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 חכמה מהירותמערכת בקרת 

Intelligent Speed Assistance (ISA) 

 

 ETSC: 1מקור

נסיעה מעל ב םנסיעת מהירותאת מערכת בקרת מהירות חכמה היא מערכת המעודדת נהגים להאט 

המערכת היא למעשה שדרוג של מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הלוקחת בחשבון המהירות המותרת. 

 2019/2144בתקנה את יצרני הרכבים האיחוד האירופי חייב את המהירות המותרת בקטע הדרך.  גם

)רכבי  לכל הרכבים החדשים 2024לדגמים חדשים והחל מיולי  2022התקנת המערכת החל מיולי ב

 .מסחריים( שאאוטובוסים ורכבי מ, נוסעים

)כולל תמרורים שלא את המהירות המותרת  םהמצייני הדרך תמרורימקורות:  שנימהמערכת ניזונה 

הכוללת את המהירות המותרת בכל  ארציתדיגיטלית  ת מהירותמפו( 2המהירותמציינים במפורש את 
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 קמ"ש. 50-המגביל את המהירות המותרת ל )אזור דרכים עירוניות(   424כמו למשל תמרור  2
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במידה ומהירות  לתמרורי הדרך.תמיד , העדיפות ניתנת של אי התאמה בין המקורות במקרה .3קטע דרך

 ולבחירתו לשיקולו הבאות האפשרויות 4-באחד מ משובהרכב עולה על המהירות המותרת, הנהג מקבל 

מערכות  –אחרונות מדובר על מערכות אקטיביות, וביות הראשונות ושתי האפשרב. של יצרן הרכב

 האפשרויות הן: .פסיביות )התרעה בלבד(

 .(הרגל הלוחצת עליהלאחור )דוחפת אחורנית את בעדינות  מפעילה כוח וחוזרתדוושת המאיץ  .1

 תגרום לעליית המהירות ת המאיץ לאהגבלת כוח המנוע למהירות המותרת. לחיצה על דווש .2

 (.Manual Speed Assistance) הגבלת מהירות בצורה ידניתבדומה למערכת 

המתריע על חציית המהירות בלוח המחוונים התרעה מדורגת: בשלב ראשון הבהוב חזותי  .3

לאחר מספר שניות, אם עדיין המהירות היא מעבר למהירות המותרת,  ,המותרת, ובשלב השני

לאחר ת מפסיקוההתרעות תעלם מההתרעות המשולבות, אם הנהג מ תשמע התרעה קולית.

 .מסויםזמן 

הרעדה של דוושת ה מוחשית ע"י עהתרכמו האפשרות הקודמת אך במקום התרעה קולית,  .4

 המאיץ.

נהג הכי פחות מציקה ל וא אפקטיביתמי מארבע האפשרויות לעיל היא הכי  מוצקותבשלב זה אין ראיות 

צוע יוהצפי הוא לב, נבדקו רק בסימולטורים ובתנאי מעבדההנ"ל האפשרויות  .בדרכים אמתיות בנסיעה

 .כלי הרכב בחיי היום יוםמספיק ב כשהמערכת תהיה בשימושבהמשך  אפקטיביותמחקר 

בניגוד למערכת ) הנסיעההפעלה אוטומטית בתחילת  הםמהמערכת של האיחוד האירופי ת ונוספ ותדריש

אפשרות להשתקה של  הוספת(, ע"י הנהג יזומהבקרת שיוט אדפטיבית הנכנסת לפעולה בצורה 

של להשבתה זמנית , והיכולת למשל ע"י לחיצה על כפתור ההתרעה הלא חזותית )קולית או מוחשית(

על דוושת המאיץ עד חזקה (, ע"י לחיצה למשל לצורך ביצוע תמרון במצב מסוכן )סיום עקיפההמערכת 

 (.kick-down) הקצה

המועצה האירופית . 4עבודהתהליך סיום בעדיין לא סופית ונמצאת ע"י האיחוד האירופי הגדרת המערכת 

קורת על האיחוד האירופי בהגמשת ימברכת על המהלך אך מעבירה ב (ETSCתחבורה )בלבטיחות 

המערכת הבסיסית  ,כמו כןמערכת. הלהתקנת  להם מאפשרויות המימוש שניתנוהדרישות מיצרני הרכב ו

לאחר  שניותאזהרה קולית שמתחילה כמה רק כוללת  ,על פי דרישות האיחודלמימוש שניתנת ביותר 

המועצה טוענת   .שהרכב חורג מהמהירות המותרת וממשיכה להישמע למשך חמש שניות לכל היותר

מכיוון . יושתקוהן שאת הנהגים, ולכן סביר יותר טרידות שאזהרות קוליות מ ,מחקרים בהתבסס על

מעבר  רחב ליישם פתרון יםקוראת ליצרני הרכבהמועצה  ,מערכת מושבתת אין יתרון בטיחותילש

 .5זו טכנולוגיההגלומים ב ייםדרישות המינימליות של החקיקה כדי למקסם את היתרונות הבטיחותל

 

                                                           
 .2021במרץ  לבטיחות בדרכים שהוגשה לממשלה 5030תכנית יישום טכנולוגיה זו נכלל ב ,בישראל 3

 
4 https://circabc.europa.eu/ui/group/4273d650-b8a9-4093-ac03-18854fbba4b5/library/a467a82c-4698-455d-
b4c5-e204090745ae?p=1&n=10&sort=name_ASC 

 
5 https://etsc.eu/intelligent-speed-assistance-set-for-launch-on-all-new-eu-vehicle-types-from-2022/ 
 

https://circabc.europa.eu/ui/group/4273d650-b8a9-4093-ac03-18854fbba4b5/library/a467a82c-4698-455d-b4c5-e204090745ae?p=1&n=10&sort=name_ASC
https://circabc.europa.eu/ui/group/4273d650-b8a9-4093-ac03-18854fbba4b5/library/a467a82c-4698-455d-b4c5-e204090745ae?p=1&n=10&sort=name_ASC
https://circabc.europa.eu/ui/group/4273d650-b8a9-4093-ac03-18854fbba4b5/library/a467a82c-4698-455d-b4c5-e204090745ae?p=1&n=10&sort=name_ASC
https://etsc.eu/intelligent-speed-assistance-set-for-launch-on-all-new-eu-vehicle-types-from-2022/
https://etsc.eu/intelligent-speed-assistance-set-for-launch-on-all-new-eu-vehicle-types-from-2022/

