
  
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
SKUPNI INTERDISCIPLINARNI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

KOGNITIVNA ZNANOST 
 

V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN 

EŐTVŐS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenart Motnikar 
 
 

Uporaba simulatorja vožnje za ocenjevanje 
vozniških sposobnosti nevroloških pacientov 

 
 

MAGISTRSKO DELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2021 



  
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
SKUPNI INTERDISCIPLINARNI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

KOGNITIVNA ZNANOST 
 

V SODELOVANJU Z UNIVERSITÄT WIEN, 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE IN 

EŐTVŐS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenart Motnikar 
 
 

Uporaba simulatorja vožnje za ocenjevanje 
vozniških sposobnosti nevroloških pacientov 

 
 

MAGISTRSKO DELO 
 
 
 
 
 
 
 

Mentor: prof. dr. Jaka Sodnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 2021 



  
 

 

 

 

 

 

Zahvala 

Iskreno se zahvaljujem profesorju Jaku Sodniku za mentorstvo, predvsem pa, ker mi je 
omogočil spoznanje, da interdisciplinarnost ni le abstrakten pojem. 

Hvala tudi kolegom iz Laboratorija za informacijske tehnologije in podjetja Nervtech 
za bliskovito odzivnost in potrpežljivost ob mojih ne vedno smiselnih vprašanjih. 

Hvala vsem tistim, ki so mi skozi študij stali ob strani, mi umikali ovire s poti ter 
poskrbeli, da sem se zabaval. 

Predvsem pa hvala Kristini za srčnost, podporo, nasvete in usmerjanje skozi vse korake 
raziskovanja.  



  
 

Povzetek 

V zadnjih letih se kot alternativa sodobnim pristopom k ocenjevanju vozniških sposobnosti 
nevroloških bolnikov ponujajo simulatorji vožnje, saj omogočajo hitro, standardizirano in 
ekološko veljavno ocenjevanje. Toda kljub rastočemu številu raziskav, ki preučujejo vozne 
značilnosti nevroloških pacientov, še nobena dosedanja raziskava ni primerjala bolnikov, ki so 
smatrani kot vozniško zmožni, s tistimi, ki niso. Z namenom informiranja razvoja prihodnjih 
simulatorskih orodij za ocenjevanje in rehabilitacijo je pričujoča raziskava primerjala vozniške 
značilnosti bolnikov, ki so bili na podlagi standardnega postopka za oceno vozniške zmožnosti 
v pristojni rehabilitacijski ustanovi spoznani za sposobne, pogojno sposobne ali nesposobne.  

V raziskavi je sodelovalo 95 oseb z različnimi nevrološkimi boleznimi, vključenih v program 
celostne vozniške rehabilitacije, ki združuje klinično, funkcionalno in nevropsihološko 
obravnavo, pospremljeno s preizkusom na cesti. Udeleženci so v simulatorju vožnje vozili skozi 
tri scenarije z visoko stopnjo tveganja, ki so posnemali ruralno, avtocestno in mestno okolje. Iz 
podatkov o vožnji so bile za vsak scenarij posebej izračunane različne opisne spremenljivke, 
nanašajoče na reakcijski čas, nadzor vozila, upoštevanje cestnoprometnih predpisov in lastnosti 
gibanja oči.  

Primerjava skupin z analizo variance je v vseh scenarijih med sposobno in nesposobno skupino 
razkrila statistično značilne razlike v reakcijskih časih. Na avtocesti sta se skupini razlikovali v 
spremenljivosti volanskega kota, frekvenci zavijanja, zanemarjanju smernikov in rabi desnega 
ogledala, v mestu pa v spremenljivosti položaja na voznem pasu, številu nesreč in stopnji 
prehitre vožnje. V nekaterih izmed naštetih kombinacij spremenljivk in scenarijev sta se 
značilno razlikovali tudi nesposobna in pogojno sposobna skupina, razlike med sposobno in 
pogojno sposobno skupino pa so bile značilne samo v rabi vzvratnega ogledala na avtocesti. Na 
podatkih o vožnji so bili nato naučeni klasifikatorji metode podpornih vektorjev. Najuspešnejša 
modela sta pravilno razvrstila 59% voznikov pri trirazredni nalogi ter 82% pri dvorazredni 
nalogi, kjer so se razvrščali samo sposobni in nesposobni vozniki.   

Rezultati kažejo, da je s simulatorjem vožnje mogoče zajeti razlike v voznih značilnostih 
različno sposobnih nevroloških bolnikov. Z izjemo reakcijskih časov nobena izmed 
preučevanih spremenljivk ni izražala statistično značilnih razlik v več kot enem scenariju. To 
kaže na pomembnost skrbnega načrtovanja okolij, da čimbolj ustrezajo želenim merilom 
vozniških zmožnosti. Zmerna uspešnost razvrščanja voznikov sicer kaže, da izbrani scenariji 
niso najbolj primerni za ocenjevanje voznikov, z vidika nadaljnjega razvoja tovrstnih orodij pa 
so takšni rezultati vendarle obetavni. Raziskava se konča z razpravo o načinih za izboljšanje 
simulatorskih metod in predlaga smernice za nadaljnji razvoj.   

Ključne besede: simulacija vožnje, ocena vozniških sposobnosti, nevrološke bolezni, 
klasifikacija voznikov 

  



  
 

Abstract 

In recent years, driving simulators have emerged as a promising alternative to contemporary 
driving ability assessment methods of neurological patients, as they offer an opportunity for a 
fast, standardized, and ecologically valid evaluation. However, despite growing research on the 
driving characteristics of neurological patients, no study has so far compared patients deemed 
fit and unfit to drive. To inform the development of future simulator tools for assessment and 
rehabilitation, the current study compared driving characteristics of patients, who were, based 
on a standard procedure in a competent rehabilitation facility, found to be fit, conditionally fit, 
or unfit to drive.  

The study included 95 patients with various neurological diseases, participating in a 
comprehensive driver rehabilitation program, which combines clinical, functional, 
neuropsychological, and on-road assessment. The subjects drove through three high-risk 
scenarios in a driving simulator, simulating rural, highway, and urban environments. For each 
scenario, various descriptive variables were calculated from the driving data, describing 
reaction times, vehicle control, traffic rule compliance, and eye-tracking characteristics.  

Group comparison using analysis of variance revealed significant differences in reaction times 
between the fit and the unfit group, regardless of the scenario. On the highway, the groups 
significantly differed in the variability of steering wheel angle, steering wheel reversal rate, turn 
signal neglect rate, and the use of the right side-view mirror. In the city, they differed in lane 
position variability, speeding rate, and the number of accidents. In some of the listed scenario-
variable combinations, differences were also observed between the unfit and conditionally fit 
group, while the fit and the conditionally fit group only differed in the use of the rear-view 
mirror on the highway. The driving parameters were then used to train support vector machine 
classifiers. The best-performing models correctly classified 59% of drivers in the multiclass 
and 82% in the binary task, where only the fit and unfit drivers were classified.  

The results show that driving simulators can indeed capture the differences in driving 
characteristics of neurological patients with different driving abilities. Except for reaction 
times, no variable exhibited significant differences in more than one scenario, which points to 
the importance of carefully designing the environments to best suit the desired measures of 
driving performance. The moderately successful performance of classification models indicates 
that the selected scenarios are not optimal for driver evaluation, but in terms of future 
development of such tools, the results are nonetheless promising. The study finishes by 
discussing ways to improve simulator-based methods and provides guidelines for their further 
development. 

Keywords: driving simulation, driving ability assessment, neurological disorders, driver 
classification 
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1 Uvod 
Nevrološke okvare lahko precej okrnijo posameznikovo sposobnost delovanja v prometu, 
zaradi česar številni nadzorni organi po svetu zahtevajo ponovno ocenitev vozniških 
sposobnosti po pojavu bolezni oziroma po večjem poslabšanju njenih simptomov. 

Ocenjevanje vozniških sposobnosti nevroloških pacientov je kompleksna in zahtevna naloga, 
ki naj bi poiskala ravnovesje med ščitenjem prometne varnosti in ohranjanjem pacientove 
avtonomnosti.  

V svetu ni enoznačnega pristopa, ki bi omogočal popolno presojo o vozniških zmožnostih 
bolnikov. Metode, ki jih na eni strani omejuje metodološka nezadostnost, na drugi pa cenovni 
in časovni pritiski, segajo od standardiziranih nevropsiholoških preizkusov do vožnje v stvarnih 
razmerah. Zaradi omejitev teh metod se v zadnjih letih kot alternativa uporabljanim pristopom 
ponujajo simulatorji vožnje, saj naj bi omogočali hitro, standardizirano in cenovno ugodno 
rešitev, hkrati pa zagotavljali visoko ekološko veljavnost. Toda kljub rastoči količini literature 
na tem področju testiranje s simulatorjem vožnje še nikoli ni bilo preučevano v odnosu do 
pravnomočne ocene o vozniški sposobnosti. 

V pričujoči raziskavi smo želeli to vrzel zapolniti ter preučiti razlike v značilnostih vožnje med 
nevrološkimi bolniki, ki so bili na podlagi uveljavljenega ocenjevalnega postopka v Republiki 
Sloveniji prepoznani za sposobne, nesposobne oziroma pogojno sposobne za vožnjo. 

Naloga se začne z daljšim teoretičnim pregledom področja. Na začetku je proces vožnje 
razčlenjen na manjše elemente, podrobneje pa so opisani tisti, pri katerih sodelujejo fizične in 
kognitivne funkcije, ki so najbolj dovzetne za težave zaradi nevroloških bolezni. Pregledani so 
tudi dejavniki prometnega tveganja ter opisani in primerjani različni pristopi k ocenjevanju 
voznikovih sposobnosti, med njimi tudi testiranje s simulatorjem.  

V nadaljevanju so povzete sorodne raziskave, tj. tiste, ki so s simulatorjem vožnje preučevale 
vozniške lastnosti bolnikov z različnimi nevrološkimi boleznimi, na njihovih ugotovitvah pa so 
utemeljene potrebe po pričujoči raziskavi in oblikovane ustrezne hipoteze. 

Sledi empirični del naloge, kjer je opisana metodologija eksperimenta, ki vključuje opise 
vzorca, merilne opreme in spremenljivk ter ocenjevalnega, eksperimentalnega in statističnega 
postopka. Nato so opisani rezultati, ki vključujejo primerjavo vozniških značilnosti skupin v 
različnih voznih okoljih ter klasifikacijo voznikov na podlagi teh lastnosti. Naloga se konča s 
komentarjem rezultatov, umeščenih v kontekst nadaljnjega razvoja ocenjevalnih in 
rehabilitacijskih orodij, temelječih na simulaciji vožnje.  
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2 Vožnja in nevrološke bolezni 
Nevrološke bolezni so glavni vzrok invalidnosti v svetu in, za kardiovaskularnimi boleznimi in 
neoplazmami, tretji v Evropi. Njihova prevalenca v Evropski uniji1 znaša 308 milijonov (586 
primerov na tisoč oseb, vključujoč komorbidnosti), prizadele pa so približno 165 milijonov 
oseb. Letno povzročijo več kot milijon smrti in 21 milijonov (4100 na 100.000 oseb) let 
življenja, prilagojenega nezmožnosti (DALY). S tem merilom izražamo skupno breme bolezni, 
torej število let, izgubljenih zaradi bolezni, invalidnosti ali prezgodnje smrti. Delež bremena 
nevroloških bolezni je v Evropi (28%) nekoliko višji kot v svetu (23%), morbidnost pa se bo 
po napovedih še povečala, saj so mnoge nevrološke bolezni povezane s staranjem prebivalstva 
(Deuschl et al. 2019; Twyman 2019). 

V svetu med nevrološkimi boleznimi največ posledic povzročajo kapi oziroma 
cerebrovaskularne okvare. Sledijo jim migrene in demence, med katerimi je najpogostejša 
Alzheimerjeva bolezen, ter meningitis, ki je bolj problematičen v manj razvitih državah. Med 
bolj bremenilne bolezni sodijo epilepsija, poškodbe možganov in hrbtenjače, malignomi 
centralnoživčnega sistema in napetostni glavoboli (Feigin et al. 2019). V bogatejših državah 
relativno več bremena kot drugod predstavlja tudi s starostjo povezana Parkinsonova bolezen.  

Prizadetosti zaradi nevroloških bolezni so raznolike. Njihove posledice se med drugim lahko 
kažejo v omejitvah posameznikove zmožnosti opravljanja vsakdanjih aktivnosti, med katere 
spada tudi vožnja, ki zahteva zapleteno uskladitev številnih motoričnih, zaznavnih in 
kognitivnih funkcij. Voznik mora za uspešno in varno vožnjo ohranjati prisebnost in biti 
zmožen nadzorovati vozilo, kar zahteva moč, koordinacijo in določeno hitrost procesiranja. 
Mora se orientirati v prostoru, načrtovati pot in si zapomniti prometna pravila. Ne nazadnje 
mora sprejemati hitre odločitve, se uskladiti s soudeleženimi v prometu ter se nanje primerno 
odzivati.  

Pri izvajanju teh nalog sodeluje večina gradnikov človekovega živčnega sistema, pri čemer 
malokatera funkcija ostane neuporabljena. Logična posledica je, da bolezni, ki prizadenejo 
živčni sistem in s tem njegove funkcije, lahko vplivajo tudi sposobnosti za vožnjo. Epilepsija 
in omedlevica na primer vplivata na ohranjanje zavesti oziroma pozornosti; motnje gibanja, kot 
sta Parkinsonova in Huntingtonova bolezen, oslabijo zmožnost nadzorovanja vozila; demence, 
ki prizadenejo um in spomin, pa lahko oslabijo voznikovo zaznavanje in orientacijo v okolju. 

Navedeni primeri kažejo, da nevrološke bolezni vplivajo na vožnjo preko raznolikih 
mehanizmov, te pa lahko bolje razumemo ob modelih, ki vožnjo razčlenijo na sestavne 
elemente oziroma naloge.  

2.1 Modeli vožnje in vedenja voznikov 
Carsten (2007) ocenjuje, da je modelov vožnje skoraj toliko kot avtorjev, ki delujejo na tem 
področju. Razlog za to vidi v raznolikosti namenov, za katere so modeli ustvarjeni (npr. za 
avtonomne sisteme, podporo vozniku, simuliranje prometa) ter v številčnosti podprocesov, ki 
jih modeli opisujejo.  

Carsten modele vožnje v grobem deli v dve skupini: na deskriptivne, ki vožnjo opisujejo z 
vidika voznikovih nalog, in motivacijske, ki voznikovo ravnanje opisujejo v odnosu do 
njegovih ciljev, težavnosti in stopnje tveganja.  

Najpogostejši (deskriptivni) model, ki ga zasledimo v literaturi vožnje in nevroloških bolezni, 
je verjetno Michonov (1985) tridelni hierarhični model (Slika 1, spodnje tri ravni). Razvit je bil 

                                                 
1Evropska unija se nanaša na države EU28, torej pred izstopom Združenega kraljestva 31. 1. 2020. 
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kot odgovor na dotedanje prevladujočo behavioristično prakso v modeliranju vožnje, ki naj bi 
voznike smatrala za neavtonomne udeležence v prometu, vodene s procesi »od spodaj 
navzgor«.  

 
Slika 2.1. Model vožnje GADGET, preveden po Panou (2007). Spodnje tri ravni (operacijska, taktična in 

strateška) so prevzete po Michonovem modelu.  

Model opisuje vožnjo z vidika nadzorno-kognitivnih procesov in časovnih pritiskov pod 
katerimi potekajo. Pri prvi, operacijski ravni je časovna obremenitev visoka, saj gre primarno 
za izogibanje neposredni nevarnosti. Raven vključuje osnovne nadzorne naloge, kot so 
pospeševanje, zaviranje in krmarjenje vozila. Naslednja, taktična raven se nanaša na voznikovo 
zaznavanje in odzive v prometnih situacijah pod zmernim časovnim pritiskom. Te zajemajo 
naloge, kot so vključevanje v promet, prehitevanje in ohranjanje primerne razdalje. Strateška 
raven, obremenjena z minimalnim časovnim pritiskom, se večinoma nanaša na sprejemanje 
odgovornosti in optimizacijo vožnje ter zajema načrtovanje poti in presojo o ugodnosti 
prometnih razmer, vremena in lastne zmožnosti za vožnjo. Kljub medsebojni povezanosti 
posamezne ravni operirajo z različnimi tipi vhodnih podatkov. Strateška raven je odvisna 
predvsem od voznikovega znanja in izkušenj, torej nadzora »od zgoraj navzdol«, operativna in 
taktična raven pa upravljata še z informacijami iz prometnega okolja.  

Podoben model si je zamislil tudi Rasmussen (1986), ki je vožnjo opisal glede na tri osnove 
operativnih vedenj: veščin, pravil in znanja. Pri veščinah gre za avtomatizirane nezavedne 
procese, ki večinoma zadevajo manevriranje vozila. Pravila se nanašajo na uporabo naučenih 
predpisov in načel, na primer v interakciji z ostalimi vozniki. Znanje pa zadeva zavedno 
reševanje problemov, na primer v neznanih okoljih in težkih razmerah. Opaziti je mogoče, da 
se elementi Rasmussenovega modela precej ujemajo z nadzornimi ravnmi v Michonovem 
modelu (veščine – operativna raven; pravila – taktična raven; znanje – strateška raven).   

Pomanjkljivost deskriptivnih modelov je, da ne omogočajo napovedovanja izidov, temveč so 
predvsem analitični. Z njimi stežka ocenimo, kako bi spremembe v voznikovih motivacijah, 
znanju ali odločanju vplivale na izvedbo vožnje oziroma z njo povezana tveganja (Carsten 
2007).  

Motivacijski modeli po drugi strani opisujejo vožnjo z vidika dejavnikov, ki vplivajo na 
voznikovo izbiro nekega dejanja v primerjavi z drugim. Summala (1985) na primer 
predpostavlja, da ima vsak voznik notranji prag tveganja, katerega prekoračitev vodi v 
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aktivacijo varnostnih vedenj, na primer v upočasnjevanje. Voznik pred izbiro določnega dejanja 
pretehta motivacijske in zaviralne dejavnike, ki jih določajo njegovi osebnih cilji ter motorična, 
vidna in kognitivna sredstva, s katerimi razpolaga.   

Kritiki trdijo, da motivacijski modeli niso omogočili preverljivih hipotez in s tem zadovoljivega 
nabora empiričnih odkritij. Posledično naj bi lahko služili le kot pomožni konstrukt, ne pa tudi 
kot znanstveni model v pravem pomenu besede (Ranney 1994).  

V Evropskem projektu GADGET (Christ et al. 2000) so bili motivacijski dejavniki prepoznani 
kot najvišja raven v hierarhiji vozniških procesov in so bili kot nadgradnja dodani k 
Michonovim (Slika 1, zgornja raven). Nova vedenjska raven tako vključuje voznikova stališča, 
življenjski slog, sociodemografske lastnosti in ostale osebne značilnosti, ki lahko vplivajo na 
voznikovo vedenje na cesti in tveganje za prometno varnost (Panou et al. 2007).   

Omenimo še model »Od zgoraj navzdol – od spodaj navzgor« Akinwuntana et al. (2012), ki je 
bil razvit posebej v kontekstu nevroloških okvar, ocenjevanja sposobnosti za vožnjo in 
rehabilitacije. Model sledi Rasmussenovim in Michonovim predpostavkam o dvosmernem toku 
informacij in zanje odgovornih procesnih sistemov, tj. »od spodaj navzgor« in »od zgoraj 
navzdol«. Prvi prevladuje pri dokaj avtomatizirani vožnji v znanih in nezahtevnih situacijah, 
drugi pa v novih in težavnejših situacijah, ki zahtevajo zavedno delovanje, torej uporabo višjih 
kognitivnih funkcij, kot so odločanje, presoja in načrtovanje, ki aktivirajo varnostna vedenja na 
različnih nadzornih ravneh (npr. upočasnjevanje vozila ali povečanje varnostne razdalje). 
Nadalje, model vključuje kompleksne in soodvisne dejavnike, ki poleg zahtevnosti situacije 
vplivajo na to, kateri mehanizem prevladuje v določeni situaciji. Tu so v osredju osnovni 
gradniki kognicije –  spomin, zaznava in pozornost, ki vplivajo tako na procesne sisteme kot na 
zaznavo. Nanje vplivajo tudi voznikove osebne značilnosti in izkušenost ter biološki dejavniki, 
kot so starost, zdravje in morebitne učinkovine.  

 
Slika 2.2. Interakcija osnovnih in višjih sposobnosti med vožnjo. Prevedeno po Akinwuntan et al. (2012). 
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2.2 Dejavniki varne vožnje, povezani z nevrološkimi okvarami  
Prejšnji del je predstavljal razčlenitev kompleksnosti vožnje in razkril njene sestavne elemente 
ter njihove medsebojne odnose, v tem delu pa so podrobneje analizirane tiste funkcije, ki so 
najbolj dovzetne za prizadetosti zaradi nevroloških okvar in predstavljajo najnujnejša varnostna 
vprašanja. 

Nevrološke bolezni vsekakor predstavljajo dejavnik tveganja za nesrečo (po izračunu Vaa 
(2003) za faktor 1,75), vendar zaradi heterogenosti bolezni in njihovih simptomov diagnoze 
same po sebi ne povedo veliko o posameznikovi sposobnosti za vožnjo. Pomembne so vrsta in 
lokacija okvare, njena resnost oziroma obseg ter bolnikove osebne značilnosti in vozniške 
navade. Prisotnost nevrološke bolezni lahko služi kot opozorilo, vendar je potrebno preveriti 
več ključnih funkcij, ki skupaj zagotavljajo varnost pri vožnji. Kot menita Schultheis in 
Whipple (2014), te funkcije lahko razdelimo v tri ključne domene – motorične in fizične 
zmogljivosti, vid in kognicijo.  

2.2.1 Motorične in fizične zmogljivosti 
Ustrezne motorične in fizične zmogljivosti so prvenstvenega pomena na operacijski ravni 
vožnje, saj omogočajo upravljanje vozila prek volana in stopalk, pomembne pa so tudi na 
taktičnem nivoju, na primer pri pregledu okolja, pri zavijanju ali pri menjavi voznega pasu. 
Osnovni pogoji za nadzorovanje avtomobila vključujejo zadostno moč, koordinacijo, oprijem 
in reflekse v spodnjih in zgornjih okončinah ter dovoljšno gibljivost v vratu. Poleg tega mora 
imeti voznik dobro zmožnost integriranja informacij iz senzornih, motornih in mišično-
skeletnih sistemov, saj že manjše okvare lahko vodijo v precejšnjo onesposobljenost 
(Schultheis in Whipple 2014). 

Razlogi, zakaj bi bili fizična in motorična funkcionalnost povezani z varnostjo v prometu, so 
na videz precej očitni, vendar ni nujno tako. Anstey et al. (2005) so v pregledu literature opazili, 
da marsikatero merilo fizičnih zmogljivosti ni povezano s tveganjem za nesrečo oziroma da so 
povezave dokaj šibke. Avtorji sklepajo, da je opažanje mogoče pripisati primanjkljaju raziskav 
in metodološkim pomanjkljivostim, izpostavljajo pa tudi potencialen vpliv voznikovih 
prilagoditev, ki jih študije področja zanemarjajo. Vozniki lahko nekatere deficite v vožnji 
obidejo s predelavo avtomobila in vedenjskimi spremembami ali pa kar samovoljno prenehajo 
voziti, s čimer se izločijo iz preučevane populacije. Poleg tega avtorji domnevajo, da se 
posamezniki telesnih okvar bolje zavedajo kot okvar iz kognitivne in vidne domene, ki so 
obravnavane v naslednjih točkah. Deficiti kognicije ali vida so vendarle lahko bolj dvoumni in 
nimajo tako jasnih opozorilnih znakov, kot je nezmožnost opravljanja določenih gibov oziroma 
bolečina, ki jo pogosto spremlja.  

2.2.2 Vid  
Vidne okvare na splošno pomenijo nizek dejavnik tveganja v prometu (Vaa 2003). To lahko v 
veliki meri pripišemo deficitom v ostrini vida, ki predstavljajo precejšen del vseh vidnih okvar 
ter so malo ali pa sploh niso povezani z ocenami tveganja za nesrečo. Ostrina vida je pomembna 
predvsem pri nalogah, kot sta prepoznavanje znakov in branje napisov, kar vpliva predvsem na 
strateške vidike, kot je načrtovanje, manj pa na akutno izogibanje nesrečam. Poleg tega bolniki 
s hudo okrnjeno ostrino vida običajno ne vozijo, bodisi zaradi prepovedi bodisi zaradi 
samoomejitve, tisti z zmernejšimi okvarami pa okvaro lahko dokaj enostavno izničijo z 
nošenjem ustreznih očal ali korektivnih leč (Owsley 2004).    

Večje tveganje za prometno varnost predstavljajo okvare vidnega polja. Vzroki zanje so 
raznoliki, v osnovi pa gre za lezije vidne možganske skorje ali vidne poti. Do izgube vidnega 
polja lahko pride na različnih mestih in v različnih obsegih. Prizadeto je lahko eno ali obe očesi 
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in katerakoli izmed polovic (hemianopsija) ali četrtin (kvadrantanopsija) vidnega polja. Izguba 
se lahko pojavi tudi v bolj naključnih oblikah in je lahko popolna ali pa le delna, v obliki 
zamegljenosti. Z vidika varnosti vožnje so nekatera mesta izgube vidnega polja bolj 
problematična kot druga. Medtem ko lahko izgube v osredju posameznika precej onesposobijo, 
so primanjkljaji na obrobju lahko dokaj nemoteči (Owsley in McGwin 2010).  

 
Slika 2.3. Okvare vidnega polja. Na levi so označene različne lezije vidne poti, na desni pa so predstavljene 

sovpadajoče izgube vidnega polja. Prirejeno po Mendoza in Foundas (2008). 

Raznolikost izgub vidnega polja odsevajo tudi raziskave njihovega vpliva na varnost na cesti. 
Zaradi pomanjkanja enotnih definicij in raznolikosti metod je v literaturi mogoče zaslediti 
precej različne ugotovitve – od takih, ki o povečanem tveganju ne poročajo, do tistih, ki opažajo 
precejšnje razlike. Konsenz vendarle stremi k interpretaciji, da okvare vidnega polja povečajo 
tveganje za prometno varnost, vendar avtorji opozarjajo, da so individualne razlike dovoljšne, 
da nekateri bolniki ne predstavljajo večje nevarnosti kot zdravi posamezniki (Owsley  in 
McGwin 2010). Navsezadnje lahko bolniki izgubo, če ni prevelika, nadomestijo z vedenjskimi 
prilagoditvami, na primer s prikrojenimi premiki oči in glave. 

Ostali z vidom povezani potencialni dejavniki tveganja, ki niso tako raziskani oziroma so 
ugotovitve dvoumne, vključujejo občutljivost na kontrast in svetlobo, zaznavanje barv, globine 
in gibanja ter motnje gibov oči (Owsley 2004). Navedeni dejavniki se nanašajo zgolj na 
vidljivost oziroma opaznost predmetov, dogodkov in okolja, ki pa sama po sebi ni dovoljšen 
kriterij vozniške sposobnosti, saj so vizualne naloge med vožnjo precej zapletene. Zato so 
pomembni tudi »višji« dejavniki, kot sta hitrost vizualnega procesiranja in vidnoprostorske 
sposobnosti, ki so zaradi pogostega preučevanja skupaj s kognitivnimi funkcijami, obravnavani 
v naslednjem odseku.   
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2.2.3 Kognitivne funkcije 
Kognitivne funkcije so verjetno glavni predmet raziskovanja vplivov nevroloških bolezni na 
sposobnost za vožnjo in potencialno najmočnejši napovednik vozniških omejitev (Vance et al. 
2006). Raziskave kažejo, da so prizadetosti za vožnjo pomembnih kognitivnih domen dokaj 
neodvisne od vrste okvar in se pojavljajo v spektru nevroloških bolezni. Podobna opažanja in 
sklepe glede vplivov kognitivnih okrnjenosti na vožnjo je namreč mogoče zaslediti v raziskavah 
raznolikosti nevroloških bolezni, vključujoč možganske poškodbe, demence, Parkinsonovo 
bolezen in multiplo sklerozo (Schultheis in Whipple 2014).   

2.2.3.1 Pozornost 
Vožnja poteka v zmedenem, hitro spreminjajočem se okolju, ki zahteva sočasno procesiranje 
različnih tipov podatkov in izvajanje več sočasnih nalog, hkrati pa terja določeno stopnjo 
pripravljenosti na nepričakovane dogodke. Tu je ključnega pomena predvsem pozornost, katere 
okvare lahko znatno vplivajo na tveganje, ki ga za prometno varnost predstavlja prizadeti 
voznik. Pozornost ni enovit konstrukt in jo lahko razdelimo na nivoje, ki ustrezajo različnim 
težavnostim kognitivnih nalog (Tabela 2.1).   

Tabela 2.1. Klinični model pozornosti (Sohlberg in Mateer 2017). 
Usmerjena pozornost Osnovno (diskretno) odzivanje na dražljaj 
Vzdrževana pozornost Opreznost: vzdrževanje pozornosti med nenehno dejavnostjo 

Delovni spomin: aktivno zadrževanje in upravljanje informacij 
Selektivna pozornost Zmožnost ohranjanja pozornosti kljub motečim dejavnikom 
Izmenična pozornost Zmožnost preusmerjanja osredotočenosti med nalogami 
Deljena pozornost Sposobnost sočasnega odzivanja na več različnih nalog 

Na nivoju usmerjene pozornosti gre predvsem za odzivanje na izstopajoče dražljaje, ki sami po 
sebi privabljajo pozornost, nadaljnje ravni pa zahtevajo vedno več kognitivnega nadzora preko 
izvršilnih funkcij, ki kljubujejo tem avtomatičnim odzivom (izvršilne funkcije so podrobneje 
opisane v odseku 2.2.3.4). Tu ima glavno vlogo predvsem inhibicija, ki zavira preusmeritev 
pozornosti na zunanje moteče dejavnike, vzdrževanje pozornosti pa zahteva tudi obvladovanje 
notranjih reprezentacij, kot so misli in spomini. 

Motnje pozornosti lahko nastanejo na različnih ravneh, pri čemer so tiste na dnu hierarhije (po 
modelu Sohlberg in Mateer (2017)) bolj problematične kot tiste na vrhu, vendar že zgolj motnja 
hierarhično najvišje deljene pozornosti lahko pomeni precejšno težavo. Opravljanje več 
simultanih nalog med vožnjo, na primer sočasno telefoniranje, je nevarno že pri zdravih 
voznikih, motnje deljene pozornosti pa tveganje lahko še povečajo (Young in Regan 2007).  

2.2.3.2 Hitrost procesiranja 
Ključna kognitivna komponenta, ki predstavlja temelj marsikatere kognitivne okvare, je hitrost 
procesiranja informacij – fluidna sposobnost mentalne obdelave, ki zadeva količino in 
zapletenost informacij, ki jih posameznik lahko obdela v krajšem času. Po Salthouseovi (1996) 
teoriji hitrosti procesiranja počasna obdelava vodi v splošen upad kognitivnih sposobnosti 
bodisi zato, ker ustreznih operacij ni mogoče uspešno izvesti znotraj časovnih omejitev, ali pa 
zato, ker produkti zgodnjih operacij ob koncu procesiranja niso več na voljo. 

Počasnejše procesiranje se kaže v oslabljenih višjih kognitivnih funkcijah, kot so mišljenje, 
odločanje in reagiranje, povezano pa je tudi s težavami z okretnostjo, ravnotežjem in hojo. 
Hitrost procesiranja se prav tako povezuje z uspešnostjo izvajanja vsakodnevnih nalog,  poleg 
tega pa je tudi dober napovednik prometnih nesreč (Albinet et al. 2012; Ball et al. 2007).   
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Primanjkljaje v hitrosti procesiranja je do neke mere mogoče tudi obrniti, kar potrjujejo 
raziskave  kognitivnega treninga, ki  ugotavljajo, da takšno urjenje lahko izboljša deficite v 
drugih kognitivnih domenah in posledično tudi zmožnost izvajanja vsakodnevnih dejavnosti, 
vključujoč vožnjo (Ball et al. 2007).  

2.2.3.3 Zaznavne in prostorske sposobnosti 
Pri vožnji so ključnega pomena zaznavne in prostorske sposobnosti, predvsem v vidni domeni. 
Vidnoprostorske spretnosti so namreč tiste, ki omogočajo presojo o lokaciji entitet v vidnem 
prostoru in odnosov med njimi. Njihova okrnjenost lahko vodi v slabše sposobnosti 
vizualizacije, razlikovanja med levo in desno, prostorske manipulacije in prepoznavanje 
predmetov, njihovih oblik, orientacije in usmerjenosti v prostoru ter časovnih in prostorskih 
odnosov med njimi. 

Med vožnjo se okolje hitro spreminja, zato je ohranjenost in fleksibilnost teh funkcij še toliko 
bolj pomembna. Še posebej problematične so okvare zaznavne organizacije, temelja 
vidnoprostorskega procesiranja, ki lahko močno vplivajo na kasnejše procesiranje. Zaznavna 
organizacija predstavlja hevristike, s katerimi možgani zaznajo red v vizualnih informacijah in 
jih organizirajo v večje reprezentacije osnovnih enot in njihovih medsebojnih povezav. Te 
informacije so nato obdelane v funkcijah višjega reda, zato se napake pri prvotni obdelavi lahko 
prenesejo naprej in med drugim oslabijo prepoznavanje predmetov in njihovih odnosov v 
prostoru. Na podoben način lahko vplivajo tudi na učinkovitost kratkoročnega spomina, 
vizualnega iskanja in selektivne pozornosti (Groffman 2011).  

2.2.3.4 Izvršilne funkcije 
Izvršilne funkcije in za njih odgovorne možganske regije, v glavnem prefrontalni korteks, so 
najpozneje razviti gradniki človekovega kognitivnega sistema tako v ontogenetskem (razvoj 
organizma) kot v filogenetskem (razvoj vrste) smislu. Temeljijo na številnih prepletenih 
telesnih in kognitivnih mehanizmih in tako rekoč pomenijo vrh hierarhije, zato so pogosto prva 
in nesorazmerno prizadeta žrtev težav v delovanju kognitivnega sistema (Diamond 2013).  

Gre za družino mehanizmov, ki po principu od zgoraj navzdol narekujejo vedenje in mišljenje, 
začenši z nekim ciljem, idejo ali motivacijo. Njihovo delovanje je prizadevno in hoteno ter 
zahteva precej kognitivnih sredstev, ki pogosto nasprotujejo avtomatiziranim procesom, 
izhajajočim iz impulzov, navad in pogojenih odzivov. Po splošnem soglasju izvršilne funkcije 
sestavljajo trije osrednji elementi, in sicer: 

- Delovni spomin, ki je odgovoren za začasno hrambo in obdelavo informacij v preprostih in 
kompleksnih mentalnih nalogah;  

- Inhibicija, ki zatira dejanja, ki so neprimerna v določenem kontekstu in kljubujejo 
določenim želenim vedenjem; 

- Kognitivna fleksibilnost, ki zadeva zmožnost preklapljanja med odzivi, učenje na napakah, 
snovanje alternativnih strategij, prevzemanje drugačnih (prostorskih in osebnih) perspektiv, 
deljeno pozornost in procesiranje več sočasnih tipov informacij. 

Ti osnovni gradniki se nadalje povezujejo v kompleksnejše višjenivojske funkcije, kot so 
načrtovanje, samozavedanje, odločanje, sklepanje in (abstraktno) mišljenje (Asimakopulos et 
al. 2012; Diamond 2013). 

Izvršilne funkcije so pomembne za skoraj vsak vidik vsakdanjega življenja, kar se seveda kaže 
tudi pri vožnji. Z izvršilnimi funkcijami povezujemo informacije iz prometnega okolja in 
načrtujemo, kako bomo v njem delovali. Z njimi presojamo nevarnost določene situacije in 
snujemo odzive nanjo. Načrtujemo pot, po kateri bomo z najmanj nevšečnostmi ugodno prišli 
do cilja, in zadržujemo neprimerne odzive na razburjajoče osebe ali dogodke v prometu.  
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Ne nazadnje nam pomagajo sprejeti hitre taktične odločitve, na primer kdaj se vključiti v promet 
ali prehiteti počasno vozilo.  

Čeprav so izvršilne funkcije zaradi zapletenosti bolj dovzetne za nekatere težave, pa prav ta 
lastnost dopušča veliko možnosti za kompenzacijo. Če en gradnik deluje slabše, lahko drugi 
nadomestijo njegov primanjkljaj. Deficit v delovnem spominu se na primer lahko nadomesti s 
privzemanjem manj tveganih vedenj, torej z dodatno inhibicijo. 

Pri nadomeščanju okvar so ključnega pomena metakognitivne sposobnosti, kot sta uvid in 
samozavedanje. Zavedanje lastnih omejitev je bistven dejavnik varnosti v vožnji, saj predstavlja 
osnovo za nadaljnje varnostno vedenje. Slabo samozavedanje se povezuje z nevarnimi 
prometnimi izidi in je problematično že v zdravi populaciji. Raziskave namreč kažejo, da so 
tudi zdravi vozniki pretirano samozavestni glede lastnih zmožnosti – podajajo si višje ocene 
vozniških sposobnosti, kot jim jih namenijo zunanji oziroma usposobljeni ocenjevalci (Amado 
et al. 2014), ter se imajo za boljše voznike od ostalih udeležencev v prometu (Jones et al. 2006).  

Deficiti samozavedanja so lahko še toliko bolj nevarni pri nevroloških bolnikih, saj se pogosto 
pojavljajo skupaj z drugimi kognitivnimi okvarami, kar pomnoži tveganje, ki ga bolniki 
predstavljajo v prometu (Lundqvist in Alinder 2007). 

2.3 Ureditev prometne zakonodaje glede nevroloških bolezni v EU 
Kot smo videli v prejšnjem odseku, je uspešno in varno opravljanje vožnje odvisno od 
usklajenega delovanja raznolikosti telesnih in kognitivnih funkcij, ki jih potencialno lahko 
prizadenejo nevrološke bolezni.  

Da bi omejili posledice za prometno varnost, številni prometno-nadzorni organi po svetu 
nevrološkim bolnikom omejujejo vozniške pravice, to pa kljub morebitnemu zmanjšanju 
tveganja na cesti prinaša nadaljnje družbene in javnozdravstvene težave.  

V razvitih državah je vožnja avtomobila osnovna in pogosto nujna dejavnost vsakdanjega 
življenja, še posebej v oddaljenih krajih s slabšo infrastrukturo javnega prometa. Z 
omogočanjem dostopa do dela, dobrin in družabnih aktivnosti vožnja posameznikom pomeni 
sredstvo za vključevanje v občo družbo.  

Osebe, ki so prenehale voziti, imajo manjšo mrežo prijateljev (Mezuk in Rebok 2008), več časa 
preživijo v osami (Liddle et al. 2012) in manj v produktivnih družbenih vlogah (Curl et al. 
2014). Prenehanje vožnje se povezuje tudi s slabšimi zdravstvenimi in psihičnimi kazalci, 
vključujoč nižje zadovoljstvo z življenjem (Liddle et al. 2012), pospešeno upadanje zdravja 
(Edwards et al. 2009) in višjo pojavnost simptomov depresije (Ragland et al. 2005). 

Glede na neugodne izide, ki sovpadajo s prenehanjem vožnje, in varnostno tveganje, ki ga v 
prometu predstavljajo zdravstveno okrnjeni vozniki, je odločitev o omejevanju vozniških pravic 
dokaj zahtevna naloga. Ocena mora skrbno pretehtati dejavnike na način, da minimizira 
tveganje za družbo na eni in poseg v posameznikovo kakovost življenja na drugi strani.  

Ocenjevanje vozniških sposobnosti je dodatno oteženo s pomanjkanjem ustreznih in 
preverjenih metod na tem področju. Zaradi raznolikosti prometnih okolij in kompleksnosti 
dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo sposobnost za vožnjo, ni enoznačnega kazalca, ki bi 
voznike jasno razdelil na sposobne in nesposobne. Posledično se metode, ki se uporabljajo za 
ocenjevanje vozniške sposobnosti, razlikujejo tako med državami kot znotraj njih.  

Enako velja tudi za države Evropske unije, kjer je kljub prizadevanjem za poenotenje področja 
opaziti precejšnjo raznolikost pristopov (Keretzy in Julesz 2018). Direktiva 2006/126/EC 
(Evropski parlament in svet 2018), ki ureja področje, precej na splošno opredeljuje problem in 
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zgolj prepoveduje izdajanje ali podaljšanje vozniških dovoljenj nevrološkim bolnikom oziroma 
narekuje strokovno evalvacijo:  

»Vozniških dovoljenj se ne sme izdati ali podaljšati kandidatom ali voznikom, ki imajo 
resno nevrološko bolezen, razen če vloga ni podprta s pooblaščenim zdravniškim 
mnenjem. 

Nevrološke motnje, povezane z boleznimi ali kirurškimi posegi z vplivom na centralni 
ali periferni živčni sistem, ki vodijo do senzoričnih ali motornih napak ter motijo 
ravnotežje in koordinacijo, je treba ustrezno pretehtati v povezavi z njihovimi 
funkcionalnimi učinki in tveganji za napredovanje. V takšnih primerih se, kadar obstaja 
tveganje poslabšanja, izdaja ali podaljšanje dovoljenja lahko obravnava na podlagi 
rednih presoj.« 

Kako naj bi ta evalvacija izgledala, v nadaljevanju ni opisano. Podrobnejše smernice so podane 
samo za epilepsijo in obstruktivno apnejo v spanju, nadaljnja ureditev obravnave ostalih 
nevroloških bolezni pa je v domeni držav članic.  

V nekaterih državah, na primer v Nemčiji (BASt 2019) in Združenem kraljestvu (DVLA 2020), 
so kriteriji za posamezne skupine bolezni nekoliko bolj določeni in predpisani bodisi v 
zakonodaji bodisi z drugačnimi nacionalnimi smernicami. V drugih, na primer v Sloveniji, pa 
so merila za presojanje o vozniških zmožnostih bolnikov z nevrološkimi boleznimi (izključujoč 
epilepsijo in motnje spanja) določena na ravni zdravstvenih organizacij oziroma pooblaščenih 
strokovnjakov (Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil 2018).  

Ne glede na kategoričnost predpisov mora biti presoja o vozniških sposobnostih nevroloških 
bolnikov celostna, prilagojena posameznikovim potrebam in zdravstvenemu stanju ter 
morebitnim spremembam le tega v prihodnosti. To mora storiti na način, da pacienta 
opolnomoči in minimalno posega v njegovo avtonomnost, za kar mora vključiti dovoljšen in 
ustrezen nabor objektivno preverjenih meril. Ta so podrobneje opisana v naslednjem poglavju. 

Poročilo Evropske komisije o usposabljanju, testiranju in zdravstveni sposobnosti voznikov 
Helman et al. (2017) izpostavlja, da bi odločitev o posameznikovi sposobnosti za vožnjo morala 
temeljiti na funkcionalni okvari, ne pa na starosti ali zdravstvenem stanju. Avtorji predlagajo 
standardiziran postopek, ki bi ga uporabljale vse države članice, kot zgleden model pa 
izpostavljajo pristop, ki ga sestavljajo:  

1. napotitev na center prometne medicine s strani osebnega zdravnika, 
2. ocena sposobnosti za vožnjo z uporabo z vožnjo nepovezanih orodij z zadovoljivo 

občutljivostjo in specifičnostjo,  
3. napotitev na strokovne zdravniške svetovalne odbore za končno oceno s strani 

strokovnjakov in 
4. ustrezen pritožbeni postopek, s katerim posameznik lahko oporeka odločitvi.  
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3 Metode ocenjevanja vozniških sposobnosti po nevrološki okvari 
3.1 Anamneza, diagnoza, osebna poročanja in demografski podatki  
Diagnoza nevrološke bolezni običajno ni zadosten pokazatelj, ali je nekdo sposoben za vožnjo 
ali ne, vsaj če ne vključuje jasnih kontraindikacij za vožnjo (npr. epilepsija, huda izguba 
vidnega polja). Kljub temu nekateri izvidi oziroma merila, ki spremljajo diagnozo, lahko nosijo 
informacije, ki zdravnikom in ostalim ocenjevalcem lahko pomagajo pri presoji o pacientovih 
vozniških sposobnostih.  

Pri možganskih poškodbah sta to na primer ocena na Glasgowski lestvici kome (GCS) in 
trajanje izgube zavesti, ki izražata resnost poškodbe ter se povezujeta z vozniškimi primanjkljaji 
(Ross et al. 2015; McKay et al. 2016). Informativen je tudi čas od poškodbe, saj se stanje 
pacientov sčasoma lahko izboljša, sploh pri blažjih in ustrezno zdravljenih poškodbah. 

Pri napredujočih nevrodegenerativnih motnjah ocenjevalec lahko upošteva rezultate testov, ki 
nosijo informacijo o stanju oziroma stadiju bolezni, na primer Združene ocenjevalne lestvice 
za Parkinsonovo bolezen (UPDRS) ali Klinične lestvice za ocenjevanje demence (CDR) (Devos 
et al. 2007). 

Poleg diagnostičnih podatkov lahko ocenjevalec svojo odločitev podpre tudi z demografskimi, 
saj so spol, starost ter vozniške izkušnje in navade povezani s tveganjem za nesrečo. V Sloveniji 
moški povzročijo 77% prometnih nesreč, delež pa je še večji pri nesrečah s težjo poškodbo 
(80%) ali smrtnim izidom (88%) (Petrovec et al. 2010). Ti podatki se ujemajo s pojavnostjo 
dejavnikov tveganja, saj so moški bolj nagnjeni k prehitri vožnji, sočasni uporabi telefona in 
vožnji pod vplivom alkohola (Petrovec et al. 2010; Antov et al. 2012).  

Največ nesreč povzročijo mlajši vozniki,  ki so kljub neizkušenosti bolj nagnjeni k agresivni in 
tvegani vožnji (Constantinou et al. 2011). Večje tveganje za nesrečo s hujšim izidom je mogoče 
opaziti tudi pri starejših voznikih, vendar tega ne moremo nujno pripisati starosti, temveč tudi 
večji pojavnosti bolezni, ki vplivajo na vožnjo, ter šibkejšemu telesu, zaradi česar težje vzdržijo 
sile, ki nastanejo ob nesreči (Eberhard 2008). S starostjo povezane dejavnike tveganja ponazarja 
Slika 3.1, ki prikazuje starostno porazdelitev razmerij med deležem povzročiteljev hujših 
prometnih nesreč in deležem voznikov z izpitom B kategorije glede na starostno skupino.  

 
Slika 3.1. Starostna razporeditev razmerja med deležem povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 
težjo telesno poškodbo in deležem voznikov B kategorije v populaciji v Sloveniji med letoma 2004 in 2008. 

Prirejeno po Petrovec et al. (2010).  



12 
 

Zanašanje zgolj na spol in starost seveda z vidika napovedovanja verjetnosti za nevaren izid ni 
zadostno, saj znotraj segmentov lahko zasledimo precejšno raznolikost vozniških stilov in 
navad, zato je pomembno, da ocenjevalec vpraša tudi po teh. Pri tem lahko uporablja 
standardizirane vprašalnike, kot je vprašalnik o vedenju voznika (DBQ), ki meri nagnjenost k 
spodrsljajem, napakam, prekrškom in agresivnosti (Wåhlberg et al. 2015). Pri samoporočanju 
obstaja možnost, da voznik ne podaja resničnih odgovorov, bodisi ker se ne zaveda svojih težav 
bodisi ker si želi obdržati vozniško dovoljenje, zato lahko ocenjevalec vpraša za mnenje tudi 
kandidatove bližnje.    

Pri presoji o zmožnosti za vožnjo je pomembno tudi, za kakšno dovoljenje prosi voznik, saj so 
kriteriji za poklicne voznike oziroma za pridobitev vozniškega dovoljenja za večja potniška in 
transportna vozila načeloma strožji. 

3.2 Nevropsihološko, kognitivno in zaznavno testiranje 
Kot je bilo omenjeno v prejšnjem poglavju, se možganske okvare lahko izrazijo v deficitih 
raznolikosti kognitivnih funkcij, od nižjih somatosenzornih in zaznavnih do motenj pozornosti, 
mišljenja in samokontrole.  

Njihovo okrnjenost lahko ocenimo z nevropsihološkimi testi – enostavnimi in ponovljivimi 
nalogami, s katerimi lahko posamezne funkcije izolirano preučimo. Omogočajo hitro, 
standardizirano in medsebojno primerljivo oceno ter predstavljajo enostavnejšo, cenejšo in 
varnejšo alternativo testiranju na cesti (Björkdahl et al. 2015).  

Med vožnjo uporabljamo skoraj celoten kognitivni sistem, zato se številni testi nanašajo na 
voznikove sposobnosti za vožnjo. Raziskave uporabnosti nevropsiholoških testov za namene 
ocenjevanja sposobnosti za vožnjo kažejo mešane rezultate ter se razlikujejo glede na 
preučevano populacijo in izbrano baterijo testov.  

Baterije lahko vključujejo splošne in bolje znane teste, kot so test sledenja (TMT), risanje ure, 
Rey-Osterriethov test kompleksnih figur, Wechslerjevo spominsko lestvico (WMS) in 
podlestvice Wechslerjeve lestvice inteligentnosti (WEIS) (Marshall et al. 2007; Mathias in 
Lucas 2009) ali bolj bolezensko usmerjene teste, kot je kratek preizkus spoznavnih sposobnosti 
(MMSE) (Fritelli et al. 2009). Pogosto uporabljen in eden boljših napovednikov vozne 
sposobnosti je test uporabnega vidnega polja (UFOV) – merilo vidne pozornosti, ki v odsotnosti 
ali prisotnosti motečih dejavnikov zahteva odzivanje na dražljaje v osredju in lociranje tarč na 
obrobju (Novack et al. 2006). Obstajajo tudi baterije, razvite posebej za namene ocenjevanja 
vozniških sposobnosti, na primer Vienna Test System (Schuhfried 2011), ki se pogosto 
uporablja v državah Evropske unije, ter TAP-M (Zimmerman in Fimm 2002), ki je bil 
uporabljen v pričujoči raziskavi. 

Koeficienti povezanosti posameznih nevropsiholoških lestvic in mer sposobnosti vožnje 
večinoma ne presegajo zmernih vrednosti, kar z vidika razvrščanja voznikov na sposobne in 
nesposobne ni zadostno. Ustrezna baterija mora zatorej vsebovati dovolj širok nabor testov, da 
skupaj zajamejo ključne kognitivne funkcije. Kot ugotavljajo Anderson et al. (2012), so to 
spomin, vidnoprostorske sposobnosti in hitrost procesiranja, kot je bilo omenjeno v prejšnjem 
poglavju, pa so pri vožnji ključnega pomena tudi izvršilne funkcije, ki med drugim vključujejo 
presojo, inhibicijo, načrtovanje in samozavedanje (Asimakopulos et al. 2012). 

Po drugi strani lahko skrbno izbrana baterija testov precej dobro napove pacientovo sposobnost 
za vožnjo. Na nevropsiholoških testih temelječi napovedni modeli dosegajo visoke 
klasifikacijske točnosti v študijah pacientov s posledicami kapi (Lundqvist et al. 2000), 
nezgodnimi možganskimi poškodbami (Meyers et al. 1999), Parkinsonovo (Devos et al. 2007) 
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in Alzheimerjevo boleznijo (Piersma et al. 2016) ter celo pri pacientih, kjer so prvotni 
ocenjevalci ostali neodločeni (Alexandersen et al. 2009).  

Takšni rezultati vsekakor niso univerzalni, saj nekateri trdijo, da četudi pacienti v primerjavi z 
zdravimi osebami na kognitivnih testih dosegajo slabše rezultate, te razlike niso dovolj velike, 
da bi bilo bolnike mogoče zanesljivo razvrstiti (McKay et al. 2016). Schanke et al. (2000) so 
na primer opazili, da približno 60% bolnikov, katerih nevropsihološki rezultati izražajo 
kognitivni primanjkljaj, prestane kasnejši preizkus vožnje. Poleg tega pregledi področja dokaj 
dosledno poročajo o nezadostnosti nevropsiholoških metod, saj naj bi te zanemarjale strategije 
in prilagoditve, s katerimi vozniki nadomeščajo okrnjene funkcije ter slabo zajele kompleksnost 
vožnje (D’apolito et al. 2013; Kay et al. 2012; Ortoleva et al. 2012; Vrkljan et al. 2011). 

3.3 Celostna ocena vožnje s testom v stvarnih razmerah 
Najvišji standard v ocenjevanju in rehabilitaciji voznikov z nevrološkimi boleznimi predstavlja 
celostna oziroma multimodalna ocena vozniških sposobnosti. Združuje klinično obravnavo v 
ambulanti, kjer se preverijo kognitivni in diagnostični korelati vozniških sposobnosti, in test 
vožnje v stvarnih razmerah pod nadzorom posebno usposobljenega inštruktorja vožnje oziroma 
delovnega terapevta (Stav 2014). Pristop je drag ter časovno in kadrovsko zahteven, zaradi 
česar je omejeno razpoložljiv in običajno na voljo le v specializiranih oddelkih večjih 
rehabilitacijskih ustanov. Poleg tega je metoda prilagojena posamezniku in nestandardizirana, 
kar otežuje primerjave in posledično tudi preučevanje ustreznosti in dolgoročnih izidov. V 
pregledu ocenjevalnih metod pri nezgodnih možganskih poškodbah Classen et al. (2009) 
navajajo zgolj eno longitudinalno študijo uspešnosti pristopa, kjer se je izkazalo, da pacienti, ki 
prestanejo tovrstni program, v naslednjih petih letih niso imeli slabših izidov na cesti kot zdrava 
populacija (Schultheis et al. 2002).  

3.4 Testiranje s simulatorjem 
V zadnjih letih se kot alternativa omenjenim metodam ponujajo simulatorji vožnje – umetna 
vozila, ki s posnemanjem videza avtomobila in tvorjenjem različnih senzoričnih dražljajev 
skušajo poustvariti resnična vozna okolja. Združujejo prednosti cestnih in ambulantnih 
pristopov, z razvojem tehnologije pa postajajo stvarnejši in cenovno dostopnejši.  

Podobno kot nevropsihološki testi simulatorji omogočajo hitro, standardizirano in ponovljivo 
oceno v nadzorovanem okolju, hkrati pa zagotavljajo večjo ekološko veljavnost. S simulatorji 
lahko upravljamo prometne in vremenske dejavnike, ki jih v vožnji na cesti ne moremo 
nadzirati, omogočajo pa tudi simulacijo tveganih situacij, na primer takih, kjer je nesreča 
neizogibna in jih zaradi varnostnih pomislekov v dejanskem vozilu ne bi bilo mogoče izvesti.  

Še ena prednost simulatorjev v primerjavi s testiranjem na cesti je ublažitev s testom 
povezanega stresa, ki potencialno lahko vpliva na reprezentativnost rezultatov (Davies et al. 
2011). Veliko bolnikov, sploh tistih z boleznimi, povezanimi s starostjo, že več let ali celo 
desetletij ni opravljalo vozniškega preizkusa in ga lahko dojemajo kot stresnega, kar pa ne velja 
nujno tudi za preizkuse v simulatorju (Millevile-Pennel in Charon 2015). Napake v simulatorju 
nimajo dejanskih varnostnih posledic, hkrati pa vožnja lahko poteka v odsotnosti ocenjevalca 
oziroma inštruktorja, ki ga subjekt lahko vidi kot zastrašujočega. Ocena v simulatorju je z dokaj 
visoko zanesljivostjo lahko avtomatizirana ali pa opravljena na daljavo, z uporabo posnetka, 
kar ne nazadnje ublaži tudi potrebo po prisotnosti ocenjevalca (Bédard et al. 2010). 

Kljub naštetim koristim je uporaba simulatorjev zaradi njihove nenaravnosti še vedno sporna 
(Caird in Horrey 2011). Čeprav so najnaprednejši simulatorji (npr. simulator vožnje v 
Toyotinem tehničnem centru Higaši-Fudži) precej dober približek stvarnemu vozilu in okolju, 
je večina simulatorjev, ki se uporabljajo za namene ocenjevanja sposobnosti v kliničnem okolju, 
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bolj preprosta. Običajno so sestavljeni iz enega ali več računalniških oziroma televizijskih 
zaslonov, krmila in stopalk ter morebiti tudi nekaterih elementov interierja. Nekoliko 
naprednejši simulatorji vsebujejo tudi premično platformo, ki z nagibi preko različnih osi 
simulira sile in premike telesa, izhajajoče iz pospeševanja in vožnje po neravnem terenu. 

Kljub temu so tudi enostavnejši simulatorji lahko dober približek stvarnosti (Caird in Horrey 
2011), saj je človekova kognicija omejena in pri osmišljanju sveta tako ali tako ne uporablja 
vseh razpoložljivih informacij (Gibson 1986). Simulacija, ki želi zadovoljivo poustvariti 
resničnost, mora zato zaobjeti le najbolj bistvene vidike vožnje. To deloma potrjujeta 
Milleville-Pennel in Charron (2015), ki sta ugotovila, da ocene navzočnosti – merila občutka 
resničnosti v umetnih okoljih – v simulatorju niso bistveno drugačne od tistih v dejanskem 
vozilu. 

Glede uporabe simulatorjev vožnje za ocenjevalne in rehabilitacijske namene je polemično 
predvsem vprašanje veljavnosti – ali instrument res meri tiste značilnosti, ki naj bi jih meril. 
Veljavnost instrumenta je odvisna od namena, za katerega se uporablja, in jo lahko razčlenimo 
po različnih kriterijih (Lew et al. 2005): 

1. Diskriminativna veljavnost se nanaša na zaznavanje razlik med skupinami voznikov, na 
primer glede na starost, izkušnje ali zdravstveno oziroma duševno stanje. Nabor raziskav, 
ki potrjujejo diskriminativno veljavnost simulatorjev v razmerju do različnih skupin, je 
obsežen, specifične razlike med nevrološkimi bolniki in zdravimi pa so podrobneje opisane 
v naslednjem poglavju. 

2. Konvergentna veljavnost pomeni ujemanje ocene vožnje na cesti, podane s strani 
usposobljenega ocenjevalca, in ocene v simulatorju, ki je lahko avtomatizirana ali pa jo, 
tako kot pri cestnem preizkusu, poda ocenjevalec.  
Lew et al. (2005) so pregledali 13 tovrstnih študij, objavljenih med letoma 1977 in 2003, in 
ugotovili, da kljub nekaterim izjemam prevladujejo zmerne do visoke korelacije. 
Konvergentno veljavnost so v nekoliko novejših raziskavah potrdili tudi Meuleners in 
Fraser (2015) ter Bedard et al. (2010). Prva v primerjavi ocen delovnega terapevta in 
simulatorja nista opazila značilnih razlik, drugi pa so v dveh vzporednih raziskavah odkrili 
močne povezave med ocenami inštruktorja in simulatorja, ki so presegale tiste s 
preučevanimi nevropsihološkimi testi. 

3. Vedenjska (ekološka) veljavnost se nanaša na usklajenost opažanj med simulirano in 
resnično vožnjo v daljšem obdobju in jo lahko razdelimo na absolutno in relativno. 
Absolutna veljavnost se nanaša na ujemanje absolutnih številčnih vrednosti posameznih 
spremenljivk (npr. hitrosti), izmerjenih v simuliranem in stvarem okolju. O relativni 
veljavnosti pa govorimo, ko je v obeh okoljih mogoče opaziti enake trende, bodisi pri 
posamezniku bodisi v populaciji.  
Medtem ko relativna veljavnost empirično precej podpira simulatorske metode (Mayhew et 
al. 2011; Schechtman et al. 2009; Underwood et al. 2009), je absolutna veljavnost bolj 
vprašljiva. Nekatere raziskave sicer poročajo o absolutni veljavnosti, vendar je ta omejena 
le na določene situacije, na primer vožnjo v križiščih (Shechtman et al. 2009), ali pa na 
specifične spremenljivke, kot je varnostna razdalja (Risto in Martens 2014).  

4. Napovedna veljavnost predstavlja najbolj strog nivo vedenjske veljavnosti in se nanaša na 
vprašanje, ali je iz meril v simulatorju mogoče napovedati vedenje na cesti, predvsem v 
prihodnosti.   
Napovedovalnih študij ni veliko, tiste ki obstajajo, pa so večinoma retrospektivne, kar 
pomeni, da iščejo povezave s preteklim vedenjem (npr. Lee et al. (2003)). 
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Lew et al. (2005) so v prospektivni raziskavi bolnikov z možgansko poškodbo preučevali, 
ali je na podlagi resnične vožnje, ocenjene s strani različnih opazovalcev, in vožnje v 
simulatorju, ocenjene avtomatično ali s strani opazovalca, mogoče napovedati uspešnost 
vožnje 10 mesecev kasneje. Izkazalo se je, da ocene iz simulatorja, ne pa tudi resnične 
vožnje, dobro napovejo uspešnost prihodnje vožnje ter da so avtomatizirane ocene boljši 
napovednik kot opazovalčeve. Ti rezultati kažejo, da merila iz simulatorja lahko bolje 
napovedujejo prihodnje vozne uspešnosti kot podatki iz standardnega preizkusa v 
avtošolskem vozilu. 
Omenjena raziskava je prihodnjo vožnjo preučevala v dokaj ozkem časovnem oknu (tri ure 
v razponu štirih tednov), kar je nezadnostno z vidika glavnih ciljev ocenjevanja vozniških 
sposobnosti – vplivanja na pojavnost nevarnih izidov. Pojavnost hujših prekrškov in nesreč  
je v tako kratkem obdobju dokaj nizka, kar se odraža v premajhnem številu primerov za 
ustrezno statistično analizo. Za napovedovanje redkejših nevarnih izidov je zato potrebno 
spremljati daljše časovno obdobje in po možnosti zajeti večji vzorec.  
Lee in Lee (2005) sta rezultate iz vožnje v simulatorju primerjala s podatki o vozniških 
prekrških v naslednjih treh letih, pridobljenih s samoporočanjem in iz uradnih kartotek, ter 
ugotovila, da se nekatera simulatorska merila značilno povezujejo s številom kazenskih 
točk. Na podoben način sta Hoffman in McDowd (2010) napovedala celo povzročitev 
prometnih nesreč, ki so s statističnega vidika precej redkejši pojav.  

Pomembno je izpostaviti, da se veljavnost instrumenta v neki domeni ne prenese nujno tudi na 
drugo. Veliko omenjenih validacijskih raziskav je bilo izvedenih na zdravi populaciji, ne 
moramo pa trditi, da bi se enaki rezultati pokazali tudi pri nevroloških pacientih. Skupaj 
raziskave kljub temu kažejo, da so simulatorji obetavna metoda za ocenjevanje vozniških 
sposobnosti, a preden bodo lahko nadomestili trenutne ocenjevalne pristope, bodo potrebne še 
dodatne raziskave pri napovedovanju specifičnih vedenj in izidov.  

Poleg nekaterih primanjkljajev glede veljavnosti imajo simulatorji tudi nekaj praktičnih 
pomanjkljivosti. Najbolje raziskana je verjetno simulacijska slabost, ki lahko oslabi uspešnost 
metode ali povsem onemogoči njeno izvajanje (Popović et al. 2019). Gre za potovalni slabosti 
podobno bolezen, ki v virtualnih okoljih prizadene nekatere osebe. Obstaja več teorij o njenih 
vzrokih, najverjetneje pa nastane zaradi navideznega nasprotovanja senzoričnih podatkov iz 
različnih modalitet oziroma neskladja med zaznanim in pričakovanim (Brooks et al. 2010). 
Simptomi vključujejo vrtoglavico, omotico, glavobol in slabost ter pogosteje prizadenejo 
starejše, ženske in posameznike z zdravstvenimi težavami, kot so razdražen želodec, težave z 
ravnotežjem in motnje nekaterih nevroloških procesov (Classen et al. 2011a, Stoner et al. 2011). 

Problematično je tudi psihološko neskladje med stvarno in simulirano vožnjo, predvsem v 
dojemanju stopnje tveganja (Ranney 2011). Čeprav v simulatorju odsotnost nevarnosti 
omogoča določene prednosti, lahko prav ta lastnost vodi v drugačno vedenje. V odsotnosti 
resničnih posledic lahko vozniki vozijo hitreje, bolj sunkovito in na splošno bolj nevarno kot 
če bi vozili v resničnem okolju. Težavo predstavlja tudi namen vožnje, ki se pri raziskovanju 
ali testiranju bistveno razlikuje od vsakodnevnih namenov ter lahko pomembno vpliva na to, 
kako se bo voznik vedel med vožnjo.  

3.4.1 Fiziološke meritve 
Poleg meritev, ki se nanašajo neposredno na lastnosti vožnje, v raziskavah s simulatorjem 
pogosto potekajo tudi sočasne fiziološke meritve. Ti podatki omogočajo vpogled v voznikova 
notranja (duševna) stanja ter lahko služijo kot dodatni parametri pri modelih za napovedovanje 
vedenja in razvrščanje voznikov v razne kategorije.  
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Med vožnjo v simulatorju je mogoče spremljati praktično katerikoli organski sistem, vsaj če 
merilo ni preveč invazivno in moteče pri vožnji. Pogostejše fiziološke meritve, podrobneje 
razčlenjene v spodnji tabeli, vključujejo spremljanje gibanja oči, možganskega valovanja, 
telesne temperature, dihanja, bitja srca ter elektrodermalne in želodčne aktivnosti.  

Tabela 3.1. Fiziološki signali, ki predstavljajo stanje voznika, ter metode njihovega merjenja, 
kategorizirane po organskih sistemih. Prevedeno po Gruden et al. (2019). 
Signal Organski 

sistem 
Merilni instrument 

Elektrokardiograf (ECG) Krvožilni Elektrode/kapacitivni senzor 
Fotopletizmograf (PPG) Krvožilni Detektor (absorpcije/odboja) svetlobe 
Spremenljivost srčnega utripa (HRV) Krvožilni Elektrode / izpeljano iz ECG ali PPG 
Srčni utrip (HR) Krvožilni Elektrode / IR / absorpcija svetlobe 
Elektrogastrograf (EGG) Prebavni Elektrode 
Telesna temperatura Imunski Termometer / IR 
Elektromiograf (EMG) Mišični Elektrode / senzorji pritiska ali sile 
Elektroencefalograf (EEG) Živčni Kapa EEG elektrod  
Elektrodermalna aktivnost (EDA) Živčni Elektrode  
Točka pogleda Živčni Sledilnik pogledu 
Širina zenic Živčni Sledilnik pogledu 
Dihanje Dihalni Merilec pospeška 
Kapaciteta pljuč Dihalni Spirometer 
Hitrost zračnega pretoka Dihalni Spirometer 

V pričujoči raziskavi je bilo poleg parametrov, povezanih s simulatorjem, spremljano tudi 
očesno gibanje z uporabo tehnologije sledenja pogledu. Sledenje pogledu se nanaša na zbirko 
metod za preučevanje vizualne pozornosti prek razkrivanja položaja in premikov oči. Najbolj 
razširjena tehnika, uporabljena tudi v tej raziskavi, temelji na lociranju središča zenice ter 
odboju svetlobe z roženice (Guestrin in Eizeman 2006). Tehnika uporablja kamero, ki zajema 
sliko očesa, ter vir (infrardeče) svetlobe, ki oko osvetljuje. Kamera zaznava odboje svetlobe na 
očesu, iz njihovega položaja pa je nato mogoče izračunati smer in položaj pogleda v prostoru. 

Sledenje pogledu primarno razkriva podatke o tem, kam voznik usmerja vizualno pozornost, 
omogoča pa tudi izračun drugače informativnih podatkov. Parametri, kot so širina zenic, 
frekvenca in hitrost mežikov, ter pogostost, hitrost in amplituda sakad se na primer lahko 
uporabijo za napovedovanje utrujenosti (Catalbas et al. 2017), zaspanosti (Byrnes in Sturton 
2018) ali kognitivne obremenjenosti voznikov (Čegovnik et al. 2018).  

Podatki o lastnostih očesnega gibanja ter z njimi povezanih simptomov so lahko še posebej 
uporabni v kontekstu ocenjevanja nevroloških bolnikov, saj pogosto izražajo resnost njihovih 
primanjkljajev (Kluger et al. 2013; Terao et al. 2017).   
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4 Raziskave vozniških značilnosti nevroloških pacientov s 
simulatorjem vožnje 

Dosedanje raziskave značilnosti vožnje v simulatorju so med nevrološkimi pacienti in zdravo 
populacijo odkrile razlike v raznolikosti parametrov, ki opisujejo nadzor vozila, upoštevanje 
cestnoprometnih predpisov, varnostna tveganja in ostale informativne spremenljivke. 
Najpogosteje preučevane populacije so bolniki z možganskimi poškodbami in 
nevrodegenerativnimi boleznimi, kot so demence, parkinsonizmi in multipla skleroza.  

Raziskave pacientov z nezgodnimi (NMP) ali drugače pridobljenimi možganskimi poškodbami 
(PMP) ugotavljajo, da je zanje značilno pogostejše spreminjanje položaja na voznem pasu 
(Chaumet et al. 2008; Lew et al. 2005), večje tveganje za nesrečo (Cyr et al. 2009; Lew et al. 
2005) in večje število napak in prekrškov (Classen et al. 2011b; Lew et al. 2005). Raziskave, ki 
so poleg vožnje vključile še sekundarno nalogo, pa poročajo, da pacienti dosegajo slabše 
rezultate pri vožnji in pri sekundarnih nalogah (Cyr et al 2009; Lew et al 2005; Vickers et al. 
2018). Za bolnike z možganskimi poškodbami so značilne tudi drugačne lastnosti vizualnega 
raziskovanja, kar je mogoče pripisati neposredno okvari ali pa prilagoditvi nanjo. Okvare v 
pozornosti ali izvršilnih funkcijah se zaradi omejenih kognitivnih kapacitet izražajo v 
okrnjenem raziskovanju okolice in osredotočanju na osrednje in bližje dele prizorišča 
(Milleville-Pennel et al. 2010). Pri okvarah fizične narave pa razlike v raziskovanju okolice 
izhajajo iz vedenjskih prilagoditev in lahko izražajo celo boljše vozniške sposobnosti. 
Raziskava pacientov s prizadetim vidnim poljem (homonimno hemianopsijo zaradi ishemične 
kapi) je na primer pokazala, da vozniške sposobnosti niso nujno odvisne od resnosti okvare ter 
da so bolj razpršeni očesni premiki značilni predvsem za bolje prilagojene voznike (Bahnemann 
et al. 2015).     

Naslednjo večjo skupino preučevanih patologij predstavljajo nevrodegenerativne bolezni. Med 
njimi so najpogostejše raziskave bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo (AB), predvsem v 
zgodnjih fazah, ko se pričnejo s težave s spominom in orientacijo. V nasprotju z možganskimi 
poškodbami se simptomi AB ne izražajo nujno v drugačnih vzorcih vizualnega raziskovanja 
(Mapstone et al. 2001), bolj podobne pa so značilnosti v vožnji sami. Bolniki z AB vozijo 
počasneje in bolj spremenljivo, pogosteje zaidejo s cestišča, ohranjajo krajšo varnostno razdaljo 
in storijo več prekrškov in nesreč (Frittelli et al. 2009; Stein in Dubinsky 2011). V dveh 
raziskavah odzivanja na nepričakovane situacije je bilo še opaženo, da vozniki z AB pogosteje 
zaidejo v nevarne situacije, kar so avtorji pripisali prepočasnemu ali nepravilnemu reagiranju 
(Rizzo et al. 2001, Uc et al. 2006). Vozniške značilnosti bolnikov z redkejšo obliko demence z 
Lewyjevimi telesci niso bistveno drugačne. Yamin et al. (2015) so denimo opazili, da so bili 
bolniki udeleženi v več prometnih nesrečah, večkrat so prekoračili hitrostno omejitev in 
pogosteje zašli z voznega pasu. V večini omenjenih raziskav je bila verjetnost neželenih izidov 
povezana s slabšimi rezultati na različnih testih kognitivnih sposobnosti, od zaznavnih in 
vidnoprostorskih, do funkcij višjega reda. 

O podobnih ugotovitvah poroča tudi serija raziskav voznikov s Parkinsonovo boleznijo (PB). 
Za obolele voznike so bile značilne težave z ustavljanjem, počasnejša vožnja in višja 
spremenljivost položaja na pasu (Stolwyk et al. 2005, 2006b). Pacienti so dosegali slabše 
rezultate tudi pri sekundarni nalogi, ki je pri nekaterih merilih še dodatno povečala razlike 
(Stolwyk et al. 2006b); pri orientiranju in prilagajanju na okolijske spremembe pa so se bolj 
zanašali na zunanja (npr. prometni znaki) kot notranja (npr. spomin) vedenjska vodila (Stolwyk 
2005). Avtorji so preučili tudi povezave med merili simulatorja in rezultati nevropsihološkega 
testiranja ter ugotovili, da so okvare na taktični  (npr. prilagajanje hitrosti) in operativni (npr. 
položaj na pasu) ravni povezane z različnimi kognitivnimi procesi (Stolwyk et al. 2006a). Mere 
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motorične in psihomotorične prizadetosti niso bile povezane z merami simulatorja, kar je bilo 
presenetljivo, saj je PB primarno pojmovana kot motnja gibanja. Avtorji so zato sklenili, da so 
pri vplivih PB na vožnjo kognitivne okvare enako ali še bolj pomembne kot motorične, še 
posebej v kognitivno zahtevnih okoljih. 

Pavlou et al. (2016a, 2016b, 2016c) so primerjali starejše osebe z blago kognitivno motnjo, 
Parkinsonovo in Alzheimerjevo boleznijo. Podobno kot v prejšnjih raziskavah so bili za bolnike 
značilni počasnejši reakcijski časi, položaja na pasu ter nižja in manj spremenljiva hitrost. Od 
kontrolne skupine so najbolj odstopali pacienti z AB, sledili pa so jim pacienti s PB. Za bolnike 
je bilo značilno tudi višje tveganje za nesrečo, ki je bilo višje v mestnem kot v ruralnem okolju, 
dodatno pa se je povečalo tudi z motečim faktorjem – pogovorom po telefonu – ki na kontrolno 
skupino ni imel vpliva (Pavlou et al. 2016b, 2016c).  

Pri multipli sklerozi (MS) so rezultati glede razlik v značilnostih vožnje v primerjavi z zdravo 
populacijo nekoliko drugačni. Pacienti z MS se namreč med seboj precej razlikujejo, tako v 
simptomih kot njihovi resnosti. Posamezniki z blažjo obliko bolezni v vozniških značilnostih 
ne odstopajo bistveno od zdrave populacije (Devos et al. 2013a), huje prizadeti pa imajo, tako 
kot bolniki iz prej omenjenih skupin, povečano tveganje za nesreče in prekrške (Kotterba et al. 
2003) ter težave z lateralnim in longitudinalnim nadzorom vozila (Harand et al. 2018; Marcotte 
et al. 2008). V literaturi zasledimo tudi drugačna mnenja glede vzrokov za vozniške 
primanjkljaje, pri čemer nekateri opažanja pripisujejo kognitivnim, ne pa tudi telesnim okvaram 
(Koterba et al. 2003), drugi pa trdijo, da tipi okvar neodvisno prispevajo k različnim 
primanjkljajem v vožnji (Marcotte et al. 2008).  

4.1 Sklepne ugotovitve 
Kljub številnim raziskavam, ki s simulatorjem vožnje preučujejo vozniške značilnosti 
nevroloških bolnikov, njihova sinteza ni enostavna. Zaradi napredujoče narave 
nevrodegenerativnih bolezni in raznovrstnosti možganskih poškodb se bolniki zelo razlikujejo, 
kar se ne nazadnje kaže tudi v sposobnosti za vožnjo.  

Posplošitve področja omejuje tudi metodološka raznolikost, saj se eksperimentalne zasnove 
precej razlikujejo. Težave nastajajo že pri primerjanju vzorcev, saj preučevane skupine niso 
dosledno opredeljene. Termina »nezgodna možganska poškodba« in »pridobljena možganska 
poškodba« se na primer v literaturi uporabljata izključujoče ali pa medsebojno izmenljivo. 
Poleg tega nekatere raziskave ne poročajo o obsežnosti okvar, kar je problematično, saj so 
nekateri diagnostični podatki precej povezani s sposobnostjo za vožnjo (McKay et al. 2016; 
Ross et al. 2015). 

Večina omenjenih raziskav je prilagojena vozniški kulturi in cestnoprometnim predpisom 
države, iz katere izhajajo, pri čemer prevladujejo ZDA, Avstralija in Kanada. Med državami se 
ne razlikujejo le navade in pravila, temveč celo operativne značilnosti voznikov. Raziskava 
kulturnih razlik pri prevzemu nadzora nad vozilom, ki je bil v načinu samodejne vožnje, je na 
primer pokazala, da slovenski vozniki reagirajo bistveno hitreje kot vozniki iz Združenih držav 
(Miller et al. 2019).  

Do razlik prihaja tudi v izbranih merilih in scenarijih. Kot merilo lateralnega nadzora vozila se 
na primer uporablja število zdrsov s ceste, položaj volana ali odklon od sredine cestišča. Glede 
raznolikost scenarijev nekatere raziskave opisujejo značilnosti daljših voženj, druge pa se 
osredotočajo samo na krajše izseke, denimo križišča. Poleg tega se v raziskavah bistveno 
razikujejo tudi simulatorji – v nekaterih so uporabljeni dokaj preprosti, sestavljeni zgolj iz 
osebnega računalnika, krmila in stopalk, drugi se skušajo bolje približati stvarnemu voznemu 
okolju.  
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Slika 4.1. Primerjava dveh simulatorjev vožnje. Levo: simulator, uporabljen v raziskavi Lee et al. (2003); desno: 

simulator iz raziskave Classen et al. (2011b).  

Kljub raznolikim metodologijam je pri voznih značilnostih nevroloških bolnikov mogoče 
opaziti nekatere splošne težnje. Opazimo lahko, da so primanjkljaji ne glede na tip bolezni dokaj 
podobni. V vseh obravnavanih bolezenskih skupinah je prihajalo do več prekrškov in nesreč ter 
počasnejšega odziva. Bolniki imajo tudi težave z nadzorom vozila, tako v longitudinalni kot 
lateralni smeri, kar se odraža v težavah pri prilagajanju hitrosti in ohranjanju položaja na cesti.   

Težje pa je povezati značilnosti vizualnega procesiranja in raziskovanja okolice, saj so manj 
raziskane in zaradi različnih metodologij tudi težje primerljive. Bolezenska stanja se ne kažejo 
vedno v drugačnih vzorcih gibanja oči, kadar se, pa ti lahko izražajo boljše ali slabše vozniške 
sposobnosti. 

4.2 Motivacija za pričujočo raziskavo 
Pomanjkljivost dosedanjih raziskav je, da so bile vozniške značilnost bolnikov vedno 
preučevale le v primerjavi s kontrolno skupino zdravih oseb. Z vidika ocenjevanja vozniških 
sposobnosti, ki želi sposobne voznike ločiti od nesposobnih, takšne primerjave niso zadostne. 
Kot je bilo omenjeno v prejšnjih poglavjih, sama diagnoza običajno ni zadosten kriterij 
sposobnosti za vožnjo. Populacijo nevroloških bolnikov sestavljajo tako osebe, ki so smatrane 
kot vozniško zmožne, kot tiste, ki niso, česar pa dosedanje raziskave niso upoštevale. V 
eksperimentalne skupine teh raziskav so bili bolniki vključeni glede na diagnozo ne glede na 
trenutno vozniško sposobnost ali pa pri dodatnem pogoju aktivnega vozniškega dovoljenja.  

Upravičeno je sklepati, da so razlike med skupinama vozniško zmožnih in nezmožnih bolnikov 
manjše od tistih med zdravimi osebami in vsemi bolniki. Če si slednjo skupino zamislimo kot 
osebe z zelo različnimi vozniškimi sposobnostmi, mora nekje v tej nehomogeni skupini 
obstajati meja, ki bolnike, sposobne za vožnjo, ločuje od nesposobnih. Ta meja pa je po vsej 
verjetnosti težje določljiva od tiste, ki ločuje bolne in zdrave voznike (Slika 4.2). 

Če naj bi to mejo ustrezno definirali, bodo metode, ki temeljijo na simulaciji vožnje, 
potrebovale natančna merila, zasnovana na skrbno izbranih parametrih in okoljih.  
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Slika 4.2. Ponazoritev distribucije vozniških sposobnosti nevrološko bolnih in zdravih voznikov 

Dosedanje raziskave s simulatorji so mere značilnosti vožnje sicer primerjale z merami, ki se v 
praksi uporabljajo v ocenjevalne namene, nikoli pa jih niso preučile v odnosu do končne ocene 
vozniške sposobnosti, določene z nekim uveljavljenim in pravnomočnim postopkom. Takšne 
raziskave so bile opravljene kvečjemu v stvarnih vozilih z zunanjim opazovalcem (Devos et al. 
2013b; Stolwyk et al. 2018), ki pa kljub morebitni standardizaciji postopka podatkov ne more 
meriti v natančnosti in obsegu, kot to omogoča simulator.  

V pričujoči raziskavi smo želeli zapolniti prav to vrzel v znanju ter preučiti, ali se razlike med 
različno sposobnimi bolniki izrazijo tudi v simulirani vožnji. Ker gre za prvo raziskavo te vrste, 
je vožnja preučevana v simuliranih okoljih oziroma scenarijih, ki so namenjena testiranju 
splošne populacije v podeželskih, avtocestnih in mestnih razmerah. Okolja so obravnavana 
neodvisno drugo od drugega, saj nas zanima, kakšni prometni in okolijski dejavniki omogočajo 
najbolj robustne rezultate. Kot kriterij vozniške zmožnosti je izbrana ocena multidisciplinarne 
ekipe v rehabilitacijski ustanovi, ki je pristojna za ocenjevanje nevrološko bolnih voznikov v 
Republiki Sloveniji. Ocena ima tri oblike, in sicer ugotavlja: 

- ali je oseba sposobna za samostojno vožnjo brez omejitev, 
- ali je oseba sposobna za samostojno vožnjo z omejitvami, 
- ali oseba ni sposobna samostojne vožnje.  

Skupine v nadaljevanju imenujemo kot »sposobna«, »pogojno sposobna« in »nesposobna«.  

Cilj raziskave je bil predvsem izboljšanje simulatorskih metod za ocenjevanje in rehabilitacijo 
s poudarkom na razvoju voznih scenarijev, ki bi bili bolje prilagojeni nevrološkim bolnikom. 
V razpravi so rezultati raziskave zato komentirani v luči nadaljnjega razvoja, pri čemer so ob 
vsakem sklopu ugotovitev v okencih »Prihodnje usmeritve« podana priporočila za nadaljnje 
raziskovanje.  

4.2.1 Raziskovalna vprašanja 
Z raziskavo smo želeli odgovoriti na tri osrednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se sposobni, pogojno sposobni in nesposobni vozniki razlikujejo v značilnostih vožnje?  

Domnevali smo, da se bodo razlike med skupinami pokazale v nekaterih domenah vožnje, kjer 
so se v predhodnih raziskavah pojavile razlike med obolelimi in zdravimi osebami. Vozniške 
značilnosti smo opisali z 29 izbranimi spremenljivkami iz štirih kategorij (reakcijski čas, nadzor 
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vozila, pravilnost vožnje, gibanje oči), podrobneje pa so opisane v odseku 5.5. Pričakovali smo, 
da bodo nesposobni bolniki izražali slabše rezultate kot sposobni, pogojno sposobni pa bodo 
dosegali vmesne rezultate. 

2. V katerem voznem okolju med vozniki prihaja do največjih razlik? 

V predhodnih raziskavah, ki so ločeno obravnavale različna vozna okolja, se je pokazalo, da so  
razlike med zdravimi in bolnimi vozniki večje v zapletenih in prometnih mestnih okoljih. 
Skladno s temi ugotovitvami smo pričakovali, da bodo razlike med različno sposobnimi vozniki 
najbolj očitne v mestnem scenariju, manj pa v avtocestnem in ruralnem.  

3. Ali je na podlagi podatkov o vožnji v simulatorju mogoče zadovoljivo napovedati 
pacientovo oceno vozniške sposobnosti? 

V doseganjih raziskavah se je pokazalo, da so značilnosti vožnje v simulatorju zmerno močno 
povezane z ocenami zunanjih ocenjevalcev (Lew et a. 2005). Pričakovali smo, da bodo razlike 
med skupinami bolnikov enake ali manjše kot tiste med zdravimi in bolnimi vozniki, in zato 
sklepali, da se bo uspešnost napovedovanja vozniške sposobnosti gibala v šibkih do zmernih 
vrednostih.    
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5 Metoda in postopek 
5.1 Udeleženci 
K raziskavi so bili povabljeni vsi pacienti, ki so bili v času izvajanja vključeni v program 
celostne vozniške rehabilitacije v Ambulanti za voznike s posebnimi potrebami v 
Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (URI – Soča).  

Vključitveni kriteriji so bili polnoletnost, opravljen vozniški izpit vsaj 1 leto pred poškodbo oz. 
boleznijo, čas najmanj šest mesecev od poškodbe oz. bolezni in diagnoza možganske poškodbe 
oz. bolezni (npr. nezgodna možganska poškodba, hipoksija, tumor, možganska kap, encefalitis, 
multipla skleroza, Parkinsonova bolezen). Izključitveni kriteriji pa so bili: psihiatrična bolezen 
v anamnezi, odvisnost od alkohola ali drog v anamnezi, duševna manjrazvitost, afazija, 
nosečnost, hemianopsija, hemipareza in nezmožnost ustnega in/ali pisnega sporazumevanja v 
slovenskem jeziku. 

Prvotni vzorec je zajemal 108 udeležencev, a jih je bilo 13 izločenih zaradi tehničnih težav 
(n=5), simulacijske slabosti (n=7) ali nezmožnosti opravljanja eksperimenta zaradi drugih 
razlogov (n=1). V končno analizo je bilo vključenih 95 udeležencev, starih med 18 in 89 let 
(M=49,13; SD=17,22), 25 ženskega in 70 moškega spola.  

36 udeležencev je imelo diagnozo nezgodne možganske poškodbe, 36 možganske poškodbe 
netravmatskega izvora (15 ishemičnih kapi, 6 cerebralnih krvavitev, 10 tumorjev in 
pooperativnih poškodb, 5 drugo), 21 nevrodegenerativne bolezni (14 MS, 4 PB, 3 drugo), eden 
Guillain-Barréjev sindrom in eden epilepsijo. 

Tabela 5.1. Demografska in diagnostična razčlemba vzorca pacientov 
 Ocena vozniških sposobnosti  
 Sposobni Pogojno sposobni Nesposobni Skupaj 
Število 34 28 33 95 
 NMP 14 5 17 36  
 PMP 12 13 11 36 
 ND 8 9 4 21  
 Drugo 0 1 1 2 
Št. žensk 12 8 5 25 
Starost (v letih) 43,76 (16,33) 57,61 (12,58) 47,45 (19,15) 49,13 (17,22) 
Izobrazba (v letih) 13,11 (2,9) 11,17 (1,67) 12 (2,64) 12,15 (2,58) 

5.2 Oprema 
Podatki so bili zbirani s pomočjo naprednega simulatorja vožnje s premično platformo (Vengust 
et al. 2017). Simulator sestavljajo prilagodljiv avtomobilski sedež, krmilni sistem, stopalke in 
trije ukrivljeni 48-palčni (122 cm) HD zasloni, ki skupaj pokrivajo 120° horizontalni kot 
vidljivosti (Slika 5.1). Simulacija, opisana v točki 5.4.1 in podrobneje v dodatku, je bila 
poganjana na računalniku z Intel i7-8086K centralno in Nvidia GTX 1080 grafično procesno 
enoto.  

Simulator pri frekvenci 100 Hz beleži podatke o številnih spremenljivkah (pri tej raziskavi več 
kot 100), nanašajočih se na stanje vozila in okolja. Primeri podatkov o stanju vozila so 
koordinate njegovega položaja, trenutna hitrost in pospešek, položaj stopalk in volana, stanje 
luči in podobno. Pri spremenljivkah o stanju okolja pa gre za informacije o trenutni veljavnosti 
prometnih pravil, lastnostih ceste, vremenskih razmerah in za podatke o fazah dogodkov, ki se 
programirano izvajajo po scenariju.  
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Slika 5.1. Simulator vožnje Nervtech 

Za sledenje pogledu je bil uporabljen sistem Tobii Pro Glasses 2 (TobiiPro 2020), sestavljen iz 
manjšega računalnika oziroma snemalne naprave, vezane na očalom podobno »glavno« enoto 
(Slika 5.2). Vanjo so vgrajeni štirje senzorji za sledenje pogledu (dva za vsako oko), žiroskop, 
merilec pospeška, mikrofon in HD kamera. Orodje pri frekvenci 60 Hz beleži podatke o lastnem 
položaju in pospešku, širini zenic ter smeri in poziciji pogleda v lastnem koordinatnem sistemu. 
Sočasno zajema tudi video iz subjektove perspektive, v katerem je z rdečo krožnico označena 
izračunana lokacija pogleda.  

  
Slika 5.2. Sledilnik pogledu Tobii. Prevedeno po TobiiPro (2020). 
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5.3 Ocena sposobnosti za vožnjo 
Ocena sposobnosti za vožnjo je bila določena s standardnim postopkom v subspecialistični 
ambulanti za voznike s posebnimi potrebami. Paciente so tja napotili osebni zdravniki oziroma 
specialisti z nevroloških ali travmatoloških kliničnih oddelkov.   

Postopek je sestavljen iz štirih delov, ki so jih v eksperimentu vedno izvajale iste osebe –   
specialist medicine dela, prometa in športa, klinični psiholog, inženir strojništva, usposobljen 
za funkcionalno testiranje, in inštruktor vožnje, usposobljen za delo z osebami s posebnimi 
potrebami. 

5.3.1 Klinična ocena 
V prvem delu ocenjevalnega postopka zdravnik specialist pregleda medicinsko dokumentacijo 
in anamnezo. Tu so pomembni predvsem podatki o resnosti poškodbe in simptomov. Na 
primeru NMP, ki je v našem vzorcu najpogostejši razlog za napotitev, so to ocena GCS, čas od 
poškodbe in trajanje izgube zavesti. Preverijo se tudi kontraindikacije za ponovno vožnjo kot 
so epilepsija, zelo zmanjšano vidno polje in dezinhibiranost zaradi hudega frontalnega 
sindroma.  

Na oceno vplivajo tudi socialni in demografski dejavniki, na primer starost, poklic, vozniške 
izkušnje in navade ter osebnostne značilnosti pred poškodbo oziroma boleznijo.  

5.3.2 Nevropsihološko testiranje 
Nevropsihološko testiranje se izvaja na področju deljene in selektivne pozornosti, hitrosti 
miselnega procesiranja in izvršilnih sposobnosti. Pozornost se preverja z računalniško 
implementacijo baterije Test of Attentional performance (TAP-M) (Zimmermann in Fimm 
2002). Zaradi časovnih omejitev so bili za preizkus izbrani le testi Alertness, Distractibility, 
Go/No go in Divided Attention. Uspeh na teh testih določajo merila hitrosti reagiranja, napak 
ali izpustitev. Dodaten opis nalog oziroma preučevanih funkcij je na voljo v spodnji tabeli:     

Tabela 5.2. Izbrani testi pozornosti baterije TAP-M 
Ime testa Funkcija Naloga 

Alertness Hitrost procesiranja 
informacij 

Čim hitrejše reagiranje (s pritiskom na gumb) 
na pojav znaka na zaslonu 

Distractibility Zmožnost ohranjanja 
osredotočene pozornosti 

Zanemarjanje motečih znakov na obrobju in 
reagiranje na pravilne znake v sredini 

Go / No go Inhibicija neprimernih 
odzivov 

Selektivno odzivanje na določen tip dražljajev 
in izpuščanje napačnih 

Divided 
Attention 

Zmožnost procesiranja 
dveh sočasnih nalog 

Sočasno odzivanje na vizualno in avditorno 
nalogo 

Za ocenjevanje izvršilnih sposobnosti se uporablja test londonskega stolpa, ki preverja 
kognitivne sposobnosti višjega reda, kot sta načrtovanje in reševanje problemov (Culbertson in 
Zillmer 2005). Izpraševalec testirancu predstavi več parov konfiguracije kroglic, postavljenih 
v stolpe. Testiranec mora pri vsakem paru eno konfiguracijo preurediti tako, da postane enaka 
drugi. Izpraševalec ob tem beleži števila potez, uspešno rešenih nalog ter kršitev pravil in 
časovnih omejitev. Sočasno meri tudi čase izvršitve, iniciacije (načrtovanja) in reševanja 
problema.  
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5.3.3 Funkcionalno testiranje 
Funkcionalno testiranje se izvaja s posebno merilo napravo Mediatester (umar et al. 2003; 
Zupan in Marinček 2013), ki z naborom različnih nalog in meritev ocenjuje odzivnost, vidno 
zaznavanje in funkcionalnost rok in nog. Ocenjevanje sestavljajo naslednje meritve: 

1. Meritev momenta sile: 
a. na zavorni stopalki, 
b. pri obračanju v desno, z levo, desno in obema rokama in 
c. pri obračanju v levo, z levo, desno in obema rokama. 

2. Merjenje reakcijskih časov: 
a. med sprostitvijo stopalke za plin in pritiskom na zavoro, na zvočni in svetlobni 

signal, 
b. na svetlobni signal, pri naključnem prižigu ene izmed 18 luči, razporejenih pred 

»vetrobranskim steklom«, in 
c. na svetlobni signal, pri čemer mora pacient pravilno reagirati glede na prevladujočo 

barvo (rdeča/zelena) v kombinaciji treh luči.  
3. Test pospeševanja: 

a. pacient z nadzorovanjem pritiska na stopalko za plin čim bolj natančno sledi krivulji 
na zaslonu. Meritev se izvaja trikrat, z različnimi krivuljami. 

4. Testiranje vidnega polja s perimetrično napravo. 

5.3.4 Vožnja v stvarnih razmerah 
Vožnja v stvarnih razmerah poteka pod nadzorom inštruktorja vožnje v območju 25 km od 
rehabilitacijske ustanove. Vključuje glavne cestnoinfrastrukturne elemente v naselju in zunaj 
njega, vključujoč avtocesto. Inštruktor spremlja pacientovo vožnjo in na koncu napiše poročilo 
o splošnem stilu vožnje, posebnostih in potencialnih nevarnostih. Z ocenami 1-5 izpolni tudi 
standardni obrazec, katerega postavke se nanašajo na: 

- sposobnost prilagajanja hitrosti vremenu in prometnim razmeram, 
- sposobnost manevriranja (zaviranje, pogled v vzvratno ogledalo), 
- razdaljo med vozili, 
- vedenje v prometu (obzirnost do drugih udeležencev v prometu), 
- upoštevanje prometnih pravil v cestnem prometu, 
- načrtovanje vožnje in 
- lateralni položaj (glede na črto; v krožiščih, križiščih). 

5.3.5 Končna ocena 
Po končanih preizkusih ekipa ocenjevalcev odloči, ali bo pacientu dovoljeno voziti brez 
omejitev, sploh ne bo dovoljeno ali pa bo dovoljeno z omejitvami ali prilagoditvami. Ti pogoji 
lahko zahtevajo predelavo avtomobila ali pa vožnjo omejijo samo na določeno območje (npr. 
30 km od doma), samo podnevi, v spremstvu druge osebe in podobno.   

5.4 Eksperimentalni postopek 
Dovoljenje za izvedbo raziskave je podelila Komisija za medicinsko etiko URI - Soča.  

K raziskavi so bili povabljeni vsi pacienti, ki so bili v času izvajanja napoteni v  Ambulanto za 
voznike s posebnimi potrebami ter so sodelovali pri vseh delih standardnega ocenjevalnega 
postopka (odsek 5.3).  
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Udeleženci so bili seznanjeni z namenom in potekom raziskave ter bili obveščeni, da bodo 
podatki zbirani in obdelovani anonimno ter da je udeležba prostovoljna in jo je mogoče 
kadarkoli prekiniti. 

Eksperiment je potekal v sklopu nevropsihološke obravnave, ki je skupaj z odmori trajala 
približno 2 uri. Vožnja v simulatorju je trajala približno 30 minut in je zajemala uvodni ter tri 
testne scenarije, vedno v enakem vrstnem redu. Udeležencem je bilo naročeno le to, da naj 
vozijo, kot da gre za resnično vožnjo.  

Po vožnji v simulatorju so udeleženci izpolnili še demografski vprašalnik o izobrazbi, starosti, 
boleznih in poškodbah. 

5.4.1 Scenariji vožnje 
Scenariji vožnje so bili razviti v sodelovanju s prometnimi strokovnjaki iz Zavarovalnice 
Triglav, ki so priskrbeli informacije o pogostih okoliščinah prometnih nesreč. Scenariji 
primarno niso bili razviti za namene medicinske diagnostike in rehabilitacije, temveč za splošno 
rabo, predvsem za namene izobraževanja, promocije in ocenjevanja tveganja (Triglav Lab 
2020).  

Scenariji so bili oblikovani v programskem paketu za razvoj realističnih prometnih okolij – 
SCANeR Studio (AVSimulation 2020). Paket sestavljajo orodja in modeli za oblikovanje 
cestnega okolja in vremenskih razmer, simuliranje dinamike vozil in nadzor vedenja ostalih 
udeležencev v prometu.  

Scenariji so simulirali ruralno, avtocestno in mestno okolje s spremenljivo količino prometa. 
Vključevali so nepričakovane dogodke z različnimi stopnjami tveganja, ki so preizkušali 
voznikove prometne sposobnosti. Podrobnejši opis scenarijev je podan v dodatku k nalogi. 

5.5 Opazovane spremenljivke 
Na podlagi podatkov, ki jih med vožnjo zapisuje simulator, so bili izračunani različni opisni 
parametri. Ti zajemajo reakcijske čase, značilnosti subjektovega nadzora nad vozilom, podatke 
o pravilnosti vožnje in spremenljivke, izračunane iz podatkov o sledenju pogledu.  

5.5.1 Reakcijski čas 
Na koncu vsakega scenarija (tudi uvodnega) sta se na zaslonu izrisala znak STOP in slika s 
puščico označenega zavorne stopalke (Slika 5.3). Ob pojavu znaka so se subjekti morali 
nemudoma ustaviti, čemur je sledil prehod v nov scenarij. Sočasno se je meril reakcijski čas od 
pojava znaka do trenutka, ko je sila na zavorni stopalki presegla 75 N. 

 
Slika 5.3. Vozniško okolje in navodilo za zaustavitev v uvodnem scenariju 



27 
 

5.5.2 Nadzor vozila  
Mere longitudinalnega in lateralnega nadzora vozila predstavljajo opisne spremenljivke  
hitrosti, pospeška, trzaja in položaja na voznem pasu. Poleg teh so se beležili tudi položaji 
stopalk in krmila, iz katerih sta izračunani frekvenci zaviranja in obratov volana.  

Tabela 5.3. Spremenljivke nadzora vozila 
Mera Opis 
Hitrost Povprečje hitrosti v km/h 
SD hitrosti Standardni odklon hitrosti v km/h 
SD pospeška Standardni odklon pospeška v m/s2 
Trzaj Povprečje trzaja v m/s3 
SD položaja na pasu Standardni odklon razdalje med vozilom in sredino 

voznega pasu (m) 
Položaj plinske stopalke Povprečni položaj stopalke za plin (na intervalu [0,1]). 
SD plinske stopalke Standardni odklon položaja stopalke za plin 
Sila zavorne stopalke Povprečna sila pritiska na zavorno stopalko (N), med 

zaviranjem. Zaviranje je bilo prepoznano, ko je sila na 
zavorni stopalki presegla 50 N 

SD zavorne stopalke Standardni odklon sile pritiska na zavorno stopalko (N), 
med zaviranjem 

Frekvenca zaviranja Število zaviranj na sekundo 
SD volanskega kota Standardni odklon volanskega kota v stopinjah 
Frekvenca zavijanja Število obratov smeri volana (nad 5°) na sekundo 

 

 

5.5.3 Pravilnost vožnje 
V sklopu merjenja upoštevanja cestnoprometnih predpisov se je beležila uporaba smernikov pri 
zavijanju in menjavi pasov, upoštevanje varnostne razdalje v izbranih situacijah, delež vožnje 
nad hitrostno omejitvijo in število nesreč. Spremljalo se je tudi ustavljanje pri semaforjih in 
stop znakih, ki pa je bilo pri vseh voznikih enako. Ker opažanje lahko izraža napako pri 
beleženju, smo spremenljivki izločili. 

Tabela 5.4. Spremenljivke pravilnosti vožnje 
Mera Opis 

Kršitve varnostne razdalje Stopnja kršitve varnostne razdalje 2 sekund v izbranih 
situacijah  

Prekoračitve hitrosti Delež časa, ko je bila hitrost vozila nad predpisano 
omejitvijo 

Zanemarjanje smernikov Delež opuščanja rabe smernikov pri spremembi smeri ali 
menjavi voznega pasu 

Številno nesreč Število zaznanih trkov 
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5.5.4 Gibanje oči 
Iz podatkov o sledenju pogledov so bili izračunani opisni parametri, ki se nanašajo na 
razpršenost in fokus pogledov ter poglede v interesnih regijah. Predpostavljali smo še, da bolj 
prizadeti vozniki zaradi slabših kognitivnih kapacitet dojemajo vožnjo kot bolj naporno, zato 
smo izračunali tudi štiri parametre, ki so se v raziskavi Čegovnik idr. (2018) preučevali v 
kontekstu kognitivne obremenitve.  

Tabela 5.5. Spremenljivke gibanja oči 
Mera Opis 
Povprečje vertikalne osi Povprečje vertikalne komponente položaja vseh pogledov na 

zaslonih 
SD vertikalne osi Standardni odklon vertikalne komponente položaja vseh 

pogledov na zaslonih 
SD horizontalne osi Standardni odklon horizontalnih komponent položaja vseh 

pogledov na zaslonih 
Srednji zaslon Delež pogledov na srednjem zaslonu 
Levo ogledalo Delež pogledov v levo ogledalo 
Desno ogledalo Delež pogledov v desno ogledalo 
Vzvratno ogledalo Delež pogledov v vzvratno ogledalo 
Armaturna plošča Delež pogledov na armaturni plošči (števcih in tabličnem 

zaslonu) 
Širina zenic Povprečna širina obeh zenic (mm)2 
Frekvenca mežikanja Število mežikov na sekundo. Mežiki so definirani kot 0,1-0,4s 

dolgi izpadi beleženja podatkov o širini zenic, kolikor traja 
tipičen človeški mežik (BioNumbers 2020). 

Hitrost premikanja oči Vsota evklidskih razdalj med vsemi pari zaporednih točk v 
koordinatnem sistemu sledilnika, deljena s pretečenim časom 

Delež fiksacij 
 
 

Razmerje med številom vseh meritev in številom tistih, ki so 
bile prepoznane kot osredotočene – tj. kadar so bile tri 
zaporedne meritve položaja pogleda znotraj radija 30 točk na 
zaslonu. 

 

5.6 Statistična analiza 
5.6.1 Primerjava skupin    
Skupine sposobnih, nesposobnih in pogojno sposobnih voznikov so bile med seboj primerjane 
z analizo variance (ANOVA) s post hoc analizo z Bonferronijevimi popravki. Analiza je 
vključila vse opazovane parametre, opisane v odseku 4.5, posebej za vsak scenarij.  

                                                 
2 V pupilometričnih raziskavah se običajno opazujejo relativne spremembe glede na referenco v določenih 
svetlobnih razmerah, saj se osnovna širina zenic pri posameznikih precej razlikuje. Ta raziskava ni imela 
konstantnih svetlobnih razmer, ki bi omogočale izračun relativne širine zenic, hkrati pa velikost vzorca ni zadostna, 
da bi se razlike izničile s povprečenjem. Spremenljivka ima zato lahko le informativen pomen. 
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Podatki, ki so od prvega ali tretjega kvartila odstopali za vrednost, ki je bila večja od treh 
interkvartilnih razponov, so bili prepoznani kot ekstremni in odstranjeni iz vzorca. Podatki so 
bili testirani za predpostavki homogenosti variance in normalnost porazdelitve, ki pa sta bili v 
nekaterih primerih kršeni. Zaradi nehomogenih varianc je bila uporabljena robustnejša 
Welchova ANOVA, nenormalna porazdelitev pa z vidika napake tipa I ni bila problematična, 
saj so bili vzorci dovolj in približno enako veliki.  

5.6.2 Klasifikacija voznikov   
Za klasifikacijo bolnikov je bila uporabljena metoda podpornih vektorjev (angl. Support Vector 
Machine – SVM). Gre za dokaj fleksibilno in robustno metodo strojnega učenja, primarno 
uporabljano za namene binarnega razvrščanja, ki pa se lahko uporabi tudi za regresijo in 
večrazredno napovedovanje. Uporabnost metode je raznolika, primeri uporabe na področju 
simulacije vožnje pa vključujejo napovedovanje utrujenosti (Puspasari et al. 2018), kognitivne 
obremenitve (Son et al. 2013), vožnje pod vplivom alkohola (Chen in Chen 2017) in 
agresivnega voznega stila (Wang et al. 2017) ter identifikacijo voznikov (Qian et al. 2010). 

Prednost metode je, da omogoča ločevanje podatkov, ki niso linearno ločljivi, saj z uporabo 
jedrnih funkcij populacijo primerkov preslika v višjedimenzionalni prostor ter jih loči s 
hiperravnino (nelinearno mejo v prostoru vhodnih podatkov), ki maksimira razlike med 
razredoma. V dodatku k nalogi je podan poenostavljen matematični opis metode, podrobnejši 
pregled teorije in dokazov pa je na voljo v Vapnik (1998) ter v Christianini in Shawe-Taylor 
(2013). 

 
Slika 5.1. Ponazoritev uporabe jedrne funkcije, ki podatke, ki jih ni mogoče linearno ločiti, preslika v 

višjedimenzionalni prostor, kjer je to mogoče 

5.6.2.1 Izgradnja modelov 
V nadaljevanju so modeli najprej naučeni na vseh kombinacijah spremenljivk in scenarijev, 
nato pa le na tistih, kjer je analiza variance pokazala značilne razlike med skupinami. Zanimalo 
nas je namreč, ali v podatkih obstajajo statistično neznačilni vzorci, ki bi nosili uporabne 
informacije, ali le vnašajo nepotreben šum. 

Modeli so bili naučeni in testirani na dveh nalogah – trirazredni, kjer so bili razvrščeni vsi trije 
razredi (sposobni, pogojni in nesposobni), ter dvorazredni, kjer sta bili vključeni samo skupini 
vozniško sposobnih in nesposobnih bolnikov.  

Po priporočilih Ben-Hura in Westona (2010) je najprej preizkušen model z linearnim jedrom in  
nato primerjan s poljubnim nelinearnim. Za slednjega je izbrano radialno jedro, ki se uporablja 
za splošne namene ter naj bi se povečini bolje obneslo.  
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Za nastavitev hiperparametrtov je bila pri obeh modelih izbrana vrednost konstante za 
uravnavanje kazenske spremenljivke C = 0,5, parameter, ki pri modelih z radialnim jedrom 
uravnava pomembnost posameznih primerkov na učenje pa γ = 1/št. atributov.  

Uspešnost modelov je bila preverjena z 10-kratno prečno validacijo, za ocenjevanje uspešnosti  
pa sta bili izbrani klasifikacijska točnost in AUC (angl. Area Under the Curve) – površina pod 
krivuljo karakteristike sprejemnika. Klasifikacijska točnost pomeni razmerje med pravilno 
napovedanimi primeri in vsemi primeri, AUC pa predstavlja verjetnost, da bo klasifikator 
naključnemu primeru iz pozitivnega razreda dodelil višjo vrednost kot naključnemu primeru iz 
negativnega razreda (Fawcett 2006). Poročane vrednosti izbranih mer predstavljajo povprečje 
preko vseh delitev prečnega preverjanja, pri trirazredni nalogi pa tudi povprečno uspešnost 
klasifikatorjev za vsakega od treh razredov. 
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6 Rezultati 
Statistično značilne razlike med skupinami so bile v reakcijskih časih opažene v vseh scenarijih, 
vrednosti mer nadzora vozila in upoštevanja cestnoprometnih predpisov pa so se razlikovale 
samo v avtocestnem in mestnem scenariju, ne pa tudi v ruralnem. Podobno so se pri parametrih 
gibanja oči medskupinske razlike pokazale le v avtocestnem scenariju, in sicer pri deležu 
pogledov v desnem in vzvratnem ogledalu. 

Tabela 6.1. Rezultati primerjave skupin z analizo variance 
 Podeželje Avtocesta Mesto 
 F p F p F p 
Reakcijski čas 5,28 ,007 13,52 ,000 8,79 ,000 
Nadzor vozila       
 Hitrost 0,97 ,383 0,56 ,572 0,58 ,560 
 SD hitrosti 1,02 ,345 0,45 ,637 0,00 ,998 
 SD pospeška 0,12 ,884 0,66 ,520 2,39 ,097 
 Trzaj 2,21 ,116 0,92 ,403 1,53 ,222 
 SD položaja na pasu 1,53 ,223 2,9 ,061 7,65 ,001 
 Položaj plinske stopalke 0,4 ,672 0,35 ,708 1,67 ,195 
 SD plinske stopalke 0,13 ,879 0,57 ,566 1,53 ,223 
 Sila zavorne stopalke 1,82 ,168 0,89 ,414 1,42 ,247 
 SD zavorne stopalke 1,3 ,279 0,22 ,807 0,47 ,625 
 Frekvenca zaviranja 2,12 ,126 0,30 ,741 1,57 ,213 
 SD volanskega kota 0,57 ,569 4,02 ,022 2,22 ,115 
 Frekvenca zavijanja 1,71 ,187 3,86 ,025 0,53 ,589 
Pravilnost vožnje 
 Kršitve varnostne razdalje 0,88 ,419 0,36 ,697 / / 
 Prekoračitve hitrosti 2,19 ,118 0,55 ,580 4,43 ,015 
 Zanemarjanje smernikov 0,52 ,596 3,79 ,027 1,42 ,247 
 Številno nesreč 0,04 ,966 1,96 ,147 4,41 ,015 
Gibanje oči 
 Povprečje vertikalne osi  0,54 ,585 1 ,373 1,31 ,277 
 SD vertikalne osi 0,50 ,607 2,28 ,109 0,02 ,977 
 SD horizontalne osi 2,88 ,064 0,01 ,987 0,26 ,769 
 Srednji zaslon 1,78 ,175 0,01 ,991 0,11 ,897 
 Levo ogledalo 2,02 ,140 1,04 ,359 1,14 ,326 
 Desno ogledalo 2,62 ,079 5,10 ,008 0,62 ,541 
 Vzvratno ogledalo 1,14 ,326 6,32 ,003 0,72 ,489 
 Armaturna plošča 0,05 ,953 1,86 ,163 0,52 ,599 
 Širina zenic 1,24 ,295 2,02 ,140 1,71 ,118 
 Frekvenca mežikanja 2,97 ,058 2,96 ,058 2,01 ,142 
 Hitrost premikanja oči 1,68 ,194 0,78 ,463 1,54 ,220 
 Delež fiksacij 2,71 0,73 0,7 ,502 2,38 ,099 
Opomba: S krepko pisavo so označeni statistično značilni rezultati (p<,05) 
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Post hoc analiza je pokazala, da so se nesposobni vozniki v primerjavi s sposobnimi odzivali 
bistveno počasneje v vseh treh scenarijih: ruralnem (p=,026), avtocestnem (p<,001) in mestnem 
(p<,001). V primerjavi s pogojno zmožnimi vozniki so nezmožni reagirali počasneje le v 
ruralnem (p=,017) in avtocestnem scenariju (p<,001), vendar je potrebno opozoriti, da so bili 
reakcijski časi v mestnem scenariju zaradi napake pri beleženju podatkov izmerjeni za manjše 
število udeležencev (n=67). 

 
Slika 6.1. Reakcijski časi glede na skupino, posamično v treh scenarijih (interval zaupanja = 95%) 

Glede mer nadzora vozila sta se sposobna in nesposobna skupina razlikovali v variabilnosti 
volanskega kota (p=,023) in frekvenci zavijanja (p=,020) v avtocestnem scenariju, v mestnem 
pa v variabilnosti položaja na pasu (p=,001). Pri vseh treh spremenljivkah so bile vrednosti 
višje pri nesposobni skupini, variabilnost položaja na pasu v urbanem scenariju pa je bila 
značilno višja tudi v primerjavi s skupino pogojno sposobnih (p=,26). 

 
Slika 6.2.  Mere nadzora vozila, ki so v določenem scenariju izražale statistično značilne razlike, glede na 

skupino. Z leve proti desni: SD volanskega kota in frekvenca zavijanja na avtocesti ter SD položaja na voznem 
pasu v mestu (interval zaupanja = 95%). 

Pri pravilnosti vožnje so se statistično značilne razlike pokazale le med vozniško sposobnimi 
in nesposobnimi udeleženci, in sicer pri zanemarjanju smernikov v avtocestnem scenariju 
(p=,27) ter v prekoračitvi hitrosti (p=,13) in številu nesreč (p=,005) v mestnem scenariju. Tudi 
v teh primerih so bile vrednosti vseh treh spremenljivk višje pri nesposobni skupini. 
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Slika 6.3. Mere pravilnosti vožnje, ki so izražale statistično značilne razlike, glede na skupino. Z leve proti desni: 

nepravilna raba smernikov na avtocesti ter število nesreč in prekoračitev hitrosti v mestu (interval zaupanja = 
95%). 

Primerjava parametrov gibanja oči je pokazala, da so na avtocesti sposobni vozniki desnemu 
ogledali namenili večji delež pogledov kot nesposobni (p=,014) in pogojno sposobni vozniki 
(p=,042), v rabi vzvratnega ogledala pa sta se razlikovali le pogojno sposobna in sposobna 
skupina (p=,002).  

 
Slika 6.4. Spremenljivki gibanja oči, ki sta izražali statistično značilne razlike, glede na skupino. Levo je delež 

pogledov v desno, desno pa delež pogledov v vzvratno ogledalo na avtocesti (interval zaupanja = 95%). 

Pri gibanju oči se je pokazalo tudi nekaj statistično neznatnih trendov, kjer je bilo neodvisno od 
scenarija mogoče opaziti spreminjanje vrednosti z oceno vozniških sposobnosti. Te 
spremenljivke vsebujejo povprečje vertikalne osi, hitrost premikanja oči in delež fiksacij (Slika 
6.5). 
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Slika 6.5. Spremenljivke gibanja oči glede na skupino in scenarij so v vseh scenarijih kazale povezanost z oceno 

vozniške sposobnosti, ki pa ni bila statistično značilna. Od zgoraj navzdol: povprečje vertikalne osi, hitrost 
premikov oči in delež fiksacij (interval zaupanja = 95%).  
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6.1 Klasifikacija voznikov  
Pri modelih, ki so bili naučeni na vseh atributih, se je pokazalo, da po klasifikacijski točnosti 
najuspešnejša modela pravilno razvrstita 51% primerov pri trirazredni in 73% primerov pri 
dvorazredni nalogi, pri čemer se je v obeh primerih bolje izkazal model z radialnim jedrom. 
Glede na AUC se je pri trirazredni nalogi bolje izkazal model z linearnim, pri dvorazredni pa 
model z radialnim jedrom. Vrednosti obeh mer uspešnosti v vseh kombinacijah modelov in 
nalog so prikazane v Tabeli 6.2. 

Tabela 6.2. Uspešnost SVM modelov, ki so bili naučeni na vseh opazovanih spremenljivkah, 
pri trirazrednem in dvorazrednem razvrščanju 
 Trirazredna naloga 

(večinski razred = 36%) 
Dvorazredna naloga 

(večinski razred = 51%) 
Jedro Točnost AUC Točnost AUC 
Linearno  ,474 ,678 ,672 ,742 
Radialno  ,505 ,650 ,731 ,782 

Izbira le tistih atributov, ki so pri analizi variance izražali statistično značilne razlike med 
skupinami, je izboljšala napovedno uspešnost modelov glede na obe meri uspešnosti pri obeh 
nalogah in obeh jedrih (Tabela 6.3).  

Tam se je izkazalo, da najuspešnejša modela pravilno razvrstita 59% primerov v trirazredni ter 
82% primerov v dvorazredni nalogi. Pri trirazredni nalogi se je bolje izkazal model z radialnim, 
pri dvorazredni pa model z linearnim jedrom. Glede na mero AUC pa se je pri obeh nalogah 
bolje izkazal model z linearnim jedrom, in sicer z vrednostjo 0,73 pri trirazredni in 0,82 pri 
dvorazredni nalogi.  

Tabela 6.3. Uspešnost SVM modelov, ki so bili naučeni na izbranih spremenljivkah, pri 
trirazrednem in dvorazrednem razvrščanju 
 Trirazredna naloga 

(večinski razred = 36%) 
Dvorazredna naloga 

(večinski razred = 51%) 
Jedro Točnost AUC Točnost AUC 
Linearno  ,558 ,728 ,821 ,815 
Radialno  ,589 ,698 ,791 ,794 

Slabost metode podpornih vektorjev je težavno interpretiranje odločitev modela oziroma 
prispevka posameznih atributov. Da bi ugotovili, kako dobro primerke ločujejo posamezni 
atributi, smo na vsakemu atributu naučili modele za trirazredno in dvorazredno nalogo ter jih 
razporedili po klasifikacijski točnosti, kar prikazuje Slika 6.6. Najboljši so rezultati pri 
reakcijskem času na avtocesti ter SD položaja na voznem pasu in številu nesreč v mestu, 
najslabši pa pri deležu pogledov v vzvratnem in desnem ogledalu na avtocesti.  
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Slika 6.6. Klasifikacijske točnosti modelov, naučenih na posameznih atributih, pri trirazredni in dvorazredni 
nalogi. Modeli so od leve proti desni razvrščeni glede na povprečno stopnjo klasifikacijske točnosti v obeh 

nalogah, vodoravni črti pa predstavljata večinska razreda. Črke v oklepajih označujejo scenarije: R – ruralni, A – 
avtocestni, M – mestni. 
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7 Razprava 
V tem poglavju so najprej po sklopih spremenljivk ločeno komentirane glavne ugotovitve 
statistične analize, postavljena nerešena vprašanja ter podani predlogi za nadaljnje 
raziskovanje. V nadaljevanju so komentirani rezultati razvrščanja voznikov, ki jim sledi opis 
omejitev raziskave, v zaključku pa so rezultati umeščeni v kontekst raziskovalnih vprašanj.   

7.1 Reakcijski čas 
Kot najpomembnejši in najbolj dosleden diskriminator za razločevanje voznikov so se izkazali 
reakcijski časi, pri katerih so se statistično značilne razlike pokazale neodvisno od scenarija. V 
nasprotju z ostalimi simuliranimi dogodki ta ni oponašal resničnih pojavov, saj je bil merjen po 
izrisu jasnega in vpadljivega signala.  

Kljub »nenaravnosti« dogodka je bilo mogoče opaziti, da je diskriminativnost meritev variirala 
glede na okolje. Rangiranje spremenljivk po napovedni vrednosti je namreč pokazalo, da so 
rangi reakcijski časov dokaj razpršeni, od prvega na avtocesti do osmega v mestu, kar bi lahko 
bila posledica različnih predhodnih okoliščin.  

V zadnjem delu vožnje, pred meritvijo reakcijskih časov, je bila na avtocesti vidljivost slaba in 
dogajanje mirno, v mestu pa ravno nasprotno. Obstaja verjetnost, da je kateri izmed teh 
dejavnikov vplival na nivo pripravljenosti na nepričakovane dogodke in posledično tudi na 
reakcijski čas. 

Prihodnje usmeritve: Dejavniki odzivanja 

V prihodnje bi bilo smiselno preveriti, kako na odzivnost voznikov vplivajo okolijske 
lastnosti in pri katerih reakcijski časi kažejo najbolj robustne rezultate. 
Predlagamo, da se preučijo dejavniki, ki lahko vplivajo na voznikovo pričakovanje 
nevarnosti oziroma pripravljenost na reagiranje. Kot omenjeno, ti lahko vključujejo 
»kaotičnost« dogajanja v okolici in vidljivost, preverijo pa naj se tudi vplivi različnih vrst 
dogodkov, ki lahko služijo kot signal za merjenje odzivnosti, npr. razne ovire na cesti (otrok, 
žival, pnevmatika…), »izsiljevanje«, prižig rdeče luči na semaforju ali nenadno zaustavljanje 
sprednjega avtomobila. 
Smiselno bi bilo tudi preveriti, koliko meritev reakcijskega časa je potrebnih, da z ustrezno 
zanesljivostjo zajamejo voznikovo sposobnost odzivanja. Na premajhno število meritev 
namreč preveč vplivajo napake zaradi naključja, če jih je preveč, pa nepotrebno zapletejo 
scenarij in zasedejo prostor, ki bi bil lahko namenjen merjenju ostalih spremenljivk. 

7.2 Nadzor vozila 
V nasprotju z nekaterimi prejšnjimi raziskavami, kjer so se razlike med bolniki in zdravimi 
pokazale tudi v longitudinalnem nadzoru vozila (npr. hitrosti in pospešku), so se v tej raziskavi 
skupine razlikovale le v lateralnem nadzoru.  

Razlike v krmiljenju (tj. SD volanskega kota in frekvenca zavijanja) so bile zaznane v 
avtocestnem scenariju, vendar se niso odražale v spremenljivosti položaja na pasu, ravno 
nasprotno pa je bilo opaženo v mestnem scenariju. Tam  je analiza razkrila značilne razlike le 
v spremenljivosti položaja na pasu, ne pa tudi v spremenljivkah, ki so bile izpeljane iz podatkov 
o položaju krmila. To opažanje je bilo glede na navidezno povezanost parametrov presenetljivo, 
vendar je informativno glede njihovih prednosti in slabosti z vidika zasnove orodij za 
ocenjevanje vozniških sposobnosti. 
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Na ravnih cestah, kot je bila tista v avtocestnem scenariju, voznik lahko stabilno ohranja položaj 
na cesti brez znatnejšega obračanja volana. Različni položaji sicer povečajo splošno 
spremenljivost, vendar ta ne pove veliko o sposobnosti upravljanja vozila, če so bili položaji 
dalj časa stabilno vzdrževani. Po drugi strani pa odkloni v položaju volana zahtevajo stalno 
obračanje zaradi ohranjanja položaja na cesti in zato nosijo več informacij o stabilnosti vozila. 

Na cestah z ovinki in zavoji, kakršne so bile tiste v mestnem scenariju, je potrebnega več 
manevriranja. Takšno manevriranje poveča spremenljivost krmiljenja, zato so izpeljani 
parametri manj občutljivi na razlike, ki potencialno nastanejo zaradi nevroloških dejavnikov. V 
takšnih okoliščinah je spremenljivost položaja na voznem pasu bolj informativen parameter, saj 
je neodvisen od ukrivljenosti ceste.  

Pri rangiranju spremenljivk se je pokazalo, da se je spremenljivost položaja na pasu v mestu 
izkazala bolje kot spremenljivki krmiljenja na avtocesti. Domnevamo, da je to zaradi težjega 
ohranjanja stabilnosti vozila pri zavijanju, česar na avtocesti, ki je bila relativno ravna, ni bilo 
treba početi. Poleg tega je na spremenljivost v krmiljenju na avtocesti lahko vplivalo tudi 
menjavanje voznega pasu, ki pa ne izraža nujno težav v nadzorovanju vozila in zato v parameter 
vnašajo šum.  

Ob upoštevanju teh opažanj bi morale prihodnje raziskave skrbno oblikovati okolje, da bi to 
čim bolj ustrezalo izbranim meram, ali pa izbrati takšne parametre, ki bi čim bolj ustrezali 
značilnostim okolja. Na primer; če ocenjevalca zanima voznikova sposobnost ohranjanja 
stabilnosti vozila pri vožnji po vijugasti cesti, je spremenljivost položaja na voznem pasu 
verjetno najprimernejši parameter.   

Prihodnje usmeritve: Mere lateralnega nadzora vozila 

Glede na pogosto pojavnost medskupinskih razlik v lateralnem nadzoru vozila v pričujoči in 
predhodnih raziskavah je smiselno, da simulatorski instrumenti, ki se uporabljajo za 
ocenjevalne namene, spremljajo to lastnost. A kot kažejo naše ugotovitve, je vprašljivo, 
katero mero izbrati in na kakšen način oblikovati okolje, da bodo rezultati čim bolj robustni. 
Kolikor vemo, se še nobena dosedanja raziskava ni osredotočala na preučevanje teh 
dejavnikov v odnosu do nekega kriterija vozniške sposobnosti. Da bi našli najustreznejši 
parameter, zato predlagamo, da se v prihodnosti izvedejo raziskave, ki bodo primerjale 
različne mere lateralnega nadzora. Te naj med drugim vključujejo spremenljivost volanskega 
kota in položaja na voznem pasu ter obrate volana in zdrse s ceste. Hkrati naj se preverijo 
tudi vplivi različnih značilnosti prometnega okolja, kot so hitrost vožnje ter ukrivljenost, 
širina, nagib in naklon ceste. 

7.3 Pravilnost vožnje 
Pri analizi pravilnosti vožnje je bilo ugotovljeno, da nesposobni vozniki, v primerjavi s 
sposobnimi, na avtocesti pogosteje zanemarjajo smernike. To opažanje nekoliko nasprotuje 
rezultatom raziskave Classen et al. (2011b), ki poroča o manjšem številu napak v nakazovanju 
smeri pri vzorcu bolnikov z možganskimi poškodbami, vendar je njihova raziskava vključevala 
križišča, ki pa v naš avtocestni scenarij niso bila zajeta. Opažanje morda lahko razložimo s 
težavami v pozornosti, ki se izražajo v različnem odzivanju na notranja in zunanja vodila 
vedenja. Na avtocesti so vse situacije, ki so zahtevale uporabo smernika, izhajale iz menjav 
voznega pasu. Odločitev o menjavi voznega pasu je bila vedno stvar voznikove izbire, torej 
notranje motivacije, v ostalih scenarijih, ki so vključevala križišča in kjer ni bilo zaznati 
značilnih razlik, pa so bili udeleženci usmerjani preko navigacije, torej od zunaj. Tu gre za dva 
ločena kognitivna mehanizma, ki sta lahko tudi ločeno prizadeta (Brown in Marsden 1988).  



39 
 

Ta pojav je bil preučevan tudi med vožnjo, in sicer pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo, ki 
imajo težave z delovanjem na podlagi notranje motivacije (Stolwyk et al. 2005). Vendar pa so 
bolniki s PB ali drugimi parkinsonizmi predstavljali le majhen del našega vzorca, zato bi za 
potrditev te domneve potrebovali dodatne raziskave.  

Prihodnje usmeritve: Vodila vedenja 

Notranja in zunanja motivacija delujeta po ločenih mehanizmih, ki sta lahko ločeno prizadeta 
in ne nazadnje tudi individualno ocenjena. Smiselno bi bilo preveriti, ali so primanjkljaji v 
notranje ali zunanje motiviranem vedenju na cesti povezani z nevropsihološkimi merili, ki 
se uporabljajo za ocenjevanje teh kognitivnih mehanizmov.  
Ker je bil pojav do sedaj raziskan le pri bolnikih s PB, bi bilo to skupino v prihodnjih 
raziskavah smiselno obravnavati ločeno in morebiti primerjati z drugimi. 

Omeniti je vredno tudi, da udeleženci niso dosledno uporabljali signalizacije. V povprečju 
smernika niso uporabili kar v 70% primerov, kar je precej višje od »naravne« pojavnosti 
zanemarjanja, ki se giblje med 10 in 50% (Faw 2013; Ponziani 2012).  Čeprav je bilo 
udeležencem naročeno, naj vozijo, kot da gre za resnično vožnjo, je zavedanje, da ostali vozniki 
niso resnični, morda vplivalo na njihovo odločanje o nakazovanju smeri.   

Prihodnje usmeritve: Dojemanje simuliranih voznikov 

Neskladnost med stopnjo zanemarjanja smernikov v resničnih okoliščinah in tisto, ki je bila 
zaznana v tej raziskavi, poraja dvome o veljavnosti tega merila.  
Namen nakazovanja smeri je predvsem obveščanje ostalih voznikov, da ti lažje pričakujejo 
naše vedenje na cesti. Domnevamo, da razlog za naše opažanje tiči v drugačnem dojemanju 
soudeleženih v simuliranem prometu, češ da so se vozniki zavedali, da ti delujejo 
programirano in zato komunikacija z njimi ni potrebna. Zanimivo bi bilo raziskati, ali bi 
vozniki ravnali drugače, če bi jim bilo rečeno, da ostala vozila nadzirajo resnični ljudje. 

Rezultati so tudi pokazali, da so nesposobni vozniki v mestnem scenariju pogosteje prekoračili 
hitrostno omejitev kot sposobni. Kljub nekaterim izjemam (npr. Yamin et al. 2015) so bolniki 
v preteklih raziskavah vozili počasneje, zato je to opažanje spodbudilo dodatno poizvedbo. Ta 
je pokazala, da se stopnje prekoračenja omejitev med scenariji precej razlikujejo. Najvišje 
medskupinsko povprečje je bilo zabeleženo pri avtocestnem scenariju (M=,141, SD=,118), 
sledila pa sta mu ruralni (M=,072, SD=,121) in mestni (M=,042, SD=,057) scenarij. Kako torej 
pojasniti, zakaj je do razlik med skupinami prišlo prav v mestnem scenariju, kjer je bil delež 
prekoračitev omejitev hitrosti najmanjši? Možna razlaga, ki opažanja uskladi s predhodnimi 
ugotovitvami o počasnejši vožnji nevroloških bolnikov, je, da so nezmožni vozniki v mestu 
pogosteje prezrli znake za omejitev hitrosti 30 km/h ter so se zanašali na znanje o normativni 
omejitvi, ki v naseljih znaša 50 km/h. Okvare pozornosti so pri nevroloških bolnikih vendarle 
pogoste, tako pri možganskih poškodbah (Mathias in Wheaton 2007) kot pri 
nevrodegenerativnih boleznih (Sharma et al. 2016). Takšna razlaga se ujema tudi z 
ugotovitvami Milleville-Pennel et al. (2010), ki so pokazali, da pacienti z možganskimi 
poškodbami med vožnjo manj (vizualno) raziskujejo okolico ter zanemarjajo oddaljene in 
obrobne dele prizorišča.  
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Prihodnje usmeritve: Zaznavanje prometnih znakov 

V prihodnje bi bilo smiselno podrobneje raziskati zaznavanje, prepoznavanje in upoštevanje 
prometnih znakov. V takšni raziskavi bi lahko preverili, ali je sledilnik pogleda zabeležil 
pogled v bližini prometnega znaka in ali je temu sledila ustrezna vedenjska sprememba, v 
tem primeru prilagoditev hitrosti. Raziskovanje znakov bi bilo mogoče združiti tudi s prej 
omenjenimi dejavniki pričakovanja meritve reakcijskih časov. Preučili bi na primer lahko, 
ali znak, ki opozarja na sledeč dogodek, denimo divjad na cesti, spremeni odzivnost nanj. 

V mestu so imeli nesposobni vozniki tudi več prometnih nesreč kot sposobni. Ta scenarij je 
vseboval gostejši promet in več situacij, kar se ujema s predhodnimi raziskavami, ki so pri 
bolnikih zaznale višjo stopnjo nesreč v mestnem okolju (Pavlou et al. 2016b) in v bolj težavnih 
scenarijih (Cyr et al. 2009). Ker je preprečevanje nesreč glavni cilj ocenjevanja vozniških 
sposobnost, bi bil ta parameter lahko eden najpomembnejših meril. Pretekle raziskave so 
pokazale, da slabši rezultati v simulatorju napovedujejo udeleženost v prometni nesreči 
(Hoffman and McDowd 2010) in da se simulirana in stvarna vožnja ujemata pri vedenjskih 
merilih, kot so napake v vožnji (Mayhew et al. 2011, Shechtman et al. 2009) in zaznavanje 
nevarnosti (Underwood et al. 2011). Kljub manku raziskav, ki bi izrecno povezovale nesreče v 
simulatorju z nesrečami na cesti, obstaja verjetnost, da bi se napovedna moč simulatorskih 
ocenjevalnih metod mogoče povečala, če vključijo okolja, ki posnemajo stvarne okoliščine z 
višjim tveganjem za nesrečo. Pri spremenljivkah o pravilnosti vožnje je voznike najbolj 
ločevalo prav število prometnih nesreč v mestu, kar dodatno kaže na pomembnosti tega merila.  

7.4 Gibanje oči in vizualno raziskovanje 
Razlike v spremenljivkah gibanja oči so se pokazale le na avtocesti. Delež pogledov v desno 
ogledalo je bil pri sposobni skupini višji kot pri ostalih dveh, delež pogledov v vzvratno 
ogledalo pa se je razlikoval le med sposobno in pogojno skupino, kar je bilo presenetljivo. 
Pričakovali bi namreč, da če se lastnosti vožnje spreminjajo v smeri vozniške zmožnosti in da 
če se v nekem parametru sposobna skupina razlikuje od pogojne, se bo kvečjemu v enaki meri 
razlikovala tudi od nesposobne. Ker se je to pokazalo le v tem primeru, brez očitnega pojasnila, 
je opažanje mogoče pripisati izjemi oziroma naključju.  

Pri razvrščanju voznikov se je izkazalo, da sta spremenljivki komaj boljši od naključja, sploh 
pri trirazredni nalogi, kar ju je pri rangiranju uvrstilo na zadnji dve mesti.  

Prihodnje usmeritve: Pogledovanje v ogledala 

V tej raziskavi so bili pogledi v ogledala beleženi le kot delež časa v določeni interesni regiji, 
kar pa v kontekstu celotne vožnje ni najbolj povedno, saj so ti deleži relativno majhni, poleg 
tega pa jih je težko interpretirati v smislu pravilnosti vožnje. Čeprav je smiselno ohranjati 
pregled nad dogajanjem na cesti, je ogledala zares potrebno uporabiti le v določenih 
situacijah, na primer pri menjavanju pasu ali spremembi smeri (Zakon o pravilih cestnega 
prometa, 42. člen). Zato predlagamo, da se raziskave v prihodnje osredotočijo zgolj na takšne 
situacije, kjer bi se natančneje preverilo, ali je voznik ustrezno pregledal okolico. 

Pri spremenljivkah gibanja oči so zanimiva tudi opažanja trendov, ki sicer niso bili statistično 
značilni, vendar so se ne glede na scenarij povprečja skupin dosledno spreminjala z oceno 
vozniških sposobnosti. Ti parametri vključujejo povprečje vertikalne osi, hitrost premikov oči 
in delež fiksacij.  

Nižje povprečje vertikalne osi je mogoče interpretirati kot nagnjenost k usmerjanju pozornosti 
na bližje dele prizorišča. Povprečje je bilo najnižje pri sposobni, najvišje pa pri nesposobni 
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skupini, kar nekoliko nasprotuje predhodnim ugotovitvam. Bolniki z možganskimi poškodbami 
naj bi se namreč bolj osredotočali na bližje dele prizorišča kakor zdravi vozniki (Milleville-
Pennel et al. 2010). 

Po drugi strani pa se trendi hitrosti premikanja oči in deleža fiksacij bolj ujemajo s pričakovanji. 
Prva spremenljivka je namreč z vozniškimi omejitvami padala, druga pa naraščala, kar kaže na 
potencialno povezavo vzorcev vizualnega raziskovanja in vozniške sposobnosti. Še vedno pa 
gre pri teh opažanjih za statistično neznačilne trende, zato takšnih sklepanj ni mogoče ustrezno 
utemeljiti. Opažanja lahko služijo kvečjemu kot smernice za nadaljnje raziskovanje. Analiza 
gibanja oči je bila navsezadnje dokaj površinska, prometno okolje pa zelo dinamično, zaradi 
česar bi potencialne nevrološko pogojene značilnosti težje prišle do izraza. Gibanje oči bi bilo 
zato morda smiselno preučiti v bolje definiranih ter omejenih okoljih in situacijah. 

Prihodnje usmeritve: Gibanje oči v določenih izsekih 

Smiselno bi bilo preveriti, ali obstajajo izseki vožnje, kjer so razlike v deležu fiksacij, hitrosti 
premikanja oči in povprečju vertikalne osi dovolj velike, da bi lahko razločevale voznike. 
Znano je na primer, da se vozniki med zavijanjem bolj osredotočajo na tangento točko, da 
lažje ohranijo položaj na cesti, na ravnih odsekih pa bolj prosto pogledujejo naokoli 
(Milleville-Pennel et al. 2010). Če bi se analiza osredotočila le na takšne odseke vožnje, bi 
se iz vzorcev gibanja oči mogoče dalo izluščiti bolj povedne značilnosti, ki bi se močneje 
povezovale z vozniško sposobnostjo. 

Pomembno je tudi izpostaviti, da v nasprotju s primanjkljaji nadzora vozila in pravilnosti 
vožnje, ki se dokaj podobno izražajo pri vseh večjih skupinah bolezni, to za gibanje oči ne velja. 
V tej raziskavi so vzorec sestavljali bolniki z mešanimi nevrološkimi boleznimi, te pa na 
vizualno raziskovanje vplivajo različno, kar je lahko zameglilo rezultate. Pri analizi gibanja oči 
bi bilo zato v prihodnosti potrebno voznike ločiti po tipu bolezni. 

Prihodnje usmeritve: Razčlemba po bolezenski skupini 

Pri raziskavah gibanja oči bi morali vzorce razdeliti glede na bolezen, saj bolezni različno 
vplivajo na vizualno raziskovanje.  
Predvsem bi bilo treba preučiti, kateri vzorci gibanja oči nakazujejo primanjkljaj, kateri pa 
prilagoditev nanj.  
Hkrati bi morali upoštevati tudi dejavnike, kot sta starost oziroma vozniške izkušnje, za 
katere je znano, da so povezani z različnimi vzorci raziskovanja okolice (Konstantopoulos et 
al. 2010). 

7.5 Klasifikacija voznikov s strojnim učenjem 
Pri razvrščanju voznikov z metodo podpornih vektorjev so se mere uspešnosti gibale v zmernih 
vrednostih. V raziskovalnem smislu je takšna uspešnost zadovoljiva in izraža diskriminativen 
potencial modela, ni pa zadostna za klinično uporabo in diagnostiko. Metode in modeli, ki so 
bili uporabljeni v tej raziskavi, bi se zato v praksi lahko uporabljali le v presejalne namene 
oziroma za informiranje o nadaljnjih korakih, ne bi pa mogli povsem nadomestiti obstoječih 
metod, sploh pri pogojno sposobnih voznikih.     

Pri modelih, ki so bili naučeni na vseh atributih, so se tisti z radialnim jedrom izkazali za 
uspešnejše. To kaže, da v podatkih so neke nelinearne značilnosti, vendar potencialni 
informacijski prispevek njihove prepoznave ne odtehta dodatne negotovosti, ki jo vnese 
vključitev večjega števila atributov.  
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Modeli, ki uporabljali le tiste spremenljivke, ki so izražale statistično značilne razlike med 
skupinami, so namreč v vseh primerih delovali bolje. Pri teh med uporabo linearnega in 
nelinearnega jedra ni bilo bistvenih razlik oziroma je prvo celo omogočalo nekoliko boljše 
rezultate. Iz tega je mogoče sklepati, da so razredi glede na izbrane spremenljivke linearno 
ločljivi, to pa se tudi ujema s pričakovanji, saj so se vrednosti izbranih spremenljivk spreminjale 
z oceno vozniške sposobnosti (izjema je delež pogledov v vzvratno ogledalo na avtocesti).  

Naši rezultati kažejo, da je pri razvrščanju voznikov bolje uporabiti le tiste spremenljivke, ki se 
jasno povezujejo z vozniškimi sposobnostmi. Poleg pa se v takšnih primerih uporaba metod za 
reševanje nelinearnih problemov ne zdi potrebna, saj v model vnašajo nepotrebno 
kompleksnost. 

7.6 Omejitve 
Glede omejitev raziskave je vredno poudariti, da scenariji niso bili zasnovani za medicinske, 
temveč za izobraževalne in promocijske namene, usmerjene predvsem na zdravo populacijo. 
Pristop, ki bi se že v procesu oblikovanja bolj osredotočil na bolnike, bi verjetno privedel do 
bolj robustnih rezultatov. Raziskava bi na primer lahko vključila sekundarne naloge, ki se v 
raziskavah nevroloških bolnikov pogosto uporabljajo za zajem deficitov pozornosti. Poleg tega 
bi raziskava lahko vključevala tudi daljša obdobja brez znatnega dogajanja na cesti. Udeleženci 
so bili zaradi pogostosti nepredvidljivih dogodkov v scenarijih verjetno bolj pripravljeni na 
nepričakovano, kot bi bili v resnični vožnji. 

Nadaljnje omejitve predstavljajo dejavniki, ki bi lahko vplivali na vožnjo, vendar pri zasnovi 
niso bili upoštevani. Mnogi udeleženci so na primer jemali zdravila s možnimi vplivi na 
sposobnost za vožnjo, vendar jim ni bilo naročeno, naj spremenijo režim vnosa, saj je za 
ohranjanje njihovega zdravja jemanje zdravil pomembnejše kot ocena vozniških zmožnosti. 
Takšna zdravila sicer povečini nimajo večjih psihoaktivnih učinkov, saj pod vplivom teh tako 
ali tako ne bi smeli voziti. Običajno gre za zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, antiepileptike, 
antidepresive in podobno, ki večinoma ne učinkujejo pomembno na kognitivno funkcioniranje, 
temveč na vožnjo vplivajo kvečjemu posredno, s spodbujanjem utrujenosti ali upočasnjenosti.  

Ne nazadnje so imele preučevane skupine tudi neuravnovešeno demografsko in diagnostično 
sestavo. K raziskavi so bili namreč povabljeni vsi bolniki, ki so bili v času izvedbe udeleženi v 
ocenjevalnem programu, zato teh dejavnikov ni bilo mogoče nadzorovati. Najbolj so izstopali 
pogojno sposobni vozniki, ki so bili v povprečju starejši, kar je sovpadalo z manjšim deležem 
NMP ter večjim deležem netravmatskih poškodb in progresivnih nevrodegenerativnih bolezni. 
Vendar pa te razlike kažejo tudi dejanske razlike med populacijami. Starejši voznikom se 
namreč pogosteje izdajajo pogojna vozniška dovoljenja, saj  izražajo več samoomejevanja 
(Naumann et al. 2011) ter so smatrani za bolj ubogljive.  

7.7 Zaključek 
Raziskava je bila izvedena z vizijo informiranja razvoja simulatorskih metod, s poudarkom na 
oblikovanju scenarijev, ki bi se uporabljali v rehabilitaciji nevrološko prizadetih voznikov in 
ocenjevanju njihovih vozniških sposobnosti. V tem odseku so znova povzete glavne ugotovitve, 
in podani odgovori na raziskovalna vprašanja. 

1. Ali se sposobni, pogojno sposobni in nesposobni vozniki razlikujejo v značilnostih vožnje?  

Rezultati so pokazali, da je s simulatorjem vožnje mogoče zabeležiti razlike v različnih merah 
značilnosti vožnje. Med 29 opazovanimi spremenljivkami so se statistično značilne razlike 
pokazale pri devetih. V vseh primerih z izjemo enega (deleža pogledov v vzvratno ogledalo na 
avtocesti) so se značilnosti vožnje spreminjale v smeri vozniške sposobnosti. Najslabše 
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rezultate so dosegali nesposobni vozniki, pogojno sposobni vmesne, sposobni pa najboljše, kar 
se ujema z našimi pričakovanji.  

Večinoma so bile razlike statistično značilne le med sposobnimi in nesposobnimi vozniki, 
pogojno sposobni pa so se od ostalih značilno razlikovali le v nekaj primerih. To opažanje kaže, 
da so meje med skupinami zabrisane, kar ne nazadnje odraža visoko variabilnost v skupini 
pogojno sposobnih voznikov. Pogoji za obnovitev vozniškega dovoljenja so namreč zelo 
raznoliki in segajo od zahtev po predelavi vozila do strogih omejitev, kot je vožnja samo znotraj 
5 km od bivališča. 

2. V katerem voznem okolju med vozniki prihaja do največjih razlik? 

Med opazovanimi spremenljivkami so le reakcijski časi izražali razlike v vseh scenarijih, ostale 
spremenljivke pa so bile bolj odvisne od okolja. Pri teh so se skupine vedno razlikovale le v 
enem scenariju, avtocestnem ali mestnem, nikoli pa v ruralnem.   

Pričakovali smo, da bo z vidika razločevanja voznikov mestni scenarij zaradi gostote prometa 
in zapletenosti dogajanja najbolj diskriminatoren. Čeprav se je izkazalo, da je na avtocesti več 
spremenljivk izražalo razlike med skupinami kot v mestu, so bili v mestu razločevalni potenciali 
spremenljivk načeloma boljši. Glede na to, da na podeželju z izjemo reakcijskih časov ni bilo 
opaziti razlik med skupinami, rezultati sovpadajo s predhodnimi spoznanji, da so težavna in 
prometna okolja bolj diskriminatorna.    

3. Ali je na podlagi podatkov o vožnji v simulatorju mogoče zadovoljivo napovedati 
pacientovo oceno vozniške sposobnosti? 

Izkazalo se je, da je na podlagi podatkov o vožnji mogoče z zmerno uspešnostjo napovedati 
oceno sposobnosti. Takšni rezultati so dosegli najbolj optimistična pričakovanja in sovpadajo 
ali pa celo presegajo rezultate napovedovanja z orodji, kot so nevropsihološki testi.    

Z vidika razvoja simulatorskih orodij v prihodnje so ti rezultati obetavni ter razkrivajo 
ocenjevalne, presejalne ali drugače informativne potenciale. Potrebne pa bodo še dodatne 
izboljšave in razvoj, preden bo tehnologija lahko privzeta za omenjene namene.  
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Dodatek  
Opisi scenarijev 
0. Uvodni scenarij 

Uvodni scenarij je bil namenjen seznanjanju z vozilom in okoljem. Udeležencem je bilo preko 
navodil na zaslonu naročeno, naj preizkusijo funkcije vozila; speljejo, vijugajo, zavirajo, 
prižigajo luči in smernike. Navigacija jih je vodila skozi ruralno okolje z dvosmernimi cestami, 
mimo počasnega traktorja ter skozi tri križišča. Pred koncem se je na zaslonu pojavilo okno z 
opozorilom na sledečo meritev reakcijskega časa.  

1. Podeželje 

 
Slika D1.1. Shema ruralnega scenarija 

Ruralni scenarij je potekal po dvopasovnih cestah v naselju in zunaj njega, kjer za osebna vozila 
veljata omejitvi 50 in 90 km/h. Pot je dolga 4,2 km in traja približno 5 minut, sestavlja pa jo 
sedem tveganih situacij: 

1. Pred voznikom na ravnini počasi vozi traktor. Po nasprotnem pasu se pripelje pet 
avtomobilov z različnimi medsebojnimi razdaljami, ki ponujajo bolj ali manj ugodne 
priložnosti za prehitevanje. Kmalu za tem, ko mimo zapelje zadnji avtomobil, se traktor 
umakne s ceste. 

2. Cesta vodi v naselje, kjer voznika na nižjo hitrostno omejitev 50 km/h dodatno opomni 
znak. Na cesti ni prometa, po pločnikih pa se sprehajajo pešci. Na desni strani na postaji 
stoji avtobus izza katerega pritečeta dva otroka, ki prečkata cesto. Sočasno se na zaslonu 
na armaturni plošči pojavi obvestilo »Novo sporočilo!«, ki ga spremlja zvočni signal. 
Scenarij je programiran na način, da voznik otroka ne zadene, če vozi pod hitrostjo 50 
km/h in pravočasno reagira.  

3. Na robu cestišča se pojavi vijugajoč kolesar. Po nasprotnem pasu vozijo avtomobili, ki 
vozniku otežujejo prehitevanje. 

4. Oster levi ovinek s poškodovanim cestiščem. Voznik je na okoliščini opozorjen z 
znakoma za nevaren ovinek in neravno vozišče.   

5. Pregledno križišče s prednostno cesto. Z desne strani pripelje hitro vozeč osebni 
avtomobil, ki ne kaže znakov ustavljanja. Če voznik zmanjša hitrost, drveči avtomobil 
križišče prečka pred njim, v nasprotnem primeru pa se nenadno ustavi.  

6. Oster in slabo pregleden desni ovinek, na katerega opozorita znak in tabla z opozorilom 
»Nevaren cestni odsek!«. Po sredini ceste pripelje motorist, ki se v zadnjem trenutku 
postavi na svoj pas. Za njim po sredini pripelje še en motorist, ki se ne umakne.   
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7. Navigacija na armaturni plošči voznika vodi levo v slabo preglednem neprednostnem 
križišču s znakom stop. Z desne strani se pripelje kolona treh avtomobilov, pri čemer 
nobeden ne zavije. Ko gre kolona mimo in se pojavi priložnost za zavijanje, z leve strani 
pridrvi motorist. 
 

2. Avtocesta 

Avtocestni scenarij je potekal po 5,2 km dolgem odseku rahlo ukrivljene štiripasovne avtoceste 
in je trajal približno 4 minute. Med scenarijem so se spreminjale vremenske in prometne 
okoliščine: 

 
Slika D1.2. Shema avtocestnega scenarija 

1. Scenarij se začne na uvoznem pasu z omejitvijo hitrosti 90 km/h. Priključitev na 
avtocesto otežujeta počasen avtomobil pred voznikom in tovorno vozilo na levem pasu.  

2. Dva osebna avtomobila s počasno (~80 km/h) vzporedno vožnjo zasedata oba pasova 
in onemogočata prehitevanje. Vozilo na prehitevalnem pasu se umakne ob voznikovi 
reakciji (pomežik z lučmi ali pritisk na hupo) ali po 25 sekundah vzporedne vožnje.  

3. Spust megle z vidljivostjo 100 m. Voznika na meglo približno 500 m prej opozorita 
tabla z napisom »Pozor megla!« in znak za območje s pogostim pojavom megle, ki 
hitrost v megli omejuje na 70 km/h. Nekoliko kasneje se na levem robu prehitevalnega 
pasu ob ograji pojavita policijsko vozilo in karamboliran avtomobil, čemur sledi gost 
promet s spremenljivo hitrostjo.  

3. Mesto 

Mestni scenarij so sestavljale štiripasovne, dvopasovne in enosmerne ceste s hitrostnimi 
omejitvami 70, 50 in 30 km/h. 1,5 km dolga pot je trajala približno 5 minut vožnje v gostem 
prometu, ki so ga sestavljali pešci, kolesarji in raznolika vozila.  
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Slika D1.3. Shema mestnega scenarija 

1. Scenarij se začne na štiripasovni cesti z omejitvijo 70 km/h. V obe smeri poteka zmerno 
gost promet, po pločnikih pa se gibljejo pešci in kolesar. Navigacija v prvem križišču 
vodi naravnost, v naslednjem, kjer je prižgana rdeča luč, pa levo. Ob prehodu za pešce 
na levi strani stoji več ljudi. Ko se prižge zelena luč, prehod prečkata kolesar, ki je 
vzporedno z voznikom vozil po pločniku, ter pešec, ki prihaja z nasprotne strani. Če 
voznik predolgo čaka, avto za njim dvakrat potrobi.  

2. Enosmerna ulica z omejitvijo 30 km/h. Na obeh straneh se po pločnikih premikajo pešci 
in kolesar, na desni strani pa so parkirana vozila. Otrok, ki hodi po levem pločniku, za 
trenutek stopi na cesto. Nekaj metrov izza parkiranega avtomobila na cesto stopi moški 
in se ustavi, ko zagleda avtomobil. 

3. Slabo pregledno križišče na neprednostni cesti. Z leve in desne strani vozijo avtomobili, 
ko gredo mimo, pa prehod z leve strani prečkata še pešec in skuter. Pojavi se priložnost, 
da voznik zapelje skozi križišče, nato pa z desne strani po prehodu prečka cesto še en 
pešec. 

4. Enosmerna ulica, podobna kot v točki 2, vendar z manjšim številom pešcev. Več metrov 
pred voznikom z desne čez cesto steče otrok. Nekoliko kasneje izza parkiranega 
avtomobila na cesto priteče še deklica,  a ustavi, ko zagleda avtomobil. Na koncu ulice 
na cesto zavije parkiran avtomobil, ki dejanje pospremi s smernikom ter se ustavi pred 
semaforjem. 

5. Vozilo pred voznikom čaka zeleno luč na semaforju in nakazuje zavoj desno. Ko se luč 
prižge, vozilo spelje le, če ga voznik opozori z lučmi ali hupo. V nasprotnem primeru 
počaka na novo zeleno luč. Navigacija voznika vodi levo po prazni dvosmerni cesti. 

6. Dolg desni ovinek po prometni cesti s kolesarsko stezo na desni in pločnikom na obeh 
straneh. Sredi ovinka na nasprotnem pasu stoji avtobus, za njim pa kolona avtomobilov. 
V bližini avtobusa voznik dobi dohodni klic (na armaturnem zaslonu se izriše simbol za 
klic, ki ga spremlja zvonjenje), z desne strani pa pritečeta ženska in deklic in se ustavita 
na kolesarski progi. Sočasno izza avtobusa pripelje skuter, ki nepravilno prečka cesto.  

7. Navigacija vodi naravnost v prednostnem križišču, v ulico, kjer so na obeh straneh 
parkirani avtomobili. Na začetku desnega pločnika stoji napačno parkiran kombi, izza 
katerega pritečeta in se ustavita dva otroka. Z nasprotne strani pripelje skuter, ki 
diagonalno prečka križišče in »izsili« voznika.  



47 
 

Matematični opis metode podpornih vektorjev (SVM) 
Pri metodi podpornih vektorjev je populacija primerkov predstavljanja v obliki vektorjev 
atributov v d-dimenzionalnem prostoru ℝd, ki spadajo v enega izmed dveh razredov, 
pozitivnega ali negativnega. Učna množica je torej sestavljena iz parov (xi, yi) ∈ ℝd×{±1} za 
i ∈ 1..n, pri čemer xi predstavlja vektor atributov, yi pa oznako njegovega razreda. 

Učenje SVM zadeva iskanje hiperravnine, ki najbolje ločuje razreda oziroma prostor razdeli na 
način, da so primerki z negativnimi vrednostmi na eni, primerki s pozitivnimi vrednostmi pa na 
drugi strani. Pri postavljanju ravnine so tako pomembni le tisti primerki, ki so ravnini na vsaki 
strani najbližje, imenovani podporni vektorji, ostali, bolj oddaljeni, pa na njeno lego ne vplivajo.  

Če hiperravnino zapišemo v obliki  

𝐰𝐰 ∙ 𝐱𝐱 + 𝑏𝑏 = 0 

pri čemer je b prag ravnine, w pa normalni vektor, morajo vsi učni primerki ustrezati pogojem 

� 𝐰𝐰 ∙ 𝐱𝐱𝐢𝐢 + 𝑏𝑏 ≥ +1, za 𝑦𝑦𝑖𝑖 = +1 
𝐰𝐰 ∙ 𝐱𝐱𝐢𝐢 + 𝑏𝑏 ≤ −1, za 𝑦𝑦𝑖𝑖 = −1  

kar lahko zapišemo tudi kot  

𝑦𝑦𝑖𝑖(𝐰𝐰 ∙ 𝐱𝐱𝐢𝐢 + 𝑏𝑏) ≥ 1,    𝑖𝑖 ∈ {1 …𝑛𝑛}  

in izpeljemo odločitveno funkcijo v spodnji obliki:  

𝑓𝑓(𝐱𝐱) = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑛𝑛(𝐰𝐰 ∙ 𝐱𝐱 + 𝑏𝑏). 

Razreda lahko ločuje več hiperravnin ali pa nobena, zato iskanje najprimernejše ravnine postane 
optimizacijski problem, s ciljem maksimiranja razdalje med ravnino in podpornimi vektorji  
M=2/||w||, imenovane rob, oziroma z iskanjem najkrajše normale w.  

 
Slika D2.1. Več možnih (levo) in optimalna hiperravnina (desno). Rdeča barva označuje podporne vektorje. 

Optimizacijski problem torej lahko formuliramo kot 

minimiziraj 𝑓𝑓(𝐰𝐰, 𝑏𝑏) ։= 
1
2
‖𝐰𝐰‖2 

pri pogojih 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝐰𝐰 ∙ 𝐱𝐱𝐢𝐢 + 𝑏𝑏) ≥ 1, za vsak 𝑖𝑖 ∈ {1 …𝑛𝑛}. 

Če razmejitev z ravnino ni mogoča, lahko vpeljemo tudi kazensko spremenljivko ξi, ki v modelu 
dopušča določeno mejo napake, s čimer problem postane:  
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minimiziraj 𝑓𝑓(𝐰𝐰,𝑏𝑏, 𝝃𝝃) ։= 
1
2
‖𝐰𝐰‖2 + 𝐶𝐶� 𝜉𝜉𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

pri pogojih 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝐰𝐰 ∙ 𝐱𝐱𝐢𝐢 + 𝑏𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝜉𝑖𝑖 , 𝜉𝜉𝑖𝑖 ≥ 0, za vsak 𝑖𝑖 ∈ {1 …𝑛𝑛}. 

C v tem primeru predstavlja hiperparameter, ki določa pomembnost kazenske spremenljivke ξi, 
oziroma določa, kako bodo napačno razvrščeni primeri vplivali na učenje. Nižji C pomeni širši 
rob in s tem večjo možnost za napačno razvrstitev primerkov, višji C pa pomeni strogo 
omejitev, kar lahko vodi v pretirano prileganje modela.  

 
Slika D2.2. Vpliv parametra C 

Metoda podpornih vektorjev omogoča tudi razvrščanje podatkov, ki niso linearno ločljivi, kar 
je pri resničnih problemih pogost pojav. To stori z vpeljavo preslikave φ, ki učno množico 
preslika v višjedimenzionalni prostor, imenovan prostor značilk. Takšna funkcija, imenovana 
tudi jedrna funkcija, ima obliko  

𝐾𝐾�𝐱𝐱𝐢𝐢, 𝐱𝐱𝐣𝐣� = 𝜑𝜑(𝐱𝐱𝐢𝐢) ∙ 𝜑𝜑�𝐱𝐱𝐣𝐣� 

in omogoča operacije v prostoru poljubnih dimenzij, brez dodajanja večjih računskih zahtev. 
Obstaja več vrst jedrnih funkcij, ki zaradi raznolikosti preslikav in hiperparametrov za njihovo 
optimizacijo omogočajo reševanje različnih nelinearnih problemov. Pogosto uporabljene jedrne 
funkcije so: 

- linearna: 𝐾𝐾�𝐱𝐱𝐢𝐢, 𝐱𝐱𝐣𝐣� =  �𝐱𝐱𝐢𝐢 ∙  𝐱𝐱𝐣𝐣�, 
- polinomska: 𝐾𝐾�𝐱𝐱𝐢𝐢, 𝐱𝐱𝐣𝐣� =  �𝐱𝐱𝐢𝐢 ∙  𝐱𝐱𝐣𝐣 + 1�

𝑝𝑝
,  

- radialna: 𝐾𝐾�𝐱𝐱𝐢𝐢, 𝐱𝐱𝐣𝐣� =  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−γ�𝐱𝐱𝐢𝐢 − 𝐱𝐱𝐣𝐣�
2
� in 

- sigmoidna: 𝐾𝐾�𝐱𝐱𝐢𝐢, 𝐱𝐱𝐣𝐣� =  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛ℎ�κ�𝐱𝐱𝐢𝐢 − 𝐱𝐱𝐣𝐣� + 𝑐𝑐�.  

Vpeljava poljubne jedrne funkcije optimizacijski problem spremeni v  

minimiziraj 𝑓𝑓(𝐰𝐰,𝑏𝑏, 𝝃𝝃) ։= 
1
2
‖𝐰𝐰‖2 + 𝐶𝐶� 𝜉𝜉𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

pri pogojih 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝐰𝐰 ∙ 𝜑𝜑(𝐱𝐱𝐢𝐢) + 𝑏𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝜉𝑖𝑖 , 𝜉𝜉𝑖𝑖 ≥ 0, za vsak 𝑖𝑖 ∈ {1 …𝑛𝑛}. 

Pri optimizacijskem problemu gre za iskanje vezanega ekstrema, ki ga je mogoče razrešiti z 
vpeljavo Lagrangeevih množiteljev in Karush–Kuhn–Tuckerjevega izreka, kar je podrobneje 
opisano v Vapnik (1999). V končni obliki tako lahko odločitveno funkcijo oziroma naučen 
klasifikator izrazimo kot:   
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𝑓𝑓(𝐱𝐱) = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑛𝑛(𝐰𝐰 ∙ 𝜑𝜑(𝐱𝐱) + 𝑏𝑏) = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑛𝑛 �� 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖(𝐱𝐱𝐢𝐢 ∙ 𝜑𝜑(𝐱𝐱)) + 𝑏𝑏
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
� 

pri čemer so αi Lagrangeevi množitelji, φ(∙) preslikava v prostor značilk, x podporni vektor 
hiperravnine, ki razvršča primere, b realno število, ki definira njeno funkcijo, w pa norma te 
ravnine. 

SVM omogoča tudi reševanje večrazrednih problemov, kjer je postopek potrebno ponoviti za 
vsako kombinacijo razredov (Hsu in Lin 2002). V tem primeru se izgradi toliko klasifikatorjev, 
kolikor je razredov, pri čemer so v posameznem klasifikatorju učni primerki iz enega razreda 
primerjani s primerki iz ostalih. Novi primerki so nato razvrščeni v razred z najvišjo vrednostjo 
odločitvene funkcije, ki združuje dvorazredne klasifikatorje:  

𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟(𝐱𝐱) = arg max 
𝑖𝑖=1…𝑘𝑘

�𝐰𝐰𝑖𝑖 ∙ φ𝑖𝑖(𝐱𝐱) + 𝑏𝑏𝑖𝑖�. 
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