעו 

מחקרי� שכללו מידע על שיעורי עבירות  7* הבדיקה התייחסה ל. באור אדו� על עבירות התנועה

 ;Chen et al., 2001; Oei et al., 1997)שלושה מהמחקרי� . י ואחרי הצבת המצלמותתנועה לפנ

Thompson et al., 1989) רק באתרי המצלמות �במחקרי� אלו נמצאו . בדקו עבירות אור אדו

). אתרי המחקר 2לא מצאו ירידות באחד מתו(  .Thompson et al( 69%*ל 22%ירידות שבי) 

כ) * כמו. דבר שמערער את אמיתות הנתוני�, קבוצת ביקורת במחקרי� אלו הייתה חסרה

). השפעה מרחבית(מחקרי� אלו לא מתייחסי� לאפקט ההרתעה של המצלמות על האזור כולו 

 �השוו את  (Arup, 1992; Chin, 1989; Retting et al. a,b, 1999)ארבעת המאמרי� הנוספי

מחקרי� מתוכ� השוו את  3. ותהתוצאות בצמתי המצלמות לצמתי� מרומזרי� ללא מצלמ

 78%*ל 22%כ נצפו ירידות בטווח שבי) "בסה. התוצאות ג� לצמתי ביקורת ללא אכיפת מצלמות

�לא היה מלווה  ) 1989(  .Thompson et alיש לציי) כי מחקר� של . בעבירות חצייה באור אדו

מעטות ובאתר שני באזהרה לגבי הצבת המצלמות וכנראה מסיבה זו התקבלו באתר אחד ירידות 

   .6.8' ראה סיכו� תוצאות המחקרי� בטבלה מס. עליות
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  .השפעת מצלמות אור אדו� על ציות הנהגי�: 6.8' טבלה מס

  השפעה מרחבית  6.3

לגבי השפעת האכיפה באמצעות מצלמות אור אדו� על ) Retting et al. )2002מתו( מחקר� של 

נית) לראות כי באתרי� ללא  6.8' מתו( טבלה מס. ציות הנהגי� נמצא כי קיימת השפעה מרחבית

על ירידות בעבירות אור אדו� בשיעור דומה לאתרי  Retting et al. (1999a)מצלמות דיווחו 

דיווחו על ירידות א# גדולות יותר בעבירות אלו בצמתי� ללא  Retting et al. (1999b). המצלמות

למגמה באתרי הביקורת במחקרי� השוני�  מתו( בדיקה ביחס. מצלמות מאשר בצמתי המצלמות

נית) לראות שהירידות במצתי� ללא המצלמות לא נבעו ממגמה כללית או מתופעת הרגרסיה אל 

אלא עקב ) באתרי הביקורת היו ירידות בשיעורי� מזעריי� וא# עליות בהיקפי הציות(הממוצע 

  .ההשפעה המרחבית

  

 Retting and Kyrychenkoתייחסי� למחקר של ה� מ) Retting et al. )2002בהמש( מאמר� של 

בחלק נפרד שלא היה חלק מהמחקר . שבדקו את ההשפעה של המצלמות על התאונות) 2001(

השפעה זו . את אפקט ההשפעה המרחבית של האכיפה Retting and Kyrychenkoבדקו  , הראשי

נמצא כי תאונות . רצמתי המצלמות לשאר הצמתי� המרומזרי� בעי 11י השוואה בי) "נבדקה ע

בצמתי� ) 200*ל 247* מ( 19%*באתרי המצלמות וב) 39*ל 52*מ(  25%*ע� נפגעי� פחתו ב

כ) ג� בצמתי� *ימי) ע� נפגעי� פחתו ג�*ימי) ותאונות צד* תאונות צד. מרומזרי� ללא מצלמות

תוצאות אלו מאשרות כי קיימת . מרומזרי� ע� מצלמות וג� בצמתי� מרומזרי� ללא מצלמות

  .שפעה מרחביתה

  . Retting et al. )2002( ,1table   :מקור
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  א"מבצע הקמת מתנ .7

  

 1991בשנת . לא היה אג# במשטרת ישראל שהיה מופקד על התנועה בלבד 1991עד לשנת , בישראל

על בסיס  1991שהחלה לתפקד באוגוסט  , )א"מתנ(הוחלט להקי� את משטרת התנועה הארצית 

באמצעות יחידות היחידה הכילה את הכוחות שהיו קיימי� והופעלו עד כה . ניסיוני ומוגבל

א תוגברה בניידות "כ) מתנ* כמו. שוטרי תנועה נוספי� 150משטרה פיקודיות צפו) ומרכז ונוספו 

תוספת כוח האד� והניידות הכפילו את כמות הכוחות שעסקו בתנועה בדרכי� . סיור ובציוד אחר

נכתבו שני  .חודשי� 21 *א נקבעה ל"תקופת הניסיו) של מתנ. יחסית למצב הקוד�, בינעירוניות

חות "מטרת הדו. חודשי ההמש( 11*ו, חודשי� ראשוני� 10: חות שחולקו לשתי תקופות זמ)"דו

ומעבר לכ( ג� לאמוד את ההשפעה של השינויי� , הייתה להערי( את השינוי הארגוני ולכמת אותו

  . ברמת האכיפה על דפוסי ההתנהגות בתנועה ודפוסי התאונות

  

ח הסוקר את התקופה הראשונה תארו את תוצאות "שכתבו את הדו )1993(הוכמ) והקרט , זיידל

�בכביש ") שמירת מרחק("הפערי� ,מהירות מייצגת בכביש הראשי: המדידות במדדי� הבאי

התוצאות בכל המדדי� הראו תנודות בי) תקופה . מהירות בגישה לצומת וחיכו( בצומת, הראשי

, ע� הזמ)) שיפור במדד(הייתה מגמת ירידה  בכל מדד ומדד היו אתרי� בה�. לתקופה באותו אתר

�במרבית האתרי� לא חל שינוי משמעותי . אתרי� אחרי� שבה� הייתה עליה, בו בזמ), א( ג

  .וכיוו) השינויי� לא היה מובהק

  

  הקשר בי� רמת הפיקוח לשינויי� בהתנהגות

י מספר "ע רמת הפיקוח נמדדה. נבדק הא� קיי� קשר בי) רמת הפיקוח לשינויי� בהתנהגות

בינונית , )משמרות לשבוע 10עד (נמוכה : רמות 3*י חלוקה ל"משמרות ניידות לקטע לשבוע עפ

י חלוקה "השינוי בהתנהגות נמדד עפ). משמרות בשבוע ומעלה 14(וגבוהה ) משמרות לשבוע 13*11(

 הסתמ) קשר בי). המתבססת על תוצאות כל המדידות, לאתרי� שמוינו לפי מגמת שינוי כללית

אתרי� ע� רמת פיקוח  7* מ 5*ב. רמת פיקוח גבוהה לבי) נטייה לשיפור במדדי התנהגות בתנועה

לא ניכר הבדל בי) רמת הפיקוח הנמוכה והבינונית מבחינת . גבוהה היה שיפור במדדי ההתנהגות

  .מגמת השינוי

  

רת והרמה הגבוהה מציינת פעילות מוגב, הרמה הבינונית מקבילה לניידת במשמרת, למעשה

מכא) שרמת הפיקוח המקובלת של ניידת למשמרת בקטע איננה . כלל מבצע אכיפה*בדר(, בקטע

פעילות מרוכזת של , לעומת זאת. מגיעה למסה הקריטית הנחוצה להשפעה על הרגלי הנהיגה

�  .מבצעי אכיפה כנראה מביאה לשינויי� חיוביי� בהתנהגות הנהגי

  

  ניתוח נתוני תאונות דרכי�

� התבסס על שתי מתודות שונותניתוח הנתוני :  

א צפו) ובאזור "ניתוח סדרות עיתיות של סדרות ס( התאונות החודשיות באזור מתנ *

המאפשר לזהות שינוי משמעותי במגמת התאונות באזורי� אלה בעקבות , א מרכז"מתנ

  .א"הקמת המתנ
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י ואחרי משווה את השינוי היחסי במספר התאונות לפנ" אחרי ע� ביקורת \לפני "ניתוח  *

 .לעומת אזור ביקורת, א"באזור האחריות של מתנ, א"הקמת מתנ

  

  . אזורי ביקורת 3*ו" אחרי* לפני"תקופות  4לצור( הניתוח נבחרו 

  

. א על תאונות בכל אזורי הביקורת"בניתוח סדרות עיתיות לא נמצאה השפעה מובהקת של מתנ

, באזור המרכז. עליה בתאונות, כלומר, כלל הפו( למצופה*כיוו) ההשפעה היה בדר(, באזור הצפו)

א היה נמו( "מספר התאונות בתקופת המתנ, כלומר, כיוו) ההשפעה בשיטת החיזוי היה חיובי

נמצאה " אחרי ע� קבוצת ביקורת*לפני"באזור הצפו) בניתוח . א( לא באופ) משמעותי, מהצפוי

ת שיפור בתקופה א� כי מסתמנת מגמ, כלל עליה בתאונות יחסית לקבוצת הביקורת*בדר(

תקופת זמ) זו קצרה מידיי ולכ) לא נית) להתייחס אל מגמת השיפור שנמצאה . המאוחרת ביותר

התמונה הכוללת מצביעה על חוסר , "אחרי ע� קבוצת ביקורת*לפני"בניתוח , באזור המרכז. בה

ו שוב תקופה ז. ע� אפשרות שקיימת ירידה בתקופה המאוחרת ביותר, א"שינוי בתקופת המתנ

  .  קצרה מידיי מכדי להתייחס אליה בנפרד

  

  ניסויי� בטקטיקות הפעלה

מטרת . א"י יחידות המתנ"תכנית המעקב כללה תכנו) ניסויי� בטקטיקות הפעלה שיבוצעו ע

  .הניסויי� הייתה לבדוק רעיונות תפעול שנית) לגזור מה) שיטות הפעלה שגרתיות

העברת (יסוי בהפעלה מרוכזת וגמישה של ניידות באזור הצפו) נער( נ: ניסויי� כדלקמ) 2נערכו 

באזור . חודשי� 4שנמש( , בשלוחת זיכרו) יעקב) י תכנית רוטציה"כוח מרוכז מאזור לאזור עפ

שיטות פטרול ואכיפה (מכוח הסיור  50%המרכז נער( ניסוי בהפעלת ניידות סמויות בהיק# של 

  . חודשי� 3*מש( כשנ, )מיוחדות לניצול מכשור אכיפה והניידות הסמויות

יתכ) שמש( הניסוי לא הספיק בכדי . שני הניסויי� לא הביאו לירידה שיטתית במהירויות הנסיעה

דלילה לסירוגי) איננה משיגה את אותו  \יתכ) ג� כי פעילות מרוכזת . ליצור את ההרתעה הדרושה

  .אפקט הרתעה כמו מבצעי� של פעילות מרוכזת לאור( זמ)

  

של ניסוי ) חודשי� 11(ח העוסק בתקופה השניה "כתבו את הדו) 1994(ט זיידל והקר, הוכמ)

  : א ולהל) מספר ממצאי�"מתנ

  

  מדידת מהירויות

נערכו . י מוני� אוטומטי�"ע, בתקופה זו צומצמו מדידות ההתנהגות לכדי מדידת מהירויות בלבד

2  �מטרת . הראשונה אתרי� בה� נערכו המדידות בתקופה 28מדידות בתקופות זמ) שונות באות

א מאז התקופה "המדידות העיקרית הייתה לבדוק הא� חל שינוי במהירות בכבישי מתנ

ואילו , א"כיוו) שהמדידה הראשונה בוצעה לפני תחילת מסע הפרסו� למתנ, בנוס(. הראשונה

הייתה אפשרות לבדוק הא� חלה ירידה במהירויות הנסיעה בעקבות מסע , השניה נערכה בסופו

�נמצא כי בכל ) תקופה שניה( 1993*ל) תקופה ראשונה( 1992מתו( השוואה בי) מדידות . הפרסו

בשניי�  –האתרי� בה� חל שינוי  4מבי) . האתרי� פרט לארבעה לא חל שינוי במהירות הממוצעת

 �  .ירידה –הייתה עליה במהירות ובשני האחרי
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שלא הושגה ירידה כוללת  נראה) 1993ומאי  1993מר2 (מתו( השוואה בי) שני סבבי מדידות 

א לא הביא לירידה "ג� מסע הפרסו� של מתנ. א במש( שנת פעילות זו"במהירויות בכבישי מתנ

י "באתרי� בה� נערכו מבצעי פסילות שרושמ� מיידי ושחוזקו ע, ע� זאת. כוללת במהירויות

הנסיעה מהירויות , בה� נערכות מדידות מהירות" מועדי�"או במקומות , פרסומי� בתקשורת

  . 10%*ירדו בכ

  

. הכותבי� טועני� כי ממצאי� אלו מצביעי� שוב על הצור( באכיפה מסיבית בעלת אפקט מיידי

  .המיידיות וכ) ההד התקשורתי ה� מרכיבי� חשובי� בהצלחת פעילויות כאלה

  

  ניתוח נתוני תאונות דרכי�

משווה " אחרי ע� ביקורת*לפני"שיטת , השיטה האחת: נתוני התאונות נותחו בשתי שיטות שונות

קבוצות הביקורת כללו . א לשינוי מקביל מקבוצות ביקורת"את השינוי בתאונות עקב הקמת מתנ

. א"א ואת הכבישי� הבינעירוניי� שאינ� כלולי� במתנ"את הכבישי� העירוניי� באזור מתנ

למלא קמה מבוססת על חיזוי מספר התאונות שהיה צפוי א, ניתוח סדרות עיתיות, השיטה השניה

החיזוי לקח בחשבו) שינויי� ברמת הפעילות . והשוואתו למספר התאונות שקרו בפועל, א"מתנ

  .התנועתית במש( הזמ)

  

במספר התאונות  5%*ושל כ, כ התאונות"בסה 10%*לפי השיטה הראשונה נמצאה ירידה של כ

אונות יחסית לא נמצא שינוי בת. 1992החל מספטמבר , יחסית לכבישי� העירוניי�, החמורות

�במספר  12%*נמצאה ירידה של כ, שיטת החיזוי, בשיטה השניה. לכבישי� בינעירוניי� אחרי

  .1992החל מספטמבר , בתאונות החמורות 18%וירידה של , התאונות הכולל

  

 10במש( , א"לפחות בתאונות בכבישי� שבאחריות מתנ 10%נראה כי יש אינדיקציה לירידה של 

�  .החודשי� האחרוני
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  סיכו� .8

� NHTSA, U.S. Department of.  אכיפת תנועה נתפסת באור שלילי במדינות רבות בעול

Transportation )2005 ( � Looking Beyond The Ticket: Traffic Law“במאמר

Enforcement and Beyond” לדימוי הנ �ל המושרש ה) בקרב הציבור וה) בקרב "מתייחסי

�או התייחסות השוטרי� לשרות� במשטרת התנועה " ח תנועה"ק דוזה ר: "משפט כמו. השוטרי

המאמר מדגיש כי יש צור( ונית) להביא לשינוי . ממעיטי� בחשיבותה של האכיפה" עונש"כאל 

ובנוס# יש לנהל בצורה יעילה את האכיפה , י חינו("התפיסה ה) של הציבור וה) של השוטרי� ע

מגמות של עבירות ה) בתנועה וה) בפשיעה בכלל י שימוש בסטטיסטיקות מדויקות לזיהוי "ע

  .ולהשתמש בניתוח נכו) ככלי לקבלת החלטות

  

הוכמ) והקרט , זיידל. קשה למדוד את ההשפעה של האכיפה על תאונות הדרכי� ממספר סיבות

המשטרה היא רק אחת ממכלול של גורמי� הקובעי� את : "מצייני� סיבות אלו כדלקמ)) 1993(

כגו) שינויי� טכנולוגי� או , וחלק� א# קשי� לניטור, אינ� ניתני� לבקרהש, מספר התאונות

והעובדה שתאונה , האופי הסטוכסטי של תאונות הדרכי�, יתרה מזאת. רמת הפעילות הכלכלית

נחו2 מספר גדול של תאונות . מקשי� על הערכת ההשפעה של גור� כלשהו, היא אירוע נדיר יחסית

כלל מעקב ארו( אשר מצידו גורר *ולש� כ( נדרש בדר(, ותיתמנת להבחי) בהשפעה משמע*על

�  ."שינויי� בגורמי� אחרי

  

) Oppe and Bijleveld )2003ומחקר ההמש( של  ) Diamantopoulou et al. )2000מחקר� של  

מתייחסי� ג� ה� לנושא של ניתוח נכו) של יעילות האכיפה המשטרתית לסוגיה השוני� בהפחתת 

 time-series regression modelingי שימוש במבנה "ע(� פיתחו מודלי� ה. כמות התאונות

techniques ו* multivariate structural time-series analysis ( שחשפו את התרומה היחסית של

גידול בכל אחד מפעילויות האכיפה להפחתה בסיכוי לתאונות ע� נפגעי� לאחר השפעות של 

�  .שנלקחו בחשבו) חשיפה לשינויי� וגורמי� אחרי

     

השתדלתי לאור( , עקב בעייתיות זו בהשפעות גורמי� שוני� על תאונות דרכי� מלבד אכיפה

�  .הסקירה לפרט כמה שנית) את שיטות הניתוח והגורמי� שנלקחו בחשבו) במחקרי� השוני

   

ציות הנהגי� , להל) סיכו� הממצאי� לגבי סוגי האכיפה השוני� והשפעת� על התאונות

  .שפעה המרחביתוהה
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  אכיפת מהירות נסיעה

  השפעה על התאונות

מקו� האכיפה  שיעור השינוי בתאונות מאמר

תאונות נזק  והערות

  בלבד

כלל   תאונות ע� נפגעי�

  התאונות

Anderson and 

Edgar (2001) 

 אוסטרליה  קשות  וקטלניות *36% 

Bourne and 

Cooke (1993)  

 22%*  

 קטלניות  *51%

–אוסטרליה  *25%

aויקטוריה  
 

Hess and 

Polak (2003) 

  aבריטניה   *31.26% 

Hess (2004)  45.74%*   בריטניהa )י "עפ

שקלול לפי חומרת 

 )התאונה

Elvik et al. 

(1997) 

 6%*  

 קטלניות *14%

 –אכיפה ידנית נייחת  *2%

�  סיכו� מחקרי

 )
a  

� )בחלק מהמחקרי

Elvik et al. 

(1997) 

 16%*  

bקטלניות  *4%
 

 –אכיפה ידנית ניידת   *16%

�  סיכו� מחקרי

)
a  

�  )בחלק מהמחקרי

Elvik et al. 

(1997) 

4%*  �בדרכי

 לא עירוניות

17%*  

28%* � באזורי� עירוניי

 –אכיפה אוטומטית  *19%

�  סיכו� מחקרי

)
a  

� )בחלק מהמחקרי

Elvik et al. 

(1997) 

12%* b  20%*  

שיעור בעלי בקטעי כביש  *26%

  נות וצפיפות גבוההתאו

 אחרי�בקטעי כביש  *5%

מצלמות  64תכנית  

 בנורווגיה

Oei (1996)   35%*  לא

 עירוניות

מצלמות רדאר 

 מוסוות בהולנד

ONISR 

(2006)  

  קטלניות  *31% 

22%* 

תכנית לאומית " 

למלחמה באלימות 

�בצרפת " בכבישי
a  

משטרת ישראל 

)2002( 

  �ירידה בתאונות באזורי� ע

גבוהה של מצלמות  צפיפות

 )שני� 4(ולאור( זמ) ארו( 

  a ישראל 

  צוי) במאמר כי התכנית פורסמה בקרב הציבור – a: הערות

b – התוצאות אינ) מובהקות סטטיסטית  

  .סיכו� השפעות אכיפת מהירות נסיעה על התאונות: 8.1' טבלה מס
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כ "בסה 23.4%וצעת של מתו( הממצאי� נית) לומר כי אכיפת מהירות הנסיעה גורמת לירידה ממ

�בתאונות  32%בהפרדה של התאונות הקטלניות מקבלי� ירידה ממוצעת של . התאונות ע� נפגעי

  . מסוג זה

  

 .Elvik et alי "שנמצא ע *4%בחישוב הער( הממוצע של התאונות הקטלניות לא נלקח בחשבו) 

הערכי� שהתקבלו משו� שער( זה לא נמצא מובהק והוא שונה באופ) משמעותי משאר ) 1997(

בחישוב הער( הממוצע של התאונות ע� נפגעי� נלקחה בחשבו) התוצאה של . עבור קטגוריה זו

Hess )2004 (– 45.74% * זה הוא גבוה . י חומרה"למרות שהיא מהווה שקלול של התאונות עפ )ער

ולכ) יש להסיק כי הירידה הממוצעת במספר , כנראה עקב השקלול, משאר הערכי� שהתקבלו

  .*20.9% * *23.4%התאונות ע� נפגעי� היא נמוכה יותר מהמחושבת ונעה בי) 

  

  .*19.4%השפעת אכיפת מהירות הנסיעה על כלל התאונות מסתכמת בממוצע של 

  

ניידת או (לאכיפה ידנית ) באמצעות מצלמות(בבדיקת ההבדל בהשפעה בי) אכיפה אוטומטית 

  .ה מההשפעה של אכיפה אוטומטיתנמצא כי  ההשפעה של אכיפה ידנית קטנ) נייחת
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  השפעה על ציות הנהגי�

מקו� האכיפה  שיעור השינוי במהירות הנסיעה מאמר

מהירות  והערות

 ממוצעת

חציית 

המהירות 

 המותרת

חציית המהירות 

 10'המותרת ביותר מ

 ש"קמ

Anderson and Edgar 

(2001) 

לא היה 

 שינוי

באתרי  *26%

  המצלמות

באתרי  *22%

 ביקורת

באתרי  *59%

  המצלמות

באתרי  *39%

 הביקורת

  a אוסטרליה 

Bourne and Cooke 

(1993)  

ש "קמ 13 *78.26%  

  מעל המותר

ש "קמ 30 *68.75%

 מעל המותר

 *אוסטרליה 

a ויקטוריה 
 

משטרת  –מדור מחקר 

תכנית הכביש , ישראל

 )2002(האלקטרוני 

מפחית את  –ציות באופ) נקודתי  –" גל"תופעת ה

 ותהבטיח

a ישראל 
 

Retting and Farmer 

(2003) 

 *ב "ארה *82%  *14%

a וושינגטו) 
 

Observatoire National 

Interministeriel de 

Securite Routiere 

(2006) 

*יותר מ *42.86%  

ש "קמ 10

  מעל המותר

 30*יותר מ *80%

ש מעל "קמ

  המותר

 40*יותר מ *83.3%

ש מעל "קמ

 המותר

תכנית לאומית "

 למלחמה

באלימות 

�" בכבישי

בצרפת 
a

 

  צויי) במאמר כי התכנית פורסמה בקרב הציבור – a: הערות

  .סיכו� השפעות אכיפת מהירות נסיעה על הציות: 8.2' טבלה מס

  

טבלת הסיכו� מציגה בראש ובראשונה מגמה של עליה בציות הנהגי� למהירות המותרת עקב 

הי� במהירויות הגבוהות מהמהירות המותרת ה) נית) לראות שיעורי ירידות גבו. אכיפת המהירות

הדבר מחזק את ההשפעה הכללית בשטח מעבר להשפעה . באתרי מצלמות וה) באתרי ביקורת

. כ) נית) לראות כי ההשפעות המקסימאליות התקבלו במהירויות המקסימאליות*כמו. הנקודתית

ה� אחוזי הירידה הגבוהי� אומרת שאחוזי הנוהגי� במהירויות גבוהות במיוחד מעל המותר *זאת

ש מעל "קמ 40* ירידה בשיעור הרכבי� הנוסעי� במהירות הגבוהה ב 83%: לדוגמא, ביותר

  .המהירות המותרת
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  השפעה מרחבית

  שיעור השינוי במספר תאונות משוקלל מאמר

 )י מרחק מהמצלמה"עפ(

מקו� 

האכיפה 

 והערות

Hess (2004) 250 ה בריטני 'מ 2000 'מ 1000 'מ 500 'מa
 

45.74%*  41.30%* 31.62%* 20.86%* 

 .באופ) כללי קיימת ירידה בהשפעה ע� ההתרחקות *

 :בכבישי� בה� מותקנות מצלמות *

*  �השפעות גדולות יותר בכבישי

�  .ראשיי� מאשר משניי

*  �השפעות גדולות יותר בכבישי� לא עירוניי

� .מאשר עירוניי

 –מדור מחקר 

, משטרת ישראל

תכנית הכביש 

 )2002(קטרוני האל

a ישראל  .אי) השפעה מרחבית –" גל"תופעת ה
 

Observatoire 

National 

Interministeriel de 

Securite Routiere 

(2006) 

'פחות מ 

 'מ 500

 –' מ 500

 מ"ק 1

1– 2 

 מ"ק

2– 3 

 מ"ק

תכנית "

לאומית 

למלחמה 

באלימות 

�" בכבישי

בצרפת 
a

 

ע� 

 נפגעי�

44%* 43%* 33%* 32%* 

 *36% *59% *53% *77% יותקטלנ

  צויי) במאמר כי התכנית פורסמה בקרב הציבור – a: הערות

  .סיכו� השפעות מרחביות עקב אכיפת מהירות הנסיעה: 8.3' טבלה מס

  

א כי אכ) במחקרי� שבדקו את ההשפעה המרחבית של אכיפת מהירות באמצעות מצלמות נמצ

, למרות זאת. ההשפעה קטנה, כ) נמצא כי ככל שהמרחק מהמצלמה גדל. קיימת השפעה כזו

מ מהמצלמה קיימת עדיי) ירידה במספר התאונות המשוקלל בסדר גודל של "ק 3*2במרחק של 

  .שינוי 30%*20%

  

אלא , שלא זו בלבד שפסלה את ההשפעה המרחבית" תופעת הגל" –באר2 נמצאה תופעה שונה 

מתארת מצב של האטה בסמו( " תופעת הגל. "שא# גרמה להרעה במצב הבטיחות בכביש

שונות , דבר שגור� לשינויי� תמידיי� במהירות הנסיעה בקטע, למצלמות והאצה בי) המצלמות

  .גבוהה ולכ) ג� גידול בכמות התאונות
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�  :לסיכו

  * 22% –תאונות ע� נפגעי� : השפעת אכיפת מהירות נסיעה על התאונות .1

  *32% –תאונות קטלניות 

  *19.4% –כלל התאונות 

  .השפעה גדלה ע� עליית חומרת התאונה

ההשפעה גדלה ע� העלייה במהירות הנסיעה : השפעת אכיפת מהירות הנסיעה על הציות .2

 .מעל המהירות המותרת

 : השפעה מרחבית של אכיפת מהירות הנסיעה .3

  .מ מהמצלמה"ק 3*2קיימת השפעה עד למרחק של  *

 .ה קטנה ע� ההתרחקות מהמצלמהההשפע *

 .קיימת השפעה כללית ג� באתרי ביקורת *

 

  אכיפת אי השימוש בחגורות בטיחות

  השפעה על התאונות

 מקו� האכיפה והערות שיעור השינוי בתאונות ע� נפגעי� מאמר

Williams et al. (1996) 9%* בתאונות קטלניות  

  בתאונות ע� נפגעי� באורח קשה *7%

קרוליינה צפו)  –ב "ארה

a   

  צויי) במאמר כי התכנית פורסמה בקרב הציבור – a: הערות

  .סיכו� השפעות אכיפת אי השימוש בחגורת בטיחות על התאונות: 8.4' טבלה מס
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  השפעה על ציות הנהגי�

מקו�  שיעור השינוי בשימוש בחגורות בטיחות מאמר

האכיפה 

 והערות

Williams et al. 

(1996) 

  לקי המבצעלאחר שני ח+ 79%

אחוזי השימוש בחגורות גבוה יותר ברכב פרטי מאשר  *

  .במשאיות

בקרב הנשי� קיימת מודעות גבוהה יותר לחגירת  *

 .חגורות בטיחות

 –ב "ארה

צפו) 

   aקרוליינה 

Kim et al. (1994) *  בסבירות גבוהה יותר �) 72%(גברי� לא מצייתי

 �  ).28%(ביחס לנשי

 .שנה 34.7 –גיל ממוצע לאי חגירה בודדת  *

אי ציות שחוזר על עצמו יותר מפע� אחת נפו2 יותר  *

 � ).21%(מאשר בקרב נשי� ) 79%(בקרב גברי

 .שנה 31 –גיל ממוצע לאי ציות חוזר  *

–ב "ארה

   aהוואי 

White and 

Washington (2001) 

רק אכיפה נקודתית לגבי חגירת חגורות בטיחות  *

  .משפיעה על השימוש בה)

ית בי) השימוש בחגורות קיימת קורלציה חיוב *

 .בטיחות ובי) עוצמת האכיפה

קיימת קורלציה שלילית בי) השימוש בחגורות  *

 ).נתיב –במייל (בטיחות ובי) היק# האכיפה 

 *ב "ארה

 פלורידה

מקו�  שיעור השינוי בשימוש בחגורות בטיחות מאמר

האכיפה 

 והערות

Kim (1991) 

 

רות אכיפה הינה גור� חשוב בעידוד השימוש בחגו *

 .בטיחות

 *ב "ארה

 הונולולו

Wells et al. (1992) 40% +בשעות הלילה  

10% +� בשעות היו

   –ב "ארה

 יורק*ניו

  צויי) במאמר כי התכנית פורסמה בקרב הציבור – a: הערות

  .סיכו� השפעות אכיפת אי השימוש בחגורת בטיחות על הציות: 8.5' טבלה מס

. של אכיפת אי חגירת חגורות בטיחות על הבטיחות מספר מחקרי� מועט בח) את נושא ההשפעה

  .זאת עקב קושי באיסו# הנתוני� וחוסר באכיפה ייעודית לנושא החגירה בלבד

  :נקודות עיקריות שנמצאו

* �  .בקרב הנשי� קיימת מודעות גבוהה יותר לחגירה מאשר בקרב הגברי

כולי� רק אכיפה נקודתית לגבי חגירה משפיעה על השימוש בה) בשיעורי� שי *

 .79%*10%לנוע בי) 
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  אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול

  השפעה על התאונות

מקו� האכיפה   שיעור השינוי בתאונות סוג האכיפה  מאמר

תאונות   והערות

 נזק בלבד

תאונות ע� 

 נפגעי�

כלל 

 התאונות

Elvik et 

al. (1997) 

אכיפת רמת 

 האלכוהול בד�

 7.1%*   

 קטלניות  *9%

3.7%*  �סיכו

  קרי�מח

 )a   בחלק

� )מהמחקרי

 *18%   לילת רשיו�ש

שיקו� נהגי� 

 הכחלופה לשליל

41%+b  15% +b
 28%+ b

 

: אפקט משולב

שלילת , קנסות

 מאסר, רשיו�

  4%* 

שינוי ענישה 

 ממאסר לקנס

 3%*  

 טלניותק  *19%

4%* 

מקו� האכיפה   שיעור השינוי בתאונות סוג האכיפה  מאמר

ת תאונו  והערות

 נזק בלבד

תאונות ע� 

 נפגעי�

כלל 

 התאונות

Cameron 

et al. 

(1997) 

תאונות קשות   

  HAHבשעות 

 –אוסטרליה  

  aויקטוריה 

 ,כבישי� ראשיי�

 לבדתנועת רכבי� ב

24%* 

 ,כבישי� משניי�

 תנועת רכבי� בלבד

20% +b  

 ,כבישי� משניי�

תנועת רכבי� 

 אוטובוסי�ו

37% +b  

, משניי� כבישי�

 אזורי� לא עירוניי�

כנראה (עליה 

שהתנועה עברה 

 �לכבישי

המשניי� בה� לא 

 )הייתה אכיפה

  צויי) במאמר כי התכנית פורסמה בקרב הציבור – a:  הערות

b – התוצאות אינ) מובהקות סטטיסטית  

HAH -" High Alcohol Hour" 

  .לכוהול על התאונותסיכו� השפעות אכיפת נהיגה תחת השפעת א: 8.6' טבלה מס
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התוצאות המובהקות מבחינה סטטיסטית מציגות ירידה בשיעור התאונות ע� נפגעי� עקב אכיפת 

כ) התקבלו * כמו). בהתא� לסוג האכיפה וסוג הדר(( 24%*3%*נהיגה תחת השפעת אלכוהול ב

, 37%*15%של עלייה בשיעור התאונות ע� נפגעי� עקב האכיפה בשיעורי� של  –תוצאות הפוכות 

בגלל ההבדלי� המהותיי� בי) התוצאות קשה להתייחס . א( ה) אינ) מובהקות סטטיסטית

  .לתוצאות שאינ) מובהקות

  

 .בהתא� לסוג האכיפה 19%לירידות של  9%שיעור השינוי בתאונות הקטלניות נע בי) ירידות של 

תופעה  ).בהקתלא כולל התוצאה שאיננה מו( *7.4%שיעור השינוי בכלל התאונות הוא בממוצע 

כנראה , מעניינת שנמצאה היא שקיימת עליה במספר התאונות בכבישי� בה� לא הייתה אכיפה

בכדי , עקב מעבר התנועה מהכבישי� הראשיי� שכללו אכיפה לכבישי� המשניי� ללא האכיפה

  .להימנע ממנה

  

  השפעה על ציות הנהגי�

 רותמקו� האכיפה והע שיעור הנהיגה תחת השפעת אלכוהול מאמר

Wells et al. (1992) 39%* יורק *ניו –ב "ארהa   

  צויי) במאמר כי התכנית פורסמה בקרב הציבור – a:  הערות

  .סיכו� השפעות אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול על הציות: 8.7' טבלה מס

  

נראה כי ההשפעה של אכיפת הנהיגה תחת השפעת אלכוהול על ציות הנהגי� גבוהה הרבה יותר 

  .בשיעור הנהגי� השיכורי� 39%ירידה של  –ר נמצא לגבי התאונות מאש
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  אכיפת חציית צומת מרומזר באור אדו�

  השפעה על התאונות

מקו� האכיפה   שיעור השינוי בתאונות  מאמר

 כלל התאונות תאונות ע� נפגעי�  והערות

'חזית

 צד

'חזית

 אחור

'חזית כ"סה

 צד

'חזית

 אחור

 כ"סה

Elvik et al. 

(1997)  

31%* b 15%* b 12%*  

)45%* b 

)בקטלניות

סיכו� משוקלל של    

� מחקרי

Retting et al. 

(2001) 

68%*  29%* 32%* 3%+ b  7%* ב "ארה– 

 *קליפורניה 

Oxnard a 

Office of 

Road Safety 

(1991) 

54%*  23%* 38%*  8%* b   אוסטרליה � * דרו

Adelaid a 

Mann et al. 

(1994) 

26%* b
  20%* b

 8%+ b 12%+ b
 6%+ b   אוסטרליה � * דרו

Adelaid a 

Queensland 

Transport 

(1995) 

  46%*   48%* b  אוסטרליה– 

Queensland  a
 

Andreassen 

(1995) 

   13%* 

b 

20%+ 7%+ b אוסטרליה* 

aמלבור)
 

South et al. 

(1988) 

32%* 31%* b 7%* b    אוסטרליה– 

aמלבור)
 

Hiller et al. 

(1993) 

  26%* 29%* 108%+ 8%* b  סידני  –אוסטרליה

a
 

Ng et al. 

(1997) 

10%* b 6%+ b 9%* b     סינגפור)a *   שלטי

 )אזהרה בלבד

מקו� האכיפה   שיעור השינוי בתאונות ע� נפגעי�  מאמר

  והערות

Retting et al. 

(2002)  

 

  

  

לא תוק) ביחס לרגרסיה לממוצע והשפעה מרחבית ולכ) :  *39%

 .ה יכולה להיות ג� גבוהה מדיי וג� נמוכה מדייההערכ

ניתוח משוקלל של 

 �שמונת המחקרי

 לעיל
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10%* b  :י בחירת "התייחסות חלקית לתופעת הרגרסיה לממוצע ע

א( ללא התחשבות בהשפעה , אתרי ביקורת ברי השוואה

 .לכ) כנראה וההערכה שהתקבלה נמוכה מדיי, המרחבית

29%*  : �השפעות הרגרסיה לממוצע וג� השפעות נלקחו בחשבו) ג

 .מרחביות

  צויי) במאמר כי התכנית פורסמה בקרב הציבור – a:  הערות

b – התוצאות אינ) מובהקות סטטיסטית  

  .סיכו� השפעות אכיפת חציית צומת מרומזר באור אדו� על התאונות: 8.8' טבלה מס

  

טוי בירידה משמעותית בתאונות השפעת אכיפת חציית צומת מרומזר באור אדו� באה לידי בי

צד נעי� *השינויי� בתאונות ע� נפגעי� מסוג חזית. צד ובמיוחד בתאונות ע� נפגעי�*מסוג חזית

  .68%לירידה של  10%בי) ירידה של 

  

אחור בעת אכיפת חציית צומת באור אדו� * קיימת תופעה של עליית מספר התאונות מסוג חזית

לנהג לשינוי בשיקול דעתו באזור ההחלטה בו הוא צרי(  המצלמות גורמות. באמצעות מצלמות

הדבר מתבטא בצורה בולטת בטבלת תוצאות כלל . להחליט א� להמשי( לנסוע או לעצור

*צד ועליות משמעותיות מסוג חזית*י ירידות בולטות בשיעור התאונות מסוג חזית"התאונות ע

  .אחור
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  השפעה על ציות הנהגי�

 מקו� האכיפה והערות ת צומת ברמזור אדו�שיעור השינוי בחציי מאמר

Chin (1989)  42%*   סינגפור 

Arup (1992) 78%*  אוסטרליה  

Retting et al. 

(1999a)  

  ב"ארה  *44%

Retting et al. 

(1999b) 

  ב"ארה  *40%

Oei et al. (1997) 56%*  הולנד  

Chen et al. (2001) 69%* לאחר חודש  

  לאחר חצי שנה *38%

  קנדה

  .סיכו� השפעות אכיפת חציית צומת מרומזר באור אדו� על הציות: 8.9' מס טבלה

  

�כל ששת . אכיפת חציית צומת מרומזר באור אדו� בעלת השפעות רחבות היק# על ציות הנהגי

 �המחקרי� שנבדקו מצאו ירידות משמעותיות בשיעור הנהגי� שחצו צומת מרומזר באור אדו

  .78% * ל 38%ות בשיעורי� של בי) הירידות נע. לאור התקנת המצלמות

  

  השפעה מרחבית

מקו� האכיפה  שיעור השינוי בחציית צומת ברמזור אדו� מאמר

באתרי� ללא  באתרי מצלמות והערות

 מצלמות

 באתרי ביקורת

Chin (1989) 42%* 27%* 17%+   סינגפור 

Arup (1992) 78%* 67%*  אוסטרליה 

Retting et al. 

(1999a) 

 ב"ארה +5% *34% *44%

Retting et al. 

(1999b) 

 ב"ארה *4% *50% *40%

Retting and 

Kyrychenko (2001) 

25%*   

� ע� נפגעי

19%*   

� ע� נפגעי

 *ב"ארה 

קליפורניה 

Oxnard  

  .סיכו� השפעות מרחביות עקב אכיפת חציית צומת מרומזר באור אדו�: 8.10' טבלה מס

  

באתרי� ללא מצלמות היו ירידות בשיעורי החוצי�  ג�, נית) לראות כי מלבד אתרי המצלמות

�מכא) . באור אדו� כאשר באתרי הביקורת היו עליות או ירידות נמוכות בחוצי� באור אדו

אלא קיימת , שהשפעת המצלמות אינה תקיפה רק ברמת הצומת הבודד בו מותקנת המצלמה
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אור אדו� מתבטאי� השינויי� בחציית צומת ב. השפעה מרחבית על רשת הכבישי� הסמוכה

  .באתרי� ללא מצלמות 67%* ל 19%בירידות של בי) 

  

  א"מבצע הקמת מתנ

היה ) פעילות מוגברת בקטע(עבור רמת פיקוח גבוהה  :תקופת בדיקה ראשונה *

  ).שינוי בציות(שינוי בהתנהגות 

פרסומי� + באתרי� בה� נערכו מבצעי פסילת רשיונות  :תקופת בדיקה שניה *

 .10%*נסיעה פחתה במהירות ה, בתקשורת

   :השפעה על התאונות בתקופת הבדיקה השניה *

תאונות  

 חמורות

 כ תאונות"סה

 *10% *5% ביחס לכבישי� עירוניי�" אחרי ע� ביקורת* לפני"בשיטת 

 *12% *18% א"בשיטת החיזוי אלמלא קמה מתנ

  .א על התאונות"סיכו� השפעות מבצע הקמת מתנ: 8.11' טבלה מס
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  מסקנות .9

ושי במדידת ההשפעה של אכיפה משטרתית על תאונות הדרכי� מהסיבות קיי� ק .1

  :הבאות

מספר תאונות הדרכי� נקבע לא רק בהשפעת האכיפה אלא ג� עקב גורמי� נוספי�   .א

  . שאינ� ניתני� לבקרה וקשי� לניטור, כגו) שינויי� טכנולוגי� ורמת פעילות כלכלית

דבר המקשה על הערכה של , וכסטיתאונות הינ) אירוע נדיר יחסית ובעלות אופי סט  .ב

� .גור� כלשהו ומצרי( מעקב ארו( טווח שהוא מצידו גורר שינויי� בגורמי� אחרי

  :אכיפת מהירות הנסיעה .2

וג� , )השפעה גבוהה יותר בסוג תאונות חמור יותר(ג� מתו( ההשפעה על התאונות   .א

נית) ) יותרהשפעה גבוהה יותר במהירויות נסיעה גבוהות (מתו( ההשפעה על הציות 

להסיק כי אכיפת מהירות נסיעה משפיעה בצורה הבולטת ביותר בהפחתת 

  .המהירויות הגבוהות ביותר

מעבר , קיימת השפעה של אכיפת מהירות על התאונות באופ) כללי ברשת הדרכי�  .ב

 .להשפעה הנקודתית באתרי המצלמות

 .קיימת השפעה מרחבית שפוחתת ע� העלייה במרחק מהמצלמה  .ג

 22%*מוצעת של אכיפת המהירות על התאונות מתבטאת בירידה של כההשפעה המ  .ד

�בכלל  19%* בתאונות קטלניות וירידה של כ 32%* ירידה של כ, בתאונות ע� נפגעי

 .התאונות

קטנה מההשפעה של אכיפת ) ניידת ונייחת(ההשפעה של אכיפת מהירות ידנית   .ה

 ).באמצעות מצלמות(מהירות אוטומטית 

  :ורות בטיחותאכיפת אי השימוש בחג .3

עודית לחגירת חגורות בטיחות ולכ) קיימי� יקיי� קושי באיסו# נתוני� ובאכיפה י  .א

  .מספר מחקרי� מועט בנושא

 .בקרב הנשי� קיימת מודעות גבוהה יותר לחגירה מאשר בקרב הגברי�  .ב

רק אכיפה נקודתית לגבי חגירה משפיעה על השימוש בחגורות בטיחות בשיעורי�   .ג

 .79%*10%שיכולי� לנוע בי) 

  :אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול .4

בשיעור  24%*3%של ) מובהקת(אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול גורמת לירידה   .א

�בתאונות קטלניות בהתא� לסוג  19%*ו 9%ולירידה של , התאונות ע� נפגעי

  .* 7.4%שיעור השינוי בכלל התאונות הוא בממוצע . האכיפה

ות בכבישי� משניי� עקב מעבר התנועה האכיפה גרמה לעליה במספר התאונ  .ב

בכדי להימנע , מהכבישי� הראשיי� שכללו אכיפה לכבישי� המשניי� ללא האכיפה

 .ממנה

אכיפת נהיגה תחת השפעת אלכוהול משפיעה על ציות הנהגי� לחוק וגורמת לירידה   .ג

 .בשיעור נהגי� שיכורי� 39%של 
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הול יש לשלב אכיפה ע� בכדי לגרו� להפחתה בשיעור הנוהגי� תחת השפעת אלכו  .ד

 .פעילות הסברתית וחינו(

5. � :אכיפת חציית צומת מרומזר באור אדו

אכיפת חציית צומת מרומזר באור אדו� גורמת לירידה משמעותית בתאונות מסוג   .א

*10%צד ובעלת השפעה מקסימאלית על תאונות ע� נפגעי� בשיעורי� של *חזית

68%.  

אחור בעת אכיפת חציית צומת * ג חזיתקיימת תופעה של עליית מספר התאונות מסו  .ב

 .דבר המתבטא במיוחד בסיכו� כל סוגי  התאונות, באור אדו� באמצעות מצלמות

בשיעור הנהגי� שחוצי� את הצומת באור  78%עד  38%האכיפה גורמת לירידות של   .ג

� .אדו

*19%השפעת המצלמות הינה מרחבית כ( שבצמתי�  ללא מצלמות נצפו ירידות של   .ד

 .החוצי� צומת מרומזר באור אדו� בשיעור 67%

  :א"מבצע הקמת מתנ .6

  .הקמת משטרת התנועה הארצית כשלעצמה לא הביאה לשיפור הבטיחות בכבישי�  .א

 .אכיפה מאסיבית לאור( זמ) ובעלת אפקט מיידי גורמת לשיפור במדדי ההתנהגות  .ב

 10%*מבצעי פסילת רישיונות שמלווי� בהד תקשורתי גורמי� לירידה של כ  .ג

 .ת הנסיעה בפועלבמהירויו

במספר  10%לירידה של לפחות , בתקופת הבדיקה השנייה, א גרמה"הקמת מתנ  .ד

 .התאונות בכבישיה
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  טכנולוגיה למערכת אכיפה אוטומטית: 2חלק 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 
63

  מבוא .1

  

כאשר היא לשיפור הבטיחות בדרכי� יעילה עשויה להיות סקירת הספרות הראתה שאכיפה 

�משמעותיי� כ( שהנהג חש שסיכויו להיענש במידה ויבצע עבירת תנועה ה�  מתבצעת בהיקפי

�אילוצי תקציב וכוח אד� לא מאפשרי� קיו� אכיפה בסדר גודל מתאי� , אול�. משמעותיי

�התפתחות טכנולוגית החישה והתקשורת . שמתבססת על מגע אישי של שוטרי� ע� הנהגי

ה בהיקפי� גדולי� בצורה אוטומטית ובעלות מגלמת פוטנציאל לקיי� אכיפבשני� האחרונות 

חלק זה של העבודה עוסק בהיבטי� הטכנולוגיי� והאלגוריתמיי� של מערכת . נמוכה יחסית

הפרקי� הבאי� כוללי� סקירה של אלגוריתמי� לזיהוי כלי . לאכיפה אוטומטית של התעבורה

: חנו במסגרת העבודהרכב ברצפי וידאו וכ) את הפיתוח והתוצאות של שני אלגוריתמי� שנב

כאשר ה�  –האלגורית� הראשו) בוח) את היכולת לזהות רכבי� בטווח הקרוב של המצלמה 

האלגורית� . במצב זה נית) לזהות את הרכבי� ואת העברות המבוצעות. נראי� בברור בתמונה

כאשר הרכבי�  –השני בוח) את האפשרות לזיהוי מוקד� של הרכבי� בטווח הרחוק של המצלמה 

זיהוי מוקד� יכול לסייע לזהות רכבי� . ינ� נראי� בברור אלא נית) לזהות את תנועת� בלבדא

�לאחר תאור האלגוריתמי� . שמהווי� פוטנציאל לביצוע עברות ולמערכת להתכונ) לכ( בהתא

�העבודה מתארת מבנה אפשרי של מערכת אכיפה אוטומטית , והתוצאות שהתקבלו באמצעות

  .וריתמי� אלו או דומי� לה�שיכולה להתבסס על אלג
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  אלגוריתמי� לזיהוי ומעקב אחר רכבי� ברצ/ וידאו: סקר ספרות .2

  רקע

בעוד שמעקב נעשה בי) , בודדרכב בפריי� *רוב היא לזיהוי כלי*פי*על מתייחסזיהוי תהלי( ה

�סקירה . סרטוני וידיאובתנועה מתו( רכב * גישות רבות לאיתור ומעקב אחר כלי קיימות. פריימי

 מודג�לאחר מכ) . הניתנות ליישו� על סצנות תנועה, בטכניקות הקיימות לזיהוי ומעקבדנה  זו

  . ר האכיפה האוטומטית של חוקי התנועהופו מאפשר שיטכניקות אלשימוש ב כיצד

  שיטות זיהוי

קיי� מגוו) . מאותר בתמונה בודדת) רכב במקרה הנוכחי*כלי(העצ� המבוקש , בתהלי( הזיהוי

הסקר מתייחס בעיקרו לשתיי� . המחולקות לכמה קבוצות עיקריות, ת לזיהוירחב של שיטו

  . Optical Flow*חיסור רקע ו: מקבוצות אלו

  טכניקות החסרת הרקע

בגישה זו מזוהי� אובייקטי� נעי� השוני� בצורה . גישה רווחת לזיהוי היא ביצוע החסרת רקע

  . ומשמעותית ממודל הרקע בחלק מפריי� הוידיא

רוב� מורכבי� מארבעה רכיבי� , קיומ� של מספר רב של אלגוריתמי� לחיסור רקעלמרות 

 �  ): Cheung & Kamath, 2004(עיקריי

1( � , עיבוד מוקד

 , מידול הרקע )2

 זיהוי פרטי� בתמונה  )3

  . אימות המידע )4

העיבוד המוקד� מכיל אוס# פעולות עיבוד תמונה יסודיות המשנות את הקלט הגולמי לפורמט בו 

הרקע נעשה  למידול). 'עיבוד במרחב הצבע וכד, החלקה: כגו)(ה לעבדו בצעדי� עוקבי� יהינית) 

בעזרתו מחושב ומעודכ) מודל הרקע המספק תיאור של כל סצנת , המעובד וידיאושימוש ברצ# ה

מתבסס על עיקרו) של זיהוי פיקסלי� אות� לא נית) , )פריי� בודד(זיהוי הפרטי� בתמונה . הרקע

פיקסלי� אלו מוחזרי� כמסיכה בינארית . מספקת לפי מודל הרקע בפריי� להסביר במידה

 �בשלב אימות המידע נבחנת , לבסו#). או כמסיכת אובייקט(הכוללת אסופת פריטי� פוטנציאלי

ומסיכת , כאשר פיקסלי� לא מתאימי� לסיווג כאובייקטי� נעי� נפסלי�, המסיכה הפוטנציאלית

  . טהאובייקטי� הסופית מוחזרת כפל

לצור( תיאור כולל של שיטות החסרת הרקע מוזכרות בסקר בקצרה ג� שיטות החסרה הדורשות 

בי) אלו נכללת שיטה המאחסנת כמות גדולה של פריימי� . מקורות משמעותיי� לאתחול

)  eigen-images(עצמיות *המאופיי) על ידי תמונות, מנת לבנות מודל רקע התחלתי*על וידיאומה

)(Piccardi, 2004  ;et al. Oliver ,2000 (או על �ידי *או על ידי מקסימו� ומינימו� זמניי

הסקר  .(Haritaoglu et al. 2000)מקסימו� בי) פריימי� שזוהו כפיקסלי� השייכי� לרקע 

רקורסיבית והשנייה *האחת לא: שיחולקו לשתי קטגוריות, מתחיל בשיטות למידול הרקע

  . רקורסיבית



 

 

  

 
65

  להחסרת הרקערקורסיביות 'שיטות לא

רקורסיבית נאמדת תמונת הרקע בהתבסס על השינויי� הרגעיי� של כל פיקסל *בשיטה הלא

בעזרת (כאשר בחלק מהמקרי� נעשה שימוש רק בחלק קט) מהרצ# למטרה זו , וידיאוברצ# ה

שכ) אינ) , רקורסיביות אדפטיביות ברמה גבוהה*באופ) זה שיטות לא). זמני) חוצ2(מנגנו) זיכרו) 

דרישות האחסו) , מצד שני. מכות על ההיסטוריה מעבר לפריימי� המאוחסני� בבאפרמסת

  . בהתמודדות ע� תנועה איטית, יכולות להיות גבוהות במצב בו נדרש באפר גדול

  )Frame differencing( מי�חיסור פריי

 nמכיל  וידיאויוגדר רצ# ה. חיסור הפריי� היא בבסיסה השיטה הפשוטה ביותר למידול רקע

nkכאשר , ימי�פרי * כמודל הרקע של הפריי� ה k-1 וידיאוהפריי� משתמש בפריי� ה חיסור. ⊃

k )et al. Puri ,1987 .(אחד �חיסור הפריי� עלול שלא , מכיוו) שנעשה שימוש רק בפריי� קוד

  . שנע, בעל צבע אחד, לזהות את הפיקסלי� הפנימיי� של אובייקט גדול

  וניער� חצי

 וידיאומימדי של חציו) מיקומי הפיקסל בפריימי� של רצ# ה*מידול הרקע נעשה בעזרת אומד) חד

)Lo & Velastin ,2001( ,או לפי  וידיאוכאשר את החציו) נית) לאמוד לפי כל רצ# הk  �פריימי

) RGB(הרקע מחושב עבור כל שלושת הערוצי� , בתמונות צבע). Cutler & Davis ,1998(בלבד 

בהפעלת שיטה זו מניחי� כי הפיקסל נשאר ברקע ביותר מחצי ). Cucchiara et al. ,2003(פרד בנ

בשונה משיטות החסרת , מצד שני. אחרת הערכת הרקע אינה טובה, וידיאומהפריימי� ברצ# ה

 �, )המש(' ר(רקע אחרות המבצעות מספר רב ומסוב( יותר של חישובי� סטטיסטיי� בכל פע

  . הפשוט דורש מאמ2 חישובי קט) מאוד האופרטור החציוני

  פילטר וינר

פילטר זה ). Wiener prediction filter ) (Toyama et al. ,1999(קע נאמד בעזרת פילטר וינר הר

�כל פיקסל הסוטה בצורה משמעותית מהער( . מבצע חיזוי לינארי המבוסס על ערכי� רגעיי

*דמי הפילטר בכל פריי� מתבסס על הקומכיוו) שחישוב מק. החזוי מוצהר כאובייקט בתמונה

�  .אמת*טכניקה זו בעייתית לשימוש בזמ), ואריאנאסי� המחושבי

ולכ) , כגו) סצנות בתו( בתי�, שיטה זו מתארת ביעילות סצנות לה) אופי חלק והשתנות מוגבלת

יעילותה הולכת ויורדת , לעומת זאת. יכולה להתמודד ג� ע� סצנות המתפתחות באופ) הדרגתי

  .אשר הסצינה המתוארת היא דינמית ובה מאפייני� לא קבועי� בזמ)כ

  פרמטרי'מודל לא

Elgammal et al. )1999 (אומד) לא �המודל מבצע . פרמטרי של פונקצית צפיפות הפיקסל*מציעי

. הערכת הסתברות למציאת ערכי עוצמת הפיקסל בהתבסס על דגימת ערכי� אלה עבור כל פיקסל

כא) נעשה , בה) נעשה שימוש באומד) רקע אחד בכל מיקו� פיקסל, ותבשונה מהשיטות הקודמ

הסיבוכיות בבניית המודל ) 2004( Kamath *ו  Cheungאצל . שימוש בכל ההיסטוריה לאומד)

מציאת הפריטי� בתמונה הרבה יותר , מצד שני. היתה בדיוק כמו הסיבוכיות בפילטר החציוני

  . ת לתהלי(שכ) יש להוסי# משוואות נוספו, מסובכת
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  שיטות רקורסיביות להחסרת רקע 

במקו� זאת ה) מעדכנות בצורה . השיטות הרקורסיביות אינ) שומרות באפר עבור הערכת הרקע

ג� פריימי� מפרק , כתוצאה מכ(. רקורסיבית מודל רקע אחד המבוסס על כל פריי� הנכנס כקלט

, רקורסיביות*ואה לשיטות הלאבהשו. זמ) מרוחק יותר יכולי� להשפיע על מודל הרקע הנוכחי

א( כל טעות במודל הרקע משפיעה לזמ) , השיטות הרקורסיביות דורשות פחות מקו� אחסו)

  . ארו( יותר

  חציו� מקורב

בעבודה זו ). Schofield)1995 *ו  McFarlaneידי *אמת הוצע על*יישו� שיטת הער( החציוני בזמ)

נעשה כ( שהחציו) גדל באחד א� ער( הפיקסל של החציו) ) running estimation(האומד) הר2 

חישוב זה מתכנס לבסו# לער( עבורו חצי . וקט) באחד א� הוא קט) ממנה, הנקלט גדול מההערכה

 �גישה זו יושמה . מתכנס לחציו): כלומר –מהפיקסלי� הנקלטי� גדולי� ממנו וחציי� קטני

מנת *יש לציי) כי על. רגל רכב והולכי*מודל המשלבת בי) תנועת כלי*מערכת מבוססתעבור 

  .ליישמה נדרש אומד) רקע ראשוני

  פילטר קלמ�

יחסית לשינויי� , כלל איטיי� יותר*שיטה זו עושה שימוש בכ( ששינויי� בעוצמת הרקע בדר(

�, לאחר מכ). ההנחה היא שקיימת תמונת רקע סטטית. בעוצמה הנגרמי� על ידי אובייקטי� נעי

בצורה זו מוצגי� שינויי� . מחול2 רצ# של תמונות רקע, ריי�בהשוואת עוצמות הפיקסל בכל פ

ע� התמונות המקוריות , בהשוואת תמונות רקע מתהוות אלו). כגו) תנאי הארה ושטח(בסביבה 

  von Brandt *ו  Karmannידי *שיטה זו הוצעה לראשונה על. נית) למצוא את מסיכת האובייקט

. Koller  et alכמו אצל, יימות מספר ואריאציות שלהק). 1992(  Kilgerידי*ויושמה על) 1990(

)1994.(  

  )Mixture of Gaussians( גאוסיאני�עירוב 

,  Grimson*ו Stauffer(זמנית * זו מבוססת על מעקב אחר מספר התפלגויות גאוסיאניות בו השיט

 סגמנטציית תנועה מבוססת על שיטת החסרת רקע מותאמת הממדלת כל פיקסל כשילוב). 2000

לאחר מכ) נעשית הערכה של . מנת לעדכ) את המודל*אמת על*גאוסיאני� ומשתמשת בקירוב בזמ)

דבר זה . ההתפלגויות הגאוסיאניות בכדי להחליט מי מה) יכולה להוות את התוצאה מעיבוד הרקע

שמתמודד באופ) אמי) ע� שינויי , לסצנות בחו2, אמת*בזמ), יציב) tracker(מניב אמצעי מעקב 

, למרות ששיטה זו פופולרית מאוד. תנועה חוזרת בערבוביה ושינויי� ארוכי טווח בסצינה ,תאורה

Cheung  ו*Kamath בה חסרונות �היא מאוד אינטנסיבית מבחינה , דבר ראשו). הראו כי קיימי

היא מאוד רגישה לשינויי� פתאומיי� , שנית. חישובית והפרמטרי� שלה דורשי� כיוונו) זהיר

השינויי� במאפייני הרקע קטני� , א� הסצינה נשארת קבועה לאור( זמ) רב. תבהארה גלובלי

  . ואז שינוי פתאומי בהארה הגלובאלית יכול להפו( את כל הפריי� לפריטי� בתמונה, מאוד

  Optical Flowטכניקות 

. למרות דמיו) במקרי� כלליי�, אינו אקוויוולנטי לשדה התנועה האמיתי Optical Flow*ה

Optical flow בה נית) להבחי) מבעד לשינויי העוצמה , מוגדר כתנועה הנראית לעי) ברצ# תמונות
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)Aubert ו*Kornprobst  ,2002 .(ה: משמע*optical flow  בי) שתי תמונות עוקבות מראה את

*הגודל שמחושב משדה ה. מהירות הווקטור של כל פיקסל מהפריי� הראשוני לפריי� שאחריו

optical flow מספק א�  . התנועה הנראית לעי): כלומר, ת השינוי בעוצמות בי) הפריימי

הכוללות טכניקות , )Barron et al. ,1994( optical flow*ישנ) גישות שונות לחישוב ה

וכ) שיטות ) Jepson ,1990*ו Fleet(מבוססות פאזה , )Schunck  ,1981*ו Horn(דיפרנציאליות 

בשיטה ואריציונית מהווה חלק  optical flowשוב חי). Fleet ,2000*ו Black(סטטיסטיות 

מנת למצוא מינימו� *בו נעשה שימוש בחשבו) ואריאציוני על, מהטכניקות הדיפרנציאליות

. וכ) את החלקות הנוצרת מהזרימה, לפונקציונאל הכולל בתוכו את יציבות הישויות שבתמונה

בתחו� ) 2004. (Brox et al*ו, )Kiryati ,)2006*ו Amiazפריצות דר( בנושא ' לאחרונה הוצגו מס

  . שיפור דיוק חישוב השדה

הסקר עצמו . לצרכי עקיבה תתואר הגישה בהרחבה בהמש( optical flow*בשל השימוש הרב ב

חישוב זה מבוסס על נגזרות מקומיות ברצ# תמונות . דיפרנציאלי בלבד optical flow*מתמקד ב

ה התלויי� בזמ) ה� תוצאה של שדה תנועה אמיתי הנחת היסוד היא שכל שינויי העוצמ. נתו)

ניתנת ליישו� בכמה שיטות ) spatio-tempotal(רגעית * מדידת נגזרות העוצמה המרחבית. בלבד

חישוב הנגזרות הללו שקול )). 1994. (Barron et alאו ) Simoncelli )1994ראה דוגמא אצל (

מחושב אינטגרל , א המהירויותמנת לחשב את מלו*על. למדידת מהירות הנורמאל לעוצמה

או ) Kanade  ,1981*ו Lucas(בעזרת גישת הרבועי� הפחותי�  –מהירויות הנורמאל או לוקאלית 

  ). Schunck ,1981 *ו Horn(בעזרת רגולריזציה  –גלובאלית 

�אי) שינויי צורה : משמע, הנחה נוספת שנעשית היא שכל האובייקטי� בסצינה ה� קשיחי

  . אכ) יתאר את שדה התנועה הנכו) optical flow*נחה זו מבטיחה כי הה). דפורמציות(

  טכניקות מעקב

מופעל מעקב על עצמי� אלה בכדי לעקוב , לאחר שמאותרי� העצמי� המענייני� בפריי� אחד

  . וידיאואחריה� לפי הצור( לאור( ה

 Kanhere*ב סקירה מפורטת של גישות אלו נית) למצוא(הסקר מתחיל בתיאור של גישות מעקב 

et al. ,2007.(  

  )Active Contour Tracking (אקטיביי� מעקב אחר קווי מתאר 

גישת המעקב אחר קונטורי� אקטיבי� מתבססת על מעקב פעיל אחר קווי מתאר המייצגי� את 

קו המתאר מאותחל בעזרת תמונת הפרש רקעי� ). Koller et al. ,1994(גבולות האובייקט 

התוצאות מוצגות ברצ# תמונות ללא . עזרת גבולות העוצמה והתנועהוהמעקב אחריו נעשה ב

  . מוגבל למעקב אחר מכוניות) Koller et al. )1994 *והאלגורית� המוצג ב, צללי� או התנגשויות

  ממדי'מעקב מבוסס מודל תלת

הכותבי� מציגי� ). Muller et al.  ,2005(מימדי *ה נוספת היא מעקב מבוסס מודל תלתגיש

כדי . ממדית ממספר מועט של מצלמות קלט*המאפשרת בניית סצינה דינמית תלת מערכת

: כגו), על הסצינה מוקד�נעשה שימוש בידע , להתמודד ע� ההגבלות הנוצרות ממער( כזה
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קיימת , כ)* כמו. האזורי� של מישור הרקע ואילו2 מישור הקרקע עבור האובייקטי� שבחזית

הקימו מערכת ע� כל המרכיבי�   .Muller et al. ל המצלמהההנחה כי בנוס# ידועי� פרמטרי כיו

כאשר את ההפעלה ה� , מימדי ממספר מצלמות*הדרושי� למעקב אחר תנועה ולבניית מודל תלת

�, עבור מטרת המחקר הנוכחי, כ)*פי*על*א#. הדגימו את על פלטפורמות החומרה הקיימות היו

  .מימדי של תנועה* אי) צור( במידול תלת

  וביי�שדות מרק

רכב שצולמו *מתבסס על אלגורית� לסגמנטציה ומעקב אחר כלי יי�מרקובשימוש בשדות 

את התמונה  .Kamijo et alחילקו , בעבודת�). Kamijo et al. ,2001(ברצפי� מזווית נמוכה 

�מרקובי ) spatio-temporal(רגעי *תו( שימוש בשדה רנדומלי מרחבי, לבלוקי� של פיקסלי

בכדי להשיג תוצאות . מנת לעדכ) את מפת האובייקטי�* על, והקודמת ובתמונה הנוכחית

. וכ( מובטח שהרכבי� אכ) מתרחקי� מהמצלמה, מדוייקות התמונות ברצ# מעובדות בסדר הפו(

האלגורית� אינו מתאי� , מכיוו) שהדיוק קט) פי שתיי� כאשר הרצ# לא מעובד בסדר הפו(

  . ויות זמ)כאשר נדרשות תוצאות תל, אמת*לעיבוד בזמ)

  מעקב אחר מאפייני�

�נעשה מעקב אחר נקודות , במקו� מעקב אחר האובייקט כולו, בגישת מעקב אחר מאפייני

השיטה שימושית במצבי� בה� ישנה התנגשות ). Beymer et al. ,1997(מאפיינות על האובייקט 

, א� כ), (המעקב אחר מספר אובייקטי� נהפ. כאשר רק חלק מהאובייקט נראה לעי) *חלקית 

�להקבצה . המבוססי� על קריטריו) דמיו) אחד או יותר, לקיבו2 המאפייני� אחריה� עוקבי

כאשר (כלל אינו אפשרי *דבר שבדר(, יש לבצע מעקב אחר המאפייני� בכל אזור האיתור, נכונה

  . מ משמעותיי� והתנגשויות"בעיקר כתוצאה משינויי קנ, )למטה* המצלמה לא מצלמת מלמעלה

  בוסס צבע ותבניתמעקב מ

כא) נעשה שימוש ). Chachich et al. ,1997(שיטה אחרת היא מעקב מבוסס צבע ותבנית 

הרכב מקושרי� *כא) איתורי כלי. רכב*למעקב אחר כלי RGBבחתימות צבע הממוינות במרחב 

ניסוי מוקד� הניב תוצאות טובות עבור . ביניה� בשילוב של מידע צבע וע� אופי התנהגות הנהג

חלק מהטעויות הצביעו על צור( בפיתוח נוס# של . מהירות ותאוצה, ידת זרימת התנועהמד

  . א( הניבה תוצאות טובות, התאמת הצבע נבדקה ידנית בלבד. הרכב*אלגורית� איתור כלי

  

רכב ברצפי וידיאו בה� תנועת רכבי� *סקירת הספרות לעיל הציגה שיטות לזיהוי ומעקב אחר כלי

חילו2 של מסלולי� מפורטי� של כל , בעיקרו), יטות שהוזכרו מאפשרותהש. בחלקי� מהכביש

נית) לפתח ולהטמיע , לכ). הרכב בחלק הכביש ברזולוצית זמ) של פחות משנייה ובדיוק גבוה*כלי

להפעיל אלגוריתמי ראייה , מערכות בה) נעשה שימוש במצלמות וידיאו לפיקוח על חלקי כביש

* להגדיר מראש חוקי� לפיה� יזוהו עבירות תנועה המבוצעות עלממוחשבת לחילו2 נתוני מסלול ו

או נסיעה ללא , שימוש בנתיבי� אסורי�, מהירות מעל המותר: כגו), הרכב שבמעקב*ידי כלי

מערכת מבוססת חילו2 מסלולי תנועה מאפשרת לאכו# כל חוק אותו נית) לראות . חגורת בטיחות

פיה� מוגדרת עבירה *שות בהתאמתה לחוקי� עלוכ) היא מאפשרת גמי, בנתוני מסלול הנסיעה

נית) להגדיר החלפת נתיב לא חוקית לפי הצד בו : לדוגמא. במיקו� הספציפי בו נעשה הפיקוח

  .דבר שנית) לזהותו בקלות בנתוני המסלול, נמצא הרכב במסלול
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כ( *ידי*יש צור( במחקר נוס# על ההיבטי� האלגוריתמי� ועל, מנת לממש פוטנציאל זה*על

רכב ברצפי� שמכסי� אזורי� *להערי( את היכולת האלגוריתמית לאיתור ומעקב אחר כלי

 �וכ) ללמוד את דיוק המדידה של ; במדויק) שכ) כ( תמונות הרכבי� קטנות יותר(גדולי

  . אלגוריתמי� שוני� והתאמת� לדרישות החוק
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Optical Flow  

בטכניקה זו . רכב נעי�*איתור כלימהווה אופציה ל optical flow*שימוש בטכניקת ה, כאמור

על בסיס נגזרות מקומיות  , בי) רצ# תמונות, תנועת איזור ספציפי בתמונהנמצא קירוב של 

 optical flow*חישוב ה. High Pass*ו Low Passהמחושבות מיישו� חוזר ונשנה של פילטרי 

; כתוצאה מתנועה חלי�, שינויי� החלי� כתלות בזמ), האחת: מתבסס על שתי הנחות עיקריות

  .אי) שינויי צורה –האובייקטי� קשיחי� , ואילו השנייה

ושתיה) מתבססות על משוואת  Optical Flow*קיימות שתי שיטות עיקריות העוסקות בחישוב ה

  :כמתואר להל), אילו2 התנועה וחישוב הנגזרות

  משוואת אילו0 התנועה

* ל בזמ)  *והוא זז ב, האמצעי בתמונה  הוא הפיקסל נניח כי 

תמונות של אותה  *ו *מכיוו) ש. 

  : אז) רק במקו� אחר, אותו ער( ער( הפיקסל הוא(הנקודה 

  

  ).ממדית*הדו(הנחה זו מהווה את הבסיס למשוואת אילו2 התנועה 

בפיתוח טור טיילור . לא גדולי� מדי הנחה זו של קירוב בסדר ראשו) תקיפה כל עוד 

  :יתקבל מסדר ראשו) סביב 

(1)  

  : כאשר

 . בריבוע optical flow*רכיבי ה –" מהירות התמונה"וה� רכיבי    �

*כלל כ*ביטויי� אלה נכתבי� בדר(. נגזרות עוצמת התמונה בנקודה   �

 .בהתאמה 

� H.O.T – מסדר גבוה � .ביטויי

  

  : לאחר מניפולציות חשבוניות פשוטות מתקבל

(2)  

  :א� כ), משוואת אילו2 התנועה תסומ)

(3)   

  

  :ואילו במרחב המהירות תתקבל משוואת האילו2

(4)   
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כאשר אחת הנקודות המרכיבות את הקו היא , )(ע� שני נעלמי� , זוהי משוואת קו

אלא רק כדי למדוד , רוב אי) מידע מספיק כדי למצוא את כל הרכיבי�*פי*על. המהירות הנכונה

  : שיהיה, הנורמל לקו –את הנורמל למבנה העוצמה המקומי 

(5)  . 

  

 low pass)נעשה שימוש בפילטר מעביר תדרי� נמוכי�  optical flow*ללא קשר לדר( חישוב ה

filter) �בדר( זו נית) ) Simoncelli )1994על פי . לטשטוש התמונה ולאחריו מעביר תדרי� גבוהי

  .להעלות את דיוק חישוב הנגזרת

  Optical Flow 'שיטות לחישוב ה

האחת היא בחישוב ריבועי� פחותי� . optical flow*שתי שיטות עיקריות לחישוב הקיימות 

 � )Horm andוהשנייה היא לפי חישוב רגולריזציה גלובלית Lucas and Kanade ((מקומיי

Schunck.(  

  

Lucas and Kanade  

כאשר מחפשי� את המינימו� ,  בסביבה מרחבית בשיטה זו משוקללות משוואת האילו2 לכל 

  : של

  

(6)  

  

זוהי פונקציה ( הוא פונקציה בה יש משקל גבוה יותר לאילו2 שבמרכז הסביבה  Wכאשר 

  ).כמקדמי גאוסיא), כלל*בדר(, המגולמת

   :פתרו) המשוואה הוא מהאופי

  

(7)   

  

 �  :ואז, הפיכה הנית) לפתרו) א

  

(8) 

  

 �מהמטריצה  על בסיס מטריצה זו מחולצי� שני הערכי� עצמיי� עצמיי

 :נית) להניח כי, כלשהו  בקביעת ער( ס# . י� התואמי� והוקטורי� העצמי, 
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נכונה והיא המהירות ) 7(המהירות שחושבה מתו(  * א� הער( העצמי הקט)  �

 . המלאה של התמונה

�  �, לחשב את נורמל המהירות בעזרת ריבועי� פחותי� נית) * א

 : בכיוו) הער( העצמי הגדול על ידי הטלת 

(9)  .  

Horm and Schunck  

הרי שנקודות שונות על , בעלי גודל סופי, כלל נצפית תנועה של אובייקטי� קשיחי�*מכיוו) שבדר(

שדה המהירות של האובייקט המדובר משתנה בצורה , אי לכ(. ינועו באותה המהירותהאובייקט 

�כאשר הפסקות בשדה זה מצביעות על שינוי אובייקט או התנגשות בי) , חלקה כמעט בכל מקו

 �נית) להוסי# אילו2 לחלקות על מהירות , כתוצאה מכ(). Horn & Schunck ,1981(אובייקטי

  : ואת האילו2 תהיה המינימו� של הפונקציה הבאהמשו, כלומר. שדה המהירות

(10) . 

  

  : 'לגרנז*מציאת המינימו� של משוואה זו נעשית בעזרת פתרו) משוואות אוילר

  

 

  

  :זיידל*בעזרת פתרו) איטרטיבי של גאוס

 

 

  

  : בתנאי עצירה של

  

  

  ).Barron & Thacker ,2005(הוא טולרנס שנקבע מראש  TOLכאשר , kבאיטרציה 
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ראייה רחוק בסרטוני ' בשדהנמצאי� האלגורית� לזיהוי ומעקב רכבי�  .3

  וידיאו

  

  תקציר

, רת רצפי� אחרי� של תצלומי�או בעז, רכב בעזרת סרטוני וידיאו* איתור ומעקב אחר כלי

רוב המחקר שנעשה עד כה בתחו� . חשובי� במספר רב של תחומי� ישומיי� בהנדסת תחבורה

כאשר ה� תופסי� מספיק מקו� בתמונה כ( שה� ניתני� לזיהוי לפי , רכב*התמקד באיתור כלי

�תו( , היה האיתור אפשרי רק בחלקי� מוגבלי� של הכביש, כתוצאה מכ(. מספר מאפייני

  . התעלמות מחלקי� חשובי� הקיימי� בתמונה

שיטה זו מתמקדת יותר במעקב אחר תנועת . רכב*השיטה שלהל) פותחה לאיתור מוקד� של כלי

גודל� וצורת� האמיתיי� של , כאשר מדובר בזיהוי תנועה. הרכב עצמ�*הרכב מאשר בכלי*כלי

הגישה . בשלב מוקד� יותר, י�דבר המאפשר זיהוי אובייקטי� קטנ, האובייקטי� חשובי� פחות

או במקומות בה� , המוצעת מאפשרת ג� למק� את המצלמות בנקודות תצפית טובות יותר

הרכב לפי *וה� מספקי� תמונות שבחלק) הקרוב נית) לזהות את כלי, הראייה משופעי�* שדות

�  .בעוד שאת הרחוקי� לא נית) לזהות כלל, צורת� ומאפייניה

  מבוא 

, או בעזרת רצפי� אחרי� של תצלומי�, וידיאוזרת סרטוני בע רכב* כליומעקב אחר  איתור

 �כ) מעקב ו, אכיפת חוק אוטומטית, בטיחות בדרכי�: כגו), לתחומי� ישומיי� רבי�חשובי

היא  רכב*כליהאינדיקציה לחשיבות המעקב אחר . עבור מידול תנועה רכב*כלילמידת מסלולי 

אלה התבצעו פרוייקטי� בי) . י� לנושא בזמ) האחרו)המספר ההול( וגדל של פרוייקטי� הקשור

�ה) דיגיטליות וה) , וידיאובאוניברסיטת אריזונה נעשה שימוש במצלמות : המחקרי� הבאי

 ;)1(למטרות ניהול תנועה  וידיאושהורכבו על מגלשי מסוק וצילמו סרטוני , אנלוגיות

מפלטפורמות מוטסות בעזרת  בקרת תנועהנעשתה , בהולנדשדלפט  באוניברסיטה הטכנולוגית

בה נעשה  )3(לי בקליפורניה קוכ) נעשתה עבודה במעבדת הדרכי� של בר; )2(מצלמות דיגיטליות 

החוט . שימוש במספר מצלמות דיגיטליות ממיקו� ספציפי לבניית כיסוי פנורמי של קטע כביש

ולוציה גבוהה כל הפרוייקטי� הללו הוא יישו� שיטות המתייחסות לתמונות ברזי) המקשר ב

כדוגמת צבע ( רכב*כליהמספקות אינפורמציה מיידית על מאפייני� בולטי� ב, מידה גדול* ובקנה

*שדהמ נרכשותכאשר התמונות , הקרוב הראייה*שדהברק הזיהוי יעיל  תחת הנחות אלו). וצורה

 האיתור, כתוצאה מכ(. ונות אופקיותאו ממידע שנרכש מגבהי� נמוכי� לתמ, ראייה משופע

. תו( התעלמות מחלקי� חשובי� הקיימי� בתמונה ,פשרי רק בחלקי� מוגבלי� של הכבישא

  . לפריי�שרק נכנסי�  רכב*כלימוקד� של  איתורחלקי� אלה יכולי� להיות בעלי ער( עבור 

, בשונה מהניתוח השכיח המתבסס על פריימי�. רכב*כלימוקד� של  המחקר מציג שיטה לאיתור

כאשר מדובר . עצמ� הרכב*כלייותר מאשר ב הרכב* כליאחר תנועת שיטה זו מתמקדת במעקב 

דבר המאפשר זיהוי , גודל� וצורת� האמיתיי� של האובייקטי� חשובי� פחות, בזיהוי תנועה

�הזיהוי המוקד�  תרו) של הגישה המוצעת כייש לציי) כי. בשלב מוקד� יותר ,אובייקטי� קטני

 הראייה*שדותאו במקומות בה� , ובות יותרמאפשר למק� את המצלמות בנקודות תצפית ט
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�לפי צורת�  הרכב*כליוה� מספקי� תמונות שבחלק) הקרוב נית) לזהות את  ,משופעי

�  .בעוד שאת הרחוקי� לא נית) לזהות כלל, ומאפייניה

יכולה להיות מועילה עבור , רכב מוקד� וכ) לכסות קטעי כביש ארוכי� יותר* היכולת לזהות כלי

וכ) עבור אלגוריתמי� של ניהול ) 6*4כגו) (ל תנועה במסלולי רכב ארוכי� יותר פיתוח של מידו

�  . תנועה משופרי

  רקע

כאשר חלוקה כללית שלה) מראה כי ישנ) שלוש , רכב*בספרות מתוארות שיטות שונות לזיהוי כלי

. י�זיהוי מבוסס אובייקט) ג(* החסרת רקע ו) ב(; optical flow) א: (קבוצות עיקריות הכוללות

ברצ# נתו) , מהווה קירוב תנועת התמונה בהתבסס על נגזרות מקומיות optical flow*השימוש ב

 )7( .Broher et al. הוא מגדיר כמה זז כל פיקסל בי) תמונות קרובות: כלומר. של תמונות

הפעילו  )Verri )8*ו  De Micheli. לזיהוי מכשול optical flowהשתמשו באלגורית� פשוט של 

כחלק , רכב ביחס לכיוו) הכביש* מנת להערי( את המהירות הזוויתית של כלי*דומה עלשיטה 

�המבוססת ג� , הציגו גישה נוספת לזיהוי מכשולי� )Batavia et al. )9. ממערכת לזיהוי מכשולי

מטרת שיטה זו היתה . למרות שאינה מחשבת בפירוש את שדה הזרימה, optical flowהיא על 

 .Wang et al. הראייה של הרכב* של שדה" מת"רכב הנמצאי� באיזור ה*כלילזהות התקרבות של 

חוסר טקסטורה של : כגו), מספר חסרונות optical flow*רכב יש ל* ציינו כי עבור איתור כלי )10(

גוו) הכביש וכ) שינויי� קטני� ברמות האפור המצביעות על חוסר יציבות משמעותי בחישוב 

  . הנגזרות המרחביות

זיהוי , דורשות מאמ2 חישובי גבוה optical flowשרוב הטכניקות המבוססות על למרות 

הגדירו  )Kamath )11*ו Cheung. בדר( כלל מאמ2 פחות, אובייקטי� בעזרת החסרת הרקע דורש

, עיבוד מוקד�: כדלהל), את ארבעת השלבי� החשובי� באלגוריתמי� שעוסקי� בהפחתת רקע

מגדירי� הכותבי� שתי קבוצות של , בנוס#. נה ותיקו# המידעזיהוי קידמת התמו, מידול הרקע

רקורסיביות יצורות *השיטות הלא. רקורסיביות*רקורסיביות ולא: שיטות העוסקות בחיסור רקע

הבחנה בי) פריימי� משתמשת בפריי� הקוד� כמודל הרקע : למשל, בדר( כלל בתמונת רקע אחת

רקע לפי הער( החציוני של כל פיקסל בכל הפריימי� אבחנת ה: או לחילופי), )12(לפריי� הנוכחי 

  .)13( וידיאובסרטו) ה

). 15( .Cucchiara et alידי * וכ) על )14( Cutler *Davisידי * וריאציות על שיטת החציו) הוצעו על

Toyanna et al.   )16( של " חיזוי בצעד אחד"*עו להבחי) ברקע בעזרת שימוש בפילטר ההצי

Wiener .Elagammal et al. )17(  הציעו פיתוח מודל רקע הסתברותי בעזרת פונקצית צפיפות לא

הראו כי סיבוכיות בניית מודל רקע זה דומה  Kamath*ו Cheung. פרמטרית על גווני הפיקסל

  . א( זיהוי קידמת התמונה מסוב( יותר בגישה זו, לסיבוכיות של שיטת החציו)

השיטות  . ת אבחנה ברקע שונה בכל פריי�השיטות הרקורסיביות של הפחתת הרקע מאפשרו

בהשוואה , אבל בדר( כלל יותר מסובכות חישובית, הרקורסיביות דורשות פחות מקו� אחסו)

השגיאות במודל הרקע משפיעות על התוצאות בטווחי זמ) , בנוס#. רקורסיביות*לשיטות הלא

�כפי , שיטת ער( החציו) בי) השיטות הרקורסיביות להפחתת הרקע ישנו יישו� יזו� של. ארוכי
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* יישו� של מערכת ראיה ממוחשבת מבוססתוכ)  )Schofield )18*ו McFarlaneידי *שהוצע על

, בשיטה נוספת. )19( .Remagnino et alרכב והולכי רגל אצל *מודל המשלבת בי) תנועת כלי

, )21( Kilgerידי * ויושמה עבור תנועה על )von Brandt )20*ו Karmannידי *שהוצעה בראשונה על

ידי השוואה של תמונות *לפיו מסיכת האובייקט מושגת על – Kalmanנעשה שימוש בפילטר 

אפשרות נוספת היא שילוב של שיטת . המתאימות לה), הרקע המתפתחות לתמונות המקוריות

*המזוהות בו, המעריכה את קידמת התמונה ורקעה כשילוב של חלוקות גאוסיאניות, הגאוסיא)

הראו , למרות ששיטה זו מאוד שכיחה. )22(ר הפרמטרי� שלה) מעודכני� אונליי) כאש, זמנית

Cheung ו*Kamath )11( כיוו) , כי היא מהווה מאמ2 חישובי גדול �והפרמטרי� שלה דורשי

 . כ) היא רגישה מאוד לשינויי� פתאומיי� בתנאי ההארה*כמו; זהיר

 �אובייקטי� *בניגוד לאיתור מבוסס, הרקע למידת ידי*עלשיטות הפחתת הרקע מגדירות אובייטי

�נעשה לפי מאפייניה�  הרכב*כליבשיטות אלו איתור . המתמקד בזיהוי האובייקטי� עצמ

�כלשהי צורה ובהנחת בהנחת מיקו� כללי  משתמשי�חלק מהאלגוריתמי� שהוצעו . וצורת

, 25(ה גבוהה בעוד שאחרי� מתמקדי� בשדה ראייה קרקעי ברזולוצי, )24, 23(שהוגדרה מראש 

26( .Zhai ו*Nevatia )27(  בחינת צורת) המלבנית ידי*עלאיתרו מכוניות בתצלומי אוויר ,

. שגיאה באיתור 5%ע� , 90%* ה� הגיעו לאחוז איתור של כ. שמשותיה) הקדמית והאחורית וצל)

Kim ו*Malik )28( קוו*הציעו איתור תלת �פי אחריו הקבצה לו, י�ימימדי המבוסס על מאפייני

�רגל ששילבה סימני מראה *הציעו מערכת לאיתור הולכי) Viola et al. )29. מאפייני� הסתברותיי

�*על co-training מיהשתמשו באלגורית) Levin et al. )30. ותנועה שהוצאו מזוגות של תצלומי

השתמשו במאפייני� הקשורי�  )Grimson )31*ו Bose. לא מתוייגי�לשפר איתור של רכבי�  מנת

ה� הראו כי בצורה זו נית) . כגו) מיקו� התצלו� וכיוו) תנועת האובייקטי�, פציפית לסצנהס

*כלי :רהשתמשו בצבע כמאפיי) אלטרנטיבי לאיתו )32( .Chachich et al. לשפר מאוד את המיו)

רוב יצויי) כי . אובייקט הוא לא צבע הכבישצבע הבפריי� זוהו לפי חישוב ההסתברות ש רכב

  . יחסית לשיטות הפחתת הרקע, אובייקטי� ה) בעלות מאמ2 חישובי גדולה*ססותהשיטות מבו

א( . הרכב בתמונה מספיק גדולי� לזיהוי*השיטות בה� דובר עד כה תוכננו למצבי� בה� כלי

לא נית) לייש� , או כאשר מאפייניה� אינ� זמיני�, הרכב מצולמי� ברזולוציה נמוכה*כאשר כלי

מנת שנית) *על, מר זה היא להציג שיטה לזיהוי תנועת רכבי� מרחוקמטרת מא. ל"את השיטות הנ

יהיה לאתר רכבי� מוקד� ככל האפשר ברצ# התצלומי� ובחלקי התצלו� בה� לא נית) להבחי) 

�א( עיקר עניינ� , התמודד ע� הבעיה )Rice )33*ו Choידי *מאמר שנכתב על. במאפייני� השכיחי

רכב * תכנו) אלגורית� שנמנע מלזהות ולעקוב אחר כליהיה בחילו2 פרופילי המהירות וכ) ב

�  . אינדיבידואלי

 רכב'זיהוי מוקד� של תנועת כלי

ובדר( כלל נמצאי� בפריי� , רכב המוגדרי� היטב*הגישות הרווחות מתמקדות באיתור של כלי

*רכב בשדה*כלי. ממוקמות המצלמות ממוקמות כ( שה) פונות נגד כיוו) התנועה, לרוב. אחד

במקרי� . המתפרש רק על מספר מועט של פיקסלי�, ה הרחוק מאופייני� בגודל קט)הראיי

רוב לא נית) להבחי) בי) *פי*שכ) על, פריי� ה) בעלות שימוש מוגבל*שיטות המבוססות, כאלה



 

 

  

 
76

* וכלי, קרוב*הראייה הבינוני*אי לכ( איתור כזה מוגבל לשדה. אובייקטי� בגודל כזה לבי) רעש

  . בהשוואה לזמ) בו ה� באמת נכנסו לפריי� –הרכב מזוהי� מאוחר 

המקובלות למעקב , משופעות וידיאוהמחקר התייחס לבעיה שהוצגה לעיל במקרי� של מצלמות 

ידי אוניברסיטת קליפורניה *ובו המידע שנרכש על, מדגי� את הסיטואציה 1איור . אחר תנועה

*מה גורמת לכ( שאת כליהגיאומטריה המשופעת של המצל. )34(במעבדת הדרכי� של ברקלי 

לא נית) , המסומ) בריבוע בפינה השמאלית עליונה של התמונה, הראייה הרחוק* הרכב בשדה

מקטע הכביש  50%* הוא מגיע לכ, למרות שחלק זה תופס חלק קט) מהפריי�. לראות כראוי

�מכא) שאלגוריתמי� המתמקדי� רק בחלק הקדמי של התצלו� . האמיתי אותו מכסה התצלו

  . הרכב*� באיתור כלימתעכבי

  

  דוגמת פריי� מסרטו) הוידיאו של מעבדת הדרכי� של ברקלי: 1 איור

  

והיא , הראייה הרחוק* רכב בשדה*השיטה המוצעת מתמקדת בזיהוי מוקד� של תנועת כלי

 � frame(הפריי� *חיסור, כאשר סרטו) הוידיאו הוא הקלט). 2איור ' ר(מורכבת מחמישה שלבי

differencing) (על, מופעל כשלב ראשו)) ידי הפחתת הרקע*על* �מנת להבדיל בי) הרקע והפריטי

�רכב או *כלי, הכתמי� שנשארי� בקדמת הפריי� יכולי� להיות רעשי�. בתמונה בכל פריי

�כאשר חוברו מספר . מנת להבחי) ביניה� נעשה שימוש בחיבור פריימי�*על. אובייקטי� אחרי

בעזרת המידע המצוי על מבנה הכביש . חזית יחדיו נית) היה להבחי) בתנועת הכתמי�תמונות ה

האלגוריתמי� . ועל פרמטרי התנועה מזהי� את הכתמי� שתנועת� תואמת את התנועה בכביש

הרכב *נית) היה לעקוב אחר כלי, לבסו#. בה� נעשה שימוש בשלב זה ידונו בחלק הבא ביתר פירוט

  . אופ) דומהשזוהו בי) הפריימי� ב
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  רכב*תרשי� זרימה של שיטת האיתור המוקד� של תנועת כלי: 2 איור

  

   :שיטת האיתור ה) כדלהל)ההנחות על בסיס) מיושמת 

בעזרת , גיאומטריית התצלו� ניתנת להערכה לפי חישוב פרמטרי האוריינטציה החיצונית .1

  אוריינטציה מבוססת נקודות מגוז או בעזרת, בי) המצלמה למישור הכביש הומוגרפיה

 ].)Zisserman ,)35( ;Kim )36*ו Hartley' ר[

דבר זה יכול לעזור באבחנה בי) רעש לבי) כתמי . כיוו) זרימת התנועה בכל נתיב ידוע .2

�גודל נית) להערי( את , בהתחשב במיקו� המצלמה וגיאומטריית הכביש, כמו כ). הרכבי

נית) לחשב את המרווח הממוצע , בהנת) מאפייני זרימת התנועה, בנוס#. הרכב האופייני

� . מאפייני� אלה יעזרו בבחירת מספר הפריימי� שיחוברו בניתוח. בי) שני רכבי

  

האיתור שנעשה מתייחס למצבי� בה� גודל האובייקטי� בתמונה הוא מספר מועט של , כאמור

 �הופעלה , כשלב ראשו), לכ). מאפייני� כנראה יכשלו*ות מבוססותמצבי� בה� שיט –פיקסלי

* ו, וידיאומספר הפריימי� מה� מורכב רצ# ה Nיהי . הפריי� בזיהוי התמונה* שיטת חיסור

I(x,y,k) כאשר , יסמ) את עוצמת הפיקסל(x,y)  �ה� הקואורדינטות המרחביות של פיקסל מסויי

הקואורדינטות המרחביות הוצאו מסימו) , ההצגהלפישוט . הוא אינדקס התמונה k*ו, בתמונה

  . ההנחה היא שמרווח הזמ) בי) שני פריימי� רצופי� הוא קבוע וידוע מראש. העוצמה במובא להל)

  :ידי*בי) שני פריימי� רצופי� מוגדרת על, B(k), השתנות עוצמת תמונת הפיקסל

  

(1)    ( ) ( ) ( ) 1...3,2,1,1 −=−+= NkkIkIkB   

  

Video sequence acquisition 

Frame subtraction  

Difference summation 

Vehicle motion detection 

 Vehicle tracking 
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  : ידי הסכו�*מתקבל על, Sהוא התמונה הסכומה , הפיקסלסכו� רצ# השתנות עוצמת 

(2)     ( )∑
=

=
M

j

jBS
1

 

  

  . הוא מספר הפריימי� שיש לסכו� Mכאשר 

  

בעוד שרעש אקראי לא יצטבר לשו� , כמגמה לינארית S*אוייבקטי� לה� תנועה מיוחדת יופיעו ב

, א� הוא נמו( מדי, מחד. Mר( של תוצאת הסכו� ואיכות הזיהוי תלויה בע. צורה בעלת משמעות

התמונה הסכומה עלולה לכלול רעש משמעותי שיקשה על האבחנה בי) כתמי רכבי� לבי) כתמי 

הרכב עלולי� לחפו# *החתימות המצטברות של כלי, א� הוא מוגדר גבוה מדי, מאיד( גיסא. רעש

עיה זו נית) לראות דוגמה לב. רכב כיחידה אחת*דבר שיגרו� לזיהוי של מספר כלי, זה את זה

ע� שלושה כתמי רכבי� , מראה את התמונה הראשונה אותה יש לסכו� 3aאיור . 3באיור 

� 12, 8, 4, 2: מראי� את תוצאת הסכו� של מספר פריימי� שונה 3b-3fהתמונות באיור . מתוייגי

ל לא אב. פריימי� 12או  8, 4כל שלושת הרכבי� ניתני� לזיהוי כאשר סוכמי� . בהתאמה, 16* ו

 16*וכ) כאשר נעשה שימוש ב; כאשר סוכמי� רק שני פריימי� 3נית) לזהות את רכב מספר 

�  . דבר המוביל לזיהויי� כרכב אחד –חופפי�  3*ו 1רכבי� : פריימי

. חשוב למצוא את המספר המקסימאלי של פריימי� אות� יש לסכו�, מנת להמנע מבעיה זו*על

או להיות מותא� עבור כל , לאור( כל הפריימי� ברצ#להיות מוגדר כקבוע  יכול Mערכו של 

, דבר הבא על חשבו) אחוז זיהוי נמו( יותר, מאפשר נוחות חישובית Mער( קבוע של . פריי� בנפרד

�  . בהשוואה לגישת החישוב המותא

  

סוכמי� את השתנות הפריי� , ראשית: נית) לחשב באופ) הבא, המותא� לכל פריי�, Mאת הער( 

 �התמונה הסכומה המתקבלת עלולה לכלול כתמי� . 2הפריי� העוקב לפי משוואה הנוכחי ע

נקבע גבול עליו) , תחת ההנחה הקונסרבטיבית שכל כת� הוא רכב. רכב וחלק� רעש*שחלק� כלי

ובזמ) , של כל כת� בי) פריי� לפריי�, , בהתחשב בגודל ההזזה. למספר הרכבי� האפשרי

  : נית) להערי( את ממוצע מהירות הכתמי� כדלהל), , ר בי) הפריימי�שעב

(3)    
1

n

j

j

x

v
n t

=

∆

=
∆

∑
 

  .הוא מספר הכתמי� בתמונה הסכומה nכאשר 

המרחק המינימלי בי) הכתמי� בכל נתיב מחושב בהסתמ( על האינפורמציה הקיימת על מתווה 

מינימלי עבור כל הנתיבי� מגדיר את המרחק המינימלי הכללי בי) ער( המרחק ה. הכביש

 �כ( שתמנע חפיפה , את אינטרוול הזמ) המקסימלי המותר לחיבור הפריימי�. dmin *הכתמי

�  : ידי*נית) לחשב על, כלשהי בי) כתמי

(4)    min
max

d
t

v
∆ =  
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  : ידי*עלמספר הפריימי� המקסימלי אותו מותר לסכו� נית) , לבסו#

(5)    maxt
M

t

∆ =  ∆ 
 

  

 Mחישוב של ער( . שונה עבור כל פריי� Mהמניב , נית) לבצע חישוב זה עבור כל פריי� בנפרד

  . קבוע יכול להיעשות באופ) דומה

  

, התמונה הסכומה, לאחר יצירתה. בהמש( מפורטי� ההיבטי� הנוגעי� ליישו� השיטות לאיתור

S ,השיטות שהופעלו ה) פילטרי . ות מורפולוגיותמשופרת בעזרת פעולtop-hat ו*bottom-hat 

) במונחי� מורפולוגיי�(הפילטרי� הללו מפחיתי� את התמונה הפתוחה והסגורה . )37(

-Markerבעזרת טרנספורמציית , לאחר מכ) מבוצעת סגמנטציה לתמונה. בהתאמה, מהמקורית

Controlled Watershed )38( ,שבתמונה הסכומה מהרקעמנת להפריד א* על �. ת האובייקטי

�  . מתרחשת חלוקת יתרWatershed כאשר הופעלה טרנספורמציית , בחלק מהמקרי

  

  

ע� שלושה כתמי רכבי� , התמונה הראשונה שסוכמה) a: (כתמי רכבי� בסיכומי� שוני�: 3  איור

�תוצאת ) d(; תוצאות סכו� של ארבעה פריימי� )c(; תוצאת סכו� של שני פריימי�) b(; מתוייגי

�  .פריימי� 16תוצאת סכו� של ) f(; פריימי� 12תוצאת סכו� של ) e(; סכו� של שמונה פריימי
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 �סמני� : ישנ� שני סוגי סמני�). מרכיבי� קשורי�(כדי לפתור בעיה זו נעשה שימוש בַסָ;ִני

 �וסמני� חיצוניי� המוכלי� בתו( , יי�הנמצאי� בתו( כל אחד מהאובייקטי� הרצו –פנימיי

* בה) פילטרי� לינאריי� ולא, לחישוב הסמני� החיצוניי� והפנימיי� הוצעו שיטות שונות. הרקע

 �א� גודל . Watershed*בשיטה זו נוס# תנאי על גודל הכת� המסומ) לפרוצדורת ה. )37(לינאריי

ימת הכתמי� המועמדי� להיות הוא מ=צא מרש, כת� כלשהו קט) מגודל שטח אופייני של רכב

  . מזוהי� כרכב

  

�*מנת להחליט על הכתמי� המייצגי� כלי*על. לאחר שלב הסגמנטציה הכתמי� בתמונה מזוהי

�על הכת� להיות בגבולות הנתיב וכיוו) גדילת הכת� צרי( : רכב מופעלי� מספר קריטריוני

*טריוני� הללו הוא נחשב ככליכאשר הכת� עומד בשני הקרי. להיות באותו הקו של כיוו) התנועה

  .רכב

  

  דיו� ותוצאות 

  

מנת להדגי� את השיטה שהוצעה להל) נעשה שימוש במידע מוסרט שנאס# על ידי מעבדת *על

רכב התרכזה באיזור הפריי� בו * שיטת הזיהוי המוקד� של תנועת כלי. )34(הדרכי� של ברקלי 

אשר בכל פע� נעשה שימוש במספר התוצאות שהוצגו התקבלו כ. הרכב לראשונה*מופיעי� כלי

, כפי שצויי) קוד�, נעשו חישובי�, למציאת ער( זה. קבוע של חיסור פריימי� שחוברו יחדיו

�  . רגישות התוצאות לער( זה נבדקה א# היא. לפיה� התקבלה תוצאה של שמונה פריימי

האחד  – ידיאוונית) לראות דוגמאות להפעלת השיטה על שני פריימי� שוני� בסרטו) ה 4באיור 

בכל . מראה את למידת שני הפריימי� 4aאיור . בחלקו העליו) של האיור והשני בחלקו התחתו)

 4cבאיור . 4bכאשר את הפריי� האחרו) נית) לראות באיור , מקרה חוברו שמונה פריימי� יחדיו

הכתמי� בתמונות הראשונה והאחרונה סומנו . נית) לראות את התמונות הסכומות שהופקו

. כתמי� שזוהו כרעש סוננו במהל( חישוב השינוי. ה הסכומהריבועי� וכ( ג� הכתמי� בתמונב

פות של כתמי� במספר הפריימי� שנבחר לא היו חפי, כצפוי. כתמי הרכבי� זוהו במהל( הניתוח

נית) לאתר , פריימי� בשנייה 24ובו  וידיאוחיבור שמונה פריימי� מרמז כי בהנת) סרטו) . לחיבור

 �רכב נית) להשתמש * בשיטות המופעלות על מאפייני כלי. שניות לאחר כניסת� לפריי� 0.33רכבי

הזמ) שעובר מרגע כניסת הרכב לפריי� ועד הזמ) , במצב כזה. רק כאשר הרכב מתקרב למצלמה

  .שניות 7*הוא כ, על בסיס מאפייניו, שהוא מזוהה

, M, כתלות במספר הפריימי�, רכב*כלי 185ובו  וידיאותוצאות האיתור הכללי של דגימת סרטו) 

�רכב בתצלומי� עלול להווצר *זיהוי שגוי של כלי. 5ובאיור  1מוצגות בטבלה , המחוברי� בכל פע

שהכתמי� ) 2או , יכול להיות שהאלגורית� לא זיהה אות� לחלוטי)) 1: משתי סיבות בסיסיות

תברות להתרחשות טעויות אלו ההס. רכב נפרדי�*רכב אחרי� ולכ) לא זוהו ככלי*בכביש חפפו כלי

*בעוד שמספר חפיפות כלי, הרכב שהוחמצו קט)*מספר כלי: גדל Mמשתנה ביחס הפו( כאשר 

שיעור , בסרטו) זה. אמור לשק# את ההתפשרות בי) שתי הטעויות Mבחירת הפרמטר . הרכב גדל



 

 

  

 
81

1

2
3

4 5

6

7

מל2 התקבל כאשר חוברו שמונה פריימי� שהוא המספר המו) 91.4%(האיתור הגבוה ביותר 

�קט)  Mהרכב צנח באופ) ניכר כאשר *שיעור איתור כלי. שהתקבל מהניתוח שהוצג בפרק הקוד

התרחשות טעות זו . רכב <רכבי�*מקור שלישי לטעויות הוא זיהוי כתמי� שאינ� כלי. או גדל

שיעורה הנמו( ביותר התקבל  *וג� כא) , רכב*נמצאת באותה המגמה של טעויות באיתור כלי

  .ה פריימי�בחיבור שמונ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  

  

   (a)            (b)      (c) 

הפריי� ) b(, שני הפריימי� נחקרי�) a: (רכב* דוגמה ליישו� איתור מוקד� של תנועת כלי: 4 איור

  התמונה הסכומה המתקבלת) c(, האחרו)
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M 
Vehicles 

detected 

Vehicles not detected 
False 

detections 

Total 

errors 
Missed 

vehicles 

Overlapping 

vehicles 

1 86 99 0 16 115 

3 142 42 1 31 74 

5 154 21 10 9 40 

8 169 6 10 4 20 

11 158 3 24 19 46 

15 151 0 34 48 82 

18 130 1 54 53 108 

  סיכו� תוצאות האיתור: 1 טבלה

  
  השפעת מספר הפריימי� שחוברו על טעויות הזיהוי: 5 איור
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  סיכו�

השיטה מבוססת על . וידיאורכב בסרטוני * חלק זה של המחקר הציג גישה חדשה לאיתור כלי

מכא) שנית) לעשות ; רכב בי) פריימי� ואינה מתבססת על איתור מאפייניה�*איתור תנועת כלי

�מצלמות בעלות . מספר מועט של פיקסלי� בתמונה בה שימוש במקרי� בה� הרכבי� מכסי

רכב שלא נית) להבחי) *הראייה הרחוק כלי*ראייה משופע מסוגלות לקלוט בשדה*שדה

�רכב * האיתור המוקד� של כלי. כלל לא נית) לאתר� בשיטות אחרות*ולכ) בדר(, במאפייניה

  . תיכול להגדיל בצורה משמעותית את קטעי הכבישי� הנשלטי� בעזרת מצלמו

מנת שנית) יהיה להוציא מידע בנוגע *מחקר המש( חוקר את האפשרות לייש� שיטה זו על

אוויריי�  וידיאוהתאמת השיטה לתצלו� סרטוני , ההתמודדות ע� צללי�, לקלסיפיקציית הרכב

הראייה *וכ) אינטגרציה והעברת המידע בי) שיטה זו לשיטות המתאימות יותר לאיתור בשדה

   .הקרוב של התמונה
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שימוש במאפייני�  ל ידיעאלגורית� לזיהוי ומעקב רכבי� בטווח הקרוב  .4

  סטטיסטיי�

  

  הקדמה

  

עיקר . חלק זה של המחקר בוח) זיהוי תנועה מסרט וידאו תו( שימוש בשיטות סטטיסטיות

, לאור זאת. תשומת הלב מופנה לזיהוי של תנועת מכוניות מתו( צילומי וידאו של מצלמות תנועה

מתבסס על , ניסיו) הזיהוי כאמור. מתבצע ניסיו) הזיהוי, אשר על בסיס), ר הנחותמונחות מספ

ואל סרט הוידיאו , ההתייחסות אל פיקסל בתמונה היא כאל משתנה אקראי, ניתוח סטטיסטי

�אשר על ) ממוצע ושונות(למדגמי� אלו מחושבי� סטטיסטי� . כאל אוס# מדגמי� של פיקסלי

  .ושיו( ולאוכלוסיה בסיס) מתבצעי� מבחני השערה

  

  רקע תיאורטי

  

מצלמות תנועה הינ) סטציונריות ובתחו� הכביש נעי� כלי רכב בלבד ביסודו של המחקר מונח כי 

  ).פרט להפרעות לא תדירות(

  . טבעי kכאשר  kIנתבונ) בתמונה כלשהי בסרט התנועה

  :קסל כביש נשתמש בביטוי הבאכדי לתאר ער( פי

  

, , ,

k k k

i j i j i jI C N= +        )1(  

  

�i,כאשר לכל זוג אינדקסי j ,,

k

i jC ער( קבוע ב *k ,ו* N  הינו ער( אקראי הנובע מרעש או

  .סיגנל חלש

  

  .הרעש סביב הער( הקבוע של פיקסל הכביש מתפלג נורמלית – 2' חה מסהנ

  ער( הצפוי לפיקסל כביש הינו , 2' לאור הנחה מס

  

, , , , , ,( ) ( ) ( ) ( )k k k k

i j i j i j i j i j i jE E I E C E N C E N= = + = +        )2(  

  

של " הקבוע"אנו מצפי� שהתפלגות ער( פיקסל כביש תהיה גאוסיי) סביב ערכו הממוצע , כלומר

  .הפיקסל

  

ונצפה כי ער( הפיקסל בזמ) , ברת דר( פיקסל מסוי� תהווה הפרעהמכונית העו, בעקבות כ(

  .החפיפה יחרוג מגבולות גאוסיי) שיקבעו ממדג� תמונות הסרט
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מחושבת לכל תמונה בסרט תמונה מתוקננת , לאור זאת
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ואילו אלו , בצורה זו מחושבי� הממוצע על פיקסלי� השייכי� לאוכלוסייה מבחינה סטטיסטית

�  .ל נעשה לגבי השונות המדגמית"כנ. אינ� נכללי�, אשר אינ� שייכי

  

מהותי  תוצאת העיבוד היא תמונה בינארית אשר דולקת בפיקסלי� בה� קיי� ער( בעל שוני

ערכי  .מער( ממוצע הפיקסל וכבוייה בפיקסלי� בה� ער( התמונה המקורית בטווח האוכלוסייה

�להל) , כדוגמא. הס# עבור האוכלוסייה ניתני� לכיול ונקבעי� על סמ( תנאי השטח והצילו

�  :דוגמא לתמונת מקור מאחד הסרטי� לפני העיבודי

  

  

  וידאו תמונת קטע כביש שנלכדה מתו( סרטו): 1איור 

  



 

 

  

 
86

: י"המתוקננת מחושבת ע התמונה
( )

I I
Z

Iσ

−
=:  

  

  

  תמונת קטע כביש לאחר תקנו) : 2איור 

  

, יועתקו לאזור האפס בתמונה המתוקננת, פיקסלי� הקרובי� בערכ� לממוצע בתמונה המקורית

ונה יקבלו גוו) בהיר בתמ, ואילו פיקסלי� הרחוקי� בערכ� מהממוצע בתמונה המקורית

  .המתוקננת

  

  עיבוד המידע

  

אשר אינ) שייכות לאוכלוסיית הפיקסלי� של (נית) לראות כי ערכי הפיקסלי� של המכוניות 

יחד ע� זאת קיימי� בתו( הפריי� . הינ� בעלי הפרש רב מערכו הממוצע של פיקסל כביש) הכביש

�ביצוע הסינו)  לאחר, לפיכ(. שזוכי� ג� ה� לערכי� גבוהי�, קטני� יותר בגודל�, כתמי

כדי להוריד רעשי� ולייצב את אזורי באופרציות מורפולוגיות על התמונה מופעלות הסטטיסטי 

אופרטורי� אלו כוללי� פעולת כירסו� וניפוח  .הזיהוי הבינאריי� של הבחינה הסטטיסטית

�  .המורידות רעשי

  

ת המורפולוגיות מבוצע על תוצאת הפעולו. מייצר תמונה נקייה יותר מרעשי�העיבוד המורפולוגי 

נית) לביצוע על בסיס חיבור תהלי( הסגמנטציה , בשל הסיווג הקטגורי. תהלי( של סגמנטציה

�תוצאות הסגמנטציה  .טות הסגמנטי�ארדינאוחילו2 קוהסגמנטציה מלווה ב .רכיבי� מקושרי
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 �תו( (גודל ס# המוגדר על פי מאפייני ורק אזורי� בעלי שטח הגדול מער( , ה)עוברות סינו) ג

  .מכוניותלנחשבי� ) מ וגודל רכב מינימאלי"התחשבות בקנ

  

  תוצאות

שלושה סרטי� באיכות טובה . סרטי תנועה משלושה מתארי� שוני� 5המערכת נבדקה על 

הדוגמאות המוצגות  .ועוד שני סרטי� באיכות פחות טובה משני מתארי� נוספי�, ממתאר אחד

הזמ) מצליחה המערכת לבצע זיהוי בודד ואמיתי על כל  במרביתבסרטוני� המצורפי� כי מראות 

ער( . ומעלה 90%* סיכו� התוצאות שבסו# הפרק מראה על אחוזי זיהוי של כ. מכונית נעה בכביש

  .הס# לזיהוי יכול להשתנות ואפשר שיידרש כיול מחדש עקב שינוי בתנאי התאורה

  

  1' מס מצלמה ' 1' מתאר מס

בשל העדר תנועה . 1ונות בודדות מתו( סרט וידאו מס על תמ להל) תוצאות זיהוי של המערכת

  מכוניות נוסעות מסומנותהמערכת מתמקדת במכוניות עומדות אינ) מסומנות ו, וזמ) אתחול קצר

  

   1 ' מס מצלמה, 1מתאר , זיהוי כלי רכב נעי�: 3 איור
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כמו , )4איור ( לזהות ג� המכונית אשר עוברת מתחת לע2 מודל המוצע מצליחהנית) לראות 

  ).5איור (מכוניות ג� ספירת) של מכוניות חדשות כאשר הפקק שליד הגשר מתחיל להשתחרר 

  

  

   זיהוי מתחת לצמחייה :4איור 

  

  

  עדכו) זיהוי כלי הרכב כתוצאה משינוי במצב התנועה :5איור 
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  3'ו 2ת מצלמו – 1' מתאר מס

שוב . צנה על ידי מצלמת וידאו שונהמקטע שונה של הסצילו�  י�מציגוהשלישי המתאר השני 

' ר(ג� של כלי רכב בעלי עוצמת החזר הקרובה לזו של הכביש , נית) לראות כי רמת זיהוי גבוהה

  ). במרכז התמונה 6איור 

  

  .2' זיהוי של המערכת על תמונות מתו( מצלמה מס :6איור 

  

 

  .3' זיהוי של המערכת על תמונות מתו( מצלמה מס: 7איור 
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  .המדגי� את תוצאות הזיהוי ורצ# העקיבה3' מסרצ# תמונות מסרטו) : 8איור 
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  שנלכד מהאינטרנט, באיכות ירודה, סרט של נתיבי איילו� ' 2' מתאר מס

  

מובילי�  ,לרבות קידודו ,הורד מרשת האינטרנט ואיכותוש ו)סרטמתייחס אל  2' מתאר מס

ה יכולת הזיהוי של המערכת על סרטי� באיכות בסעי# זה נבדק. מאודלאיכות תמונה ירודה 

קיימות תזוזות לא אמיתיות בתמונה הנובעות מקידוד , עקב איכותו הירודה של הסרט .ירודה

פו אזורי תנועה הקטני� משטח ונעל מנת לנפות השפעות איכות ירודה ותזוזות . באיכות נמוכה

�נית) . מכוניות רחוקות אינ) מזוהותלפיכ( מוגבל לאזור קרוב עד בינוני בסרט ו, קבוע מסוי

המערכת עדיי) מצליחה לזהות את רוב , למרות איכותו הירודה של הסרט, לראות כי מעבר לקו זה

  .המכוניות בכביש

  

  

   זיהוי כלי רכב מתו( סרטו) וידאו באיכות ירודה :9איור 

  מסלול ניתוח

וניפוי נוס# של שגיאות זיהוי (תרגו� הזיהויי� הבודדי� לכלל מסלול מאפשר תיאור המסלול 

תמונת עקיבה של . מסלולי המכוניות על גבי התמונהכמו ג� התוויית ) אקראיות במרחב הזמ)

  11*ו 10מוצגי� באיורי�  2* ו 1י� מסלולי המכוניות עבור מתאר
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  1מתאר , זיהוי מסלולי�: 10איור 
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  נתיבי איילו), 2מתאר , זיהוי מסלולי�: 11איור 

  

בה) נתקלנו מתייחסות לאיחוד ופיצול ) א� כי לא שכיחות( שתי טעויות אופייניותלי( הזיהוי בתה

. עלולה המערכת לזהות שתי מכוניות צמודות כמכונית אחת, עקב מגבלות רזולוציה. כלי רכב

 נהזוהתכאשר המכוניות צמודות מידי אזורי הזיהוי שלה) עלולי� להתאחד ובזמ) הסגמנטציה 

לבי) ערכי גוו) ) לרוב השמשות(בעקבות קרבה בי) ערכי גוו) המכונית , לעיתי� .כאזור יחיד

זיהוי . ופיקסלי המכונית משויכי� לאוכלוסיית פיקסלי הכביש, נכשל המבח) הסטטיסטי, הכביש

שמשת מכונית כאזור כביש עלול להוות חי2 בי) חלקה הקדמי של המכונית לחלקה האחורי 

 1ע� זאת מקרי� אלו אינ� שכיחי� כפי שמעידה טבלה  .מכוניות והמערכת עלולה לזהות שתי

�  .הבוחנת את ס( הזיהויי� הנכוני� אל מול אלו השגויי

  

    

  איחוד ופיצול זיהויי רכבי�: 12איור 
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  מעבר מסלול/ עברות תנועה 

רו המבוסס בעיק, תרגו� הזיהויי� לכלל מסלול נסיעה מאפשר על ידי עיבוד גיאומטרי לא מורכב

מדגי� את הפעלת  13איור . עבירות תנועה יהויז הנתיבי� במישור התמונהא� על הגדרת מתה

חישוב מיקו� זיהוי העבירה נקבע על ידי . קו הפרדהמעבר המערכת וזיהוי עבירת תנועה מסוג 

מתריעה /מראה כי המערכת מזהה זאת ומסמנת 13איור  .האורדינאטה המזוהה ביחס לקו הנתיב

  . ו ההפרדהעל מעבר  ק

  

  

  זיהוי עבירת מעבר קו הפרדה: 13איור 
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 זיהוי שגוי זיהוי חיובי מכוניות נעות תמונה סרט
זיהוי חיובי 

]� ]אחוזי

זיהוי שגוי 

]� ]אחוזי

1.1 

1 8 8 1 

97.94 4.12 

2 10 10 0 

3 8 7 1 

4 8 8 0 

5 8 8 0 

6 8 8 0 

7 9 9 2 

8 13 13 0 

9 13 12 0 

10 12 12 0 

1.2 

1 13 13 0 

92.11 5.92 

2 11 11 1 

3 12 12 1 

4 13 11 2 

5 12 12 2 

6 15 14 0 

7 19 18 2 

8 19 17 0 

9 19 16 1 

10 19 16 0 

1.3 

1 15 13 2 

94.89 7.30 

2 15 13 1 

3 16 15 0 

4 14 14 0 

5 16 16 1 

6 13 12 1 

7 12 11 0 

8 12 12 2 

9 11 11 1 
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10 13 13 2 

2 

1 6 6 0 

89.19 10.81 

2 3 2 0 

3 2 2 0 

4 3 2 1 

5 3 3 0 

6 3 2 0 

7 2 2 1 

8 1 1 0 

9 9 8 0 

10 5 5 2 

  

  ונות אקראיות מכל סרטתמ 10תוצאות אחוזי הזיהוי כפי שנדגמו מתו( : 1טבלה 



 

 

  

 
97

  מערכת אכיפה מבנה .5

  

פרק זה נועד לתאר מבנה אפשרי של מערכת אכיפה אוטומטית שתהיה מבוססת על 

  .האלגוריתמי� שפותחו בעבודה זו ואת השלבי� הדרושי� על מנת לממש מערכת כזו

  

ופ) סקר הספרות בחלק הראשו) של עבודה זו הראה שיעילותה של אכיפה מתאפשרת ומושפעת בא

�כ( שלנהג הבודד ישנה תחושה סובייקטיבית , ישיר כאשר היא מתבצעת בהיקפי� משמעותיי

�כמו כ) מראה המחקר . שבמידה ויבצע עבירת תנועה סיכויו להיענש על כ( ה� משמעותיי

ומכא) את ההתנהגויות שהאכיפה מנסה , שהנכונות של נהגי� לקבל באופ) חיובי את האכיפה

שר פעולת האכיפה נתפסת כאובייקטיבית ובפרט כאשר היא מבוססת על לקד� גדולה יותר כא

�למערכות אכיפה אוטומטית פוטנציאל משמעותי לחיזוק שני האלמנטי� . אמצעי� טכנולוגיי

מערכת אוטומטית מאפשרת ביצוע אכיפה בהיקפי� משמעותיי� הרבה יותר מאכיפה . האלו

בססות על אמצעי� טכנולוגיי� מעלה ג� את ההת. המבוססת על כוח אד� ובעלות נמוכה בהרבה

�  . רמת האמינות והאובייקטיביות של האכיפה ביחס לכזו המתבססת על שיקול דעת� של שוטרי

  

האלגוריתמי� שתוארו בפרקי� הקודמי� מאפשרי� זיהוי של תנועת רכבי� ברצפי וידאו על ידי 

זהות מאפייני� של הנהיגה כגו) מתו( נתוני� אלו נית) ל. איתור מיקומ� בזמני� שוני� ברצ#

  . מהירויות ומיקומי� על פני המיסעה ומחוצה לה

  

מערכת אכיפה אוטומטית צריכה לאפשר תיעוד מלא של ביצוע העבירה וכ) , על מנת להיות יעילה

�. תיעוד של זיהוי הרכב המבצע את העבירה כ( שנית) יהיה לקשור באופ) ודאי בי) השניי

המצלמה המתעדת את העבירה תמוק� בדר( כלל בגובה , פותחו כא)ביישומי� של השיטות ש

. ובמרחק כזה שלא יאפשרו את זיהוי הרכב באופ) מדויק מתו( רצ# הוידיאו של אותה המצלמה

מערכת אכיפה כזו תהיה חייבת לכלול מצלמה נוספת שתזהה את מספר הזיהוי של הרכב , לכ)

)LPR – license plate reader .( מערכותLPR  מבוססות על מצלמה שממוקמת בגובה הרכב

מצלמות מסוג זה קיימות בשוק מזה מספר . ומתמקדת בצילו� וזיהוי לוחית הזיהוי של הרכב

שני� ומשמשות בהצלחה לצרכי זיהוי רכבי� ביישומי� של אכיפה ושל גביית אגרה אלקטרונית 

  . וכדומה

  

זויות ושדות צילו� שוני� עשוי קושי מסוי� בבניית מערכת אכיפה שתשלב שתי מצלמות ב

להתעורר בצור( להוכיח שהרכב המצול� כמבצע את העבירה הוא אכ) זה שזוהה על ידי מצלמת 

נית) להתגבר על קושי זה א� ישנה חפיפה בי) אזורי הצילו� של שתי המצלמות כ( . LPR* ה

�. מדגי� גישה זו 1 'תרשי� מס. שנית) לזהות את הרכב בו זמנית באותה הנקודה בשני הצילומי

 LPR* המצלמה הגבוהה המתעדת את העבירה ומצלמת ה, התרשי� מראה את שתי המצלמות

האזור המסומ) בשטח מקווקו הוא הקטע שבו יש חפיפה . המזהה את הרכב המבצע את העבירה

, במידת האפשר). A*על הקו המסומ) ב(תיעוד הרכבי� מתבצע בתו( אזור זה . בי) שתי המצלמות

על . יכול לחזק את ודאות הזיהוי) בצבע או ציו) קבוע אחר כלשהו(יסי כלשהו על הכביש סימו) פ
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כ( שנית) לזהות את אותו הרכב בשני התצלומי� , המצלמות להיות מסונכרנות מבחינת הזמ)

  . ולקשור באופ) ברור בי) הרכב שמבצע את העבירה והרכב שלוחית הזיהוי שלו מזוהה

   

 המלצמ

ההובג

LPR

A

  מערכת אכיפה ע� חפיפה בי) שתי המצלמות: 1' תרשי� מס

  

ישנ� מספר , בהנחה שהמערכת מסוגלת לתעד את ביצוע הבירה ואת זיהוי הרכב בו זמנית

מציג תכנו) אפשרי של  2 'תרשי� מס. מרכיבי� נוספי� שידרשו על מנת לייש� מערכת מסוג זה

דיאו המתקבל מתו( מצלמת העבירה מנותח על ידי רצ# הוי. שלבי עיבוד וזרימת המידע במערכת

  . אלגוריתמי� לזיהוי רכבי� ותנועה כדוגמת אלו שהוצגו בעבודה זו

  

�המערכת בודקת הא� הרכב , לאחר שתנועה של רכב מסוי� זוהתה לכל אור( הקטע המצול

ו עבור ביצע עבירה על ידי השוואת מסלול תנועתו מול סט של כללי� המגדירי� עבירות שהוגדר

�בצורה זו נית) לאכו# כל עבירה שנית) להגדיר מתמטית באמצעות פרמטרי� של . הקטע המצול

�עבירות מהירות נית) להגדיר על ידי הגדרת ער( ס# עבור , לדוגמא. תנועת הרכב בקטע המצול

שאותה ניצ) לחשב באמצעות הזמ) שעובר מהופעת הרכב בתחילת , המהירות הממוצעת בקטע

כגו) נתיב (נסיעה בנתיב אסור , עבירות של חציית פס הפרדה. יציאתו ממנו בסופוהקטע ועד 

עקיפה במקו� אסור וביצוע תמרוני� אסורי� , )תחבורה ציבורית או נתיב שמאלי למשאיות

 �נית) להגדיר באופ) דומה עבור קטע מסוי� על ידי קביעת כללי� ) כגו) פנית פרסה(אחרי

שנבחנה , היכולת לזיהוי מוקד� של רכבי�. אור( מסלולו בקטעמתאימי� לגבי מיקו� הרכב ל

באמצעות האלגורית� לזיהוי בשדה הרחוק של המצלמה עשויה להשתלב להיות מועילה בשלב זה 

 –בעיקר אלו הקשורות במהירות  –עבור עבירות מסוימות , יכולת זו עשויה לסייע. של התהלי(
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ללי ביצוע העבירה ובכ( לקצר את תהלי( וזמ) לצמצ� את כמות כלי הרכב שעבור� נבדקי� כ

נית) ג� לקיי� מצב שבו מצלמת , במידה והתהלי( הוא מהיר מספיק כדי לאפשר זאת. הבדיקה

ג� בצורת . אינה מופעלת באופ) קבוע אלא רק כאשר ישנה אינדיקציה לקיומה של עבירה LPR* ה

  . ות בשדה הרחוק של המצלמהתפעול כזו יש משמעות רבה ליכולת לזנות פוטנציאל של עביר

  

  

  שלבי עיבוד וזרימת המידע במערכת: 2' תרשי� מס

  

�המערכת עוברת לבדוק את , במידה ולא זוהתה עבירה כלשהי מבי) העברות שהוגדרו בכללי

של המערכת תנסה לזהות את לוחית הזיהוי , א� זוהתה עבירה. הרכב הבא בתצלומי הוידיאו

פונקציה זו ניתנת להתבצע על ידי אלגוריתמי� . LPR* הרכב באמצעות הנתוני� מתו( מצלמת ה

מתאימי� לזיהוי טקסט או כאמור באמצעות מערכות קיימות שמשולבות במצלמות מסוג זה 

  . הנפוצות בשוק
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י� המערכת תוותר על המש( הטיפול בעבירה ותחזור לזיהוי הרכבי� הבא, במידה והרכב לא זוהה

כאשר הרכב מזוהה המערכת צריכה להיות מסוגלת לייצר דוח ורשומה בבסיס . בצילומי הוידיאו

זמ) הופעת הרכב (זיהוי העבירה וכ) סרטו) של העבירה , הנתוני� שלה שיכלול את מספר הרכב

וזיהוי המספר או נתוני� עבור מיקומ� של ) בקטע וזנ) יציאתו ממנו ידועי� מתו( נתוני העקיבה

נתוני� אלו יכולי� לשמש כהוכחה לביצוע העבירה ולהישלח . ועי� אלו על פני רצפי הוידיאואיר

  . אוטומטית יחד ע� דוח התנועה לבעל הרכב או על פי דרישה

  

יצירת , למערכת אכיפה מסוג זה היבטי� לוגיסטיי� נוספי� של אופ) יצירת ומשלוח דוח התנועה

טיפול על ידי בני אד� בבקשות וערעורי� של מקבלי  ,מאגר מידע לשמירת הנתוני� לאור( זמ)

כיו� נית) לשקול אפשרות להעלות את כל סרטוני העבירות על אתר , לדוגמה. הדוח וכדומה

אינטרנט מאובטח ולאפשר למקבלי הדוחות לראות את העדות המצולמת העבירה שרכב� ביצע 

ת של הדוחות ולפשט את תהלי( תהלי( כזה עשוי להגביר את האמינו. באמצעות גישה לאתר זה

  .  הבדיקה והערעור על הדוחות

  

�שיש לטפל בה� על מנת להגיע , שה� מעבר להבנתנו בנושא, כמוב) שישנ� פרטי� רב� נוספי

לדעתנו בניית מערכת , אול�. למערכת אופרטיבית ויעילה ושתהיה ג� קבילה מבחינה חוקית

אלגוריתמית והטכנולוגית הדרושה לש� כ( שלמה מסוג זה היא אפשרית וריאלית והיכולת ה

  .קיימת ובשלה
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In this paper, a method for early detection of vehicles is presented.
By contrast with the common frame-based analysis, this method
focuses on tracking motion rather than vehicle objects. With the
detection of motion, the actual shape and size of the objects become
less of a concern, thereby allowing detection of smaller objects at an
earlier stage. One notable advantage that early detection offers is the
ability to place cameras at higher vantage points or in oblique views
that provide images in which vehicles in the near parts of the image
can be detected by their shape or features while vehicles in the far
view cannot. The ability to detect vehicles earlier and to cover longer
road sections may be useful in providing longer vehicle trajectories
for the purpose of traffic models development (e.g., 4–6) and for
improved traffic control algorithms.

RELATED WORK

Various vehicle detection methods have been reported in the literature.
A general subdivision of them shows three main categories, including
(a) optical flow, (b) background subtraction, and (c) object-based
detection.

Optical flow is an approximation of the image motion on the
basis of local derivatives in a given sequence of images. That is,
it specifies how much each image pixel moves between adjacent
images. Bohrer et al. (7 ) used a simplified optical flow algorithm
for obstacle detection. De Micheli and Verri (8) applied the method
to estimate the angular speed of vehicles relative to the direction
of the road as part of a system to detect obstacles. Batavia et al. (9)
described another system for obstacle detection, which is based on
the optical flow method, although it does not explicitly calculate the
flow field. This system aims to detect approaching vehicles that are
in the blind spot of a car. Wang et al. (10) pointed out that for vehi-
cle detection, optical flow suffers from several difficulties such as
lack of texture in the road regions and small gray level variations
that introduce significant instabilities in the computation of the
spatial derivatives.

Although most optical flow–based techniques require high com-
putational effort, object recognition via background subtraction
techniques usually require significantly lower computational effort.
Cheung and Kamath (11) identified the following four major steps
in background subtraction algorithms: preprocessing, background
modeling, foreground detection, and data validation. They also
identified two main categories of background subtraction methods:
recursive and nonrecursive. Nonrecursive techniques usually esti-
mate a single background image. For example, frame differencing
uses the pervious frame as the background model for the current
frame (12). Alternatively, the background is estimated by the median
value of each pixel in all the frames in the video sequence (13).

Vehicle Detection in Far Field of View 
of Video Sequences

Itzik Klein, Tomer Toledo, and Sagi Filin

Detection and tracking of vehicles from video and other image sequences
are valuable in several traffic engineering application areas. Most of
the research in this area has focused on detection of vehicles that are
sufficiently large in the image that they can be detected on the basis
of various features. As a result, the acquisition is feasible on limited
sections of roads and may ignore significant parts of the available image.
A method for early detection of vehicles was developed and demon-
strated. This method focused on tracking motion rather than vehicle
objects. With the detection of motion, the actual shape and size of 
the objects become less of a concern, thereby allowing detection of smaller
objects at an earlier stage. One notable advantage that early detection
offers is the ability to place cameras at higher vantage points or in oblique
views that provide images in which vehicles in the near parts of the
image can be detected by their shape or features, whereas vehicles in
the far view cannot.

Detection and tracking of vehicles from video and other image
sequences are valuable to many application areas such as road safety,
automatic enforcement, surveillance, and acquisition of vehicle tra-
jectories for traffic modeling. An indication of the importance of
vehicle tracking is the growing number of related projects reported
in recent literature. Among these are research at the University of
Arizona that used video cameras, both digital and analogue, mounted
on helicopter skids for the acquisition of video sequences for traffic
management purposes (1); a project at the Delft University of Tech-
nology in the Netherlands, where traffic monitoring from airborne
platforms was applied using digital cameras (2); and work at the
Berkeley Highway Laboratory in California (3) where several cam-
eras were deployed in a single location to form panoramic coverage
of a road section. A common thread in all these projects is the appli-
cation of methods that consider images with high resolution and
large scale, which readily provide information on salient vehicle
features (e.g., color and shape). Under these assumptions, the detec-
tion is useful in the near field of view when images are taken from
an oblique view or to data from low altitudes for horizontal images.
As a result, the acquisition is feasible on limited sections of roads
and may ignore significant parts of the available image. These parts
of the image may be valuable for early detection of vehicles that enter
image frames.
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Variations on the median method were suggested by Cutler and Davis
(14) and Cucchiara et al. (15). Toyama et al. (16) proposed to estimate
the background using a one-step Wiener prediction filter. Elgammal
et al. (17) proposed development of a probabilistic background model
by estimating a nonparametric density function of the pixel value.
Cheung and Kamath (11) showed that the complexity of building
this background model is similar to that of the median method, but
that the foreground detection is more complex with this approach.
Recursive background subtraction techniques estimate a different
background for each frame. Recursive methods require less storage,
but are generally more computationally complex compared with non-
recursive methods. Furthermore, errors in the background model affect
the results for longer periods. Among the recursive background sub-
traction techniques are an adaptive implementation of the median
value technique, as proposed by McFarlane and Schofield (18) and
implemented for an integrated traffic and pedestrian model-based
vision system in Remagnino et al. (19). Another method, which was
first suggested by Karmann and von Brandt (20) and was implemented
for traffic by Kilger (21) uses Kalman filtering, in which the object
mask is obtained by comparing evolved background images with
the corresponding original images. Another alternative is the mixture
of Gaussian method, which estimates the foreground and back-
ground as a mixture of Gaussian distributions that are tracked simul-
taneously and their parameters updated online (22). Although this
method is very popular, it was shown by Cheung and Kamath (11)
that it is computationally intensive, and its parameters require careful
tuning. In addition, it is very sensitive to sudden changes in lighting
conditions.

Background subtraction methods define objects by learning the
background. By contrast, object-based detection focuses on iden-
tifying the objects themselves. With these methods, vehicles are
detected using models of their features and shape. Some of the
algorithms that have been proposed focus on generic pose estima-
tion with predefined shape (23, 24), whereas others focus on high-
resolution ground views (25, 26). Zhao and Nevatia (27 ) detected
cars in aerial images by examining their rectangular shape, front
and rear windshields, and shadow. They achieved a detection rate of
approximately 90% with 5% false detections. Kim and Malik (28)
proposed three-dimensional vehicle detection based on line features
followed by a probabilistic feature grouping. Viola et al. (29) pro-
posed a pedestrian detection system that combines appearance and
motion cues extracted from image pairs. Levin et al. (30) used a
co-training algorithm to improve vehicle detection with unlabeled
data. Bose and Grimson (31) used scene-specific context features,
such as image position and direction of motion of objects. They
showed that this can greatly improve classification. Chachich et al.
(32) used color as an alternative feature for detection. Vehicles are
initially detected in the frame by determining the probability that
an object is not the same color as the road surface. Most object-
based methods require large computational effort compared with
background subtraction methods.

The methods discussed previously were designed for situations in
which the vehicle object was large enough in the frame to be recog-
nized. However when the vehicles are in low-resolution or a vehicle
feature is not available, those methods are not applicable. The goal
of this research is to introduce a far-view vehicle motion detection
method, aiming to detect vehicles as early in the image sequence as
possible and in the part of the frame where most of the commonly used
features will still be unnoticeable. A study by Cho and Rice (33) has
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dealt with this problem; however, they were interested only in extract-
ing speed profiles and so designed an algorithm that avoids detection
and tracking of individual vehicles.

EARLY VEHICLE MOTION DETECTION

As the literature review shows, most of the reported approaches
focused on the detection of well-defined vehicles and usually within
a single frame. Most commonly, cameras are placed such that their
view is against the direction of traffic flow. Vehicles in the far view
field are characterized by a small size of only a few pixels. In this
case, standard frame-based detection methods are of limited use,
because objects of this size usually cannot be differentiated from noise.
Therefore, the detection is limited to the near to middle field of view
and vehicles are detected later compared with the time they actually
enter the frame.

This paper addresses this problem in the case of oblique video
cameras, which is often the viewing scheme for traffic surveillance
cameras. Figure 1 demonstrates this situation, showing data acquired
by the University of California at Berkeley Highway Laboratory (34).
The oblique camera geometry dictates that vehicles in the far view,
which is marked by a box in the upper left corner of the frame, cannot
be seen properly. Although this part of the view takes up only a small
portion of the frame, it amounts to approximately 50% of the actual
road length covered in the frame. Therefore, algorithms that focus
only on the nearer part of the image result in substantial delay in the
detection of vehicles.

The proposed method focuses on early vehicle motion detection in
the far view field. It is composed of five steps, as shown in Figure 2.
Considering a video sequence as an input, frame differencing is
applied first to obtain background and foreground estimation for
each frame. Blobs that remain in the foreground frames may be noise,
vehicles, or other objects. A frame summation scheme is used to dis-
tinguish blob vehicles from other objects and noise. In this method,
several foreground frames are summed to observe the movement of
blobs. Information on the road layout and on traffic parameters are
then used to identify those blobs whose movement is consistent with
that of vehicles in traffic. The algorithms used in this step will be
discussed in further detail in the next section. Finally, the vehicles
that were detected may be tracked between frames in a similar manner.
The working assumptions underlying the proposed detection method
are as follows:

1. The imaging geometry is estimable by estimating the camera
external orientation parameters, through the camera-to-road homog-

FIGURE 1 Sample frame from Berkeley Highway Laboratory Video.



raphy or by vanishing point orientation estimation [e.g., Hartley and
Zisserman, (35); Kim (36)].

2. The traffic flow direction in each lane is known. This will
help to distinguish noise from vehicle blobs. Given the camera
position and road geometry, typical vehicle dimensions can be esti-
mated. In addition, given traffic flow characteristics, the average
spacing between two vehicles can be calculated. These properties
will be used in selecting the number of frames to be summed in the
analysis.

As noted previously, the detection here concerns with objects
whose size in the image is a few pixels, and feature-based meth-
ods are likely to fail. Therefore a frame differencing method was
applied as the first step in the identification of motion. Let the
video sequence consist of N frames and denote the pixel intensity
as I(x, y, k) where (x, y) are the spatial coordinates of a certain
pixel in the frame and k is the frame index. To simplify the pre-
sentation, the spatial coordinates are removed from the intensity
notation in the following. The time difference between subse-
quent frames is assumed to be constant and known. The differ-
ence pixel intensity image, B(k), between two subsequent frames
is defined by

From the difference pixel intensity sequence the summed image,
S, is obtained by summation

where M is the number of frames to be summed.
In S, objects that have a distinct motion will feature a linear trend,

whereas random noise will not accumulate into a significant shape.
The summation outcome and the quality of the detection depend on
the value of M. On the one hand, if it is set too low, the summed
image may contain significant noise, which will make the distinc-
tion between noise and vehicles blobs difficult. On the other hand,
if it is set too high, the accumulated signatures of vehicles may over-
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lap, which will result in detection of multiple vehicles as a single
unit. This problem is illustrated in Figure 3. Figure 3a shows the first
frame to be summed, with three vehicle blobs labeled. The images
in Figures 3b through 3f show the result of the summation of a vary-
ing number of frames—2, 4, 8, 12, and 16, respectively. All three
vehicles are detectable when 4, 8, or 12 frames are summed. But,
Vehicle 3 is not detected when only 2 frames are summed, and when
16 frames are used, the blobs of Vehicles 1 and 3 overlap, which
leads to their detection as a single vehicle.

To avoid this problem, it is necessary to determine the maxi-
mum number of frames to be summed. The value of M may be set
constant for all frames in the sequence or calculated adaptively for
each frame. A constant value for M offers computational benefits
at the cost of potentially lower detection rate compared with an
adaptive approach.

An adaptive value for M for a specific frame may be calculated as
follows. First, the frame difference in question is summed with the
subsequent one using Equation 2. The resulting summed image may
include blobs that are vehicles and others that are noise. Under the
conservative assumption that all blobs are vehicles, an upper bound
on the possible number of vehicles is obtained. Using the measure-
ments of the offset, Δx, of each blob between frames, and the elapsed
time between frames, Δt, the average travel speed of these blobs can
be estimated as follows:

where, n is the number of blobs in the summed image.
Using the information on the road layout, the minimum distance

between blobs in each lane is calculated. The minimum distance
value among all lanes defines the overall minimum blob distance dmin.
The maximum permissible time interval of the frame summation to
avoid overlap among any of the blobs can be calculated as follows:

Finally, the permissible maximum number of frames to be summed
is given by

This calculation may be conducted for each frame separately,
yielding different M values for each frame. Calculation of a constant
value of M may be conducted in a similar fashion.

In the following, details concerning the implementation of the
detection method are discussed. After its creation, the summed image,
S, is enhanced using morphological operations. The methods applied
are top-hat and bottom-hat filtering (37 ). Top-hat and bottom-hat
filtering subtract the open image and the closed image from the orig-
inal one, respectively. Next, image segmentation is performed using
marker-controlled watershed segmentation (38) to isolate the objects
in the summed image from the background. In some cases when
applying the watershed transformation, oversegmentation occurs.
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FIGURE 2 Flow chart of early
vehicle motion detection method.



To overcome this concern, markers (connected components) are used.
There are two types of markers: internal markers, which are inside each
of the objects of interest, and external markers, which are contained
within the background. Various methods for computing internal and
external markers, involving both linear and nonlinear filtering, have
been proposed (37 ). In this implementation, a condition on the
marked blob size is added to the watershed procedure. If the blob is
smaller than a characteristic area of a vehicle, it is removed from the
list of blobs that are vehicle candidates.

After the segmentation phase, blobs in the image are identified.
Several criteria are used to determine those that are vehicles: The blob
should be within the lane, and the direction of the blob growth should
be in line with the direction of the traffic. When those criteria are
met, the blob is considered a vehicle.

RESULTS AND DISCUSSION

Video data collected by the Berkeley Highway Laboratory (34) was
used to demonstrate the proposed method. The early vehicle motion
detection method was applied to the part of the frame in which vehi-
cles first appear. The results reported were obtained using a constant
number of frames differences that were summed in each case. The
calculations to determine this value, as discussed previously, yield
a value of eight frames. The sensitivity of the results to this value
was also examined.
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Figure 4 shows examples of the application of the method to two
different frames in the video sequence, one at the top and one at the
bottom of the figure. Figure 4a shows the two frames being studied.
In each case, eight frames are summed. The last of these frames is
shown in Figure 4b. The resulting summed images are shown in
Figure 4c. The blobs in the first and last images were marked: Vehicles
are circled, and noise blobs are marked with squares. The blobs that
were detected were marked in the summed image. The noise blobs
were identified as such and removed during the differencing proce-
dure. The vehicle blobs were detected in the analysis. As expected,
no overlapping of blobs occurred with the number of frames that
were summed. The summation of 8 frames implies that given a video
sequence with a rate of 24 frames per second, vehicles may be iden-
tified 0.33 s after they enter the frame. Methods that operate on a
vehicle feature can be used only when the vehicle gets closer to the
camera. In this sequence, the time that elapses from the time the
vehicle enters the frame to the time it is detectable on the basis of its
features is approximately 7 s.

The overall detection results for a sample of 185 vehicles in the
video sequence, as a function of the number of frames, M, that are
summed in each case are presented in Table 1 and Figure 5. Vehicles
in the images may not be correctly detected in two ways: They may
be missed altogether by the algorithm, or their blobs may overlap
with other vehicles and so not be detected as individual vehicles.
The probabilities of occurrence of the two error types vary in oppos-
ing directions when M is increased: the number of missed vehicles

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

FIGURE 3 Vehicle blobs in the difference summation: (a) first frame to be summed, with three vehicle blobs
labeled; (b) summation result of two frames; (c) summation result of four frames; (d ) summation result of
eight frames; (e) summation result of 12 frames; and (f ) summation result of 16 frames.



decreases, whereas the number of overlapping vehicles increases.
The selection of the parameter M should reflect the trade-off between
these two errors. In this sequence, the optimal detection rate is highest
(91.4%) when eight frames are summed, which is the value rec-
ommended by the analysis in the previous section. Detection rates
decrease substantially when M is increased or decreased. A third
source of errors is the false detection of nonvehicle blobs as vehi-
cles. The occurrence of this error follows a similar trend to that of
errors in detecting vehicles and is also lowest when eight frames
are summed.
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SUMMARY

This paper presented a new approach for vehicle detection in
video image sequences. The method is based on detection of the
movement of vehicles between frames. It does not rely on detec-
tion of vehicle features and so may be used in cases in which vehi-
cles occupy a small number of pixels in the image. Cameras at an
oblique view enable detection of vehicles in the far view whose
features are not identifiable and so are not normally detectable with
other methods. The early detection of vehicles can significantly
increase the lengths of the sections of roads that can be monitored
by cameras.

Further study of this method is underway. Among the questions
that may be studied are the ability to apply the method to extract
vehicle classification information, the handling of shadows, adap-
tation of the method to aerial video sequence, and the integration
and handing over of information between this method and meth-
ods that are more appropriate for detection in the near-view of 
the image.
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(a) (b) (c)

FIGURE 4 Example of application of early vehicle motion detection: (a) the two frames being 
studied, (b) the last summed frame, and (c) the resulting summed image.

TABLE 1 Summary of Detection Results

Vehicles Not Detected

Vehicles Missed Overlapping False Total
M Detected Vehicles Vehicles Detections Errors

1 86 99 0 16 115

3 142 42 1 31 74

5 154 21 10 9 40

8 169 6 10 4 20

11 158 3 24 19 46

15 151 0 34 48 82

18 130 1 54 53 108
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