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Autonomiczne auta uwolnią czas
W trakcie jazdy kierowcy potrafią czytać książki, rozglądać się na boki, pisać
wiadomości tekstowe, a panie dodatkowo poprawiać makijaż. To nie tylko
niefrasobliwe, lecz także niebezpieczne, ponieważ oderwanie wzroku na 2 sekundy od
tego, co dzieje się na drodze podwaja prawdopodobieństwo wypadku. Poprawę
bezpieczeństwa zwiększy dyscyplina kierujących lub pojazdy samojezdne. One zajmą
się prowadzeniem, a kierującym pozwolą na wykonywanie innych aktywności.
Z europejskich badań wynika, że kierowcy 10 proc. czasu za kierownicą spędzają na zadaniach
drugorzędnych, a 4 proc. z nich korzysta z telefonu komórkowego pisząc wiadomości lub
dzwoniąc. „Komórki” w trakcie jazdy wykorzystują również kierowcy zawodowi, przy czym
znacznie chętniej, gdy silnik pracuje na biegu jałowym lub gdy pojazd porusza się wolno.
Co więcej, prowadzący ciężarówki są w trakcie jazdy często rozkojarzeni. Wyniki projektu UDRIVE
pokazują, że przez prawie 20 proc. czasu pracy korzystają z urządzeń elektronicznych lub
spożywają posiłki.
Z kolei z szacunków Instytutu Transportu Samochodowego (ITS), bazujących na danych policji,
wynika, że nawet co czwarty wypadek w Polsce może być spowodowany tym, że kierowca używał
telefonu komórkowego.
– Urządzenia mobilne, głównie telefony, są najgroźniejszymi dystraktorami, które angażują
znaczne zasoby uwagi kierujących. Badania wskazują, że nawet rozmowa przez zestaw
głośnomówiący pogarsza sprawność mózgu w zakresie dostrzegania przeszkód i pola widzenia.
Do tego dochodzić mogą inne czynniki. Emocjonalna rozmowa ze współpasażerem, głośna
muzyka czy spożywanie posiłku, który nie tylko odciąga uwagę od tego, co dzieje się na drodze,
ale także wymusza oderwanie rąk od kierownicy. To wszystko potęguje ryzyko zdarzenia
drogowego – mówi prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.
Jak wysokie to ryzyko? Dane ITS, zbieżne z wyliczeniami Organizacji Narodów Zjednoczonych,
wskazują, że nawet 90 proc. wypadków na drogach powodowana jest przez błąd kierowcy, który nie
dostrzegł odpowiednio wcześnie zagrożenia albo zaczął hamować zbyt późno. Oderwanie wzroku od
drogi tylko na 2 sekundy podwaja prawdopodobieństwo wypadku, a obsługa smartfona może to
ryzyko zwiększyć nawet 10-krotnie!
– Analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, choć z każdym rokiem ulegają poprawie, nie
napawają optymizmem. Statystycznie co ok. 23 minuty dochodzi w Polsce do wypadku
drogowego. Obok głównych przyczyn, tj. niedostosowania prędkości do warunków ruchu,
nieustąpienia pierwszeństwa, niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami czy
nieprawidłowego wyprzedzania, dochodzi także wspomniane rozkojarzenie – dodaje prof. Ślęzak.
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Według Eurostatu Polacy w ramach codziennej mobilności pokonują 17 kilometrów. Najwięcej
czasu, bo 46,5 proc. zajmuje im dojazd do pracy, 16,5 proc. na spotkania, a na zajęcia związane
np. z edukacją - 9,4 proc. czasu. W przypadku kierowców znad Wisły 48,2 proc. z nich
w codziennych dojazdach korzysta z samochodu, a 10 proc. jest ich pasażerami. O ile ci drudzy
nie koncentrują się na prowadzeniu, tak kierowca musi być skupiony. Ale kierowcom przyjdzie
niebawem z pomocą nowoczesna technologia.
– Pojazdy autonomiczne, czyli takie, które mogą poruszać się bez ingerencji kierowcy, sprawią,
że na drogach będzie bezpieczniej. Inną zaletą samojezdnej mobilności będzie to, że kierujący
pojazdem będzie mógł wykonywać także inne czynności, np. w bezpieczny sposób pracować na
komputerze lub uczyć się. Autonomiczne pojazdy uwolnią zatem czas, który teraz wielu z nas
bezproduktywnie traci, gdyż przeciętny Polak w zatorach drogowych spędza nawet 100 godzin
rocznie – konkluduje dyrektor ITS.
Sztuczna inteligencja w pojazdach będzie kolejnym etapem w ewolucji rynku motoryzacyjnego.
Z założenia będzie bezpieczniejsza (amerykańskie wyliczenia wskazują, że dzięki inteligentnym
pojazdom liczba wypadków na drogach Stanów Zjednoczonych zmniejszy się o 33 proc.), bardziej
komfortowa i zapewni nam jeszcze większą swobodę przemieszczania. Już teraz każda nowa
generacja samochodów oferuje mnogość systemów, które stopniowo nas do niej przybliżają.
Według prognoz autonomiczne pojazdy pojawią się w sprzedaży już w 2030 roku.
***
Dyskusja na temat rozwoju i przyszłości pojazdów autonomicznych w Polsce będzie przedmiotem
III edycji międzynarodowej konferencji AV-Poland 2022. Wydarzenie jest organizowane
w ramach projektu „AV-PL-ROAD - Polska droga do automatyzacji transportu drogowego",
realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Instytutem Transportu
Samochodowego oraz Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Celem projektu jest
przygotowanie Polski na wyzwania związane z bezpiecznym wdrażaniem do ruchu drogowego
pojazdów zautomatyzowanych, a w przyszłości autonomicznych.
Partnerami wydarzenia są: Aptiv, Grupa ZF, Blees, Autonomy Now, Veturai, Vitronic, Robotec.ai,
Safety Engineering Research, Autonomia, Yunex Traffic, Avallo, AVL, Idiada Automotive
Technology, Panek CarSharing, Scania, Grupa CYGAN, Skoda Auto Szkoła, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Polska Agencja Prasowa, TVP Info, Polskie Radio
Kierowców.
Więcej informacji: avpoland.com

Kontakt:
Mikołaj Krupiński
Rzecznik prasowy
Instytut Transportu Samochodowego
+48 22 43 85 538
+48 604 931 310
mikolaj.krupinski@its.waw.pl

Patroni i partnerzy

Źródło:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_mobility_statistics#Distance_covered
https://erticonetwork.com/european-drivers-spend-10-ride-secondary-tasks/

Kontakt:
Mikołaj Krupiński
Rzecznik prasowy
Instytut Transportu Samochodowego
+48 22 43 85 538
+48 604 931 310
mikolaj.krupinski@its.waw.pl

