
Εθνικό Μεηζόβιο Πολσηετνείο  
τολή Πολιηικών Μητανικών  
Σομέας Μεηαθορών και σγκοινωνιακής Τποδομής 

 

ΤΥΕΣΙΗ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΦΘΕΙΑ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΜΕ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΩΝ 

ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ  

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΣΑΛΙΑ ΒΙΣΣΩΡΑΣΟΤ 

Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Καθηγηηής ΕΜΠ 

Αθήνα, Ιούλιος 2016 
 





Bαςικά ςτάδια Διπλωματικήσ Εργαςίασ 

1. Κακοριςμόσ ςτόχου 

2. Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ 

3. Θεωρθτικό Υπόβακρο 

4. Συλλογι ςτοιχείων 

5. Στατιςτικι επεξεργαςία 

6. Αποτελζςματα Ανάλυςθσ 

7. Συμπεράςματα 

8. Προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα  



Στόχοσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 

H ςυςχζτιςθ δεδθλωμζνθσ και αποκαλυφκείςασ ςυμπεριφοράσ του 
οδθγοφ με χριςθ των διαγνωςτικϊν ςτοιχείων του οχιματοσ 

 

Ανάπτυξθ μακθματικοφ μοντζλου που αποτυπϊνει επαρκϊσ και με 
ακρίβεια τθ ςχζςθ εξαρτθμζνων και ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν 

 

Κακοριςμόσ μεταβλθτϊν που περιγράφουν βζλτιςτα τθν 
αποκαλυφκείςα ςυμπεριφορά του οδθγοφ 

 

Ερμθνεία των αποτελεςμάτων – προςεγγίςεισ  



Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη 

Χριςθ ειδικϊν ςυςκευϊν - Αποκαλυφκείςα Συμπεριφορά 

• Αντιμετϊπιςθ οδικϊν ατυχθμάτων 

• Συςτιματα καταγραφισ δεδομζνων  Η/Υ (άμεςθ αποκικευςθ κι 
επεξεργαςία πλθροφοριϊν) 

• Ζκκεςθ ενόσ οδθγοφ ςε πείραμα  βελτίωςθ οδθγικισ 
ςυμπεριφοράσ (κατανόθςθ ςφαλμάτων μζςω θχθτικισ ειδοποίθςθσ) 

• Σθμαςία προςαρμοςτικότθτασ του τεχνολογικοφ μζςου ςτισ 
απαιτιςεισ κάκε οδθγοφ (πλθροφορία από ειδικοφσ αντί από ειδικζσ 
ςυςκευζσ) 



Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη  

Δεδθλωμζνθ ςυμπεριφορά - Ερωτθματολόγιο  

 

+ απλό ςτθν κατανόθςθ, χαμθλό κόςτοσ, ςφντομα αποτελζςματα, 
χριςθ ςε τομείσ όπωσ marketing- προτίμθςθ καταναλωτϊν και ςε 

ςυγκοινωνιακζσ μελζτεσ όπωσ προτίμθςθ τρόπου μετακίνθςθσ 

- Ο άνκρωποσ ςυχνά άλλο δθλϊνει κι άλλο πράττει  

 

Συνδυαςμόσ μεκόδων για εξάλειψθ βαςικϊν μειονεκτθμάτων 

κάκε μεκόδου  



Θεωρητικό Υπόβαθρο 

• Γραμμική παλινδρόμηςη 
(Linear Regression)  

• Εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ=                       
Συνεχείσ 

 

• Ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ= 
διακριτζσ (υπό μορφι 0 και 
1) 

 

Στατιςτικοί ζλεγχοι  
 
• 0.4< Adjusted R²<0.9 (άνω 
του 0.9 κα διλωνε ότι 
ςυγκρίνουμε όμοια ςτοιχεία) 
 
• Στατιςτικι ςθμαντικότθτα   
t=test>1.69  ι Sig<0.05 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 



Συλλογή Στοιχείων 

•Oδθγικι εμπειρία 
•Στοιχεία οχιματοσ 
• Ιςτορικό ςυμβάντων 
• Οδθγικι Ικανότθτα 
• Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά 
 
17 οδηγοί 
77 ερωτήςεισ  
 ΤΝΔΤΑΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

1) Κωδικοποιθμζνεσ απαντιςεισ ςε Excel (0,1,2…) 
2) Δεδομζνα/δευτερόλεπτο ςε αρχείο csv και μετατροπι ςε Excel 

3) Ενιαία βάςθ δεδομζνων ςε excel με τισ μετριςεισ και τισ απαντιςεισ των οδθγϊν 
  

Μετρήςεισ για περίοδο τριών μηνών 
• Απότομα φρεναρίςματα 
• Απότομεσ επιταχφνςεισ 
• Διανυόμενθ απόςταςθ ςε χιλιόμετρα 
κτλπ  

Ερωτηματολόγιο Συςκευή OBD  



Προκαταρκτική Στατιςτική Ανάλυςη 

 Επτά ςτουσ 17 οδθγοφσ που είχαν δθλϊςει 
τον μεγαλφτερο αρικμό παραβάςεων του ΚΟΚ 
διλωςαν ότι είναι προςεκτικοί οδθγοί 
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 Δεν φαίνεται να υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ του 
ιςτορικοφ των ατυχθμάτων του οδθγοφ με τισ 
απότομεσ επιταχφνςεισ που πραγματοποιεί.  
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Φορζσ Παραβίαςθσ ΚΟΚ  

Πόςο προςεκτικόσ οδηγόσ είςαι? 
Κακόλου Συχνά Πολφ  

Μερικζσ φορζσ  



Στατιςτική Επεξεργαςία 
Επιλογι μεταβλθτϊν 
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SPSS: Correlation(<0.4) 
 

5 βαςικζσ μεταβλθτζσ  
 

+ άλλεσ 2 μεταβλθτζσ  
 

N-1 υποκατθγορίεσ υπό μορφι Ο και 1 
  

Ειςαγωγι ςτο SPSS 

 
Eιςαγωγι ςτο SPSS 

Ανεξάρτητεσ 
(διακριτζσ) 

=Απαντήςεισ 

Εξαρτημζνεσ 
(ςυνεχείσ) 
=Μετρήςεισ 



Aποτελέςματα ανάλυςησ  – Μοντέλο 1 

βi t Ψεσδοελαζηικόηηηες Στεηικές επιρροές

Μία κλήζη 

παράβαζης ΚΟΚ
31.718 2.182 1.335 1

3 Διαδρομές 

/ημέρα 
40.961 2.38 1.465 1.097

2 αηστήμαηα 

μέτρι ζήμερα 
44.115 2.44 1.543 1.156

Εηήζιο 

ειζόδημα<10.000 

εσρώ  

-33.296 -2.175 1.564 1.172Α
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Απόηομα θρεναρίζμαηα ανά 100 τλμ. 

Μοντέλο 1 (R²=0.591)

Εξαπτημένη 

Μεταβλητή

 Οι οδθγοί που ζχουν πραγματοποιιςει 2 ατυχιματα μζχρι ςιμερα κάνουν περιςςότερα απότομα 
φρεναρίςματα ανά 100 χλμ. (κατά 54.3%) από εκείνουσ που ζχουν πραγματοποιιςει αντίςτοιχα πάνω 
από 3 ατυχιματα. 

 Οι οδθγοί με ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 10.000 ευρϊ φρενάρουν απότομα λιγότερεσ φορζσ 
(κατά 56.4% ) από τουσ οδθγοφσ με ειςόδθμα άνω των 25.000 ευρϊ. 



Aποτελέςματα ανάλυςησ  – Μοντέλο 2 

βi t Ψεσδοελαζηικόηηηες Στεηικές επιρροές

Εηήζιο 

ειζόδημα<10.000 

εσρώ  

-50.742 -4.39 1.564 1.393

2 αηστήμαηα 

μέτρι ζήμερα 
57.078 3.987 1.523 1.356

Μία κλήζη 

παράβαζης ΚΟΚ
38.564 3.337 1.433 1.276

'Φρενάρω 

απόηομα μερικές 

θορές''  

-24.289 -2.592 1.123 1

Εξαπτημένη 

Μεταβλητή

Α
νε

ξά
π

τη
τε

ρ 
Μ

ετ
α

β
λη

τέ
ρ

Μοντέλο 2 (Adjusted R²=0.645)

Απόηομες επιηατύνζεις  ανά 100 τλμ. 

 Μικρότερθ ςχετικι επιρροι ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ μεταβλθτζσ ζχει θ δθλωκείςα 
ςυχνότθτα απότομου φρεναρίςματοσ 

 Oι οδθγοί που δθλϊνουν ότι φρενάρουν απότομα ‘’Μερικζσ φορζσ’’ κάνουν λιγότερεσ 
απότομεσ επιταχφνςεισ ανά 100 χλμ. (κατά 12.3%) ςυγκριτικά με εκείνουσ που 
δθλϊνουν ότι φρενάρουν απότομα ‘’Συχνά’’ 

 



Συμπεράςματα 1/2 

1. Οι κακοριςτικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αποκαλυφκείςα 
ςυμπεριφορά του οδθγοφ είναι το ετιςιο ειςόδθμα του και ο αρικμόσ 
ατυχθμάτων .  

 

2. Ο οδθγόσ με 2 ατυχιματα ςτο ιςτορικό του πραγματοποιεί περιςςότερα 
απότομα φρεναρίςματα ι επιταχφνςεων από εκείνον με άνω των 3 
ατυχθμάτων. Ενδεχομζνωσ επειδι ζγινε προςεκτικότεροσ μετά τα ατυχιματα.  

 

3.   Οδθγοί με χαμθλό ειςόδθμα δείχνουν να είναι πιο επικίνδυνοι και απρόςεκτοι 
από τουσ οδθγοφσ με υψθλό ειςόδθμα.  



Συμπεράςματα 2/2 
4. Η δεδθλωμζνθ ςυμπεριφορά του οδθγοφ (=δθλωκείςα ςυχνότθτα απότομου 

φρεναρίςματοσ) φαίνεται να επθρεάηει τθν αποκαλυφκείςα του λιγότερο από 
τισ άλλεσ μεταβλθτζσ.  

 

5. Οι διαδρομζσ/θμζρα και θ ςυχνότθτα οδιγθςθσ υπό τθν επιρεια αλκοόλ δεν 
φαίνεται να επθρεάηουν τθν αποκαλυφκείςα ςυμπεριφορά του οδθγοφ. 

 

6. Ο αρικμόσ παραβίαςθσ του ΚΟΚ δεν ςυςχετίηεται με τον αρικμό απότομων 
φρεναριςμάτων ι επιταχφνςεων κακϊσ περιζχει ενζργειεσ οι οποίεσ δεν 
ςυνδζονται πάντα με τθν ταχφτθτα που αναπτφςςει ο οδθγόσ.  

 

7. Τα μακθματικά μοντζλα αναδεικνφουν πολφ καλφτερα (ςε ςχζςθ με τθν  
προκαταρκτικι ςτατιςτικι ανάλυςθ) τισ πολφπλοκεσ ςχζςεισ 

των μεταβλθτϊν.  



Προτάςεισ για περαιτέρω έρευνα 

• Ευρφτερο δείγμα οδθγϊν ομαδοποίθςθ ςυμμετεχόντων  
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων με βάςθ διαφορετικά ςτοιχεία όπωσ το 
φφλο (είχαμε 2 μόνο γυναίκεσ) 

• Εφαρμογι τθ εν λόγω ζρευνασ αφοφ πρϊτα εξεταςτοφν οι 
ςυμμετζχοντεσ από ειδικοφσ ψυχολόγουσ 

• Παράλλθλθ εξζταςθ των κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν 
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