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 چکیده 

جهت  مطالعه حاضر می باشد. ناگرانند خواب آلودگی ذهنیرفتاری برای پیش بینی متغیرهای اثر  بررسیهدف این مطالعه 

سطح  ی ترافیکی ناگوار ناشی از کاهشبه منظور جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه های حمل و نقل هوشمندتوسعه سیستم 

حرکت مرکز فشار روی سطح  فشار پا، ،فشار پشتزاویه خم گردن،  شاملهای رفتاری متغیر .باشدنندگان میار هوشیاری

راننده به وسیله ی مدل رگرسیون حالت های خواب آلودگی  .می باشندمسیر در شبیه ساز رانندگی ردیابی نشستن و خطای 

تاثیر دو روش مبتنی بر ضریب  ابتدا .اندبینی شدهپیش ،ای با استفاده از متغیرهای مستقل و وابستهجستیک چند جملهل

دقت  ،سپس .شودبررسی می برای مشخص کردن ترتیب ورود متغیرهای رفتاری در مدلرا احتماالت  درصدهمبستگی و 

  ر رفتاریمتغی، پنج و شش بینی چهارتفاوتی در دقت پیش .گرددتعدادی از متغیرهای رفتاری مقایسه میمیان  دربینی پیش

بینی در مدل کافی متغیر رفتاری برای دقت پیش حداقل چهار . (آزمایش ضریب معناداری یا درستی α<0.05) ردوجود ندا

 سهدقت پیش بینی بین این  دراختالف مقایسه شده است . خواب آلود  زیادبین گروهای هوشیار, کم و  بینیدقت پیش. است

  .می شودب آلودگی زیاد موثر واقع تحت شرایط خوا ،پیشنهاد شده ی که روش و ردگروه وجود دا

 

  رانندگان خواب آلودگی ذهنی ،آزمایش دقت پیش بینی ،و رفتاری متغیرهای فیزیولوژیکی ترافیکی، حادثه کلیدی: واژگان
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 مقدمه

میلیون  92تا  22نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند که  میلیون1,9بر اساس آمار های سازمان ملل هر ساله    

آمار براساس . (Global Status Report on Road Safety, 2009 ) رنج می برندناشی از تصادفات جراحات شان به دلیل نفر

 282  هزار نفر و مجروح شدن حدود 22و اطالعات پلیس راهور، تصادفات در راه های ایران، ساالنه باعث کشته شدن بیش از 

را به خود  تصادفات این  درصدی 22عدم توجه به جلو در اثر خستگی و خواب آلودگی عامل که  دمی شو نفردیگر هزار

با خواب آلودگی بیش از چهار برابر، خطر تصادف را  همراهرانندگی . (1652ترابر ایرانیان،  نشریه توسعه) اختصاص داده است

در حالت خواب وسایل نقلیه سبک و سنگین از رانندگان  زیادی، تعداد فراوانافزایش می دهد. با این وجود همچنان بصورت 

 .بط با خواب آلودگی را افزایش دهدحوادث رانندگی مرت وجود اختالالت خواب می تواند بروز .آلوده به رانندگی می پردازند

به  مهمبه اینکه شغل رانندگی یکی از مشاغل  توجهلذا با  .، آگاه نیستندختالل در خواب خوداکثریت افراد جامعه از وجود ا

 می  به نظر، مهم بروز تصادفات شدید رانندگی محسوب می شود عوامل از  خواب اختالل و آلودگی خواب و رود می  شمار

متغیرهای موثر  ،خودرو ایمنی نظر از .باشد ه ای از اهمیت به سزایی برخوردارخواب رانندگان حرف وضعیت بررسی که رسد

رانندگان را از کاهش سطح هوشیاری قبل از هرگونه وقوع تصادف ترافیکی ناگوار  ،خواب آلودگی موقع رانندگی کنترلبرای 

تحت تاثیر  به طور دائمی فشار روی پدال گاز انحراف از جاده، ،جایی فرمان وسیله نقلیهبهمتغیرهایی شامل جا سازند.می آگاه 

کاهش حوادث  به منظور .( Sahayadhas et al, 2012) ی خواب آلودگی باشندمتغیرهای رفتاری می توانند نشان دهنده

جایی مرکز فشار بهجا قائم(، زاویه خم گردن )افقی و پا، فشار پشت، )فشار رفتاری متغیرهای با استفاده از ای این مطالعههجاد

نوار قلب ( به عنوان  ،نوار مغز ،ضربان قلب )تغییرپذیریمسیر( و متغیرهای فیزیولوژیکی  ردیابیروی صندلی راننده و خطای 

برای حالتی که خواب آلودگی برای راننده به طور ناگهانی  ،مشخص کردن کاهش سطح هوشیاری برایهای هوشمند سیستم 

1 پرش چشمی ،قبیل چشمک متغیرهای روانشناختی از ،مطالعات کمی .بینی می کنندافتد به طور دقیق پیشاتفاق می 
EEG 

2،مغز( )نوار
ECG اندهشدآلودگی یا خستگی به کار برده برای ارزیابی خواب  قلب( )نوار (19 ,86ewierwilli and Skipper  ،)

(Brookhuis and Waard, 1993 ) و(Kecklund and Akersted, 1993). که  ه شدبا مطالعه ی آزمایشگاهی نشان داد

مجموع  به طور قابل توجهی با )نوار مغز( الکتریکی آلفافعالیت پشت سرهم دستگاه ثبت امواج  و رانندگیهنی ذپایان خواب 

 (Murata and Hiramatsu, 2008) .(Kecklund and Akersted, 1993کیکالند و آکرستد ) استساعات رانندگی مرتبط 

شرایط گان را به طور واقعی تحت آلودگی شرکت کنندحالت خواب (Murata and Nishijima, 2008جیما ) نیشی و موراتا و

 4MPFکاهش ،یافتنارزیابی کردند. آن ها موفق به  GEEو  تغییرپذیری ضربان قلب()6HRV  از محیطی رانندگی با استفاده

برای  اگرچه، شدند. ،کم هست گانزمانی که سطح هوشیاری شرکت کنند 9RRV3یا افزایش  EEG -)میانگین فرکانس قدرت (

 موراتا و دیگران امکان پذیر نیست. RRV3 یا EEG-MPFبینی خواب آلودگی مبتنی بر ترتیب های زمانی از مطالعاتی که پیش

(Murata et al,  2011)  و روشی را که با استفاده از  ندرا به کار برد بیزینتئوریEEG تغییرپذیری ضربان  ،سطح هوشیاری

این مطالعه سطح هوشیاری را  ،اگرچه .ندپیشنهاد داد ،شبیه ساز رانندگی را ارزیابی کند هنگامقلب و خطای ردیابی مسیر 

یک مدل  (Murata et al, 2012)و دیگرانو موراتا  (Murata et al, 2011)و دیگرانموراتا  نتوانست پیش بینی کند.

بینی سطح کلوگرافی ( برای پیشالکتروا ) 3EOGیا  ECG و EEG رگرسیون لجستیکی برای متغیرهای فیزیولوژیکی از قبیل 

                                                           
1 electroencephalogram (EEG) 
2 electrocardiography(ECG) 
3.heat rate variability(HRV) 
4.mean power frequency(MPF) 
5. heart rate variability(RRV3) 
6. Electrooculography(EOG) 
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عاملی که باعث کاهش  .نددقت پیش بینی در مدل دست یافت 89% بتقری با(  خواب آلودگی هنیذطبقه بندی هوشیاری )

نصب گیری متغیرهای فیزیولوژیکی در سیستم خودروها توسط سازندگان خودرو این است که استفاده از وسایل ارزیابی و اندازه

بینی خواب آلودگی که برای سیستم پیش در خودروها گران قیمت هستند. HRV یا  EEGتجهیزات برای اندازه گیریبرخی 

 .در سریعترین زمان ممکن بر روی خودروهای زیادی قرار دادرا ها و بتوان آن دباید ارزان قیمت و راحت باش دراننده تعبیه شو

( متغیرهای Murata et al, 2013و ) (Murata et al, 2013)و دیگران موراتا  ،(Murata et al, 2013) و دیگران موراتا 

شبیه ساز رانندگی  موقعاندازه گیری فشار نشستن  با را فشار پا و مرکز فشار فشار پشت و ،رفتاری از قبیل خطای ردیابی مسیر

روش هایی  .ندرا نشان داد RRV3 یا EEG-MPFاز قبیل  موثر متغیرهای فیزیولوژیکی مشابهو متغیرهای رفتاری  ندبه کار برد

  .استفاده نمی شوندکه با استفاده ازمتغیرهای فیزیولوژیکی استفاده می شوند به دلیل هزینه ی زیاد در خودروها 

 

 شناسی تحقیقروش

ای برای چندجملهمدل رگرسیون لوجستیک کاربرد -1:ازعبارتند ،موضوع که به ترتیب بررسی شده اندسه  در این مطالعه    

 درصد روش )مبتنی بر ضریب همبستگی و اثر دو -2 .توسط متغیرهای رفتاری با دقت باال راننده هنیذخواب آلودگی 

کمترین تعداد متغیرهای تعیین  -6  .متغیرهای رفتاری در داخل مدل ورودبرای تعیین ترتیب  (متغیرهای رفتاریاحتماالت 

 هوشیار, مقایسه ی دقت پیش بینی گروه های -4 .دقت زیاد پیش بینی می کنند راننده را بارفتاری که خواب آلودگی ذهنی 

که  ندپیش بینی پیشنهاد داده شده ابرخی الزمات برای انجام مدل   ،بر اساس مطالعات انجام شده باال .زیادو  کم خواب آلود

 عبارتند :

 

 اجراروش  -1

 شرکت کنندگان  -1-1

آن ها پس از تیز بینی دقت  اند.شرکت نموده ،برای انجام این مدلسال  29تا  21مرد در بازه ی سنی دانشجوی سالم  4   

کنندگان با رضایت و ی شرکتهمه .رتوپدییک اسکلتی یا عصبی نداشتندآن ها هیچ بیماری ا بود. 22/22بیشتر از  ،بررسی

از آن ها خواسته شد تا تمام شب بیدار بمانند و به آزمایشگاه در طول این آزمایش  آگاهی کامل در این آزمایش شرکت کردند.

  مراجعه کنند.

 
 وسیله و ابزار: -1-2

هنی ذبرای ارزیابی خواب آلودگی  دکمه هاییفرمان اتومبیل  بر رویبه این صورت است که سیستم شبیه ساز رانندگی  طرح    

 (نیتا)به کار گرفته می شوند  صندلی رانندهابزاری که برای اندازه گیری فشار روی سطح نشستن  .اندتعبیه شدهدقیقه  1هر 

تا  اندتعبیه شده راننده اویه سنج ها( به پشت گردن)ز 1DKHs .هستندای برای نشان دادن و به دست آوردن مرکز فشار صفحه

 .داده می شودقرار )نیتا( بر روی صندلی راننده نشستن فشار توزیعگیری سیستم اندازه زاویه خم گردن را اندازه گیری کنند.

 ی فشار به متکا )پشت برای اندازه گیری دیگر نیز هشت سنسور زه گیری فشار پا واهشت سنسور فشار نیتا درکف کفش برای اند

 .انددلی راننده وصل شدهصنبه  (

 
 :انجام آزمایش روند-1-6

                                                           
1 .goniometers 
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متغیرهای رفتاری شامل زاویه خم گردن )افقی و  دقیقه بررسی شده است. 1طبقه بندی روانشناسی خواب آلودگی هر     

 در شبیه ساز و خطای ردیابی مسیرصندلی راننده  روی سطح نشستن جابه جایی مرکز فشار فشارپا، فشار پشت، قائم(،

روی  فشار ومرکز فشارپشت، پا،فشار .گیری شده استنمونه 10Hz س زاویه ی خم گردن با استفاده ازفرکان .می باشندرانندگی 

تغیرهای م ثانیه اندازه گیری شده است. 1هرخطای ردیابی مسیر  .گیری شده استنمونه 50Hz سطح نشستن با فرکانس

شرکت  هر زیرا ،است مدت انجام این شبیه سازی مختلف اند.تحت شرایط هوشیاری کم راننده شبیه سازی شده ،رفتاری باال

سازی به هر برای روند شبیه دقیقه 52مدت زمان  خواب آلودگی  طبقه بندیبرای  .داردزمان خواب مختلفی  محدودهکننده 

دقت پیش  .اندهرفتجمله ای به کار  مدل لجستیک رگرسیون چند درمتغیرهای رفتاری  .یافته استشرکت کننده اختصاص 

 ند.اهبررسی شد با شرایط زیربینی خواب آلودگی 
تعداد متغیرهای رفتاری استفاده شده برای -2 .هایی برای تعیین ترتیب متغیرهای رفتاری در داخل مدل پیش بینیروش-1

   .کم و زیاد ،هوشیارمقایسه ی دقت پیش بینی حالت خواب آلودگی -6 .پیش بینی با دقت باال

 

 : هاه روند انجام داد -1-4

گیری شده به اندازه مدل رگرسیون چند جمله ای برای متغیرهای رفتاری درهنی ذروند انجام شبیه سازی خواب آلودگی    

ی افقی زاویه ،در موقع شبیه ساز رانندگی خطای ردیابی مسیر :از دل عبارتندمتغیرهای به کار رفته در م .اندگرفته شده کار

 ،والیو اختالف دو مقدار متاند محاسبه شده فشار جایی مرکزبهجا و پا فشار ،پشت فشار ،ی قائم خم گردنزاویه ،خم گردن

 92تعداد  (، هرتز 92ثانیه محاسبه شده است )نمونه فرکانس  2,22فشار هر  در حالی که مرکز .مرکز فشار به دست آمده است

به عنوان نمایانگر جابه جایی مرکز فشار  ها آن میانگین وثانیه  12برای  هامجموع این مقدار .ردداده از مرکز فشار وجود دا

دقیقه به  1مقدار میانگین برای  ودقیقه ثبت شده  1روی خواب آلودگی هر هنی ذدر حالی که طبقه بندی  .ه استمحاسبه شد

 کمی خواب آلود-2 هوشیار -1  از : به ترتیب عبارتندهنی راننده ذخواب آلودگی  .استرفته  به کارعنوان متغیرهای رفتاری 

 به عنوان متغیرهای مستقل و حالت پیش بینی متغیرهای رفتاری ،هنگام رانندگی. در مدل پیش بینی خواب آلود در زیاد-6

 : خواب آلود زیادو  P(2) :کمی خواب آلود  ،P(1) هوشیار: پیش بینی هر طبقه بندی .می باشندبه عنوان متغیر وابسته  شده

(6)P  هستند  معادالت زیربا استفاده از: 

P( 2( = 
)2(...)2(10(

1

)2(...)2(110(

nxnbxbb
e

nxnbxbb
e






                   1-4-1 

P( 3( =
)3(...)3(10(

1

)3(...)3(110(

nxnbxbb
e

nxnbxbb
e





                      2-4-1 

P(  (1 =1- P(  (2 - P( (3                                   1-4-6  

 ، 1x(2) .تعداد متغیرهای رفتاری در مدل هستند nمقدارهای متغیر های رفتاری و  3x و 2xو 1x ،2-4-1و1-4-1معادالت  رد

(2)2x 3(2) وx   1(3) نشان می دهند.را می گردند  بر 2-4-1متغیرهای رفتاری که به معادله یx ،(3)2x 3(3)وx   مقدار

تمال خواب آلودگی محاسبه اح P(3)  وP(1)،  P(2)بر اساس  می گردند نشان می دهد. بر 6متغیرهای رفتاری که به معادله ی 

است می  برای احتمال وقوع خواب آلودگیکه  P(3)  وP(1)،  P(2)ماکزیمم مقدارهای ذهنی بر اساس  طبقه بندی .شده است

مدت  ،همانطور که اشاره شد .بوده استکه احتمال خواب آلودگی زیاد  یعنی این باشد در مدل ماکزیمم P(3)  اگر مقدار باشد.
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 د.ندقیقه تغییر می ک 52تا  32ی خواب آلودگی شرکت کنندگان از محدوده زمان انجام شبیه سازی رانندگی به دلیل افزایش 

 معادله رفتاری در متغیرهای میانگین مقدار تا بود. 52و  32بین  هنی متغیرهای رفتاری (ذمجموع تعداد داده ها )طبقه بندی 

 در مدل به کاربرای یافتن مقدارهای احتمال وقوع خواب آلودگی  و ای شبیه ساخته شدهجمله  ی رگرسیون لوجستیک چند

9.0)است  2,5بینی خواب آلودگی ها برای پیشداده وجود داشته باشد پس دقت داده 52از  81رفته اند. اگر تعداد 
90

81
.) 

 

 تعیین ترتیب ورود متغیرهای رفتاری در داخل مدل احتمال  -2 -2

 احتماالت اشاره شد. درصدضرایب هبستگی و روش مبتنی بر متغیرهای رفتاری در مدل احتمال توسط دو ورودترتیب    

 )قائم(، گردنزاویه خم مرکزفشار، جاییجابه پشت، و پنج متغیرهای رفتاری )فشار ضرایب همبستگی بین خطای ردیابی مسیر

کمتر  خطای ردیابی مسیر از آن ها ضریب همبستگی که رفتاری یمتغیرها .می باشند ( پا فشار و گردن )افقی (زاویه خم

ه بردبه کار  yوxمتغیرهای رفتاری و مقدارهای  از احتمالی برای تعریف این مدل .می باشنددر مدل  گرفتنالویت قرار هستند

 :شدبیان  جمله ای به صورت زیر لوجستیکی چندمدل رگرسیون  .می شوند

Y=
)(1

)(

baxe

baxe




                                                                                                                        1-2-2 

 . است  X  احتمال به صورت درصد ضرایب رگرسیون لوجستیک هستند. bو  aپارامترهای 

X=
y

y

1
                                                                                                 2-2-2 

احتماالت برای پنج  درصد .کنندتغییر می  Yمتغیر  متغیرهای رفتاری با ،باشدبیشتر  1از  متغیر رفتاری  احتمال درصد هرچه

محاسبه  ( پا زاویه ی افقی خم گردن و فشار زاویه ی قائم خم گردن، فشار، جابه جایی مرکز پشت، )فشار رفتاری باال متغیر

مدل رگرسیون  قرارگرفتن در الویت در هنی(ذ)خواب آلودگی  ردداوابسته  احتمال باالتری با متغیر درصد متغیری کهاند. هشد

 .دارد

 

 های تحقیق یافته  
. متغیرهای مستقل در مدل وارد شدند و با انجام شده است SPSS 17در فرآیند ساخت مدل که با استفاده از نرم افزار    

ای جستیکی چند جملهمدل رگرسیون ل در1در جدول  ارزیابی قابلیت توصیف و سنجش معنا دار بودن متغیرهای به کار رفته

ضریب  اند، همچنیننشان داده شده 6شکل و2جدول در  متغیرهای رفتاری دقت پیش بینیعالوه بر آن  ،به دست آمدند

  .نداهبه ترتیب به دست آمد 2شکل بین این متغیرها و درصد احتمال  1شکل متغیرهای رفتاری در همبستگی 
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 رفتاری چند جمله ای  به منظور پیش بینی خواب آلودگی رانندگان از طریق متغیرهای لجستیک رگرسیون -1لجدو

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دقت پیش بینی در میان متغیر های رفتاری در حاالت مختلف خواب آلودگی -2جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 متغیر پیش بینی کننده
F( به   آماره

دست آمده 

 ( از متغیرها

 2R

 )ضریب 

 تعیین

  (رگرسیون

B( خطای

معیار 

ضریب 

 (رگرسیون

β  ضریب

ضریب )بتا

 (همبستگی

t  (آزمودن 

t  برای

ضریب 

   (رگرسیون

α ضریب(

 معنی

 (داری

 221/2 5/6 69/2 6/2 88/2 946,124 (1) فشار پشت

 جابه جایی مرکز فشار

(2) 
453,693 81/2 2/2 42/2 1/4 249/2 

( افقی)زاویه خم گردن 

(6) 
493,488 85/2 61/2 68/2 28/2 21/2 

( قائم)زاویه خم گردن 

(4) 
682,853 84/2 83/2 93/2 29/4 26/2 

 22/2 29/6 65/2 65/2 52/2 612,542 (9) فشارپا

 21/2 1/4 48/2 82/2 85/2 285,362 (6) خطای ردیابی مسیر

 دقت پیش بینی هر متغیر رفتاری در مدل پیش بینی )%(

 آلودزیاد خواب  کمی خواب آلود هوشیار نوع متغیر مستقل

 89,2 33,1 88,3 (1) فشار پشت

 38,8 86,4 89,8 (2)جایی مرکز فشار بهجا

 84,4 83 43,3 (6) زاویه خم گردن )افقی(

 83,6 85,9 36 (4)زاویه خم گردن )قائم(

 43,9 81 95 (9) فشار پا

 93,1 86 65,1 (3)خطای ردیابی مسیر
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و  فشار پا ،زاویه خم گردن )افقی ( زاویه خم گردن )قائم(، جا به جایی مرکز فشار، متغیرهای رفتاری )فشار پشت، ششضریب همبستگی بین .1 شکل

 (خطای ردیابی مسیر

 

 

 

 زاویه ی خم گردن  زاویه ی خم گردن )قائم(، مرکز فشار، پشت، متغیر رفتاری )فشار ششاحتمال  درصد.2کل ش

 (و خطای ردیابی مسیر پا فشار ،)افقی(

0
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   بحث 

خطر خواب آلودگی زیاد  که است  تحت اثر نشانه های روانشناسی خواب آلودگیکه اشاره شد عالئم فیزیولوژیکی  همانطور   

برخی متغیرهای قابل سنجش از قبیل می توان  شوند، تشخیص دادهبه موقع  راننده اگر نشانه های روانشناسی .می باشد

 بررسی ،بنابراین می شوند را پیش بینی کرد.فیزیولوژیکی ظاهر در حالت خطر قبل از خواب آلودگیرا که هشدار رانندگی 

برای اطمینان یافتن در  گیریو اندازه سنجشمتغیر های قابل  ذهنی بندی خواب آلودگی هاز طبق دقیق و درست پیش بینی

 را خواب رفتن راننده در بدترین حالت ممکن برای وقوع حادثه ی ترافیکی وخیمزمان به باید ، موقع رانندگی ضروری است

امکان پیش بینی زمان قبل از حادثه با استفاده از متغیرهای رفتاری به کار گرفته شده در شبیه سازی کنیم و بررسی کنیم آیا 

 این مطالعه وجود دارد یا نه .

 

 

 خواب آلود زیادکم و هوشیار،در مدل بین گروه های  رفتاریدقت پیش بینی متغیرهای مقایسه ی . 6شکل 

  

  نتیجه گیری 

کردن حالت خواب آلودگی راننده بررسی شد. متغیرهای مختلف برای تشخیص خواب هایی برای مشخص این مقاله، روش در   

با صرفه بودن آن ها بررسی نقص ها و  ،اند. عالوه بر اینهنی(، فیزیولوژیکی و رفتاری به کار رفتهذروانشناسی) شاملآلودگی 

 و نتیجتا سیستم های هوشمند توسعهای باعث افزایش جستیک چند جملهرگرسیون لکاربرد این متغیرها، در مدل شده است. 

 ای می تواندجمله مدل رگرسیون لجستیک چند طور که نشان داده شد، همان .داردرا به همراه عدم وقوع حادثه ترافیکی 

در  زیاددقت  با متغیرهای ارزیابی کمتر، بهتر است ،تجربیاز دیدگاه  باال نشان دهد.دقت هنی خواب آلودگی را با ذبندی طبقه

 کنندمی هنی را پیش بینی ذخواب آلودگی که به طور موثری رفتاری متغیرهای ارزیابی از  تعداد کمتریاز  وحاصل شود مدل 

 ند:انتایج به صورت زیر خالصه شده .استفاده شود
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انتخاب متغیرهای ورودی با  جمله ای ، جستیک چندرگرسیون لهنی با استفاده از مدل ذپیش بینی خواب آلودگی  هنگام :1

 احتماالت مساوی هستند.درصد  بااستفاده از ضریب همبستگی 

  .چهار تا استخواب آلودگی راننده کمترین تعداد متغیرهای موثر برای پیش بینی  :2

موثر پیشنهاد شده زمانی  ی کهو روش ردخواب آلود اختالف وجود دا یزیاد و کمهوشیار، پیش بینی بین گروه های دقت  در :6

 زمان خواب آلودگی زیاد باشد. محدوده یکه  واقع می شود

ی خود سیستمی مختلف راننده را هنگام رانندگی که این به نوبهتوان حاالت گیری متغیرهای رفتاری می: با ارزیابی و اندازه4

 هوشمند است مقایسه کرد و اقدام مناسب در جهت جلوگیری از هرگونه تصادف ترافیکی را به عمل آورد. 

 

 پیشنهادات

سازی پیش بینی طبقه داده های جمع آوری شده طی آزمایش شبیه  جمله ای با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک چند   

ورود میانگین  توسطدقت پیش بینی مدل خواب آلودگی  و ه استهنی خواب آلودگی در هر نقطه ی زمانی انجام شدذبندی 

 .ه استانجام شد در مدل سوئیچ ماشین ( العملعکس هنی به وسیله ی ذداده های رفتاری )فقط قبل از این که خواب آلودگی 

که  جاده  درون خط بر مبنی راننده آلودگی بخوا پیش بینی واقع شود، این است که بهتر است موثر که در آینده یتحقیقات

ارزیابی و به موقع وارد حالت خواب آلود شود خطر خواب آلودگی را می تواند هشداری برای رانندگان به محض این که سیستم 

 .شود انجام ،هشدار دهدبه رانندگان 
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Abstract  

The aim of this study is to explore the effectiveness of behavioral evaluation measures for  

predicting drivers’ subjective drowsiness. This study aimes to develop intelligent 

transportation systems in order to prevent any harrowing accidents because of loss of driver’s 

consciousness. Behavioral measures  including  neck bending angle, back pressure, foot 

pressure, COP (center of pressure) movement on sitting surface and  tracking error in driving 

simulator task. Drowsy states were predicted by means of the multinomial logistic regression 

model where behavioral measures and subjective evaluation of drowsiness corresponded to 

independent variables and a dependent variable, respectively. First, we compared the 

effectiveness of two methods (correlation coefficient-based method and odds ratio-based 

method) for determining the order of entering behavioral measures into the prediction model. 

It was found that the prediction accuracy did not differ between both methods 

(α<0.05significant coefficient). Second, the prediction accuracy was compared among the 

numbers of behavioral measures. The prediction accuracy did not differ among four, five and 

six behavioral measures and it was concluded that entering at least four behavioral measures 

into the prediction model is enough to achieve higher prediction accuracy. Third, the 

prediction accuracy was compared between the conscious, the strongly drowsy and the 

weakly drowsy groups. The prediction accuracy differed between the three groups and the 

proposed method was effective under the condition where drowsiness was induced to a larger 

extent. 

 

Keywords : Traffic accidents, physiological and behavioral variables, prediction accuracy, 

subjective drowsiness 
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