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Γηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζπλνκηιίαο, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη 

ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 

ηνπ νδεγνχ ζε νξεηλή νδφ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο 

 

Κπατξάκεο Υαξάιακπνο θαη θιηάο Βαζίιεηνο 

Δπηβιέπσλ: Γηψξγνο Γηαλλήο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο ΔΚΠ 

 

ΠΛΝΤΖ  

 

ηφρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

ζπλνκηιίαο κε ζπλνδεγφ, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ θαη ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ζπιιέρζεθαλ θαηάιιεια ζηνηρεία κέζσ 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο φπνπ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο νδήγεζαλ ζε νξεηλή νδφ. Σα καζεκαηηθά κνληέια 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε ζπλνκηιία, ε 

θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη ην θάπληζκα νδεγνχλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο, ελψ ε δχζθνιε ζπλνκηιία νδεγεί 

επίζεο θαη ζε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο θαη κείσζε ηεο απφζηαζεο 

ηνπ νρήκαηνο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή. Σν καζεκαηηθφ κνληέιν ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημε φηη ε δχζθνιε ζπλνκηιία νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα. Πξνθχπηεη δειαδή φηη ε ρακειφηεξε 

ηαρχηεηα θαη ε απφθιηζε πξνο ηα δεμηά ησλ νδεγψλ πνπ έρνπλ κία 

δχζθνιε ζπδήηεζε θαηά ηελ νδήγεζε δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ 

πνιχ πεξηζζφηεξν απμεκέλν θίλδπλν αηπρήκαηνο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

ρξφλνπ αληίδξαζεο.  

 

Ιέμεηο-Θιεηδηά: απφζπαζε πξνζνρήο, ζπλνκηιία κε ζπλνδεγφ, θαηαλάισζε 

θαγεηνχ, θάπληζκα, νδηθή αζθάιεηα, ηαρχηεηα, ρξφλνο αληίδξαζεο, 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε, ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε. 
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Investigation of the impact of the conversation with passenger, 

eating and smoking on the driver behavior and 

the probability of being involved in an accident 

in a mountain road by the use of a driving simulator. 

 

Bairamis Charalampos and Sklias Vasileios 

Supervisor: George Yannis, Associate Professor NTUA 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is the investigation of the impact of the 

conversation with co-driver, of eating and of smoking on the driver 

behavior and the probability of being involved in an accident. To achieve 

this goal, adequate evidence was gathered through an experimental 

procedure with the use of a driving simulator where all participants drove 

in a mountain road. From the lognormal regression models it appeared 

that conversation, eating and smoking lead to a statistically significant 

decrease in speed, while the difficult conversation leads also to an 

increase in reaction time and decrease in the distance of the vehicle from 

the right borderline. From the binary logistic model it appeared that the 

difficult conversation leads to an increased likelihood of an incident. It 

appears that the lower speed and the deviation to the right of the drivers 

who have a difficult conversation while driving cannot offset the much 

greater risk of an accident due to increased reaction time. 

 

Keywords: distraction, conversation with co-driver, eating, smoking, road 

safety, speed, reaction time, road accident, lognormal regression, binary 

logistic regression. 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

iii 

 

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε 

ηεο επηξξνήο ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ 

θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο ηνπ νδεγνχ ζε νξεηλή νδφ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο.  

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα 

ζε 42 λένπο νδεγνχο ειηθίαο απφ 18 έσο 30 εηψλ ζηνλ πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο (Driving Simulator FPF) ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θπθινθνξηαθήο 

Σερληθήο ηνπ Σνκέα Κεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ρνιήο 

Πνιηηηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Δπηπιένλ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο, ηεο κέζεο 

απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ηνπ 

ρξφλνπ αληίδξαζεο κεηά απφ ζεηξά δνθηκψλ επηιέρζεθε ε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. ε φ,ηη αθνξά ζηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα επηιέρζεθε εμαξρήο ε ινγηζηηθή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ εμέηαδαλ 

θάζε παξάγνληα απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ μερσξηζηά θαη 

παξνπζηάζηεθαλ εθείλεο πνπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. πγθεθξηκέλα 

παξνπζηάζηεθαλ ηέζζεξα καζεκαηηθά κνληέια πνπ αθνξνχλ ζηε κέζε 

ηαρχηεηα νδήγεζεο (θαηαλάισζε θαγεηνχ, “εχθνιε” ζπλνκηιία, 

“δχζθνιε” ζπλνκηιία, θάπληζκα). Δπίζεο ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

άιιεο ηξεηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο φπνπ εμεηάζηεθε εθηελέζηεξα ν 

παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο. 

Γεκηνπξγήζεθε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ αθνξά ζηε κέζε απφζηαζε 

ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο, έλα πνπ αθνξά 

ζηνλ ρξφλν αληίδξαζεο ζε θάπνην απξφζκελν ζπκβάλ, θαη έλα πνπ αθνξά 
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ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα. ε θάζε ζηαηηζηηθφ κνληέιν 

εμεηάζηεθε ε επηξξνή ηεο θάζε κεηαβιεηήο ζε νξεηλή νδφ. 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ ηα ηειηθά καζεκαηηθά κνληέια 

πνπ απνηππψλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ θαη 

ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή επηξξνή 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θάζε κνληέινπ ζηελ αληίζηνηρε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ησλ κεγεζψλ ηεο ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο 

ςεπδνειαζηηθφηεηαο. Ζ ζρεηηθή επηξξνή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο επηξξνήο ηεο θάζε κεηαβιεηήο μερσξηζηά, δίλνληαο 

έηζη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ επηξξνψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ίδηνπ κνληέινπ.  

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή επηξξνή ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηα καζεκαηηθά κνληέια. ε απηφλ 

πεξηιακβάλνληαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ βi θαη νη ηηκέο ηεο ζρεηηθήο 

επηξξνήο ei θαη ei* ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ησλ κνληέισλ. 

 

ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ ηαρχηεηαο 

 

ei ei* ei ei* ei ei* ei ei*

8,0x10
-5 14.8 0.139 1.0 8,2x10

-5 15.4 0.142 66.7 8,6x10
-5 14.6 0.148 42.6

0.030 4.0 0.002 1.0 0.045 6.0 0.003 1.0

-0.163 -3.0 -0.003 -1.0

0.068 4.3 0.182 1.3 0.069 4.1 0.187 87.8 0.077 4.4 0.205 59.3

0.097 7.9 0.011 3.7

0.010 2.0 0.015 5.1

-0.024 -2.7 -0.003 -1.0

-0.024 -3.8 -0.004 -1.0

-0.014 -2.0 -0.003 -1.0

-0.011 -1.5 -0.002 -1.0

-0.149 -21.3 -0.022 -4.9 -0.175 -24.3 -0.035 -13.7 -0.182 -21.7 -0.023 -9.0 -0.139 -15.9 -0.020 -10.2

-0.026 -4.4 -0.008 -1.8 -0.036 -6.3 -0.011 -4.3 -0.027 -4.3 -0.008 -3.1 -0.039 -5.8 -0.011 -5.9

0.044 4.3 0.003 1.3 0.067 6.5 0.006 2.1

0.046 4.9 0.025 5.6 0.038 3.7 0.021 7.9 0.035 3.0 0.019 9.9

R2 0,600 0.727 0.698 0.481

"Δύθνιε" ζπλνκηιία "Γύζθνιε" ζπλνκηιία Καηαλάιωζε θαγεηνύ Κάπληζκα

βi t
ρεηηθή επηξξνή

βi t
ρεηηθή επηξξνή

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

Μέζνο αξηζκόο 

ζηξνθώλ θηλεηήξα

Μέζε ηηκή επηηάρπλζεο

Πνζνζηό δηαδξνκήο 

πνπ ρξεζηκνπνηή-    

ζεθε ην θξέλν

Πνζνζηό δηαδξνκήο 

πνπ ρξεζηκνπνηή-   

ζεθε ε 4ε ηαρύηεηα

Πιάηνο ισξίδαο 

θπθινθνξίαο

βi t

Καησθέξεηα

Απόιαπζε νδήγεζεο

Καηαλάισζε θαγεηνύ

"Εύθνιε" ζπλνκηιία

"Δύζθνιε" ζπλνκηιία

Κάπληζκα

Παξνπζία έληνλσλ 

ζηξνθώλ

Φύιν

Μέγηζηε απόζηαζε 

νρήκαηνο από ην δεμί 

άθξν ηεο νδνύ

ρεηηθή επηξξνή
βi t

ρεηηθή επηξξνή
Αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο
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ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέινπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε 

 απξφζκελν ζπκβάλ 

 

 

 ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν αηπρεκάησλ 

 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο απηνχο, πξνθχπηεη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο 

πνπ έρεη θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζηελ εμαξηεκέλε. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο νδήγεζαλ ζε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ φπσο 

εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

 

ei ei*

-0.00003 1.74 -0.234 -14.97

0.00200 2.37 -0.016 -1.00

-0.11900 4.13 0.670 42.81

-0.05700 3.44 0.744 58.48

0.33200 3.43 0.013 1.00

0.03100 1.80 -0.160 -12.54

R2 0.271

Οδεγηθή εκπεηξία 5-9 έηε

Χξήζε 2εο ηαρύηεηαο θηβσηίνπ

"Δύζθνιε" ζπλνκηιία

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

Δηαθνξά ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο από ηε κέζε ζηηγκηαία 

ηαρύηεηα ζε θάζε ζπκβάλ

Δηαθνξά απόζηαζεο νρήκαηνο από ην δεμί άθξν ηεο 

νδνύ από ηε κέζε απόζηαζε από ην δεμί άθξν ηεο νδνύ

βi t
ρεηηθή επηξξνή

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο

Δηαθνξά αξηζκνύ ζηξνθώλ θηλεηήξα από κέζν αξηζκό 

ζηξνθώλ ζε θάζε ζπκβάλ

ei ei*

0.139 11.17 0.95 2.01

-0.001 4.93 -2.26 -4.79

-0.846 7.89 -0.47 -1.00

3.118 14.32 15.09 8.94

1.205 4.58 1.69 1.00"Δύζθνιε" oκηιία κε ζπλνδεγό

Επηθίλδπλν ζπκβάλ 

Η ειάρηζηε απόζηαζε ηνπ νρήκαηνο 

από ηε κέζε ηεο νδνύ

Μέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ θηλεηήξα 

Δηαθνξά ηαρύηεηαο νδήγεζεο από 

ηε κέζε ηαρύηεηα

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

βi Wald
ρεηηθή επηξξνή
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1. Γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα δηεξεπλάηαη ε επηξξνή ηεο θαηαλάισζεο 

θαγεηνχ, ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα νδήγεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 

ηνπ νδεγνχ κε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο.  

 

2. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πξνέθπςε φηη ε 

δχζθνιε ζπλνκηιία κε ηνλ ζπλνδεγφ νδεγεί ζε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο 

θπθινθνξίαο θαη απφθιηζε πξνο ηα δεμηά απφ ηε ζπλήζε ηξνρηά ησλ 

νρεκάησλ, γεγνλφηα ελ δπλάκεη ζεηηθά γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα αιιά 

ηαπηφρξνλα νδεγεί θαη ζε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο, γεγνλφο ελ 

δπλάκεη αξλεηηθφ απφ άπνςε νδηθήο αζθάιεηαο. Απφ ηελ αλάιπζε 

επίζεο πξνέθπςε φηη ε δχζθνιε ζπλνκηιία νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ρακειφηεξε ηαρχηεηα θαη ε απφθιηζε πξνο ηα 

δεμηά εθείλσλ πνπ έρνπλ κία δχζθνιε ζπδήηεζε θαηά ηελ 

νδήγεζε δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ πνιχ πεξηζζφηεξν 

απμεκέλν θίλδπλν αηπρήκαηνο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο. 
 

3. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πξνέθπςε φηη 

ηφζν ην θάπληζκα φζν θαη ε θαηαλάισζε θαγεηνχ ηελ ψξα ηεο 

νδήγεζεο επηθέξνπλ κείσζε ζηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο ελψ 

δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ 

πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. Θαηά ζπλέπεηα ελδερνκέλσο ε ζεηηθή επηξξνή 

γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αληηζηαζκίδεηαη 

απφ ηελ αιιαγή ζηνλ ρξφλν αληίδξαζεο κε απνηέιεζκα λα κελ 

πξνθχπηεη κεηαβνιή ζηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε αηχρεκα. 
 

4. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζε φηη αθνξά ζηε κέζε 

ηαρχηεηα νδήγεζεο, ζηνλ ρξφλν αληίδξαζεο θαη ζηελ απφζηαζε απφ 

ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

κέζνδν ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο πνπ απνδείρζεθε 

θαηάιιειε γηα ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κε 

ηε ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

αμηφπηζησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ ζε φηη αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο απμεκέλεο δπζθνιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο. 

 

5. Γηαπηζηψζεθε φηη θαη νη ηξεηο παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ 

νδεγνχ πνπ εμεηάζηεθαλ (ζπλνκηιία κε ζπλνδεγφ, θαηαλάισζε 

θαγεηνχ, θάπληζκα) νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο 

νδήγεζεο. Οη νδεγνί πνπ νδεγνχλ ζε ισξίδεο κε κεγαιχηεξα πιάηε 

θαη θαηαλαιψλνπλ θαγεηφ παξνπζηάδνπλ φκνηεο ηαρχηεηεο κε εθείλνπο 

πνπ νδεγνχλ ζε νδνχο κε κηθξφηεξα πιάηε θαη δελ θαηαλαιψλνπλ 

θαγεηφ. Παξαηεξήζεθε αθφκε, φηη ε κέζε ηαρχηεηα ησλ αληξψλ φηαλ 

ζπλνκηινχλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ γπλαηθψλ φηαλ 

εθείλεο δε ζπλνκηινχλ. 
 

6. Γηα ην κνληέιν φπνπ εμεηάζηεθε ε επηξξνή ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ 

θάλεθε φηη φηαλ ν νδεγφο ζπλνκηιεί ηφηε νδεγεί πην δεμηά πάλσ 

ζην νδφζηξσκα ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. Σα 

άηνκα πνπ ζπλνκηινχλ θαη νδεγνχλ κε πςειέο ηαρχηεηεο νδεγνχλ ζε 

ίδηεο ζρεηηθέο ζέζεηο ζην νδφζηξσκα κε ηα άηνκα πνπ δελ ζπλνκηινχλ 

αιιά νδεγνχλ ζε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο. 
 

7. Γηα ην κνληέιν πνπ αθνξά ζηνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ζε θάπνην 

απξφζκελν ζπκβάλ βξέζεθε φηη ε ζπλνκηιία απμεκέλεο δπζθνιίαο 

απμάλεη ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο. Οη νδεγνί πνπ δε ζπλνκηινχλ θαη 

νδεγνχλ πνιχ θνληά ζην δεμί έξεηζκα ηεο νδνχ παξνπζηάδνπλ φκνηνπο 

ρξφλνπο αληίδξαζεο κε εθείλνπο πνπ  ζπλνκηινχλ αιιά νδεγνχλ ζε πην 

θεληξηθέο ζέζεηο επάλσ ζην νδφζηξσκα. 
 

8. Ζ έληνλε νκηιία κε ζπλνδεγφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο 

θαίλεηαη φηη απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο παξά 

ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο απφ ηνπο νδεγνχο θαη ηελ απφθιηζε ηνπ 

νρήκαηνο πξνο ηα δεμηά. Πξνθαλψο δελ αληηζηαζκίδεηαη ν απμεκέλνο 

θίλδπλνο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο. Οη νδεγνί πνπ 

ζπλνκηινχλ θαη έρνπλ κηθξή απφθιηζε απφ ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ νδεγψλ παξνπζηάδνπλ ίδηα πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί 

αηχρεκα κε εθείλνπο πνπ δε ζπλνκηινχλ αιιά έρνπλ κεγάιε απφθιηζε 

ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα φισλ ησλ νδεγψλ. 
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9. Γελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

αηπρήκαηνο απφ ηελ νκηιία κεησκέλεο δπζθνιίαο κε ην ζπλνδεγφ, απφ 

ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη απφ ην θάπληζκα.  
 

10.  Σέινο αλαθέξεηαη φηη, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηπισκαηηθήο απηήο Δξγαζίαο, ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο πεξηπηψζεηο. Θα πξέπεη 

βέβαηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, φζνλ 

αθνξά ζην νδηθφ πεξηβάιινλ, ζηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη ζηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ.  
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Θεθάιαην 1 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 

 

 

 

 

 

1.1 Γεληθή αλαζθφπεζε 

 

Ζ νδηθή αζθάιεηα απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα θεθάιαηα ηεο 

ζπγθνηλσληαθήο ηερληθήο θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αληηθείκελα ηεο 

επηζηήκεο ηνπ ζπγθνηλσληνιφγνπ κεραληθνχ, κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζηφ 

ηνπ, πνπ είλαη ε κειέηε ζπζηεκάησλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή, 

γξήγνξε, νηθνλνκηθή θαη άλεηε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη αγαζψλ. 

 

χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ησλ θνξέσλ νδηθήο αζθάιεηαο ηα νδηθά 

αηπρήκαηα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ 

ζηηο κεηαθνξέο (Φξαληδεζθάθεο & Γθφιηαο, 1994). ηελ Διιάδα 

θαηαγξάθνληαη θάζε ρξφλν πάλσ απφ 16.000 νδηθά αηπρήκαηα κε ζχκαηα 

πνπ πξνθαινχλ πάλσ απφ 1.500 λεθξνχο θαη 19.000 ηξαπκαηίεο, πέξα απφ 

ηηο ζεκαληηθέο πιηθέο δεκηέο. Ζ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα είλαη εμαηξεηηθά 

αλεζπρεηηθή, αθνχ θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., 

κε ηηο ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ζηελ Οδηθή Αζθάιεηα. Κνινλφηη παξαηεξήζεθε 

κία κείσζε ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ απφ ην 1991 έσο ην 2003 ηεο 

ηάμεσο ηνπ 24%, ε νδηθή αζθάιεηα απνηειεί γηα ηε ρψξα καο ζέκα 

κείδνλνο ζεκαζίαο κε πνιχ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή 

φζν θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ ηφπνπ (Κίληζεο, 1994, Σζψρνο, 1994, 

Tsohos, 2000).  

 

ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηα νδηθά αηπρήκαηα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα θάζε ρξφλν πεξί ηνπο 38.000 λεθξνχο, 1.500.000 ηξαπκαηίεο 

ζε ζχλνιν 1.200.000 νδηθψλ αηπρεκάησλ κε ζχκαηα (ζηα ζηνηρεία απηά 

δελ πεξηιακβάλνληαη ειαθξφηεξα αηπρήκαηα ζηα νπνία ππάξρνπλ κφλν 

πιηθέο δεκηέο). χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπγθνηλσληνιφγσλ ην 
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νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ησλ λεθξψλ, ηξαπκαηηψλ θαη πιηθψλ 

δεκηψλ ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζηα 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, ελψ 

ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

μεπεξλά ηα 74 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο (.Δ.., 2003).  

 

Γηάγξακκα 1.1: Υξνληθή εμέιημε νδηθψλ αηπρεκάησλ,  

ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Σξεηο είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα. 

Θαηά ζεηξά απμαλφκελεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη:  

 

 φρεκα (ηερληθή δηακφξθσζε θαη εμνπιηζκφο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε 

ηελ ελεξγεηηθή θαη ηελ παζεηηθή αζθάιεηα), 

 

 νδφο κε ην πεξηβάιινλ ηεο (γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε, επίπεδν ζπληήξεζεο, εμνπιηζκφο, 

ηνπηθέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, δηακφξθσζε ηεο θπθινθνξίαο, 

θαηξηθέο ζπλζήθεο),  

 

 ν ρξήζηεο ηεο νδνχ (θπζηθέο, ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαζψο επίζεο πξφηππα ζπκπεξηθνξάο)  
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ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δχν ή θαη νη ηξεηο απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζην αηχρεκα. Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε έιιεηςε 

ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο έγηλε 

έλα αηχρεκα, δελ επηηξέπνπλ πάληα ηελ αληηθεηκεληθή δηαπίζησζε ηεο 

ζπκβνιήο θάζε παξάγνληα. Δλ ηνχηνηο, δηάθνξεο κειέηεο αηπρεκάησλ ζε 

βάζνο δείρλνπλ φηη ν ρξήζηεο ηεο νδνχ κφλνο, ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

άιινπο δχν παξάγνληεο απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ησλ νδηθψλ 

αηπρεκάησλ.  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο Διιάδαο είλαη ην έληνλν αλάγιπθν θαη νη πνιινί 

νξεηλνί φγθνη. Κεγάιν κέξνο ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ έρεη νξεηλή 

ράξαμε, ελψ αθφκα πςειφηεξν ην πνζνζηφ ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ 

δηθηχνπ κε νξεηλή ράξαμε. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ 

αθνξνχλ ζην κηθξφ πιάηνο νδνχ (ζπλήζσο δχν ισξίδεο, κία αλά 

θαηεχζπλζε), κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεηο (έσο 15%) ηεο νδνχ θαη 

ζπλερφκελεο θακπχιεο κε πνιχ κηθξέο αθηίλεο.  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη ειηγκνί πξέπεη γεληθά λα απνθεχγνληαη δηφηη 

ζπληζηνχλ ζνβαξφ εκπφδην ζηελ θπθινθνξία θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλνλ φηαλ επηβάιιεηαη ιφγσ ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηαλ ε 

δαπάλε γηα θαιχηεξε ράξαμε ζα ήηαλ απαγνξεπηηθή. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

νξεηλψλ δηθηχσλ φκσο πνιιέο θνξέο ε θαηαζθεπή ηνπ ειηγκνχ είλαη 

επηβεβιεκέλε. Θαηά ζπλέπεηα είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ε παξνπζία 

αλαθακπηφλησλ ειηγκψλ, νη θακπχιεο δειαδή πνιχ κηθξήο αθηίλαο 

(<30m) ησλ νπνίσλ ε αιιαγή δηεχζπλζεο ππεξβαίλεη ηηο 180°.  

 

Νδεγνί λεαξήο ειηθίαο έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκπιαθνχλ ζε 

αηχρεκα απφ ηηο άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο (Jonah et al., 2001). Δίλαη εμίζνπ 

πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ηφζν ζε ζαλαηεθφξα φζν θαη ζε ειαθξηψλ 

ηξαπκαηηζκψλ αηπρήκαηα. Οη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο θαη ε ζπρλφηεηα 

εκπινθήο ζε αηχρεκα κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε ηθαλφηεηα νδήγεζεο, 

ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά θαη ζε γεληθφηεξε ηάζε ζπκκεηνρήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο απφζπαζεο πξνζνρήο. 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ αηπρεκάησλ ζε ζρέζε 

κε ηελ ειηθία ηνπ νδεγνχ.  
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Ξίλαθαο 1.1: Θαηαλνκή αηπρεκάησλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ νδεγνχ  

(Πεγή: ΔΤΔ) 

 

 

Ζ νδήγεζε είλαη κηα ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί ηνλ ζπληνληζκφ 

κηαο ζεηξάο θπζηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ δπλαηνηήησλ (Mayhew 

and Simpson 1995, McKnight and Hundt 1971, Shinar 1978). Ζ αζθαιήο 

νδήγεζε απαηηεί επίζεο απμεκέλε πξνζνρή θαη ζπγθέληξσζε. Οηηδήπνηε 

απνζπά ή αληαγσλίδεηαη ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

νδήγεζεο κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπινθέο ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Ζ 

νδήγεζε παξ‟ φια απηά είλαη κία εχθνιε δηαδηθαζία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

έκπεηξνπο νδεγνχο, γη‟ απηφ θαη πνιινί απφ απηνχο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ παξάιιεια θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο – νκηιία κε 

ζπλεπηβάηε, παξαηήξεζε πηλαθίδσλ, ρξήζε ξαδηνθψλνπ- ρσξίο ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ νδήγεζε (Näätänen and Summala 1976). Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ νδεγψλ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

αζθάιεηά ηνπο. Υζηφζν, ε πξνζνρή ησλ νδεγψλ κπνξεί λα 

απνζπαζηεί ζε ηέηνην βαζκφ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ή γεγνλφο ψζηε λα απνηχρνπλ λα ζπγθεληξσζνχλ αξθεηά ζηελ 

νδήγεζε θαη επνκέλσο λα απμεζεί ν θίλδπλνο λα εκπιαθνχλ ζε 

θάπνην αηχρεκα. 

 

Οξηζκφο ηεο απφζπαζεο πξνζνρήο 

 

Ζ έιιεηςε πξνζνρήο εκθαλίδεηαη ζε κηα επξεία θαηεγνξία θαηαζηάζεσλ 

ζηηο νπνίεο ν νδεγφο αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

νδήγεζεο, φπσο ε ππλειία. Όηαλ ππάξρεη απνπζία αληαγσληζηηθήο 

Αξηζκόο λεθξώλ αλά ειηθηαθή νκάδα, θύιν θαη θαηεγνξία ρξήζηε νδνύ (Διιάδα, 2008)

Ηιηθία Οδεγνί Δπηβάηεο Πεδνί Οδεγνί Δπηβάηεο Πεδνί A Γ ύλνιν %

Α Γ Α Γ Α Γ

0-4 έηε 6 6 2 2 0 12 4 8 8 16 1%

5-14 έηε 4 5 2 5 3 4 7 8 14 5 19 1%

15-24 έηε 199 15 41 28 4 214 69 4 244 43 287 19%

25-34  έηε 264 20 28 18 10 4 284 46 14 302 42 344 22%

35-44  έηε 152 11 24 12 14 4 163 36 18 190 27 217 14%

45-54 έηε 119 11 13 13 12 9 130 26 21 144 33 177 12%

55-64  έηε 81 4 12 21 11 12 85 33 23 104 37 141 9%

65+  έηε 129 3 15 40 80 62 132 55 142 224 105 329 22%

ύλνιν 948 64 144 140 138 96 1,012 284 234 1,230 300 1,530 100%

% 94% 6% 51% 49% 59% 41% 66% 19% 15% 80% 20%

Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεπγασία: ΕΜΠ-Τομέαρ ΜΣΥ
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δξαζηεξηφηεηαο, ε έιιεηςε πξνζνρήο αληηπξνζσπεχεη ηε κεησκέλε 

πξνζνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ αζθαιή 

νδήγεζε. Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο έιιεηςεο πξνζνρήο 

θαη ηεο απφζπαζεο πξνζνρήο είλαη φηη ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο 

πεξηιακβάλεη κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (θιήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

ή θαηαλάισζε θαγεηνχ) πνπ αληαγσλίδεηαη ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ, ζε 

ζχγθξηζε κε κηα λνεηηθή θαηάζηαζε (ππλειία ή θφπσζε) πνπ νδεγεί ζε 

κεησκέλε ηθαλφηεηα εζηίαζεο πξνζνρήο ζηελ νδφ. Σν αθφινπζν δείγκα ησλ 

νξηζκψλ απφζπαζεο πξνζνρήο, ε νπνία έρεη παξνπζηαζηεί ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα, αθνξνχλ ηελ εμέηαζε ηεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο, σο 

ππνζχλνιν ηεο έιιεηςεο πξνζνρήο: 

 

 Κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο απφ ηελ νδήγεζε απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ή 

ζπκβάλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο. 

 

 Κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο απφ εξεζίζκαηα πνπ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο 

γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε πξνο εξεζίζκαηα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

αζθαιή νδήγεζε. 
 

 Κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο νδήγεζεο. 
 

 Ζ απφζπαζε ηνπ νδεγνχ εκθαλίδεηαη φηαλ ν νδεγφο έρεη θαζπζηέξεζε 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

δηεθπεξαηψζνπλ αθίλδπλα ηελ νδήγεζε, δηφηη θάπνηα εθδήισζε, 

δξαζηεξηφηεηα, αληηθείκελν ή πξφζσπν εληφο ή εθηφο ηνπ νρήκαηνο 

αλαγθάζηεθαλ ή είραλ ηελ ηάζε λα πξνθαινχλ κεηαηφπηζε πξνζνρήο 

ηνπ νδεγνχ απφ ην θαζήθνλ νδήγεζεο. 
 

 Ζ ελαζρφιεζε ησλ νδεγψλ κε θάηη πνπ απνκαθξχλεη ηελ πξνζνρή απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο νδήγεζεο.  

 

 Παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο πεξηιακβάλνπλ εθείλα ηα αληηθείκελα 

ή γεγνλφηα, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ νρήκαηνο, πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ αλαθαηεχζπλζε ηεο πξνζνρήο απφ ηελ νδήγεζε ή ηε δέζκεπζε 

κέξνπο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη αξθεηή 

πξνζήισζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο νδήγεζεο. 
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 Ζ απφζπαζε ηνπ νδεγνχ ππνδειψλεη φηη νη νδεγνί θάλνπλ πξάγκαηα 

πνπ δελ είλαη θαηά θχξην ιφγν ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηεο νδήγεζεο 

(νδήγεζε κε αζθάιεηα), θαη απηφ κεηψλεη ηελ πξνζνρή πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε. 
 

 Ζ απφζπαζε εκθαλίδεηαη φηαλ απνπζηάδεη ε πξνζνρή απφ ην θαζήθνλ 

ηεο νδήγεζεο, κε απνηέιεζκα θαζπζηεξεκέλεο αληηδξάζεηο ζε 

απξφζκελα γεγνλφηα, απμεκέλνο πλεπκαηηθφο θφξηνο, θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, αιιαγή ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ζηαζεξήο 

ηξνρηάο ηνπ νρήκαηνο. 
 

 Απφζπαζε ηεο πξνζνρήο κπνξεί λα νξηζηεί σο εζθαικέλε θαηεχζπλζε 

πξνζνρήο. 
 

 Απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ζπκβαίλεη φηαλ έλα ζπκβάλ πξνθαιεί κηα 

κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο απφ ηελ νδήγεζε. 

 

 Ζ εθηξνπή ηεο πξνζνρήο απφ ηελ νδήγεζε, επεηδή ν νδεγφο είλαη 

πξνζσξηλά απαζρνιεκέλνο κε θάπνην αληηθείκελν, πξφζσπν, κηα 

εξγαζία ή ζπκβάλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδήγεζε, γεγνλφο πνπ 

κεηψλεη ηελ εγξήγνξζε, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ή ηελ απφδνζε ηνπ 

νδεγνχ, πνπ νδεγεί ζε απμεκέλν θίλδπλν εκπινθήο ζε αηχρεκα. 

 

 Θάζε γεγνλφο ή δξαζηεξηφηεηα πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ νδεγνχ λα επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ελφο νρήκαηνο. 
 

 Κηα κνξθή έιιεηςεο πξνζνρήο πνπ κεηαηνπίδεη ηελ πξνζνρή καθξηά απφ 

ηελ νδήγεζε. 

 

Παξαηεξείηαη φηη κεξηθνί νξηζκνί εμεηάδνπλ ηελ απφζπαζε πξνζνρήο θάησ 

απφ ην πξίζκα ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηηο επηδφζεηο νδήγεζεο, ελψ άιινη ηελ 

εμεηάδνπλ σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα αληηθείκελα πνπ νδεγνχλ ζε 

απηήλ. Οη πεξηζζφηεξνη πάλησο πεξηγξάθνπλ ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο 

σο θάηη πνπ δηαηαξάζζεη ην θαζήθνλ ηεο νδήγεζεο (Regan, Lee, Young, 

2009). 

 

Ζ απφζπαζε θαη ε απψιεηα πξνζνρήο ζπκβάιιεη ζε πάλσ απφ ην έλα 

ηέηαξην ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αηπρεκάησλ (Stutts et al., 2005). 
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Ξίλαθαο 1.2: Αλαινγία παξαγφλησλ απφζπαζεο πξνζνρήο  

(Πεγή:Stutts et al.,2003) 

  

 

Θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ απφζπαζε ηεο 

πξνζνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο αλαπηχζζνληαη παξαθάησ: 

 

Θαηαλάισζε θαγεηνχ 

 

Κε ηνλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πνιπάζρνιν ηξφπν δσήο, νη νδεγνί 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα δπλεηηθά επηθίλδπλε ελέξγεηα απφζπαζεο 

πξνζνρήο κέζα απφ ηελ επηζπκία ή ηελ αλάγθε ηνπο λα θαηαλαιψλνπλ 

θαγεηφ θαηά ηελ ψξα ηεο νδήγεζεο. ε κία έξεπλα ηεο Λέαο Εειαλδίαο 

βξέζεθε φηη ε θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ, απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ 

νδεγψλ θαη θαηέιεμε φηη απηή ε θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα απαζρνιεί ηελ 

πιεηνςεθία ησλ νδεγψλ. Θαη ελψ ζε πνιιέο ρψξεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 

θηλεηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο 

απαγνξεχζεηο ζε νδεγνχο πνπ θαηαλαιψλνπλ θαγεηφ, παξφιν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ηζνδχλακνπ ή θαη κεγαιχηεξνπ θηλδχλνπ. 

 

Potential Distraction  % of Subjects 
% of Total 

Driving Time

Talking on cell phone 30.0

Answering cell phone 15.7

Dialling cell phone 27.1

Eating, drinking, spilling 71.4 1.45

Preparing to eat or drink 58.6 3.16

Manipulating music/audio controls 91.4 1.35

Smoking 7.1 1.55

Reading or writing 40.0 0.67

Grooming 45.7 0.28

Baby distracting 8.6 0.38

Child distracting 12.9 0.29

Adult distracting 22.9 0.27

Conversing 77.1 15.32

Reaching, leaning, etc. 97.1

Manipulating vehicle controls 100.0

Other internal distractions 67.1

External distractions 85.7 1.62
1 combined categories

Source: Stutts, J, et al., Distractions in Everyday Driving, 2003, p. 8.

1.301

3.781

Table 2.2 Proportion of Subjects Involved in Potentially Distracting 

Activities and Total Driving Time, Everyday Driving Study
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Ο ρξφλνο θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη πνηνχ κεηξήζεθε θαη βξέζεθε φηη 

είλαη ην 4,6% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ νδήγεζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ θαηαλάισζε 

θαγεηνχ θαη πνηνχ, απνηειεί ην 3,1% ηνπ ρξφλνπ θαηαλάισζεο, ε 

θαηαλάισζε (ε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ πξνο ην ζηφκα) ην 0,8%, θαη ε 

θαηαλάισζε πνηνχ 0,7% (Stutts, et al., 2003). 

 

Ζ έξεπλα ζηε Λέα Εειαλδία έδεημε φηη ην θαγεηφ θαη ην πνηφ επζχλνληαη 

γηα ην 3% ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε παξάγνληεο απφζπαζεο 

πξνζνρήο. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ νδεγνχ ήηαλ: 

1) Ζ αλαδήηεζε ηνπ θαγεηνχ/πνηνχ θαη ε ελέξγεηα λα ην θηάζνπλ ή λα 

ην κεηαθηλήζνπλ απνηειεί ην 40% 

2) Σν άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο, ην 26% 

3) Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ 

πξντφληνο, 18% 

4) Θαη ε αληίδξαζε ζε έλα θαγεηφ πνπ πέθηεη ή ελφο πνηνχ πνπ 

ρχλεηαη, 11% (Gordon, 2006) 

 

Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ ηα κηζά ζπλέβεζαλ ζε νδνχο κε 

φξηα ηαρχηεηαο 50-80 km/h, κε ηα πεξηζζφηεξα λα πεξηιακβάλνπλ απψιεηα 

ειέγρνπ ζε επζπγξακκία ή θακπχιεο. Διάρηζηα αηπρήκαηα θαηαγξάθεθαλ 

ηα νπνία αθνξνχζαλ ζηελ θαηαλάισζε αιθνφι ή ζηελ νδήγεζε ζε πςειέο 

ηαρχηεηεο.  

 

Απφ κία κειέηε πνπ έγηλε ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Βηξηδίληα (2002) φπνπ 

εμεηάζηεθαλ 2.792 αλαθνξέο ηεο αζηπλνκίαο θάλεθε φηη ην 4,2% ησλ 

αηπρεκάησλ ιφγσ απφζπαζεο πξνζνρήο νθείινληαλ ζε θαηαλάισζε 

θαγεηνχ/πνηνχ. 

 

ην ηλζηηηνχην ηερλνινγίαο θαη κεηαθνξψλ ηεο Βηξηδίληα (VTTI-Virginia 

Tech Transportation Institute) δηεμάρζεθε κηα έξεπλα θπζηθήο 

νδήγεζεο (naturalistic driving) 100 νρεκάησλ, ε νπνία έδεημε φηη ην 7% 

ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ελέξγεηεο απφζπαζεο πξνζνρήο 

αθνξνχζαλ ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ.  

 

Οη Jenness et al. (2002) ζε έξεπλα κε πξνζνκνησηή ζπλέθξηλαλ ηελ 

θαηαλάισζε ελφο ηζίδκπεξγθεξ κε ηε ρξήζε CD player, ηελ 
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πιεθηξνιφγεζε ζην θηλεηφ θαη ηελ αλάγλσζε νδεγηψλ ελ ψξα νδήγεζεο. 

Δλψ ε ρξήζε CD player θαη ε αλάγλσζε θάλεθαλ λα επεξεάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή, εληνχηνηο ε δηαδηθαζία θαηαλάισζεο θαγεηνχ 

(ζπγθξηλφκελε κε ηελ κε θαηαλάισζε) νδήγεζε ζε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ 

απνηπρία δηαηήξεζεο ζηαζεξήο πνξείαο θαη κηαο ειάρηζηεο ηαρχηεηαο ηεο 

ηάμεσο ησλ 10km/h. 

 

Τπάξρνπλ επίζεο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί, νη νπνίεο 

εμεηάδνπλ θαηά πφζν ην είδνο ηνπ θαγεηνχ/πνηνχ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο 

ηνπο κπνξνχλ λα επηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ απφζπαζε 

πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ. Τπάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα κεξηθά ζλαθ λα 

πέθηνπλ ζηα πφδηα ηνπ νδεγνχ. Έλα αθφκα πξφβιεκα απνηεινχλ ηα δεζηά 

ξνθήκαηα θαζψο νη νδεγνί επηρεηξνχλ λα αθαηξέζνπλ ην θαπάθη κε ην έλα 

ρέξη θαη λα ρεηξίδνληαη ην ηηκφλη κε ην άιιν.  

 

Οη Stutts et al., ηζρπξίδνληαη πσο παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηαλάισζε 

θαγεηνχ θαη πνηνχ δελ θαίλνληαη λα επεξεάδνπλ ηελ νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά εληνχηνηο απμήζεθε ν πλεπκαηηθφο θφξηνο ελαζρφιεζεο 

θαη απμήζεθαλ ηα αηπρήκαηα ζε πεξηπηψζεηο θξίζηκσλ ζπκβάλησλ.  

 

Θάπληζκα 

 

Σα νρήκαηα εδψ θαη αξθεηά ρξφληα είλαη εμνπιηζκέλα κε ζηαρηνδνρεία θαη 

αλαπηήξεο, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο νδεγνχο λα θαπλίδνπλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο, θάηη πνπ κπνξεί λα απμήζεη ην επίπεδν 

απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο. Οη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη νη 

επηηπρεκέλεο αληηθαπληζηηθέο εθζηξαηείεο έρνπλ ειαηηψζεη ηελ απνδνρή 

ηνπ θαπλίζκαηνο. Χζηφζν πνιινί άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα θαπλίδνπλ θαη 

λα νδεγνχλ ηαπηφρξνλα ελψ δελ έρεη γίλεη πεηξακαηηθή έξεπλα πνπ λα 

κειεηά απνθιεηζηηθά ηνπο θηλδχλνπο ηνπ θαπλίζκαηνο σο ελέξγεηα 

απφζπαζεο πξνζνρήο. 

 

Ρν θάπληζκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αξθεηέο κνξθέο απφζπαζεο 

(θπζηθή, νπηηθή θαη απψιεηα πξνζνρήο) θαζψο ν νδεγφο αθαηξεί έλα 

ηζηγάξν απφ ην παθέην ή ρξεζηκνπνηεί θαπλφ γηα λα παξαζθεπάζεη κφλνο 

ηνπ έλα ηζηγάξν, ην αλάβεη θαη ην θξαηά, πξνζέρεη ψζηε λα κελ πέζεη ε 

ζηάρηε κέζα ζην φρεκα θαη λα πεηάεη ηε ζηάρηε θαη ην ηζηγάξν φηαλ πιένλ 
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ην έρεη θαπλίζεη. Σν Παλεπηζηήκην ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο έθαλε κία έξεπλα 

ε νπνία θαηέιεμε ζην φηη ην 7% ησλ νδεγψλ θαπλίδνπλ ελ ψξα νδήγεζεο, 

απαζρνιψληαο ην 1,6 % ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ νδήγεζεο. Ο ρξφλνο γηα ην 

άλακκα θαη ην ζβήζηκν ηνπ ηζηγάξνπ ήηαλ ειάρηζηνο αιιά ε κέζε δηάξθεηα 

ηεο απαζρφιεζεο ήηαλ αξθεηά κεγάιε (πεξίπνπ ηεζζεξηζήκηζη ιεπηά).  

 

Έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ αλαθέξεη κία ζρέζε αλάκεζα ζην θάπληζκα θαη 

ζηα αηπρήκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

 Έξεπλα ζηε Λέα Εειαλδία 

2,2% απφ πεξίπνπ 2.000 αηπρήκαηα ζρεηηδφκελα κε απφζπαζε 

πξνζνρήο ην 2002 θαη 2003 (Gordon 2006), 

 Έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο 

0,9% ησλ αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελα κε απφζπαζε πξνζνρήο απφ ην 

CDS (Crashworthiness Data System) απφ ην 1995 έσο ην 1999 

(Stutts et al. 2001), 

 Έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο πνιηηείαο ηεο Βηξηδίληα  

2,1% αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελα κε απφζπαζε πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ, 

(Glaze et al. 2002) 

 Σελ έξεπλα ησλ 100 νρεκάησλ 

2% ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο απφζπαζεο 

πξνζνρήο (Neale et al. 2005). 

 

Ζ έξεπλα ηεο Λέαο Εειαλδίαο απνθάιπςε φηη πεξίπνπ ηα κηζά απφ ηα 

αηπρήκαηα πνπ έγηλαλ ελψ ν νδεγφο θάπληδε αθνξνχζαλ ηελ ελέξγεηα λα 

πάξνπλ ην ηζηγάξν, ην έλα ηέηαξην ην άλακκά ηνπο θαη ην ππφινηπν έλα 

ηέηαξην ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε έλα πεζκέλν ηζηγάξν. ην 22% ησλ 

αηπρεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ην θάπληζκα πηζαλνινγείηαη φηη ζπκκεηείρε 

θαη ην αιθνφι.  

 

Σν MUARC (Monash University Accident Research Centre) αλέθεξε φηη 

αξθεηέο έξεπλεο θαηέιεμαλ φηη ην θάπληζκα ελ ψξα νδήγεζεο απμάλεη ηνλ 

θίλδπλν αηπρήκαηνο. Ζ αλαθνξά ηνπο πεξηειάκβαλε θαη κία έξεπλα ηνπ 

Brison (1990) ε νπνία βξήθε φηη νη θαπληζηέο έρνπλ 1,5 κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα.  
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Οκηιία κε ζπλνδεγφ 

 

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε Λέα Εειαλδία θαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Βφξεηαο Θαξνιίλαο, δείρλνπλ φηη νη ζπλεπηβάηεο απνηεινχλ ηνλ 

θπξηφηεξν παξάγνληα ηεο απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ. Ζ 

ελαζρφιεζε κε ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηα πίζσ θαζίζκαηα είλαη κία 

πξνθαλήο απφζπαζε γηα φινπο ηνπο γνλείο πνπ νδεγνχλ. Σν επίπεδν ηεο 

απφζπαζεο πεξηιακβάλεη ην λα γπξλάλε πίζσ φηαλ ην κσξφ θιαίεη ή φηαλ 

ηα παηδηά καιψλνπλ. Χζηφζν φινη νη νδεγνί απνζπψληαη απφ ηελ παξνπζία 

ζπλεπηβαηψλ πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπλνκηιία, δηακάρε ή 

ζσκαηηθή αιιειεπίδξαζε.  

 

ε φξνπο ζπλνιηθνχ ρξφλνπ απφζπαζεο, ε νκηιία κε ζπλεπηβάηεο 

παξαηεξείηαη ζην 15,5% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο ελψ νη ππφινηπεο ελέξγεηεο 

απφζπαζεο πξνζνρήο ζρεηηδφκελεο κε ζπλεπηβάηεο αχμεζαλ ην πνζνζηφ 

θαηά 0,9%. Απφ απηφ ην πνζνζηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κέζνο ρξφλνο 

πνπ αθνξνχζε ελήιηθεο ήηαλ δηπιάζηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν πνπ αθνξνχζε 

παηδηά θαη κσξά.  

 

Έξεπλα ζηε Λέα Εειαλδία πνπ αθνξνχζε ζηα αηπρήκαηα έδεημε φηη ζην 

12% ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απφζπαζε πξνζνρήο 

ππήξρε παξνπζία ζπλεπηβαηψλ. Ζ έξεπλα θαηεγνξηνπνίεζε 223 αηπρήκαηα 

ζε 6 θχξηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο θαη ηξεηο ηχπνπο ζπλεπηβαηψλ (ελήιηθεο, 

εθήβνπο θαη παηδηά). Οη δχν θπξηφηεξεο ζπκπεξηθνξέο αθνξνχζαλ ζην 

“θνίηαγκα- πξνζνρή” (35%) θαη “ζπλνκηιία” (33%), ελψ νη “δηαπιεθηηζκνί” 

(11%) θαη “ε πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζπλεπηβάηε” (10%) ήηαλ επίζεο 

αμηνπξφζεθηεο. 

 

ε κία κειέηε 740 αηπρεκάησλ ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Βφξεηαο 

Θαξνιίλαο θάλεθε φηη ην πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απφζπαζε πξνζνρήο θαη αθνξά ζηελ παξνπζία ζπλεπηβαηψλ είλαη 

κηθξφηεξν, κε ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα λα θαηεγνξηνπνηνχληαη είηε σο 

“ζπλνκηιία ή δηαπιεθηηζκφο κε ζπλεπηβάηε” ή “άιιε απφζπαζε” ρσξίο λα 

αλαθέξεηαη πνηα ζπγθεθξηκέλα. 
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Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 100-νρεκάησλ απφ ην VTTI 

έδεημαλ φηη ε αιιειεπίδξαζε κε ζπλεπηβάηεο απνηεινχζε ην 20% ησλ 

παξαηεξνπκέλσλ αηπρεκάησλ, παξ‟ νιίγνλ αηπρεκάησλ θαη επηθίλδπλσλ 

ζπκβάλησλ (MUARC, 2005). χκθσλα κε ην MUARC έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο πνπ εξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ησλ ζπλεπηβαηψλ 

ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο εζηηάδνληαο 

θπξίσο ζηνπο λένπο θαη αξράξηνπο νδεγνχο. Κεγάιν κέξνο απηήο ηεο 

έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ λεαξψλ ζπλεπηβαηψλ 

κε ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο λα κεηψλεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ 

νδεγνχ, αιιά λα απμάλεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεπηβαηψλ. 

 

Σν MUARC έρεη δειψζεη φηη πνιχ ιίγεο έξεπλεο έρνπλ εμεηάζεη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο ηελ επίδξαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νδεγνχ. Αλαθέξεηαη επίζεο ζε κία έξεπλα ηνπ 1998 ζηελ νπνία βξέζεθε 

φηη νη λένη νδεγνί κε άληξεο ζπλεπηβάηεο λεαξήο ειηθίαο νδεγνχζαλ πην 

επηθίλδπλα απ‟ φηαλ νδεγνχζαλ κφλνη.  

 

ην Ξαλεπηζηήκην ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο θσδηθνπνηήζεθαλ δεδνκέλα 

απφ 207 ψξεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη βξέζεθε φηη ε ζπρλφηεηα 

απφζπαζεο πξνζνρήο απφ ζπλνδεγνχο είλαη ζρεδφλ ίζε κε εθείλε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ. (Stutts et al, 2003) 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε ππάξρνληα δεδνκέλα ππάξρεη κηα πςειή ζπζρέηηζε ησλ 

παηδηψλ κε ηα αηπρήκαηα ιφγσ απφζπαζεο πξνζνρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξνπζία ζπλεπηβαηψλ αλ θαη δελ ππάξρεη επαξθήο επηζηεκνληθή 

εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Απηφ ίζσο ζπκβαίλεη δηφηη νη επηζηεκνληθέο 

έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζε παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο φπσο ε 

ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ, πεηξάκαηα ζηα νπνία είλαη εχθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, θαη έηζη ακεινχληαη άιινη δπλεηηθά επηθίλδπλνη 

παξάγνληεο.  

 

Νη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή αζθάιεηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, κεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. θακεξψλ), κε 

ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ αηπρεκάησλ, αιιά θαη κε ηε ρξήζε 

πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο. Οη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο απνηεινχλ ζήκεξα 

έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε επηζηήκε γηα λα 
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δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ.  

 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ησλ πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο είλαη φηη ζε 

ζπλζήθεο απφιπηεο αζθάιεηαο ζπιιέγνπλ κε απφιπηε αθξίβεηα έλα κεγάιν 

πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ιεθζνχλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Κε ην εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ δηαζέηνπλ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζνκνησζεί αξθεηά ξεαιηζηηθά νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ρξήδεη έξεπλαο 

θαη λα κειεηεζεί δηεμνδηθά. Παξάιιεια επηηπγράλνληαη παξφκνηεο 

ζπλζήθεο κέηξεζεο γηα φινπο ηνπο εμεηαδφκελνπο, θάηη ην νπνίν είλαη 

αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί κε άιινλ ηξφπν. Ζ επηξξνή θάζε παξάγνληα 

πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδεηαη κε ηελ νδηθή αζθάιεηα κπνξεί λα εμεηαζηεί 

ππφ ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ νδηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. 

Δπηπξνζζέησο απηφο ν ηξφπνο έξεπλαο είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ 

αθνχ δελ παξάγνληαη ξχπνη θαη εμνηθνλνκνχληαη θπζηθνί πφξνη.  

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ζηε ρξήζε πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο βαζίδνληαη ζηελ 

εγθπξφηεηα (validity)  θαη ζηελ πηζηφηεηά ηνπο (fidelity). Ζ πηζηφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

νδήγεζεο ελψ ε εγθπξφηεηα ζηνλ βαζκφ πνπ ν νδεγφο παξνπζηάδεη ζε 

έλαλ πξνζνκνησηή ζπκπεξηθνξά φκνηα κε απηή πνπ έρεη φηαλ νδεγεί ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη δελ παξαθνινπζείηαη.  

 

 

1.2 Πηφρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

χκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, 

ζηφρνο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο 

επηξξνήο ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη 

ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο ησλ νδεγψλ λεαξήο ειηθίαο ζε νξεηλή νδφ κε ηε ρξήζε 

πξνζνκνησηή νδήγεζεο. 

 

πγθεθξηκέλα, ζα εμεηαζηνχλ ν βαζκφο, ζηνλ νπνίν νη παξαπάλσ 

παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ 

πεξηβάιινληνο (νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή), αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε 

κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ (π.ρ. εηεζίσο δηαλπφκελα 
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ρηιηφκεηξα, ειηθία, θχιν) θαη ηνπ ηξφπνπ νδήγεζήο ηνπ (π.ρ. κέζνο 

αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα) ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή ηεο νδεγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο, απφθιηζε απφ ηνλ άμνλα ηεο 

ισξίδαο θπθινθνξίαο, ρξφλνο αληίδξαζεο) θαη αλ κέζσ απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ελφο αηπρήκαηνο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πνζνηηθνπνίεζε απηψλ ησλ επηξξνψλ, απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπνκέλσο, επηκέξνπο ζηφρν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηειεί ε επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ, 

πνπ ζα απνηππψλεη επαξθψο ηε ζρέζε κεηαμχ εμαξηεκέλσλ θαη 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ κέζσ ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο.  

 

Ρα κνληέια πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο, ζα πεξηγξάθνπλ ηε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο, ηεο απφθιηζεο ηνπ 

νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο, ηνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο θαη ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί έλα αηχρεκα, σο ζπλέπεηα ηεο 

θαηαλάισζεο θαγεηνχ, ηεο ζπλνκηιίαο, ηνπ θαπλίζκαηνο θαη άιισλ 

παξαγφλησλ.  

 

Δθηηκάηαη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, κε ην ηέινο ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ζα επηηξέςνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ βαζκνχ θαη 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θαηαλάισζε θαγεηνχ, ε νκηιία κε 

ζπλεπηβάηεο θαη ην θάπληζκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ 

θαη ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο, επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο θαη 

ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θάπνην αηχρεκα. 

 

 

1.3 Κέζνδνο  

 

ην εδάθην απηφ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.  

 

Αξρηθά θαζνξίζηεθε ην αληηθείκελν πνπ ζα εμέηαδε ε παξνχζα Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία θαζψο θαη ν επηδησθφκελνο ζηφρνο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επξεία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Αλαδεηήζεθαλ, 
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δειαδή, έξεπλεο κε ζέκα ζπλαθέο κε εθείλν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

ηφζν ζε ειιεληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη έξεπλεο απηέο ζα 

θαίλνληαλ ρξήζηκεο ηφζν ζηελ επηινγή κεζφδνπ ζπιινγήο ζηνηρείσλ, φζν 

θαη ζηελ επηινγή κεζφδνπ αλάιπζεο απηψλ.  

 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, ζεηξά 

είρε ε εχξεζε ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ. ην ζηάδην απηφ 

απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί πείξακα ζηνλ πξνζνκνησηή πνπ δηαζέηεη 

ην εξγαζηήξην Θπθινθνξηαθήο Σερληθήο ηνπ Σνκέα Κεηαθνξψλ θαη 

πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ 

Κεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Ο ζπλδπαζκφο ηεο κεζφδνπ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ πξνζνκνησηή απνηέιεζε ηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ 

ζηνηρείσλ.  

 

ηε ζπλέρεηα, ηα ζηνηρεία θαηαρσξήζεθαλ ζε ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ, ε νπνία βειηηψζεθε ζηαδηαθά, έσο φηνπ απνθηήζεη ηελ ηειηθή 

ηεο κνξθή. Αθνινχζεζε ε επηινγή ηεο κεζφδνπ ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ε εηζαγσγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην 

εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (SPSS 13.0).  

 

Σελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ δηαδέρηεθε ε αλάπηπμε ησλ 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθή ηεο επηξξνήο ηεο 

θαηαλάισζεο θαγεηνχ, ηεο νκηιίαο κε ζπλεπηβάηε θαη ηνπ θαπλίζκαηνο 

ζηελ ηαρχηεηα δηαδξνκήο θαη ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα. Σέινο, 

εμάρζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ζπλνιηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο.  

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη, ππφ κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο, ηα 

δηαδνρηθά ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 
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Γηάγξακκα 1.2: Γηάγξακκα ξνήο ησλ ζηαδίσλ  

εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 
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1.4 Γνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

 

ην ππνθεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

κέζσ ηεο ζπλνπηηθήο αλαθνξάο ζην πεξηερφκελν ησλ θεθαιαίσλ ηεο.  

 

Σν 1ν θεθάιαην είλαη εηζαγσγηθφ θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Αξρηθά 

αλαθέξνληαη θάπνηα γεληθά ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη θάπνηνη 

νξηζκνί ηεο απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

κηα γεληθή αλαζθφπεζε ηεο ζπλνκηιίαο, ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο θαγεηνχ σο παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ 

θαη αλαθέξνληαη θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

δηεζλψο απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ. Δλ ζπλερεία, θαηαγξάθεηαη 

κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ν ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ 

ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά 

ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Γηα ηελ θαιχηεξε αληίιεςε απηήο, παξαηίζεηαη θαη 

έλα δηάγξακκα ξνήο, πνπ απεηθνλίδεη ηελ αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

 

ην θεθάιαην 2, ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, παξνπζηάδνληαη 

κεζνδνινγίεο θαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε εθείλν 

ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Πεξηγξάθεηαη πεξηιεπηηθά έλα 

πιήζνο εξεπλψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε 

ηε ρξήζε πξνζνκνησηή είηε ζε πεηξάκαηα ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. ην 

ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, ζπλνςίδνληαη νη κεζνδνινγίεο φισλ ησλ εξεπλψλ 

πνπ εμεηάζηεθαλ, θαηαγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπο 

θαη γίλεηαη κηα ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπο.  

 

ην θεθάιαην 3, πνπ αθνξά ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, αλαιχεηαη ε 

επηιεγείζα κέζνδνο θαη πεξηγξάθεηαη ε νηθνγέλεηα ζηελ νπνία αλήθεη. 

Αξρηθά, πεξηγξάθνληαη βαζηθέο καζεκαηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο έλλνηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

ηεο γξακκηθήο θαη ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο θαζψο θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο. Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ε 
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δηαδηθαζία αλάπηπμεο κνληέινπ θαη νη απαξαίηεηνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη 

ζηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (SPSS 13.0).  

 

ην θεθάιαην 4 γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία. Αξρηθά, πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

πξνζνκνησηή νδήγεζεο. Δπηπξνζζέησο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξνζνκνησηψλ 

νδήγεζεο ζε πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ έσο ηελ απφθηεζε ηεο 

ηειηθήο κνξθήο ηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ζην εηδηθφ ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ. Δπηπξφζζεηα, 

επηζεκαίλνληαη ηα θξίζηκα ζεκεία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

παξαηίζεληαη νη δηαδνρηθέο νζφλεο εθηέιεζεο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηνηρείσλ.  

 

Σν θεθάιαην 5 είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο, θαζψο πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ 

πνπ εθαξκφζηεθε σο ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Αξρηθά, 

πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ θαη παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο καζεκαηηθνχ κνληέινπ. 

Παξνπζηάδνληαη, δειαδή, ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη εμφδνπ κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ. Σα 

ηειηθά απνηειέζκαηα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο πνπ ηα πεξηγξάθνπλ θαη απφ δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο, γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο.  

 

Σν θεθάιαην 6 απνηειεί ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα ζπλνιηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ηελ εξκελεία ησλ 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Απνηεινχλ κία ζχλζεζε αξθεηψλ 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επηκέξνπο 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Δπηπξφζζεηα, θαηαγξάθνληαη 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο 
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Δξγαζίαο είηε κε άιιεο κεζφδνπο, είηε κε εμέηαζε πξφζζεησλ παξακέηξσλ 

θαη κεηαβιεηψλ.  

 

ην θεθάιαην 7 παξαηίζεηαη ν θαηάινγνο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ. Ο θαηάινγνο απηφο πεξηιακβάλεη αλαθνξέο, πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ζε έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα θεθάιαηα ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, φζν θαη ζε ζηαηηζηηθέο έλλνηεο θαη κεζφδνπο, 

πνπ αλαιχζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. 

 

ην θεθάιαην 8 βξίζθεηαη ην παξάξηεκα, φπνπ ππάξρεη ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην 

έληππν θαηαγξαθήο πνπ ζπκπιεξσλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθάζηνηε 

πεηξάκαηνο.
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Θεθάιαην 2 

ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ 

 

 

 

 

 

 

2.1 Γεληθά 

 

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη 

πεξηιακβάλεη έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ην αληηθείκελν θαη 

ε κέζνδνο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη έξεπλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε παξάγνληεο πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ θαη 

πην εηδηθά γηα ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ, ην θάπληζκα θαη ηελ νκηιία κε 

ζπλνδεγφ. Διέγρεηαη ε επηξξνή ηνπο ζηελ νδήγεζε, ζηελ θπθινθνξία θαη 

ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Γηα θάζε επηζηεκνληθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη 

ζχληνκε ζχλνςε, κε έκθαζε ζηε κέζνδν ε νπνία αθνινπζήζεθε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ. Κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ησλ κεζφδσλ 

ησλ εξεπλψλ απηψλ, επηρεηξήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο κηαο θαηάιιειεο 

κεζφδνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο. 

 

 

2.2 Ππλαθείο έξεπλεο 

 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζεκεία εξεπλψλ 

πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νδηθήο 

αζθάιεηαο σο απνηέιεζκα ηεο ζπλνκηιίαο, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη 

ηνπ θαπλίζκαηνο θαηά ηελ νδήγεζε. Οη έξεπλεο απηέο βαζίδνληαη ζηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε ζε πξαγκαηηθέο 

είηε ζε πξνζνκνησκέλεο ζπλζήθεο νδήγεζεο θαζψο θαη ζε επεμεξγαζία 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. ηφρνο ηνπο είλαη λα εμεηάζνπλ ηε κεηαβνιή πνπ 
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επηθέξεη ε ρξήζε θηλεηνχ ζηα δηάθνξα κεγέζε ηεο θπθινθνξίαο, αιιά θαη 

ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

 

 

2.2.1 Stutts et al. (2005) 

(Ζ έθζεζε ησλ νδεγψλ ζε παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο ζε 

πεξηβάιινλ θπζηθήο νδήγεζεο) 

 

Σν 2000 δηεμήρζε κία έξεπλα απφ ηνπο Jane Stutts, John Feaganes, 

Donald Reinfurt, Eric Rodgmana, Charles Hamlett, Kenneth Gish θαη Loren 

Staplin ζην Παλεπηζηήκην ηεο βφξεηαο Θαξνιίλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ηνπνζεηήζεθαλ θάκεξεο ζηα νρήκαηα 70 εζεινληψλ γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο. Οη 

θάκεξεο θαηέγξαςαλ ηνπο εζεινληέο γηα κία εβδνκάδα. Ζ έξεπλα αθνξά 

ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ νδεγνχ ζε πξαγκαηηθέο-

θπζηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο. Γεκνζηεχηεθε ην 2005. 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο 

θάζεο κειεηήζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ βάζεηο δεδνκέλσλ απφ ην 

Πχζηεκα Γεδνκέλσλ Αμηνιφγεζεο Αηπρεκάησλ (Crashworthiness 

Data System- CDS) πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ξφιν ησλ παξαγφλησλ απφζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ ζε θαηαγεγξακκέλα αηπρήκαηα ζηηο Ζ.Π.Α. Ζ 

δεχηεξε θάζε αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο κέζσ εηθφλσλ πνπ θαηαγξάθνληαλ 

απφ θάκεξεο. Παξφκνην αληηθείκελν κειέηεο είραλ αξθεηέο έξεπλεο. Ζ 

έξεπλα πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπρλφηεηα απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ, ην πνζνζηφ απφζπαζεο 

θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα.  

 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο 

θάζεο. Όζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ εμεηάζηεθαλ ηα εμήο:  

 θαηά πφζν ν νδεγφο ρξεζηκνπνηνχζε ηα ρέξηα ηνπ ή φρη ζην ηηκφλη 

νδήγεζεο,  

 αλ ε φξαζε ηνπ νδεγνχ επηθεληξσλφηαλ κέζα ή έμσ απφ ην φρεκα 

θαη  

 αλ ην φρεκα θηλνχηαλ θαηά κήθνο ηνπ ίρλνπο ηεο νδνχ ή 

παξεθηξεπφηαλ.  
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πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 207,2 ψξεο δεδνκέλσλ.  

 
Ξίλαθαο 2.1: Πνζνζηηαία θαηαλνκή παξαγφλησλ απφζπαζεο πξνζνρήο  

(Stutts et al.,2001) 

 

 

Αξρηθά ζαλ μερσξηζηφ βήκα δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ψζηε λα ειεγρζνχλ ηπρφλ 

αζπλέπεηεο ζηα θσδηθνπνηεκέλα ζηνηρεία. Κεηά ηε θσδηθνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ, κεηαθέξζεθαλ ζην SAS γηα ηε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε. Ζ 

ινγαξηζκηθή θχζε ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηελ ρξήζε θιαζηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ. Σέινο, παξάιιεια κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεηξάκαηνο, 

εηζήρζεζαλ ζε θχιια εξγαζίαο Excel δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

αλαιχζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα SAS (Statistical Analysis 

Software, Cary, NC) 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίσξεο θαηαγξαθήο ηεο νδήγεζεο, κειεηήζεθαλ νη 

παξάγνληεο πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ. Σν 75% ησλ νδεγψλ 

έηξσγαλ, έπηλαλ ή κηινχζαλ κε θάπνηνλ ζπλνδεγφ. ηηο θνξπθαίεο ζέζεηο 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ πξνζηέζεθαλ ην θάπληζκα θαη ε απφζπαζε απφ 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Άιιν έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο 

αθνξνχζε ζην θαηά πφζν νη νδεγνί ηείλνπλ λα αθηλεηνπνηήζνπλ ή φρη ην 

φρεκα φηαλ απνζπψληαη. πγθεθξηκέλα, θαηαιήγεη πσο φζνλ αθνξά ζην 

θαγεηφ, ζην θηλεηφ ηειέθσλν, ζην θάπληζκα θαη ζηελ απφζπαζε απφ κσξά 

θαη παηδηά, νη νδεγνί επηιέγνπλ λα κελ ζηακαηνχλ ην φρεκα θαη λα 

ζπλερίδνπλ λα νδεγνχλ αλεπεξέαζηνη. 
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Οη πηζαλνί πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο αθνξνχλ ζην κηθξφ κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο, ζηελ έιιεηςε ηεο αθξίβεηαο ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαζψο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ. Άιινο πεξηνξηζκφο ηεο εξγαζίαο 

είλαη φηη δελ κπφξεζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ επίπεδα έληαζεο κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο απφζπαζεο πξνζνρήο. Δπίζεο, ηα κεηξνχκελα κεγέζε πνπ 

θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ (ρέξηα ζην ηηκφλη, εζηίαζε φξαζεο θαη 

ζρεηηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζηελ νδφ) δελ έρνπλ ζπζρεηηζηεί άκεζα κε 

θίλδπλν αηπρήκαηνο. Ζ κειέηε δελ είλαη ηθαλή λα πξνζθέξεη κηα ηειηθή 

απάληεζε σο πξνο ην πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο. 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε απφζπαζε ηνπ νδεγνχ είλαη έλα ζπρλφ 

θαηλφκελν ζηελ θαζεκεξηλή νδήγεζε. Αλ εμαηξέζνπκε ηνλ ρξφλν νκηιίαο 

κε ηνλ ζπλνδεγφ ηνπ νρήκαηνο, νη νδεγνί ήηαλ δεζκεπκέλνη κε έλαλ ή θαη 

πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο απφζπαζεο θαηά 14,5 % ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

νδήγεζεο. Όζνλ αθνξά ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλεζεηψλ ηνπο, κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα παξνπζίαζαλ ε θαηαλάισζε θαγεηνχ/ πνηνχ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο θαηαλάισζεο), ε απφζπαζε 

απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηνπ νρήκαηνο (ρεηξηζκφο εζσηεξηθψλ 

νξγάλσλ), αιιά θαη απφ παξάγνληεο εμσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο (κε 

θαζνξηζκέλνπο). Οη εζεινληέο δελ νδεγνχζαλ θαη κε ηα δχν ρέξηα θαηά ηε 

δηάξθεηα νκηιίαο ζην θηλεηφ ηειέθσλν, θαηαλάισζεο θαγεηνχ/πνηνχ 

θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρεηξηζκνχ ηνπ ξαδηνθψλνπ. Σν νπηηθφ πεδίν 

ηνπ νδεγνχ ήηαλ εζηηαζκέλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ρξήζεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη θαπλίζκαηνο. 

Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ θαηλφκελα εθηξνπήο απφ ην ίρλνο ηεο νδνχ. 

 

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη νδεγνί εκπιέθνληαη θαζεκεξηλά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο απνζπνχλ ηε πξνζνρή. πλνιηθά ην 14,5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ νδήγεζεο (φζν ην φρεκα θηλνχληαλ) νη νδεγνί 

εκπιεθφληνπζαλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο πνπ είλαη ηθαλέο λα 

απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή (ρσξίο λα θαηακεηξάηαη ν ρξφλνο ζπδήηεζεο κε 

ζπλεπηβάηεο). Πξψηα ζηε ιίζηα βξίζθνληαη ην θαγεηφ θαη ην πνηφ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ 

ρξφλνπ πνπ ν νδεγφο ην θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ). Ιηγφηεξνο ρξφλνο 
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αθηεξψζεθε ζηε ξχζκηζε ηνπ ξαδηνθψλνπ, ζηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 

ζην δηάβαζκα ή ζην γξάςηκν. 

 

Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη γηα θάπνηεο ελέξγεηεο ν νδεγφο ιάκβαλε ππφςε 

ηνπ αλ ην φρεκα ήηαλ ζηακαηεκέλν ή θηλνχληαλ απνδεηθλχνληαο φηη ν 

νδεγφο απνθαζίδεη λα θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο ζε «αζθαιέζηεξνπο 

ρξφλνπο». Σέινο ηα δεδνκέλα πξνζθέξνπλ ελδείμεηο πσο νη ελέξγεηεο πνπ 

απνζπνχλ ηε πξνζνρή επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά.  

 

 

2.2.2 Wang, Knipling and Goodman 

 

Κία ζεκαληηθή κειέηε δηεμήρζε απφ ηνπο Wang, Knipling θαη Goodman ην 

1996. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ελφο έηνπο (1995) απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ CDS (Crashworthiness Data System). Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη έρεη κεγάιν αξηζκφ πεξηζηαηηθψλ (4.536). 

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα είλαη φηη αθξηβψο επεηδή ηα δεδνκέλα ειήθζεζαλ 

απφ κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληά δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπκε θαηά πφζνλ 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθά σο πξνο ηε γεληθή ηάζε ησλ ππνινίπσλ εηψλ. 

Δπηπξνζζέησο νη ίδηνη ζπληάθηεο ηνλίδνπλ φηη θαζψο ην CDS αξρηθψο δελ 

επξφθεηην λα ζπιιέμεη δεδνκέλα αηηίαο αηπρεκάησλ (Wang et al. 1996) θαη 

θαζψο ην CDS ρξεζηκνπνηεί εξεπλεηηθέο κεζφδνπο αηπρεκάησλ, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη απηέο νη εξεπλεηηθέο κέζνδνη είλαη αλαδξνκηθέο θαη πάληα ζε 

θάπνην βαζκφ ππνζεηηθέο.  

 

Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο εκπεξηέρεη θάπνηα 

εξσηήκαηα σο πξνο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Οη ζπληάθηεο ζεκεηψλνπλ, 

φηη αλ θάπνηνο εκπιεθφκελνο νδεγφο θαηλφηαλ λα παξνπζηάδεη θάπνηα 

κνξθή απνπζίαο πξνζνρήο ζηελ νδήγεζε, νιφθιεξε ε ζχγθξνπζε 

ηαμηλνκνχληαλ ζε απηή ηε θαηεγνξία (Wang et al.) θάλνληαο έηζη κία 

κεγάιε παξαδνρή φηη εθφζνλ έλαο νδεγφο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

“απξφζεθηνο νδεγφο” ε έιιεηςε πξνζνρήο ζεσξείηαη ν θπξηφηεξνο 

παξάγνληαο ηεο ζχγθξνπζεο. 
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Ξίλαθαο 2.2: Πνζνζηά νδεγψλ θαη αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

 κε παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο (Πεγή: Wang et al., 1996) 

 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε νη Wang et al. δηαπίζησζαλ φηη ην 7,8% ησλ 

νδεγψλ θαη ην 13,3% ησλ αηπρεκάησλ ζπλδένληαη κε ηελ απφζπαζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ. 

 

 

2.2.3 Wierville and Tijerina 

 

Σν 1996 νη Wierville θαη Tijerina ρξεζηκνπνηψληαο ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο θιεηδηά κε κεραλή 

αλαδήηεζεο αηπρεκάησλ ζπκπεξηέιαβαλ έλα κεγάιν πιήζνο δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχζε ζρεδφλ φιεο ηηο αλαθνξέο ηεο αζηπλνκίαο. Όπσο γίλεηαη ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, θαη εδψ νη ζπληάθηεο αλέπηπμαλ ηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ 

γηα ηελ απφζπαζε πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ, δηαθνξνπνηψληαο ηνλ ψζηε λα 

εκπεξηέρεη αλαγθαζηηθά ηελ “νπηηθή” απφζπαζε πξνζνρήο απνθιείνληαο 

έηζη άιιεο ελέξγεηεο απφζπαζεο φπσο “ερεηηθέο”. Ζ πεξίνδνο πνπ 

εμεηάζηεθε αθνξά ζην έηνο 1989 θαη ζηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο ηνπ 

έηνπο 1992. Θαη εδψ δελ κπνξεί λα εηπσζεί κε βεβαηφηεηα φηη ηα ζηνηρεία 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ππνινίπσλ εηψλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 1989 

πεξηείρε 189.164 θαηαγξαθέο θαη απηή ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ κελψλ ηνπ 

1992 πεξηείρε 61.707. Ζ αλαδήηεζε ζηε βάζε βξήθε 14.372 πηζαλέο 

ελέξγεηεο απφζπαζεο πξνζνρήο απφ ην έηνο 1989 θαη 3.247 απφ ην 1992. 

Κεηά απφ πην πξνζεθηηθή εμέηαζε απνθαζίζηεθε φηη 2.816 απφ απηέο ήηαλ 

πξαγκαηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ νπηηθή απφζπαζε πξνζνρήο. Απφ 
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απηέο νη 1.562 αθνξνχζαλ ζέκαηα εληφο ηνπ νρήκαηνο, 661 αθνξνχζαλ 

ζέκαηα εμσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο θαη 593 ήηαλ αγλψζηνπ πξνειεχζεσο.  

Σν 1,48% ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αηπρεκάησλ ηνπ 1989 αθνξνχζαλ 

ζέκαηα απφζπαζεο πξνζνρήο ελψ ην 0,34% ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

αηπρεκάησλ αθνξνχζαλ απφζπαζε πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ πνπ πξνεξρφηαλ 

εμσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο. Σα αθαηέξγαζηα δεδνκέλα γηα ην έηνο 1991 δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ. Γπζηπρψο, θαζψο ε κειέηε εξεπλνχζε θπξίσο 

απφζπαζε πξνεξρφκελε εζσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο, δφζεθαλ πεξηνξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ απφζπαζεο. 

Δληνχηνηο ζεκεηψζεθε φηη 50 γεγνλφηα (απφ ηα 189.464) ζεσξήζεθαλ σο 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαζξέθηεο (παξαηήξεζε θάπνηνπ άιινπ νρήκαηνο, 

πεδνχ, αληηθεηκέλνπ, δψνπ θηι) θαη 41 αθφκα θαηαγξαθέο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο γεγνλφηα ζπλδεδεκέλα κε θαζξέθηεο ζηηο νπνίεο ε 

πεγή ηεο απφζπαζεο ήηαλ άγλσζηε. 

 

Πξνβιήκαηα κε ηελ κειέηε ησλ Wierville θαη Tijerina 

 

Οη Wang et al. (1996) επηζεκαίλνπλ φηη ε κειέηε ησλ Wierville θαη Tijerina 

θαηέιεμε ζε πνζνζηά γηα ηελ απφζπαζε πξνζνρήο ζεκαληηθά κηθξφηεξα 

απφ ηελ πιεηνλφηεηα άιισλ κειεηψλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή ε 

βάζε δεδνκέλσλ ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο πεξηιακβάλεη κφλν δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ αηπρήκαηα φπνπ ε θζνξά πεξηνπζίαο ήηαλ κεγαιχηεξε ησλ $500. 

Αθφκα, επηζεκαίλνπλ φηη ζηε Βφξεηα Θαξνιίλα ηα έληππα θαηαγξαθήο 

αηπρεκάησλ δελ έρνπλ πεδίν γηα έιιεηςε ή απφζπαζε πξνζνρήο. Γειαδή 

θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη αξηζκνί γηα ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπληεινχλ ζε έλα αηχρεκα ζα είλαη δηαθνξεηηθνί αλάινγα κε ηνλ αλ νη 

νδεγνί έρνπλ εξσηεζεί ζπγθεθξηκέλα αλ θάπνηνο κπνξεί λα είλαη 

παξάγνληαο ή έρεη αθεζεί ζηελ θξίζε ησλ εξσηψκελσλ λα ην ζίμνπλ.  

 

 

2.2.4 Stevens and Minton 

 

Ζ κειέηε ησλ Minton θαη Stevens έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο ε κειέηε 

δηελεξγήζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Όκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θάιππηε κφλν ηελ Αγγιία θαη ηελ 

Οπαιία θαη αλ είλαη λα γίλνπλ γεληθεχζεηο θαη γηα ηε θσηία ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. 
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Ξίλαθαο 2.3: Αξηζκφο πεξηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απφζπαζε νδεγνχ  

(Πεγή: Minton θαη Stevens, 2001) 

 

 

Κέζνδνο 

 

Οη Minton θαη Stevens ζπγθέληξσζαλ δεδνκέλα απφ ηηο αλαθνξέο ησλ 

ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ ζε Αγγιία θαη Οπαιία κεηαμχ ηνπ 1985 θαη 

1995 θαη ηα θσδηθνπνίεζαλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κία πνζνηηθή 

κεηαβιεηή: ηελ απφζπαζε πξνζνρήο. εκεηψζεθε επίζεο ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ππήξρε βεβαηφηεηα φηη ην γεγνλφο ήηαλ πξάγκαηη γεγνλφο 

απφζπαζεο πξνζνρήο. Έηζη, αλ ν νδεγφο είρε παξαδερηεί φηη είρε 

απνζπαζηεί ζεσξνχληαλ σο “ζίγνπξν” γεγνλφο απφζπαζεο πξνζνρήο. Αλ 

ππήξραλ ηζρπξέο έκκεζεο απνδείμεηο ηφηε ην γεγνλφο ζεκεησλφηαλ σο 

“θαηά πάζα πηζαλφηεηα” γεγνλφο απφζπαζεο πξνζνρήο. Αλ ηέινο ππήξραλ 

αζζελείο έκκεζεο απνδείμεηο θαηεγνξηνπνηνχληαλ σο “πηζαλφ”. Γπζηπρψο ε 

δεκνζηεπκέλε εξγαζία αζρνιήζεθε κφλν κε εληφο ηνπ νρήκαηνο απφζπαζε 

πξνζνρήο, φκσο ε ηξέρνπζα βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη 123 αηπρήκαηα 

πνπ αθνξνχλ παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο εμσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο 

(Minton, 2003). Απηφ απνηειεί έλα πνζνζηφ 1,06% απφ ζπλνιηθά 11,529 

ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ.  

 

 

2.2.5 Brown 

 

Ο Brown ην 2001 έγξαςε κία εξγαζία φπνπ επαλεμέηαζε κία παιαηφηεξε 

εξγαζία ησλ Sabey θαη Staughton (1975) ζέκα ηεο νπνίαο ήηαλ “θνίηαδε 

αιιά απέηπρε λα δεη” (looked but failed to see) ηνλ παξάγνληα πξφθιεζεο 

αηπρήκαηνο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη Sabey θαη Staughton δηελέξγεζαλ 

κία έξεπλα ζε κία βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία πεξηείρε 2.130 αλαθνξέο 
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ζπκβάλησλ νη νπνίεο θσδηθνπνηήζεθαλ απφ εξεπλεηέο ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ 3.704 ιάζε νδήγεζεο απφ 2.130 αηπρήκαηα. Θαηέιεμε φηη 

ην 9,09% ησλ πεξηπηψζεσλ ιαζψλ θαη ην 15,8% ησλ αηπρεκάησλ 

νθείινληαλ ζε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο. Παξάιιεια ν Brown ην 1984 

έθαλε κία λέα αλάιπζε ηεο εξγαζίαο φπνπ θαη αθαίξεζε ηα αηπρήκαηα ηα 

νπνία ζπλέβεζαλ ηε λχρηα θαζψο θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νδεγφο ήηαλ 

ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι, λαξθσηηθψλ, θνχξαζεο ή αζζέλεηαο κε ζθνπφ λα 

κειεηήζεη πην πξνζεθηηθά ηα ιάζε. Θαηέιεμε φηη ην 15,4% ησλ 

αηπρεκάησλ νθείινληαλ ζε παξάγνληα απφζπαζεο πξνζνρήο. Γπζηπρψο ε 

εξγαζία ήηαλ επηθεληξσκέλε πεξηζζφηεξν ζην “θνίηαδε αιιά απέηπρε λα 

δεη” θαη έηζη νη παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο δελ αλαιχζεθαλ 

πεξεηαίξσ ζε “εληφο” θαη “εθηφο” ηνπ νρήκαηνο. Χζηφζν είλαη μεθάζαξν φηη 

ε απφζπαζε πξνζνρήο θαηέρεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηα ιάζε νδήγεζεο 

πνπ νδεγνχλ ζε αηπρήκαηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

 

2.2.6 Samuel G. Charlton (2009) 

(Οδήγεζε κε ζπλνκηιία: Θηλεηά ηειέθσλα θαη επηβάηεο πνπ απνζπνχλ ηε 

πξνζνρή)  

 

ε πείξακα πνπ δηεμήρζε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Waikato έγηλε 

πξνζπάζεηα λα γίλεη κηα ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ζηελ νδήγεζε θαη ηεο 

αζθάιεηαο κεηαμχ ηξηψλ παξαγφλησλ απφζπαζεο πξνζνρήο: Σεο ρξήζε 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ηεο νκηιία κε ζπλνδεγφ θαη κηαο ηξίηεο πιαζηήο 

θαηεγνξίαο εηθνληθψλ επηβαηψλ φπνπ ρσξίο λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ 

νρήκαηνο είραλ εηθφλα κέζα απφ απηφ θαη ζπλελλννχληαλ κέζσ θηλεηνχ 

hands-free. Κε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο θαη ηε βνήζεηα κηαο 

θάκεξαο πνπ είρε ηνπνζεηεζεί ψζηε λα βηληενζθνπνχληαη νη ζπδεηήζεηο, 

έγηλε ε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο κε 112 ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο απφ 17 

έσο 59 εηψλ. Υσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη θάζε νκάδα νδεγνχζε 

ππφ ηελ επήξεηα ελφο παξάγνληα απφζπαζεο (κία νκάδα νδεγνχζε 

αλαπφζπαζηε).  

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

SPSS βξέζεθαλ θάπνηα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη 

ε νδήγεζε θαη ε ηαπηφρξνλε νκηιία ζε θηλεηφ ηειέθσλν είλαη ζεκαληηθά 
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δηαθνξεηηθή απφ ηε ζπλνκηιία κε θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

νρήκαηνο ή ηελ νδήγεζε ρσξίο ηελ επίδξαζε ηεο ζπλνκηιίαο. 

 

 Ζ νκάδα πνπ νδεγνχζε αλαπφζπαζηε θαη απηή πνπ ζην φρεκα ππήξρε 

ζπλνδεγφο φζνλ αθνξά ζηηο ηαρχηεηεο παξαηεξήζεθε φηη θαζψο 

πιεζίαδαλ θάπνην επηθίλδπλν ζεκείν κείσλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

ηαρχηεηά ηνπο ελψ νη άιιεο δχν νκάδεο ηελ κείσλαλ ειάρηζηα έσο 

θαζφινπ. 

 Οη νδεγνί πνπ κηινχζαλ ζην θηλεηφ ζπρλά απνηχγραλαλ λα ιάβνπλ 

νπνηαδήπνηε δξάζε ψζηε λα κεηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα θαζψο πιεζίαδαλ 

επηθίλδπλα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο παξνπζηάδνληαο ηνπο κεγαιχηεξνπο 

δείθηεο αηπρεκάησλ. Αθφκα απνηχγραλαλ πνιιέο θνξέο λα θάλνπλ 

θάπνηα πξνζπέξαζε αθνχ δελ επηηάρπλαλ έγθαηξα.  

 Πην αζθαιήο απφ πνιιέο απφςεηο βξέζεθε φηη ήηαλ ε νκάδα πνπ 

νδεγνχζε αλαπφζπαζηε. Δίρε ηηο ιηγφηεξεο ζπγθξνχζεηο ελψ 

παξαηεξήζεθε φηη επηβξάδπλαλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία, δηαρεηξίδνληαλ 

ζσζηφηεξα ηελ ηαρχηεηά ηνπο, θάηη πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα θάλνπλ ηηο 

πην αζθαιείο πξνζπεξάζεηο, ελψ κεηά ην πείξακα νη ζπκκεηέρνληεο 

κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ πην εχθνια ηα επηθίλδπλα ζεκεία ηεο 

δηαδξνκήο.  

 Γεχηεξνη απφ πιεπξάο αζθάιεηαο ήηαλ νη νδεγνί πνπ ζπλνκηινχζαλ κε 

θάπνηνλ εληφο ηνπ νρήκαηνο, έρνληαο αξθεηά θαιή απφδνζε θαη 

αλακέλνληαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θάπνην θίλδπλν. 

 Έλα ελδηαθέξνλ ζεκείν πνπ παξαηεξήζεθε θαη εμεγεί πηζαλψο γηαηί είλαη 

πην επηθίλδπλε ε ρξήζε θηλεηνχ απφ ηελ νκηιία κε ζπλεπηβάηε είλαη φηη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε ζπλεπηβάηεο ππήξρε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ζπδήηεζεο φηαλ ν νδεγφο βξηζθφηαλ ζε θάπνην θξίζηκν ζεκείν, είηε κε 

κηθξή παχζε είηε κε πξνεηδνπνίεζε πνπ αθνξά ζην γεγνλφο (κεηξίαζε 

ζπλνκηιίαο). Ζ κεηξίαζε απηή παξαηεξήζεθε πνιχ ιηγφηεξν ζηηο νκάδεο 

πνπ κηινχζαλ ζην θηλεηφ θαη ζηνπο εηθνληθνχο επηβάηεο. 

 

 

2.2.7 Young et al. (2007)  

(Δπηξξνή θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη πνηνχ ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά) 

 

Πξνγελέζηεξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξήζε θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ, ε θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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νδήγεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο ζε αληίζηνηρν 

βαζκφ, θαη φηη απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζε πνιιά αηπρήκαηα. ε κηα 

πξνζπάζεηα λα θαιπθηεί ην θελφ ζηε βηβιηνγξαθία, ην 2000 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν πξνζνκνησηήο νδήγεζεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Brunel 

απφ ηνπο Mark S. Young, Janina M. Mahfoud, Guy H. Walker, Daniel P. 

Jenkins, θαη Neville A. Stanton γηα λα εμεηάζνπλ κηα νκάδα αηφκσλ ζε έλα 

ηππηθφ αζηηθφ πεξηβάιινλ. ε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο, ζηα 

νπνία ππνδεηθλχνληαλ ε θαηαλάισζε θαγεηνχ ή πνηνχ, 

πξαγκαηνπνηνχληαλ έλα θξίζηκν ζπκβάλ απφ ηνλ πξνζνκνησηή κε ηελ 

εκθάληζε ελφο πεδνχ κπξνζηά απφ ην φρεκα. Δλψ νη κεηαβιεηέο πνπ 

θαηακεηξήζεθαλ απφ ηνλ πξνζνκνησηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ 

ήηαλ ζρεηηθά αλεπεξέαζηεο απφ ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ, ην 

πνζνζηφ απφζπαζεο ηνπ νδεγνχ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ θαη ηα 

θαηαγεγξακκέλα αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο ήηαλ 

πεξηζζφηεξα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλεπεξέαζηε νδήγεζε. Παξά ηελ χπαξμε 

νξηζκέλσλ κεζνδνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο κειέηεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νδήγεζεο απαηηνχλ ζσκαηηθή ελαζρφιεζε θαη έηζη απμάλεηαη ε 

πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκκεηείραλ 29 άηνκα (16 άληξεο θαη 13 

γπλαίθεο) κέζεο ειηθίαο 37,5 εηψλ. Θαηείραλ δίπισκα νδήγεζεο θαη 

νδεγνχζαλ πεξίπνπ 12 ρηιηάδεο κίιηα (19 ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα) εηεζίσο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ 10 δνιάξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πείξακα. 

 

Απνηειέζκαηα 

 

Σα t-test γηα ηε κέζε ηαρχηεηα, ηε δηαθχκαλζε ηεο ηαρχηεηαο, ηηο 

πιεπξηθέο αζηάζεηεο θαη ηηο ειάρηζηεο TTC (time-to-collision) δελ 

απνθάιπςαλ έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ θαγεηνχ / 

πνηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Ο δείθηεο Rbis θπκάλζεθε κεηαμχ 

ησλ ηηκψλ 0,11 θαη 0,26, θάηη ην νπνίν θαλεξψλεη ηελ κηθξή επηξξνή ηνπ 

παξάγνληα απφζπαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Παξφια απηά, ε 

αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα επηθίλδπλα ζπκβάληα έδεημε απμεκέλε 

πηζαλφηεηα εκπινθήο ηνπ νδεγνχ ζε αηχρεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαλάισζεο θαγεηνχ/πνηνχ. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεθαλ 17 

αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ππφ ηελ επήξεηα ηνπ παξάγνληα 
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θαη 9 θαηά ηελ απνπζία ηνπ. Απηή ε εκθαλήο δηαθνξά ππνζηεξίρζεθε 

ζηαηηζηηθά ζην επίπεδν ηνπ 10% κε ηε ρξήζε ηνπ Wilcoxon (W=37,5 , 

p=0.09). Παξά ηε κεησκέλε ζηαηηζηηθή δχλακε ηνπ ηεζη, θαηαγξάθζεθε 

κία πξνζεγγηζηηθή κέηξεζε ηνπ Rbis=0,34. Απηή ε ηηκή ππνδεηθλχεη ηελ 

κέηξηα επηξξνή ηνπ θαγεηνχ/πνηνχ ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο, ζίγνπξα κεγαιχηεξε απφ ηελ επηξξνή ζηηο 

κεηαβιεηέο ηεο νδήγεζεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί (ηαρχηεηα, TTC). 

Δθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

 

πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαηαιήγεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηαλάισζε 

θαγεηνχ θαη πνηνχ δελ θαίλνληαη λα επεξεάδνπλ ηελ νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά, ελ ηνχηνηο απμήζεθαλ ε πλεπκαηηθή εγξήγνξζε θαη ηα 

αηπρήκαηα ζε θξίζηκα ζπκβάληα. Αλαθέξεηαη επίζεο ζην γεγνλφο πσο ηα 

δεδνκέλα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο ελδερνκέλσο λα 

ήηαλ επεξεαζκέλα απφ ην θξίζηκν ζπκβάλ, θαζψο θαη απφ ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηεο δηάξθεηαο ησλ ηκεκάησλ ηεο νδνχ ζηα νπνία ν 

ζπκκεηέρσλ νδεγνχζε ππφ ηελ επήξεηα ή φρη ησλ παξαγφλησλ απφζπαζεο. 

Δπίζεο, ππνδεηθλχνληαλ ζηνλ νδεγφ λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία 

θαγεηνχ/πνηνχ ρσξίο λα γλσξίδνπλ αλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζα 

ππήξρε απηή ε πξσηνβνπιία απφ ην κέξνο ηνπ (ειεπζεξία επηινγήο). 

Παξφια απηά, θαηαιήγεη φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκπίπηνπλ κε 

απηά άιισλ παξφκνησλ εξεπλψλ (Haigney et al.,2000, Strayer et al., 

2003, Törnros and Bolling 2005, 2006). Παξάιιεια, επηζεκαίλεη φηη δελ 

είλαη ε δηαδηθαζία απηή θαζ‟ απηή ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ/πνηνχ 

θξίζηκε γηα ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο, αιιά ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο 

θαη ε ελαπφζεζε ηεο ζπζθεπαζίαο. Απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Stutts et al. νη νπνίνη πξνηείλνπλ ηελ επαλεμέηαζε ηεο κνξθήο ηεο 

ζπζθεπαζίαο ησλ ζλαθ θαη ηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθήο 

παξά απαγνξεπηηθήο θακπάληαο πξνο ηνπο νδεγνχο. Σνλίδεη φηη νη νδεγνί 

δελ αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαλάισζεο ζλαθ (White et al.,2004), γη‟ απηφ θαη απαηηείηαη πεξεηαίξσ 

έξεπλα θαη κειέηεο πάλσ ζε απηφ ην θαηλφκελν. Αθφκε, παξαζέηεη κία 

έξεπλα ηνπ NHTSA βάζεη ηεο νπνίαο νη νδεγνί ππνζηεξίδνπλ φηη κάιινλ 

επσθεινχληαη παξά θηλδπλεχνπλ απφ ηελ θαηαλάισζε θαθέ ή ζλαθ κε 

δάραξε, θαζψο ηνπο βνεζάεη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ θνχξαζε. Ζ παξνχζα 
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έξεπλα απνηειεί ηελ πξψηε πεηξακαηηθή απφπεηξα εμέηαζεο ηεο επηξξνήο 

ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ/πνηνχ κε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο. 

 

 

2.2.8 McEvoy et al. (2006) 

(Ζ ζπρλφηεηα θαη νη παξάγνληεο ησλ ζνβαξψλ αηπρεκάησλ ιφγσ 

απφζπαζεο πξνζνρήο)  

 

Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ είδνπο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ, θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο νη Suzanne P. McEvoy, Mark R. 

Stevenson θαη Mark Woodward έζεζαλ εξσηήζεηο ζε 1.367 νδεγνχο νη 

νπνίνη λνζειεχηεθαλ ζην λνζνθνκείν ηνπ Πεξζ ζηε Γπηηθή Απζηξαιία 

κεηαμχ Απξηιίνπ 2002 θαη Ηνπιίνπ 2004. Ρα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ 

έλα δηαξζξσκέλν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δφζεθε ζε θάζε νδεγφ, απφ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην αζζελνθφξν θαζψο θαη 

απφ ηαηξηθά αξρεία.  

 

Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πεξζ ηεο Γπηηθήο Απζηξαιίαο, κηα 

πφιε κε 1,3 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο (Απζηξαιηαλή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 

2002). Κε βάζε ηηο ζηαηηζηηθέο πνπ αθνξνχλ άδεηεο νδήγεζεο ζην Πεξζ, 

ην 75% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 17 εηψλ θαη άλσ θαηέρνπλ άδεηα νδήγεζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ νδεγνί ειηθίαο 17 εηψλ θαη άλσ νη νπνίνη είραλ 

εκπιαθεί ζε έλα ηξνραίν αηχρεκα κεηαμχ ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2002 θαη ηνπ 

Ηνπιίνπ ηνπ 2004 θαη λνζειεχηεθαλ ζε έλα απφ ηα ηξία λνζνθνκεία ηεο 

πεξηνρήο. Οη νδεγνί είραλ απνθιεηζηεί αλ είραλ ππνζηεί κέηξην ή ζνβαξφ 

ηξαπκαηηζκφ ζην θεθάιη, ζπκκεηείραλ ζε έλα ζαλαηεθφξν δπζηχρεκα ή 

είραλ δπζθνιίεο ζηελ νκηιία. Κνηνζηθιεηηζηέο θαη πνδειάηεο είραλ επίζεο 

απνθιεηζηεί. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νξηζκέλνη νδεγνί είραλ απνθιεηζηεί κε 

ηε ζπκβνπιή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

ηελ παξνχζα κειέηε νη απνζπάζεηο ρσξίζηεθαλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

άηνκα, αληηθείκελα, γεγνλφηα έμσ απφ ην φρεκα, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

κέζα ζην φρεκα (θιηκαηηζκφο, ξαδηφθσλν, θαζξέπηεο), άιια αληηθείκελα, 

έληνκα, δψα κέζα ζην φρεκα, θαγεηφ/πνηφ/θάπληζκα, νκηιία κε 

ζπλεπηβάηε(ηεο), ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη 
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άιιεο αζρνιίεο φπσο ην ραζκνπξεηφ ή ν βήραο. Αηπρήκαηα ζηα νπνία νη 

νδεγνί δήισζαλ φηη „„θνίηαγαλ αιιά δελ έβιεπαλ‟‟ ην επεξρφκελν φρεκα 

δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ έξεπλα. 

 

Οη ζπλεληεχμεηο ησλ νδεγψλ ιάκβαλαλ ρψξα ιίγεο ψξεο κεηά ηα 

αηπρήκαηα κεηά απφ ζπλαίλεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη 

εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδεγψλ, ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπο, ηηο ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηα γεγνλφηα πνπ 

νδήγεζαλ ζε απηφ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνπζίαο θάπνηνπ 

παξάγνληα απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο. Οη παξάγνληεο απηνί ρσξίζηεθαλ ζε 

14 θαηεγνξίεο θαη νη εξσηήζεηο εζηίαδαλ ηφζν ζηελ παξνπζία ηνπο ηελ ψξα 

ηεο νδήγεζεο φζν θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζην αηχρεκα. Πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αηχρεκα, ηελ παξνπζία άιισλ αηφκσλ θαη ησλ 

ηξαπκαηηζκψλ πνπ ππέζηεζαλ ειήθζεζαλ απφ ηα ηαηξηθά αξρεία. Άιινη 

παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ ε ηαρχηεηα, ην αιθνφι, ηα λαξθσηηθά, 

ε θφπσζε θαη άιιεο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

θαηάζηαζε ηνπ νδεγνχ.  

 

Σα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) έθδνζεο 12.0.1.  

 

Απνηειέζκαηα 

 

 Σεηξαθφζηνη ηξηάληα ηξεηο νδεγνί (31,7%) πνπ ελεπιάθεζαλ ζε 419 

αηπρήκαηα δήισζαλ ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ ελφο παξάγνληα ηε ζηηγκή ην 

αηπρήκαηνο. Οη πην ζπρλνί ήηαλ ε νκηιία κε ζπλεπηβάηε (155 νδεγνί, 

11,3%), έιιεηςε ζπγθέληξσζεο (148 νδεγνί, 10,8%) θαη άηνκα, 

αληηθείκελα ή γεγνλφηα εμσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο (121 νδεγνί, 8,9%). 

Δλελήληα δχν άηνκα (6,7%) δήισζαλ πσο απνζπάζηεθαλ απφ παξαπάλσ 

απφ έλαλ παξάγνληα ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

 Σν έλα ηξίην φισλ ησλ αηπρεκάησλ (419, 33,3%) νθείινληαλ ζε 

απφζπαζε πξνζνρήο. Αλάκεζα ζε απηά, 84 αθνξνχζαλ έλα φρεκα, 121 

αθνξνχζαλ ζχγθξνπζε απφ πίζσ θαη 158 αηπρήκαηα έγηλαλ ζε 

δηαζηαπξψζεηο. Οη παξάγνληεο απφζπαζεο θάλεθαλ ζηαηηζηηθά λα έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα αηπρήκαηα πνπ αθνξνχζαλ έλα φρεκα θαζψο θαη 

ζηηο ζπγθξνχζεηο απφ πίζσ. (OR 2,95, 95% CI 1,93-4,52, p<0,001 θαη OR 
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1,55, 95% CI 1,14-2,11, p=0,005 αληίζηνηρα). Απφ ηνπο 433 νδεγνχο πνπ 

δήισζαλ ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο παξάγνληα απφζπαζεο ηε ζηηγκή 

ηνπ αηπρήκαηνο, 231 αλέιαβαλ ηελ επζχλε, 162 θαηεγφξεζαλ ηνλ άιινλ 

νδεγφ θαη 38 δελ κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ επζχλεο ζε θάπνηα απφ ηηο 

δπν πιεπξέο.  

 

 Αηπρήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απφζπαζε πξνζνρήο αθνξνχζαλ 

θπξίσο λένπο νδεγνχο (39,1% ησλ νδεγψλ ειηθίαο 17-29 εηψλ έλαληη 

21,9% ησλ νδεγψλ ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ, ηεζη x2 γηα 

έιεγρν γξακκηθήο ηάζεο 30,63, p<0,001), νδεγνχο κε κηθξφηεξε νδεγηθή 

εκπεηξία (38,3% ησλ νδεγψλ κε 0-9 ρξφληα εκπεηξίαο έλαληη 21,0% ησλ 

νδεγψλ κε πάλσ απφ 30 ρξφληα εκπεηξίαο νδήγεζεο, ηεζη x2 γηα έιεγρν 

γξακκηθήο ηάζεο 33,52, p<0,001). Σν θχιν, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε 

παξνπζία (ή ε απνπζία) νδήγεζεο ζε δηαδξνκή ξνπηίλαο δελ είραλ ζρέζε 

κε ηα αηπρήκαηα πνπ νθείινληαλ ζε απφζπαζε πξνζνρήο. ε έλα ινγηζηηθφ 

κνληέιν παιηλδξφκεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ, κε 

p <0,10, νη ειηθηαθέο νκάδεο δελ ήηαλ αλεμάξηεηεο κε ηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο (OR 1,09, 95% CI 0,78 - 1,50, p = 0.62) θαη ε ζπζρέηηζε 

Pearson έδεημε φηη ε ειηθία θαη ε νδεγηθή εκπεηξία είραλ πνιχ πςειή 

ζπζρέηηζε (r=0,90, p<0,001). Χο εθ ηνχηνπ, ε ειηθία δελ είρε 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα δχν ηειηθά κνληέια. ην ηειηθφ κνληέιν ε νδεγηθή 

εκπεηξία αληηκεησπίδεηαη σο κία θαηεγνξηθή κεηαβιεηή, ε κηθξή εκπεηξία 

νδήγεζεο είρε ζπλδεζεί κε ηα αηχρεκα ιφγσ παξάγνληα απφζπαζεο (OR 

1,29, 95% CI 1,16 - 1,42, p <0,001). Όζνλ αθνξά ζηελ εκπεηξία 

νδήγεζεο, γηα θάζε επηπιένλ ρξφλν εκπεηξίαο ν νδεγφο είρε 2% ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εκπιαθεί ζε αηχρεκα ιφγσ απφζπαζεο πξνζνρήο (OR 0,98, 

95% CI 0,97 - 0,99, p <0,001). 

 

Σα δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αθνξνχζαλ ζηελ κειέηε ηφζν 

ησλ παξαγφλησλ απφζπαζεο φζν θαη ζηηο καξηπξίεο ησλ νδεγψλ θαη δελ 

ήηαλ άκεζα ζπζρεηηζκέλα. Τπήξμαλ δηαθνξέο σο πξνο ην είδνο θαη ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ, ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηελ νδεγηθή εκπεηξία, ηε ιήςε ζηηγκηαίσλ απνθάζεσλ ησλ 

νδεγψλ γηα ηελ ελαζρφιεζε ή κε κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. 
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Πεξηνξηζκνί έξεπλαο  

 

Αξρηθά, ηα δεδνκέλα πξνήιζαλ απφ πξνζσπηθέο καξηπξίεο νδεγψλ. Ζ 

δπζθνιία αλάθιεζεο ηεο κλήκεο θαζψο θαη ν πηζαλφο δηζηαγκφο ησλ 

νδεγψλ λα ζπλδέζνπλ ην αηχρεκα κε ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπο 

ελδερνκέλσο λα επεξέαζαλ ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Γεχηεξνλ, ε 

εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ν νδεγφο κεηείρε ζε 

θάπνηα δξαζηεξηφηεηα απφζπαζεο πξνζηέζεθε κεηά ηνπο πξψηνπο 100 

νδεγνχο. Σξίηνλ, αλ εμαηξεζνχλ ηα αηπρήκαηα πνπ αθνξνχζαλ έλα φρεκα, 

ππήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ απφ αηπρήκαηα κε πνιινχο εκπιεθφκελνπο ε 

ζπλέληεπμε γηλφηαλ κε κφλν έλαλ νδεγφ. Κε ην λα κελ ιακβάλνληαη 

δεδνκέλα θαη απαληήζεηο απφ φινπο ηνπο νδεγνχο πνπ ελεπιάθεζαλ ζε 

ηέηνηα αηπρήκαηα ππήξμε θίλδπλνο λα ππνηηκήζεθε ε επηξξνή ησλ 

παξαγφλησλ απφζπαζεο πξνζνρήο ησλ νδεγψλ ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. 

Σέινο, ε έξεπλα αγλφεζε αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ησλ 

ζαββαηνθχξηαθσλ θαη έηζη ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα κελ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ. 

 

 

2.2.9 Kristie Young, Michael Lenné (2009) 

 

Κειέηε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Monash ρξεζηκνπνίεζε δείγκα 287 αηφκσλ 

γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Ζ θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηνπο Kristie Young θαη Michael Lenné θαη ηα απνηειέζκαηα δεκνζηεχηεθαλ 

ην 2009. Σν δείγκα ρσξίζηεθε ζε ηξείο ειηθηαθέο νκάδεο (λένη- κεζήιηθεο-

ειηθησκέλνη) θαη νη απαληήζεηο ηνπο αλαιχζεθαλ κε ρξήζε πξνγξάκκαηνο 

SPSS. Πάλσ απφ ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη θαηαλαιψλνπλ 

θαγεηφ/πνηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

δήισζε φηη δελ θαπλίδεη θαη έηζη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί θάπνην 

απνηέιεζκα πνπ λα αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα απφζπαζεο. 

Σέινο, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, θάλεθε φηη νη νδεγνί φηαλ 

νδεγνχλ θαη ηαπηφρξνλα ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο ελέξγεηεο κεηαβάιινπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπο, νδεγνχλ ζηελ άθξε ηνπ 

δξφκνπ ή ζηακαηνχλ ην φρεκά ηνπο.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

36 

2.3 Πχλνςε 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο απφ έλα πιήζνο 

εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο επηπηψζεηο ηεο ζπλνκηιίαο, ηεο θαηαλάισζεο 

θαγεηνχ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο θαηά ηελ νδήγεζε, ζηελ θπθινθνξία θαη 

ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Απφ ηελ ζχλζεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ 

εξεπλψλ πξνθχπηνπλ νη εμήο παξαηεξήζεηο. 

 

 Σν πνζνζηφ επηξξνήο ηνπ παξάγνληα απφζπαζεο πξνζνρήο ην 

νδεγνχ δηαθέξεη ζεκαληηθά ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο θαη θπκαίλεηαη 

απφ 3% έσο 25%. 

 

 Ζ απφζπαζε θαη ε απψιεηα πξνζνρήο ησλ νδεγψλ ζπκβάιιεη ζε 

πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αηπρεκάησλ 

(Stutts et al., 2005). 

 

 Οη Wang et al. (1996) κέζα απφ έξεπλά ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ην 

7,8% ησλ νδεγψλ θαη ην 13,3% ησλ αηπρεκάησλ ζπλδένληαη κε ηελ 

απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ.  

 

 Ζ έξεπλα ησλ McEvoy et al. έδεημε φηη αηπρήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε απφζπαζε πξνζνρήο αθνξνχζαλ θπξίσο λένπο νδεγνχο 

(39,1% ησλ νδεγψλ ειηθίαο 17-29 εηψλ έλαληη 21,9% ησλ νδεγψλ 

ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ), νδεγνχο κε κηθξφηεξε νδεγηθή εκπεηξία 

(38,3% ησλ νδεγψλ κε 0-9 ρξφληα εκπεηξίαο έλαληη 21,0% ησλ 

νδεγψλ κε πάλσ απφ 30 ρξφληα εκπεηξίαο νδήγεζεο). 

 

 Οη Glaze θαη Eliz (2003) παξέζεζαλ κηα θαηάηαμε ησλ 

παξαγφλησλ απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ εζσηεξηθά 

ηνπ νρήκαηνο αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδνληαλ απφ 

θαηαγξαθέο αηπρεκάησλ ζηελ Πελζπιβαλία.  

 Φαγεηφ, πνηφ 4,2% 

 Θάπληζκα 2,1% 

 Θαιισπηζκφο 0,4% 

 πλεπηβάηεο/παηδηά 8,7% 

 Θαηνηθίδην δψν 0,6% 

 Άιινη παξάγνληεο 26,3% 
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 Απφ ηελ έξεπλα ησλ McEvoy et al. (2006) πάλσ απφ ην 30% ησλ 

νδεγψλ (31,7%) δήισζαλ φηη ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο είραλ 

κεησκέλε ζπγθέληξσζε ιφγσ θάπνηνπ παξάγνληα. Δπίζεο, θάλεθε 

φηη ην 13,6 % φισλ ησλ αηπρεκάησλ νθείινληαλ απνθιεηζηηθά ζε 

έλαλ απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Οη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ νδεγψλ ήηαλ ε νκηιία κε 

ζπλεπηβάηεο (11,3%), ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο (10,8%) θαη 

εμσγελείο παξάγνληεο (8,9%).  

 

 Σν Παλεπηζηήκην ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο θσδηθνπνίεζε δεδνκέλα 

απφ 207 ψξεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη βξήθε φηη ε ζπρλφηεηα 

απφζπαζεο πξνζνρήο απφ ζπλνδεγνχο είλαη ζρεδφλ ίζε κε απηή 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ. (Stutts et 

al, 2003). 

 

 Σα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 100-νρεκάησλ απφ ην 

VTTI έδεημαλ φηη ε αιιειεπίδξαζε κε ζπλεπηβάηεο απνηεινχζε ην 

20% ησλ παξαηεξνπκέλσλ αηπρεκάησλ, παξ‟ νιίγνλ αηπρεκάησλ 

θαη επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ (MUARC, 2005). 

 

 Οη Lam et al. (2003) έδεημαλ φηη νη νδεγνί λεαξήο ειηθίαο έρνπλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε αηχρεκα φηαλ βξίζθνληαη 

ζπλεπηβάηεο ζην φρεκα. Οη πηζαλφηεηεο είλαη αθφκε κεγαιχηεξεο 

φηαλ νη ζπλεπηβάηεο είλαη επίζεο λεαξήο ειηθίαο. ε παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Faucett et al., 1998, 

Preusser et al., 1998, Williams, 2003).  

 

 Ο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Ακεξηθή (NHTSA- 

National Highway Traffic Safety, 2003) αλέθεξε φηη πεξίπνπ νη κηζνί 

νδεγνί παξαδέρηεθαλ ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ, 

επεξεάδνληαο ην έλα ηξίην φισλ ησλ δηαδξνκψλ ηνπο. Ζ νκηιία κε 

ζπλνδεγφ θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ξαδηνθψλνπ παξαηεξήζεθαλ επίζεο 

κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα.  

 

 Οη Stutts et al. (2005) ζε έξεπλά ηνπο θαηέιεμαλ φηη πεξίπνπ ηα 

ηξία ηέηαξηα ησλ νδεγψλ έηξσγαλ/έπηλαλ/ κηινχζαλ ζε ζπλνδεγφ 

θαη ην 90% ρεηξίδνληαλ ην ξαδηφθσλν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξά 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                        ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

38 

ηελ απμεκέλε ελαζρφιεζε ησλ νδεγψλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αζρνιίεο, νη ίδηνη δελ ηηο ζεσξνχλ επηθίλδπλεο θαη πηζηεχνπλ φηη δελ 

ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα. ε απηφ ην 

ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη White et al. (2004). 

 

 Ο ρξφλνο θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη πνηνχ κεηξήζεθε θαη 

βξέζεθε φηη είλαη ην 4,6 % ηεο ζπλνιηθήο ψξαο νδήγεζεο, ζχκθσλα 

κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ, απνηειεί ην 3,1% ηνπ ρξφλνπ 

θαηαλάισζεο, ε θαηαλάισζε (ε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ πξνο ην ζηφκα) 

ην 0,8%, θαη ε θαηαλάισζε πνηνχ 0,7% (Stutts, et al., 2003).  

 

 Ζ έξεπλα ηεο Λέαο Εειαλδίαο έδεημε φηη ην θαγεηφ θαη ην πνηφ 

επζχλεηαη γηα ην 3% ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ νδεγνχ ήηαλ: 

 Ζ αλαδήηεζε ηνπ θαγεηνχ/πνηνχ θαη ε ελέξγεηα λα ην 

θηάζνπλ ή λα ην κεηαθηλήζνπλ απνηεινχζε ην 40% 

 Σν άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο, απνηεινχζε ην 26% 

 Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ 

πξντφληνο, απνηεινχζε ην 18% 

 Θαη ε αληίδξαζε ζε έλα θαγεηφ πνπ πέθηεη ή ελφο πνηνχ πνπ 

ρχλεηαη, απνηεινχζε ην 11% (Gordon, 2006). 

 

 Οη Stutts et al. (2005) ζηε κειέηε ηνπο παξαηήξεζαλ φηη ην 

θαγεηφ θαη ην πνηφ αχμαλαλ ηνλ ρξφλν πνπ νη νδεγνί δελ είραλ 

θαη ηα δχν ηνπο ρέξηα ζην ηηκφλη θαη φηη είραλ δπζθνιίεο ζηελ 

δηαηήξεζε ζηαζεξήο πνξείαο ηνπ νρήκαηνο. 

 

 Ζ έξεπλα ησλ Stutts et al. (2005) δείρλεη φηη ηα αηπρήκαηα πνπ 

πξνθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαλάισζεο θαγεηνχ/πνηνχ 

είλαη πεξίπνπ ηζάξηζκα κε απηά πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

νκηιίαο ζην θηλεηφ.  

 

 Κία κειέηε πνπ έγηλε ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Βηξηδίληα (2002) ζε 

2.792 αλαθνξέο ηεο αζηπλνκίαο θαηέιεμε φηη ην 4,2% ησλ 
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αηπρεκάησλ ιφγσ απφζπαζεο πξνζνρήο νθείινληαλ ζε 

θαηαλάισζε θαγεηνχ/πνηνχ (MUARC). 

 

 Κία απφ ηηο ιίγεο κειέηεο πνπ εμέηαζαλ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο ηελ επηξξνή ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νδήγεζεο ήηαλ εθείλε ησλ Jenness et al. (2002). Θαηέιεμαλ 

φηη ην θαγεηφ δελ είρε ηδηαίηεξε επηξξνή ζηελ νδήγεζε (ζε ζρέζε 

κε άιινπο παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο), παξφια απηά φκσο 

ππήξραλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε. 

 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ, ε πξνζνρή ησλ νπνίσλ έρεη 

απνζπαζηεί απφ θάπνηνλ παξάγνληα ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 αδπλακία ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο (Rakauskas et al., 2004, 

Strayer θαη Drews, 2004) 

 αδπλακία δηαηήξεζεο ζηαζεξήο απφζηαζεο απφ ην άθξν ηεο 

νδνχ (Engström et al. 2005, Reed and Green, 1999) 

 κεησκέλε εηνηκφηεηα αληίδξαζεο ζε ζπκβάληα εθηφο νρήκαηνο 

(Kass et al., 2007) 

 αθηέξσζε ιηγφηεξνπ ρξφλνπ ζηνλ έιεγρν ησλ θαζξεπηψλ θαη 

ησλ ππνινίπσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ (Nunes θαη Recarte, 

2002) 

 έιιεηςε πξνζνρήο ζηα ζήκαηα νδηθήο ζήκαλζεο φπσο επίζεο 

βξαδχηεξε αληίδξαζε ζε απξφνπηα ζπκβάληα (Burns et al., 

2002, Lee et al., 2001). 

 

 Οη Haigney θαη Westerman, (2001) ζε έξεπλα ηνπο ππνζηεξίδνπλ 

φηη αλ θαη νη επηπηψζεηο ηεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο απφ ηα θηλεηά 

ηειέθσλα αθνξνχλ ηε λνεηηθή απφζπαζε ηνπ νδεγνχ, ην 

θαγεηφ/πνηφ είλαη θαη 'αλάγθελ «ρεηξνλαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» 

θαη έηζη αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ νδήγεζε θαη ηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο ακεζφηεξα. 

 

 ηελ έξεπλα ησλ Young et al. ηo 2007 νη κεηαβιεηέο πνπ 

θαηακεηξήζεθαλ απφ ηνλ πξνζνκνησηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πεηξακάησλ ήηαλ ζρεηηθά αλεπεξέαζηεο απφ ηελ θαηαλάισζε 

θαγεηνχ θαη πνηνχ. Παξ‟ φια απηά ην πνζνζηφ απφζπαζεο ηνπ 

νδεγνχ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ θαη ηα θαηαγεγξακκέλα αηπρήκαηα 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο ήηαλ πεξηζζφηεξα, ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ αλεπεξέαζηε νδήγεζε. 

 

 Έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ αλαθέξεη κία ζρέζε αλάκεζα ζην θάπληζκα 

θαη ζηα αηπρήκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

 Έξεπλα ζηε Λέα Εειαλδία- 2,2% απφ πεξίπνπ 2000 

αηπρήκαηα ζρεηηδφκελα κε απφζπαζε πξνζνρήο ην 2002 θαη 

2003 (Gordon 2006), 

 Έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βφξεηαο Θαξνιίλαο-0,9% ησλ 

αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελα κε απφζπαζε πξνζνρήο απφ ην CDS 

(Crashworthiness Data System) απφ ην 1995 έσο ην 1999 

(Stutts et al. 2001), 

 Έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο πνιηηείαο ηεο Βηξηδίληα (Glaze 

et al. 2002), 2,1% αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελα κε απφζπαζε 

πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ 

 Σελ έξεπλα ησλ 100-νρεκάησλ 2% ησλ αηπρεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο απφζπαζεο πξνζνρήο (Neale et al. 

2005). 

 

 Ζ έξεπλα ηεο Λέαο Εειαλδίαο (Ministry of Transport, 2005) 

απνθάιπςε φηη πεξίπνπ ηα κηζά απφ ηα αηπρήκαηα πνπ έγηλαλ ελψ ν 

νδεγφο θάπληδε αθνξνχζαλ ηελ ελέξγεηα λα πάξνπλ ην ηζηγάξν, ην 

έλα ηέηαξην ην άλακκά ηνπο θαη ην ππφινηπν έλα ηέηαξην ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο ζε έλα πεζκέλν ηζηγάξν. ην 22% ησλ 

αηπρεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ην θάπληζκα πηζαλνινγείηαη φηη 

ζπκκεηείρε θαη ην αιθνφι.  

 

 Σν MUARC (Monash University Accident Research Centre) αλέθεξε 

φηη αξθεηέο έξεπλεο θαηέιεμαλ φηη ην θάπληζκα ελ ψξα νδήγεζεο 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο. Ζ αλαθνξά ηνπο πεξηειάκβαλε 

θαη κία έξεπλα ηνπ Brison (1990) ε νπνία βξήθε φηη νη θαπληζηέο 

έρνπλ 1,5 κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα.  
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Θεθάιαην 3 

ΘΔΥΟΖΡΗΘΝ ΞΝΒΑΘΟΝ 

 

 

 

 

 

 

3.1 Γεληθά 

 

ην παξφλ θεθάιαην επηδηψθεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππνβάζξνπ, πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο 

δηεξεχλεζεο ηεο επηξξνήο ηεο ζπλνκηιίαο, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη 

ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ θαη ζηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο. Ζ κέζνδνο πνπ αξρηθά επηιέρζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ήηαλ ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε (linear regression). Ο θχξηνο 

ιφγνο ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ε επηινγή ηεο κεζφδνπ απηήο ζπλίζηαηαη ζην 

φηη, νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ πξνβιήκαηνο (ηαρχηεηα δηαδξνκήο, 

απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο, ρξφλνο αληίδξαζεο) 

αθελφο ιακβάλνπλ ζπλερείο ηηκέο θαη αθεηέξνπ αθνινπζνχλ θαλνληθή 

θαηαλνκή. Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

απηήο είλαη φηη, πξφθεηηαη πεξί κηαο απιήο, επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

κεζφδνπ πξφβιεςεο θάπνηαο κεηαβιεηήο. ηελ πνξεία αλαδήηεζεο κηαο 

θαιχηεξεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ επηιέρζεθε ε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε (lognormal regression). ρεηηθά κε 

ηε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο ινγηζηηθήο 

αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο (binary logistic regression). Ζ επηινγή ηεο 

κεζφδνπ απηήο έγηλε δηφηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή θαη 

ιακβάλεη κφλν δχν ηηκέο. ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, θαη αθνχ 

γίλεη αλαθνξά ζε θάπνηεο βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο, αλαιχνληαη ηα 

επηκέξνπο ζεσξεηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ γξακκηθή φζν θαη 

ζηελ ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε, ζηε ινγηζηηθή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο, θαζψο θαη ζηα θξηηήξηα απνδνρήο ελφο πξνηχπνπ. Σέινο, 

αλαπηχζζνληαη θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (SPSS 13.0). 
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3.2 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο 

 

Ο φξνο πιεζπζκφο (population) αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ελδηαθέξεη ηε ζηαηηζηηθή έξεπλα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ είλαη ηειείσο θαζνξηζκέλα. Έλαο 

πιεζπζκφο κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθφο, ή ζεσξεηηθφο.  

 

Ο φξνο δείγκα (sample) αλαθέξεηαη ζε έλα ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζε δείγκαηα, αθνχ νη 

ηδηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ζπλήζσο αδχλαην λα θαηαγξαθνχλ. Όια ηα 

ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζην δείγκα αλήθνπλ θαη ζηνλ πιεζπζκφ, ρσξίο λα 

ηζρχεη ην αληίζηξνθν. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κειέηε 

ηνπ δείγκαηνο ζα ηζρχνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα γηα νιφθιεξν ηνλ 

πιεζπζκφ κφλν εάλ ην δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ.  

 

Κε ηνλ φξν κεηαβιεηέο (variables) ελλννχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ελδηαθέξνπλ λα κεηξεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ζε έλα ζχλνιν αηφκσλ. Οη 

κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

 

 Ξνηνηηθέο κεηαβιεηέο (qualitative variables). Δίλαη νη κεηαβιεηέο 

ησλ νπνίσλ νη δπλαηέο ηηκέο είλαη θαηεγνξίεο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ ρξήζε αξηζκψλ γηα ηελ παξάζηαζε ησλ ηηκψλ κίαο ηέηνηαο 

κεηαβιεηήο είλαη θαζαξά ζπκβνιηθή θαη δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο 

κέηξεζεο. Παξαδείγκαηα πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ είλαη ην θχιν, ην 

επίπεδν κφξθσζεο, ε πεξηνρή θαηαγσγήο θ.ιπ.  

 

 Ξνζνηηθέο κεηαβιεηέο (quantitative variables). Δίλαη νη 

κεηαβιεηέο κε ηηκέο αξηζκνχο, πνπ φκσο έρνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

κέηξεζεο. Παξαδείγκαηα πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ είλαη ε ηαρχηεηα 

ηνπ νρήκαηνο, ε επηηάρπλζε, ε ειηθία θ.ιπ.  

 

Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο εηδηθφηεξα δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

Ππλερείο είλαη νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε 

ηηκή κέζα ζε έλα ζπλερέο δηάζηεκα (ηαρχηεηα), ελψ αζπλερείο ή δηαθξηηέο 

είλαη νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ κφλνλ δηαθεθξηκέλεο 

ηηκέο (άλδξαο- γπλαίθα). 
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Αλάινγα κε ηελ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ επηιέγεηαη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

απφ νξηζκέλε κεηαβιεηή πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθά δεδνκέλα. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ζπιιέγνληαη δεδνκέλα γηα ηελ πνζνηηθή κεηαβιεηή 

“νδεγηθή εκπεηξία ζε έηε” κπνξεί λα επηιέγεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

αθξηβή αξηζκνχ εηψλ νδήγεζεο ή απιψο ε θαηάηαμε ζε κία απφ ηηο 

αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο: “1-4”, “5-9”, “>10”. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα είλαη δηαθνξεηηθή ζηα δχν είδε δεδνκέλσλ.  

 

Γεληθά, αλάινγα κε ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηα δεδνκέλα δηαθξίλνληαη ζε 

θαηεγνξηθά δεδνκέλα φηαλ απηά είλαη απιψο επίπεδα ή θαηεγνξίεο, θαη ζε 

κεηξήζεηο.  

 

Σα θαηεγνξηθά δεδνκέλα δηαθξίλνληαη αθφκε ζε: 

 Νλνκαζηηθά φηαλ νη παξαηεξήζεηο είλαη θαηεγνξίεο πνπ ε ζεηξά 

ηνπο δελ έρεη θακία ζεκαζία. Σα νλνκαζηηθά δεδνκέλα πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ παξαηήξεζε πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ (κέζν κεηαθνξάο απφ 

θαη πξνο ηελ εξγαζία). 

 

 Γηαηαθηηθά είλαη εθείλα ηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα ζηα νπνία ε 

δηάηαμε έρεη ζεκαζία. Παξαδείγκαηα δηαηαθηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη νη 

παξαηεξήζεηο ηεο ζπρλφηεηαο νδήγεζεο ζε νξεηλή πεξηνρή (πνηέ, 

ζπάληα, ζπρλά, πάληα). 

 

ε κία δηαθξηηή κεηαβιεηή ε κηθξφηεξε κε κεδεληθή δηαθνξά πνπ κπνξνχλ 

λα έρνπλ δχν ηηκέο ηεο είλαη ζηαζεξή πνζφηεηα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

είλαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Αληίζεηα, ζε κία ζπλερή 

κεηαβιεηή δχν ηηκέο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ θαηά νπνηαδήπνηε κηθξή 

πνζφηεηα. Χο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηελ ειηθία, γηα ηελ νπνία ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζε δχν ηηκέο ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξφληα, κήλεο, εκέξεο, ψξεο, 

ιεπηά, δεπηεξφιεπηα. ηελ πξάμε, ζπλερήο ζεσξείηαη κηα κεηαβιεηή φηαλ 

κπνξεί λα πάξεη φιεο ηηο ηηκέο ζε έλα δηάζηεκα, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη 

δηαθξηηή.  
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Κέηξα θεληξηθήο ηάζεο (measures of central tendency): ε πεξίπησζε 

αλάιπζεο ελφο δείγκαηνο x1, x2,…, xλ ε κέζε ηηκή ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηε ζρέζε:  

   
            

 
 

 

 
   

 

   

 

 

Κέηξα δηαζπνξάο θαη κεηαβιεηφηεηαο (measures of variability): ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ηα δεδνκέλα απνηεινχλ έλα δείγκα, ε δηαθχκαλζε 

ζπκβνιίδεηαη κε s2 θαη δηαηξείηαη κε (λ-1):  

 

     
  

   
           

 

   

 

φπνπ    ν δεηγκαηηθφο κέζνο, δειαδή ε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ ζην 

δείγκα.  

 

Ζ καζεκαηηθή ζρέζε πνπ δίλεη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο είλαη:  

 

        
  

   
           

 

   

 

 
 

 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ζπκκεηξηθά θαηαλεκεκέλνπ δείγκαηνο δεδνκέλσλ, 

ζχκθσλα κε έλαλ εκπεηξηθφ θαλφλα πξνθχπηεη φηη ην δηάζηεκα:  

 ( -s, +s) πεξηέρεη πεξίπνπ ην 68% ησλ δεδνκέλσλ  

 (-2s, +2s) πεξηέρεη πεξίπνπ ην 95% ησλ δεδνκέλσλ  

 (-3s, +3s) πεξηέρεη πεξίπνπ ην 99% ησλ δεδνκέλσλ  

 

Ππλδηαθχκαλζε (covariance of the two variables): Απνηειεί έλα κέηξν 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν πεξηνρψλ δεδνκέλσλ.  
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Κέηξα αμηνπηζηίαο:  

 Δπίπεδν εκπηζηνζχλεο: ε αλαινγία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ κηα 

εθηίκεζε ζα είλαη ζσζηή.  

 Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: ε αλαινγία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ έλα 

ζπκπέξαζκα είλαη εζθαικέλν.  

 

 

3.3 Ππζρέηηζε κεηαβιεηψλ- ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο  

 

ηε ζπλέρεηα ζεσξνχληαη δχν ηπραίεο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο Υ, Τ. Ο 

βαζκφο ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ κε 

δηαζπνξά ζΥ
2 θαη ζΤ

2 αληίζηνηρα θαη ζπλδηαζπνξά ζΥΤ = Cov [X,Y] 

θαζνξίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (correlation coefficient) ξ ν 

νπνίνο νξίδεηαη σο:  

     
   
   

  
 

  
   

 

Ο ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ξ εθθξάδεη ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη δχν 

κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη. Γελ εμαξηάηαη απφ ηε κνλάδα κέηξεζεο ησλ Υ 

θαη Τ θαη παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [-1,1]. Σηκέο θνληά ζην 1 δειψλνπλ 

ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε, ηηκέο θνληά ζην -1 δειψλνπλ ηζρπξή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε θαη ηηκέο θνληά ζην 0 δειψλνπλ γξακκηθή αλεμαξηεζία ησλ Υ 

θαη Τ. 

 

Ζ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ξ γίλεηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ζηελ αλσηέξσ εμίζσζε ηεο ζπλδηαζπνξάο ζΥΤ θαη ησλ δηαζπνξψλ ζΥ, ζΤ, 

απφ φπνπ πξνθχπηεη ηειηθά ε έθθξαζε ηεο εθηηκήηξηαο r :  

                                    
 

   

 

 
 

          
 

   

 

 
 

 

 

   

 

 

 

3.4 Θαλνληθή θαηαλνκή ή θαηαλνκή Gauss 

 

Όπσο γλσξίδνπκε απφ ηε ζεσξία ηεο ζηαηηζηηθήο γηα λα κειεηήζνπκε ηα 

δηάθνξα ζηαηηζηηθά κεγέζε πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηε κνξθή ηεο θαηαλνκήο 

πνπ αθνινπζνχλ νη ηηκέο ηνπο. Κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαηαλνκέο 
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πηζαλφηεηαο γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο είλαη ε θαλνληθή θαηαλνκή ή 

θαηαλνκή ηνπ Gauss. Ζ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο ηεο θαηαλνκήο απηήο 

είλαη:  

 

     
 

    
  

 
    

    

φπνπ κ θαη ζ είλαη ζηαζεξέο ίζεο κε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε, 

αληίζηνηρα. 

 

 

3.5 Καζεκαηηθά πξφηππα 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο γηα ηα καζεκαηηθά 

πξφηππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 

 

 

3.5.1 Γξακκηθή παιηλδξφκεζε  

 

Ο θιάδνο ηεο ζηαηηζηηθήο, ν νπνίνο εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο κηαο απφ 

ηηο ππφινηπεο, νλνκάδεηαη αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (regression 

analysis). Κε ηνλ φξν εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ελλνείηαη ε κεηαβιεηή ηεο 

νπνίαο ε ηηκή πξφθεηηαη λα πξνβιεθζεί, ελψ κε ηνλ φξν αλεμάξηεηε γίλεηαη 

αλαθνξά ζε εθείλε ηε κεηαβιεηή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δελ 

ζεσξείηαη ηπραία, αιιά παίξλεη θαζνξηζκέλεο ηηκέο. Ζ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ζεσξείηαη ηπραία θαη «θαζνδεγείηαη» απφ ηελ αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ή 

ζπλδπαζκφο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πξνθάιεζε ηε κεηαβνιή ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ.  

 

Ζ αλάπηπμε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ απνηειεί κηα ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε εμηζψζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο εμαξηεκέλεο. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ αλάπηπμεο ελφο κνληέινπ βαζίδεηαη ζην αλ ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ζπλερέο ή δηαθξηηφ κέγεζνο.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ζπλερέο κέγεζνο θαη 

αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο. Ζ απινχζηεξε πεξίπησζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη 

ε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (simple linear regression).  

 

ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ππάξρεη κφλν κία αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή Υ θαη κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Τ, πνπ πξνζεγγίδεηαη σο κηα 

γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ Υ. Ζ ηηκή yi ηεο Τ, γηα θάζε ηηκή ηεο xi ηεο Υ, 

δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

              

 

Σν πξφβιεκα ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εχξεζε ησλ παξακέηξσλ α θαη β 

πνπ εθθξάδνπλ θαιχηεξα ηε γξακκηθή εμάξηεζε ηεο Τ απφ ηε Υ. Θάζε 

δεχγνο ηηκψλ (α, β) θαζνξίδεη κηα δηαθνξεηηθή γξακκηθή ζρέζε πνπ 

εθθξάδεηαη γεσκεηξηθά απφ επζεία γξακκή θαη νη δχν παξάκεηξνη νξίδνληαη 

σο εμήο:  

 Ο ζηαζεξφο φξνο α είλαη ε ηηκή ηνπ y γηα x=0  

 Ο ζπληειεζηήο β ηνπ x είλαη ε θιίζε (slope) ηεο επζείαο ή αιιηψο ν 

ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (regression coefficient). Δθθξάδεη 

ηελ κεηαβνιή ηεο κεηαβιεηήο Τ φηαλ ε κεηαβιεηή Υ κεηαβιεζεί 

θαηά κηα κνλάδα.  

 

Ζ ηπραία κεηαβιεηή εi ιέγεηαη ζθάικα παιηλδξφκεζεο (regression 

error) θαη νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηεο yi απφ ηε δεζκεπκέλε κέζε ηηκή  

Δ(Τ| Υ = xi) φπνπ Δ(Τ| Υ = xi) = α + β ∙ xi .  

 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γίλνληαη νη παξαθάησ 

ππνζέζεηο:  

 Ζ κεηαβιεηή Υ είλαη ειεγρφκελε γηα ην πξφβιεκα πνπ κειεηάκε, 

δειαδή γλσξίδνπκε ηηο ηηκέο ηεο ρσξίο θακηά ακθηβνιία.  

 Ζ εμάξηεζε ηεο Τ απφ ηε Υ είλαη γξακκηθή.  

 Σν ζθάικα παιηλδξφκεζεο έρεη κέζε ηηκή κεδέλ γηα θάζε ηηκή ηεο Υ 

θαη ε δηαζπνξά ηνπ είλαη ζηαζεξή θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηε Υ, 

δειαδή Δ(εi) = 0 θαη Var(εi)= ζε
2  

 

Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο γηα γξακκηθή ζρέζε θαη ζηαζεξή δηαζπνξά 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά πιεζπζκψλ κε θαλνληθή θαηαλνκή. πλήζσο, 
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ινηπφλ, ζε πξνβιήκαηα γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ππνζέηνπκε φηη ε 

δεζκεπκέλε θαηαλνκή ηεο Τ είλαη θαλνληθή.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηπραία κεηαβιεηή Τ εμαξηάηαη γξακκηθά απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία κεηαβιεηέο Υ (Υ1, Υ2, Υ3, …., Υθ), γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (multiple linear regression). Ζ 

εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ είλαη ε εμήο:  

 

                                        

  

Οη ππνζέζεηο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ίδηεο κε 

εθείλεο ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, δειαδή ππνζέηεη θαλείο φηη 

ηα ζθάικαηα εi ηεο παιηλδξφκεζεο (φπσο θαη ε ηπραία κεηαβιεηή Τ γηα 

θάζε ηηκή ηεο Υ) αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε ζηαζεξή δηαζπνξά. 

Γεληθά ην πξφβιεκα θαη ε εθηίκεζε ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ εθείλν ηεο απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο. Έλα θαηλνχξην ζηνηρείν ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε είλαη φηη πξηλ πξνρσξήζεη θαλείο ζηελ εθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ πξέπεη λα ειέγμεη αλ πξάγκαηη πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην κνληέιν. Δθείλν πνπ απαηηείηαη λα 

εμαζθαιηζηεί είλαη ε κεδεληθή ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ( ξ 

(xi, xj) ∀ i ≠ j → 0 ). 

 

 

3.5.2 Ινγαξηζκνθαλνληθή Ξαιηλδξφκεζε  

 

ηελ πνξεία αλαδήηεζεο κηαο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ επηιέρζεθε ε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε (lognormal regression). Κέζσ ηεο 

κεζφδνπ απηήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο κνληέινπ πνπ 

ζπζρεηίδεη δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Σν ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έξεπλα ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο 

είλαη ίδην κε εθείλν πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο. Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ εμαξηεκέλε κε ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο είλαη θαη απηή γξακκηθή. ηε ινγαξηζκνθαλνληθή 

παιηλδξφκεζε (lognormal regression) νη ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

πξνηχπνπ είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο.  
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Τπνινγίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κε βάζε ηελ αξρή ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, δειαδή ππνινγίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα ειαρηζηνπνηείηαη ην άζξνηζκα:  

 

           
                          

 

 

   

 

   

 

 

Ζ ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ν 

δεθαδηθφο ινγάξηζκνο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αθνινπζεί κηα 

θαλνληθή θαηαλνκή κε αξηζκεηηθφ κέζν κ θαη ηππηθή απφθιηζε ζ². Κε 

άιια ιφγηα ε ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν 

φηαλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ είλαη κε αξλεηηθά, ν 

δεθαδηθφο ινγάξηζκνο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή θαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο είλαη ζρεηηθά κεγάινο. Κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο παιηλδξφκεζεο ζπζρεηίδεηαη κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

κε άιιεο, ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Βξίζθεη εθαξκνγή ζηε 

κειινληηθή πξφβιεςε κηαο κεηαβιεηήο ζε ζρέζε κε κηα άιιε ή ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κηαο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο log(κi) = f(xi1, xi2, … , xiq) 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί κi(i=1,2,…,q) ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη ησλ ηηκψλ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (Bauer, 

Harwood, 1988).  

 

Ζ καζεκαηηθή ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ηε κέζνδν απηή είλαη ε εμήο: 

 

                                            

 

φπνπ:  

y : είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη  

β0, β1, β2, β3, ….., βk
 
: είλαη νη ζπληειεζηέο κεξηθήο παιηλδξφκεζεο  

x1i, x2i,…, xki: είλαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  

 

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δηαηππσζεί κε ηελ παξαθάησ κνξθή:  

                              

 

φπνπ ην log(yi) αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν κi θαη ηππηθή 

απφθιηζε ζ². 
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3.5.3 Ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο  

 

ηα κνληέια γξακκηθήο θαη ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην απηφ ηζρχεη ε πξνυπφζεζε φηη ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή είλαη ζπλερήο. Δληνχηνηο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή (φπσο ην ελδερφκελν λα ζπκβεί θάπνην αηχρεκα) 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. Ζ ινγηζηηθή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία κνληέισλ πξφβιεςεο 

θαη ηαμηλφκεζεο. Δίλαη δπλαηή ε έθβαζε κηαο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο κε 

δχν θαηεγνξίεο κε ηε ρξήζε ελφο ζπλφινπ ζπλερψλ θαη δηαθξηηψλ 

κεηαβιεηψλ. ε αληίζεζε κε ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή είλαη ε πηζαλφηεηα ε έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο λα ηζνχηαη κε 

1. Υξεζηκνπνηείηαη ν λεπέξηνο ινγάξηζκνο γηα ηελ πηζαλφηεηα ή ην ιφγν 

πηζαλνθάλεηαο (likelihood ratio), ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή λα είλαη 1 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

 

              
  

    
          (Δμίζσζε 1) 

φπνπ:  

Βν: είλαη ε ζηαζεξά ηνπ κνληέινπ  

Βi: είλαη παξακεηξηθέο εθηηκήηξηεο γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

Υi=1,…,n : ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ  

 

Ζ πηζαλφηεηα θπκαίλεηαη απφ 0 σο 1, ελψ ν λεπέξηνο ινγάξηζκνο LN(P/1-P) 

θπκαίλεηαη απφ κείνλ άπεηξν σο ζπλ άπεηξν. Σα κνληέια ινγηζηηθήο 

αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο ππνινγίδνπλ ηελ θακππιφγξακκε ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ θαηεγνξηθή επηινγή Τ θαη ζηηο κεηαβιεηέο Υi νη νπνίεο 

κπνξεί λα είλαη ζπλερείο ή δηαθξηηέο. Ζ θακπχιε ηεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο είλαη πξνζεγγηζηηθά γξακκηθή ζηηο κεζαίεο ηηκέο θαη 

ινγαξηζκηθή ζηηο αθξαίεο ηηκέο. Κε απιφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξαπάλσ 

ζρέζεο νδεγνχκαζηε ζηελ εμήο λέα ζρέζε:  

 

  
    

                          

 

H ζεκειηψδεο εμίζσζε γηα ηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε δείρλεη φηη φηαλ ε 

ηηκή κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο απμεζεί θαηά κηα κνλάδα θαη φιεο νη 
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ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ν λένο ιφγνο πηζαλνθάλεηαο 

(Pi/1-Pi) δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

 

 
  

    
 
 

                                       

 

Έηζη παξαηεξείηαη φηη φηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υi απμεζεί θαηά κηα 

κνλάδα, κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ε 

πηζαλφηεηα Pi/(1-Pi) απμάλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή eBi. 

 

 

3.5.4 Δθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ 

 

Ζ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ηφζν ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο 

φζν θαη ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο γίλεηαη κε ηε κέζνδν 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (method of least squares).  

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ Βi, δίλεη κηα πξνζεγγηζηηθή επζεία, πνπ ζπλδέεη ηηο 

ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ δνζέλησλ ησλ ηηκψλ ηεο Υ.  

 

Ζ επζεία πνπ πξνθχπηεη ιέγεηαη επζεία παιηλδξφκεζεο ηεο  πάλσ 

ζηελ Σ. θνπφο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαθφξπθσλ 

απνζηάζεσλ ησλ ζεκείσλ (Υ,Τ) απφ ηελ επζεία λα είλαη ειάρηζην. ηελ 

ζπλέρεηα δίλεηαη έλα ελδεηθηηθφ δηάγξακκα ηεο επζείαο ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ.  

 

 
Γηάγξακκα 3.1: Δπζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 
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3.6 Γηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη θξηηήξηα απνδνρήο κνληέινπ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν εδάθην, νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

πνπ εμεηάδνληαη πξηλ ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ αθνξνχλ θαηαξρήλ 

ζηελ θαλνληθφηεηα. Βάζεη ηεο πξνυπφζεζεο απηήο, απαηηείηαη νη ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο Τ λα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ απνηειεί ηε δεχηεξε 

βαζηθή πξνυπφζεζε. χκθσλα κε απηή, νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξέπεη 

λα είλαη γξακκηθψο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο ( ξ(Υi, Υj)= 0 ∀ i≠j ), γηαηί ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε εμαθξίβσζε ηεο επηξξνήο ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο ζην απνηέιεζκα. Αλ δειαδή, ζε έλα κνληέιν εηζάγνληαη δχν 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα 

κεξνιεςίαο θαη επάξθεηαο.  

 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο κνληέινπ κεηά 

ηε δηακφξθσζή ηνπ είλαη ηα πξφζεκα θαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ Βi 

ηεο εμίζσζεο, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, ε πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ θαη ην 

ζθάικα ηεο εμίζσζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ινγηθήο εξκελείαο ησλ πξφζεκψλ ηνπο. Σν ζεηηθφ πξφζεκν 

ηνπ ζπληειεζηή δειψλεη αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ 

αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο. Αληίζεηα, αξλεηηθφ πξφζεκν ζπλεπάγεηαη κείσζε 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηαρχηεηα δηαδξνκήο απνηειεί ηελ 

αλεμάξηεηε θαη νη ρξνληθνί δηαρσξηζκνί ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ 

κνληέινπ ζα πξέπεη ν ζπληειεζηήο Βi ηεο ηαρχηεηαο λα έρεη αξλεηηθφ 

πξφζεκν. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζα πξέπεη θαη απηή λα εξκελεχεηαη ινγηθά 

δεδνκέλνπ φηη, αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (xi) θαηά κία κνλάδα 

επηθέξεη αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο θαηά Βi κνλάδεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αχμεζε απηή εθθξάδεηαη ζε πνζνζηά ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηελ 

ειαζηηθφηεηα (elasticity).  

 

Ζ ειαζηηθφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ηελ επαηζζεζία κηαο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο Τ ζηελ κεηαβνιή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Δίλαη πνιιέο θνξέο νξζφηεξν λα εθθξαζηεί ε επαηζζεζία σο 
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πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ πξνθαιεί ε θαηά 

1% κεηαβνιή ηεο αλεμάξηεηεο. Ζ ειαζηηθφηεηα, γηα γξακκηθά πξφηππα, 

δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

 

    
   
   

  
  

  
     

  

  
  

 

Ζ ζηαηηζηηθή εκπηζηνζχλε ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ αμηνινγείηαη κέζσ 

ηνπ ειέγρνπ t-test (θξηηήξην t ηεο θαηαλνκήο student). Κε ηνλ δείθηε t 

πξνζδηνξίδεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 

θαζνξίδνληαη δειαδή πνηεο κεηαβιεηέο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ 

κνληέιν. Ο ζπληειεζηήο t εθθξάδεηαη κε ηε ζρέζε:  

 

      
  
   

 

 

Όπνπ, s.e : ηππηθφ ιάζνο (standard error)  

 

Βάζεη ηεο αλσηέξσ ζρέζεο, φζν κεηψλεηαη ην ηππηθφ ζθάικα ηφζν 

απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο tstat θαη ζπλεπψο απμάλεηαη ε επάξθεηα 

(efficiency). Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ t, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

επηξξνή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. ηνλ 

πίλαθα πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θξίζηκεο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή t (t*) γηα θάζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

 

Ξίλαθαο 3.1: Θξίζηκεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή t 

 

 

Έηζη γηα κέγεζνο δείγκαηνο πεξί ηα 80 θαη επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% είλαη 

t*= 1,7 θαη γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 90% είλαη t*
 

= 1,3. Αλ ινηπφλ 

έρνπκε t = -3,2 γηα θάπνηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υi
 
ηφηε παξαηεξείηαη φηη 

ε απφιπηε ηηκή ηνπ t είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ t*
 

(1,7) θαη άξα 

Δπίπεδο εμπιζηοζύνης

0.9 0.95 0.975 0.99 0.995

80 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660

120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617

8 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576

Βαθμός 

ελεσθερίας
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είλαη απνδεθηή ε κεηαβιεηή σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην 95% ησλ 

πεξηπηψζεσλ.  

 

Κεηά ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο εκπηζηνζχλεο, εμεηάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

κνληέινπ. Ζ πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο R2. Ο ζπληειεζηήο R2 ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην θαιήο 

πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζην γξακκηθφ κνληέιν θαη νξίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε:  

   
   

   
 

Όπνπ: 

              
 

   

             
 

   

 

θαη 

 

             
 

   

 

 

 

Ο ζπληειεζηήο απηφο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο Τ πνπ εμεγείηαη απφ ηελ κεηαβιεηή Υ. Ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 

έσο 1. Όζν πην θνληά βξίζθεηαη ε ηηκή ηνπ R2 ζηελ κνλάδα, ηφζν πην 

ηζρπξή γίλεηαη ε γξακκηθή ζρέζε εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ Τ θαη Υ. Ο 

ζπληειεζηήο R2 έρεη ζπγθξηηηθή αμία. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ R2 πνπ είλαη απνδεθηή ή απνξξηπηέα, αιιά κεηαμχ 

δχν ή πεξηζζφηεξσλ κνληέισλ επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξν εθείλν κε ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ R2.  

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ r θαη 

ηνπ R2
.

 Σν R2
 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξν ηζρπξφηεηαο ηεο 

γξακκηθήο ζρέζεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην Υ παίξλεη θαζνξηζκέλεο ηηκέο ή 

αλ είλαη ηπραία κεηαβιεηή. Αληίζεηα ην r κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν 

αλ ην Τ θαη ην Υ είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο. Δπνκέλσο, ζηελ παξνχζα 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη θαζνξηζκέλεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο R2, σο θξηηήξην θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

κνληέινπ.  
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Όζνλ αθνξά ζην ζθάικα ηεο εμίζσζεο ηνπ κνληέινπ, απηφ ζα πξέπεη λα 

πιεξνί ηξεηο πξνυπνζέζεηο:  

 

 Λα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή  

 Λα έρεη ζηαζεξή δηαζπνξά, Var(εi)= ζε
2= c θαη  

 Λα έρεη κεδεληθή ζπζρέηηζε, ξ(εi, εj)= 0 ∀ i≠j  

 

Αλαθέξεηαη φηη ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο εμαξηάηαη απφ ην ζπληειεζηή 

πξνζδηνξηζκνχ R2. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην R2
 

ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο, δειαδή ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξφβιεςε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ επζεία παιηλδξφκεζεο.  

 

Όζνλ αθνξά ζηα κνληέια ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο, ηζρχεη φ,ηη 

θαη ζηελ απιή γξακκηθή θαη ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε κε ηε 

δηαθνξά φηη ζηε ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ην αληίζηνηρν t-test 

έρεη ηελ νλνκαζία Wald. H ηηκή ηνπ Wald γηα θάζε κεηαβιεηή πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1,7 γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%, θαη 1,3 γηα 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 90% φπσο αθξηβψο θαη γηα ην ζπληειεζηή t.  

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ ησλ κνληέισλ ηεο 

ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο έρεη ε πηζαλνθάλεηα. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο επηξξνήο ησλ παξακέηξσλ β ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο πηζαλνθάλεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί πςειή πηζαλνθάλεηα 

πξνζπαζνχκε ν ινγάξηζκνο ησλ ζπλαξηήζεσλ πηζαλνθάλεηαο               

L=-log(likelihood) λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο θαη πξνηηκνχληαη ηα 

κνληέια κε κηθξφηεξν ινγάξηζκν ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλνθάλεηαο L. 

Κνληέια πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο κεηαβιεηέο είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηα θαη 

ρξεηάδεηαη έλαο θαλφλαο λα απνθαζίδεη εάλ ε κείσζε ηνπ                      

L=-log(likelihood) αμίδεη ηελ απμεκέλε πνιππινθφηεηα θαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ην Likelihood Ratio Test (LRT) (θξηηήξην ιφγνπ 

πηζαλνθάλεηαο). χκθσλα κε ην θξηηήξην ηνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ (LRT) 

εάλ ε δηαθνξά                    , φπνπ        L(κνληέιν κε ηηο p 

κεηαβιεηέο) ελψ     = L(κνληέιν ρσξίο ηηο p κεηαβιεηέο), είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ x2 γηα p βαζκνχο ειεπζεξίαο ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ην κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθά πξνηηκφηεξν απφ 
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ην κνληέιν ρσξίο ηηο κεηαβιεηέο θαη γίλνληαη δεθηέο νη κεηαβιεηέο σο 

ζεκαληηθέο.  

 

Ν ζπληειεζηήο ξ2 θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ. Ο ζπληειεζηήο 

απηφο, είλαη αλάινγνο ηνπ ζπληειεζηή R2 ηεο απιήο γξακκηθήο θαη 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο, θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην 

θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο:      
     

    
 φπνπ        

L(κνληέιν κε ηηο p κεηαβιεηέο) ελψ       L(κνληέιν ρσξίο ηηο p 

κεηαβιεηέο).  

 

πγθεθξηκέλα, εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο Τ 

πνπ εμεγείηαη απφ ηε κεηαβιεηή Υ. Ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Όζν πην 

θνληά βξίζθεηαη ε ηηκή ηνπ ξ2 ζηελ κνλάδα, ηφζν πην ηζρπξή είλαη ε 

γξακκηθή ζρέζε εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ Τ θαη Υ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν 

ζπληειεζηήο ξ2 έρεη θαη εδψ ζπγθξηηηθή αμία. Απηφ ζεκαίλεη φηη, δελ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ ξ2 πνπ θξίλεηαη σο απνδεθηή ή απνξξηπηέα, 

αιιά κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ κνληέισλ επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξν 

εθείλν κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ξ2.  

 

Δπηπξνζζέησο, ειέγρεηαη ζε πνην πνζνζηφ ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ζσζηά ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα. Δίλαη επηζπκεηφ λα πξνβιέπνληαη ζσζηά ε πεξίπησζε πνπ 

ζπλέβε ή φρη αηχρεκα ζε φζν ην δπλαηφλ πην κεγάιν πνζνζηφ. Ο κέζνο 

φξνο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ γηα ηα δχν ελδερφκελα είλαη ζθφπηκν λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην 65% θαη λα κελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δπν αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ ησλ δπν ελδερφκελσλ. 

 

 

3.7 Ιεηηνπξγία ηνπ εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ 

  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ έγηλε κε ηε 

ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) Version 13.0. Αθνχ θαηαρσξήζεθαλ ηα δεδνκέλα ζε 

πίλαθεο, κεηαθέξζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ζην πεδίν δεδνκέλσλ θαη 

αθνινπζήζεθαλ νη ελέξγεηεο πνπ ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  
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Αξρηθά, θαζνξίζηεθαλ νη κεηαβιεηέο ζην πεδίν κεηαβιεηψλ (variable 

view). Δθεί δίλνληαη νη νλνκαζίεο θαη θαζνξίδνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπο 

(φλνκα, ηχπνο κεηαβιεηήο, αξηζκφο ςεθίσλ, θσδηθνπνίεζε ηηκψλ θ.α.). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε ησλ κεηαβιεηψλ ζε ζπλερείο (scale), 

δηαηεηαγκέλεο (ordinal) θαη δηαθξηηέο (nomimal).  

 

ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή Analyze γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Ζ εληνιή απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ επηινγέο:  

 

 Descriptive Statistics: Γηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή 

πεξηγξαθηθψλ απνηειεζκάησλ. Δδψ βξίζθεηαη ε επηινγή Options. 

Πξφθεηηαη γηα ρξήζηκεο ζηαηηζηηθέο πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο (κέζνο φξνο, 

ηππηθή απφθιηζε, κέγηζην, ειάρηζην).  

 

 Correlate: Ζ δηαδηθαζία πνπ κεηξάεη ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε 

δεπγάξηα κεηαβιεηψλ. Απφ εδψ επηιέγεηαη ε εληνιή Bivariate 

correlations. Οη κεηαβιεηέο πνπ ελδηαθέξνπλ εηζάγνληαη ζην πιαίζην 

Variables θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson αλ 

πξφθεηηαη γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

Spearman αλ πξφθεηηαη γηα δηαθξηηέο κεηαβιεηέο.  

 

 Regression: Ζ δηαδηθαζία εθηειεί δηάθνξα είδε αλαιχζεσλ 

παιηλδξφκεζεο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε γξακκηθή (Linear) πνπ 

επηιέμακε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο. Ζ κεηαβιεηή πνπ 

ελδηαθέξεη (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) εηζάγεηαη ζην πιαίζην Dependent. Οη 

επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο ζα εμεγεζεί ε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, εηζάγνληαη ζην πιαίζην Independent(s). ην 

πιαίζην Method κπνξεί λα επηιεγεί κηα κέζνδνο γηα ηε βέιηηζηε επηινγή 

επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. Απηή ζπλήζσο αθήλεηαη Enter πνπ ζεκαίλεη 

φηη ζην κνληέιν εηζέξρνληαη φζεο κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζην πιαίζην 

Independent(s) κε ηε ζεηξά πνπ γξάθνληαη εθεί. 

 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηα δεδνκέλα εμφδνπ. Γηα ηνλ 

έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ κνληέινπ εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Δπηδηψθεηαη:  
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 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R
2 

λα είλαη θαηά ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξνο ζηα κνληέια γξακκηθήο θαη ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο ελψ, ζηα κνληέια ινγηζηηθήο αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο επηδηψθεηαη κεγάιε πηζαλνθάλεηα, δειαδή ε ηηκή ηνπ 

ινγαξίζκνπ ησλ ζπλαξηήζεσλ πηζαλνθάλεηαο L=-log(likelihood) λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε. 

 

 Οη ηηκέο θαη ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο βi λα 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ινγηθά,  

 

 Ο ζηαζεξφο φξνο ηεο εμίζσζεο, πνπ εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ 

παξακέηξσλ πνπ δε ιήθζεθαλ ππφςε, λα είλαη θαηά ην δπλαηφ 

κηθξφηεξνο,  

 

 Ζ ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ t λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

ηηκή 1,7 γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% θαη 1,3 γηα επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 90% 
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Θεθάιαην 4 

ΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ 

 

 

 

 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

εξεπλψλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, 

φπνπ θαη αλαπηχρζεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ νδήγεζε ζηελ επηινγή 

κηαο θαηάιιειεο κεζφδνπ αλάιπζεο. Χο κέζνδνη ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

επηιέρζεθαλ ε γξακκηθή, ε ινγαξηζκνθαλνληθή θαη ε ινγηζηηθή 

παιηλδξφκεζε. Κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πεηξάκαηνο έγηλε ε ζπιινγή ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ζα 

νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, δειαδή ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζπλνκηιίαο κε ζπλνδεγφ, ηεο θαηαλάισζεο 

θαγεηνχ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζε νξεηλή νδφ, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ 

πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ηνπ νδεγνχ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο. 

 

Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ηφζν απφ ην πείξακα ζηνλ πξνζνκνησηή φζν 

θαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ζηε ρξήζε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο. ηελ 

ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε δηάξζξσζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ πεηξάκαηνο. Αθνινχζσο αλαθέξνληαη ηα ζηάδηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ψζηε λα κνξθνπνηεζνχλ γηα ηε κεηέπεηηα 

εηζαγσγή ηνπο ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο (SPSS 13.0). 

ηελ ίδηα ελφηεηα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θάπνηα πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή 

γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ.  
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4.2 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία πξνζνκνησηψλ 

 

Οη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ζε ηαηξηθέο έξεπλεο 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ, ησλ επηδφζεψλ ηνπ, ηε πξνζνρή ηνπ θαζψο 

θαη ζηε βηνκεραλία απηνθηλήησλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε λέσλ 

νρεκάησλ ή εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ ππνβνήζεζεο ηνπ νδεγνχ (advanced 

driver assistance systems-ADAS). Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ςπραγσγία 

θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε νδεγψλ ζηα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα πνπ 

δηδάζθνληαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 

 

4.2.1 Δθπαίδεπζε 

 

Οη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε νδεγψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Κεηά απφ έξεπλεο έρεη απνδεηρηεί 

φηη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο απνηεινχλ πξαθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο αζθαιήο νδήγεζεο γηα 

φινπο ηνπο νδεγνχο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο φπσο 

πξνζνκνησηέο ηξαίλσλ, ιεσθνξείσλ, απηνθηλήησλ, θνξηεγψλ θαη άιινη. 

 

 

4.2.2 Έξεπλα 

 

Οη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εξεπλεηηθνχο ηνκείο γηα 

πνιινχο ιφγνπο. Οξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνζνκνησηέο νδήγεζεο. Δπίζεο πνιιά Παλεπηζηήκηα ρξεζηκνπνηνχλ 

πξνζνκνησηέο γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο. Δθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

νδεγψλ, νη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο επηηξέπνπλ ζηνπο εξεπλεηέο λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ζπλζήθεο γηα ηνπο νδεγνχο πνπ ζηελ νδήγεζε ζε 

πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ζα ήηαλ επηθίλδπλεο θαη κε εζηθά απνδεθηέο θαη λα 

κειεηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε κειέηεο 

απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ. Κε ηελ απμαλφκελε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ φπσο ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα πινήγεζεο, ηα 

θηλεηά ηειέθσλα θαη νη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο (π.ρ. DVD 
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players) νη πξνζνκνησηέο νδήγεζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ.  

 

 

4.2.3 Ξιενλεθηήκαηα πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ ζπληεινχλ ζηελ νινέλα θαη απμαλφκελε ρξήζε 

ησλ πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Έλαο 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο είλαη φηη ζε κειέηεο αηπρεκάησλ εμαιείθεηαη ν 

θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο ζελαξίσλ κε βάζε ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο 

είηε απηφ αθνξά ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο, είηε ζε νδηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια 

θαζίζηαηαη εθηθηφο ν απζηεξφο έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηα ζελάξηα. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε ζε πνιχ 

κεγαιχηεξν εχξνο αιιαγή ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ απφ εθείλε πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ ηα δεδνκέλα πνπ 

εμάγνληαη απφ ηνλ πξνζνκνησηή είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα θαη κεγαιχηεξεο 

αθξίβεηαο (ρξφλνο αληίδξαζεο ζε ηπραίν ζπκβάλ, ζηηγκηαίεο ηαρχηεηεο θαη 

επηηαρχλζεηο). Αθφκα, δελ επεξεάδεηαη ν νδεγφο απφ αλεπηζχκεηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ 

νδεγψλ θαζψο νη ζπλζήθεο νδήγεζεο ειέγρνληαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ ηνλ 

εξεπλεηή. Ζ αθξίβεηα θαζνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζπληειεί θαη ζηε 

δπλαηφηεηα κέηξεζεο πνιιψλ ρξεζηψλ ζηηο ίδηεο πάληα ζπλζήθεο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ θαη εξεπλψλ. ηα πιενλεθηήκαηα, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί θαη ε κεδεληθή θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ πεηξακάησλ (άξα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ). 

 

 

4.2.4 Κεηνλεθηήκαηα πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε ηνπ πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο είλαη ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζε ζχγθξηζε κε απηά 

πνπ ζα πξνέθππηαλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δπηζεκαίλεηαη αθφκα φηη νη 

ζπλζήθεο νδήγεζεο ζηνλ πξνζνκνησηή δελ κπνξεί λα είλαη απνιχησο φκνηεο 

κε εθείλεο πνπ αληηιακβάλεηαη ν νδεγφο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (πηζηφηεηα). 

Αθφκε, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ρξήζε πξνζνκνησηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
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αδηαζεζία ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ (Simulator Adaptation 

Syndrome –SAS).  

 

Ζ πηζηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνζνκνησηή ίζσο πεξηνξίδεη 

ην πξίζκα κέζσ ηνπ νπνίνπ εμεηάδεηαη έλα εξεπλεηηθφ ζέκα (πηζαλέο 

θαθνηερλίεο νδνζηξψκαηνο, πεξηνξηζκφο απξφζκελσλ γεγνλφησλ). 

Κεηνλεθηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ην είδνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνζνκνησηή (πηζηφηεηα) είλαη ε κηθξή θπθινθνξηαθή 

θίλεζε πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ, ελψ παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο έιιεηςε 

πξνζπεξαζκάησλ, δηθχθισλ θηι. Αθφκα παξαηεξείηαη έιιεηςε δηαθφξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο νη δηαθεκίζεηο, ηα θψηα ηεο πφιεο 

θηι. Δπηπξφζζεηα ελδερνκέλσο λα παξνπζηάδεηαη κεησκέλε αίζζεζε ηνπ 

νρήκαηνο θαζψο πνιιέο θνξέο δελ ππάξρεη ηερλνινγηθά εηδηθή βάζε πνπ λα 

εμαζθαιίδεη ηξαληάγκαηα, θιίζεηο θαη αίζζεζε “θπγνθέληξνπ” δχλακεο.  

 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ πξνζνκνησηψλ θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε θάπνην πείξακα. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο 

γλσξίδνπλ φηη παξαθνινπζνχληαη νπφηε ππάξρεη ε έληαζε ηεο δνθηκαζίαο, 

ελψ ππάξρεη πξνζήισζε ζε έλαλ θίλδπλν πνπ αλακέλνπλ λα εκθαληζηεί (θαη 

πνιιέο θνξέο έρνπλ πξνεηδνπνηεζεί γηα απηφλ). Αθφκα, νη νδεγνί γλσξίδνπλ 

φηη νδεγνχλ ζε πξνζνκνησηή, νπφηε έρνπλ κία αίζζεζε αζθάιεηαο θαζψο 

γλσξίδνπλ φηη δελ ππάξρνπλ ζπλέπεηεο (ζσκαηηθή βιάβε) ζε πξάμεηο κε 

αζθαιείο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ελδερνκέλσο δηαθνξνπνηνχλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απφ ηελ πξαγκαηηθή. Σέινο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο 

θαιήο νδήγεζεο, δειαδή ε θνηλσληθή ηνπνζέηεζε ηνπ νδεγνχ, ε λννηξνπία 

ηνπ, εμνπδεηεξψλεηαη ή παίδεη πνιχ αδχλακν ξφιν. 

 

 

4.2.5 Ξξνζνκνησηήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Driving Simulator FPF) 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ν πξνζνκνησηήο νδήγεζεο 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θπθινθνξηαθήο Σερληθήο Δ.Κ.Π. πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί 

απφ ηε γεξκαληθή εηαηξεία FOERST, Type Trainer (F12PT-3L40) (Δηθφλα 4.1). 

Απνηειείηαη απφ κία κνλνζέζηα θακπίλα νδήγεζεο θαη ηξεηο νζφλεο LCD40” κε 

νπηηθφ πεδίν απφ 60 έσο 180 κνίξεο. Ζ θακπίλα νδήγεζεο έρεη δηαζηάζεηο 

230x180 εθαηνζηά θαη δπγίδεη 170 θηιά. Γηαζέηεη ξπζκηδφκελν θάζηζκα 
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νδήγεζεο, ηηκφλη δηακέηξνπ 27 cm, πνδφπιεθηξα ρεηξηζκνχ (γθάδη, θξέλν, 

ζπκπιέθηεο), πίλαθα νξγάλσλ νρήκαηνο (ηαρνγξάθνο, ζηξνθφκεηξν) θαζψο 

θαη έλαλ θεληξηθφ θαη δχν εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

θεληξηθή θαη ζηηο πιάγηεο νζφλεο αληίζηνηρα θαη απεηθνλίδνπλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν αληηθείκελα θαη ζπκβάληα πνπ ζπκβαίλνπλ πίζσ απφ ην “φρεκα”. ηα 

ρεηξηζηήξηα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νδεγφο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην θιαο, 

νη παινθαζαξηζηήξεο, ηα θψηα, ε θφξλα, ην ρεηξφθξελν θαη ε κίδα (Δηθφλεο 

4.2, 4.3). 

 

 
Δηθφλα 4.1: Πξνζνκνησηήο νδήγεζεο 

 

ηηο ηξεηο νζφλεο απεηθνλίδνληαη ην νδφζηξσκα θαη ην νδηθφ πεξηβάιινλ ηα 

νπνία παξάγνληαη κέζσ ππνινγηζηή (Δηθφλα 4.4). 

 

Σέινο ππάξρεη έλα εηδηθφ πιεθηξνιφγην ειέγρνπ ην νπνίν παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζπλζεθψλ νδήγεζεο. Απνηειείηαη απφ δπν 

πιήθηξα (Mode, Line). Σν πιήθηξν Mode ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηήγεζε 

ζε δηαθνξεηηθά κελνχ επηινγψλ ηνπ θπξίνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ 

αιιαγή ζηηο επηινγέο ζην εζσηεξηθφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κελνχ, ελψ ην 

πιήθηξν Line δίλεη ηε δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο εληφο ησλ επηινγψλ θάζε 

κελνχ (Δηθφλα 4.5). 
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Δηθφλεο 4.2, 4.3: Φσηνγξαθίεο ηεο ζέζεο νδήγεζεο ηνπ πξνζνκνησηή 

 

  
Δηθφλα 4.4: Οζφλεο πξνζνκνησηή 
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Δηθφλα 4.5: Δηδηθφ πιεθηξνιφγην ειέγρνπ 

 

Σν ινγηζκηθφ ηνπ πξνζνκνησηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο ζε αζηηθή-

ππεξαζηηθή νδφ, νξεηλφ πεξηβάιινλ θαη απηνθηλεηφδξνκν φζνλ αθνξά ζην 

ηχπν ηεο νδνχ, θαλνληθή/κεησκέλε/ρσξίο/κφλν ζπλνδεπηηθή ή επεξρφκελε 

θπθινθνξία φζνλ αθνξά ζηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη 

επκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, βξνρή, νκίριε, ρηφλη φζνλ αθνξά ζην 

πεξηβάιινλ νδήγεζεο. Σέινο δίλεηαη ε επηινγή θαζνξηζκνχ απξφνπησλ 

θαηαζηάζεσλ αλάκεζα ζε πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ εξεπλεηή ή ηπραία απφ 

ην πξφγξακκα εκθάληζεο εκπνδίνπ θαη ζε κε αλακελφκελε πνξεία θάπνηνπ 

πξνπνξεπφκελνπ νρήκαηνο. (Δηθφλεο 4.6, 4.7) 

 

 
Δηθφλεο 4.6, 4.7: Βαζηθφο θαηάινγνο επηινγψλ 

 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο.  
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4.3 Ρν πείξακα 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε επίδξαζε ηνπ θαγεηνχ, ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο 

ζπλνκηιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο επηιέρζεθε έλα δείγκα 42 αηφκσλ 

πνπ θιήζεθε λα νδεγήζεη ζηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο θαη λα 

απαληήζεη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

νδεγηθέο ηνπ ζπλήζεηεο. 

 

 

4.3.1 Γηαδηθαζία πεηξάκαηνο 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο ρξεηάζηεθε λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια ν 

πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ πξνζνκνησηή. Όζνλ αθνξά ζην θάπληζκα δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ηε ρξήζε είηε ελφο ζηαρηνδνρείνπ πνπ 

είρε ηνπνζεηεζεί κπξνζηά απφ ην ιεβηέ ηαρπηήησλ (πξνζνκνίσζε 

ζηαρηνδνρείνπ εληφο απηνθηλήηνπ), είηε ζε έλαλ απηνζρέδην ρψξν αξηζηεξά 

ηνπ (πξνζνκνίσζε πεξηβάιινληνο εθηφο απηνθηλήηνπ) αλάινγα κε ηηο 

νδεγηθέο ηνπ ζπλήζεηεο (Δηθφλεο 4.8, 4.9). πγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθε έλα 

ππεξπςσκέλν πεπιαηπζκέλν δνρείν έηζη ψζηε λα δίλεηαη ε εληχπσζε ζην 

ρξήζηε φηη ξίρλεη ηε ζηάρηε έμσ απφ ην “παξάζπξν” ηνπ νρήκαηνο. Όζνλ 

αθνξά ζηε ζπλνκηιία ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θακπίλα ηνπ πξνζνκνησηή 

ήηαλ κνλνζέζηα ρξεηάζηεθε λα ειεπζεξσζεί ν ρψξνο δεμηά ηνπ πξνζνκνησηή 

θαη λα ηνπνζεηεζεί κηα ζέζε γηα ηνλ ζπλνδεγφ κε ηνλ νπνίν ζα γηλφηαλ ε 

ζπδήηεζε (Δηθφλα 4.11). Όζνλ αθνξά ζην ζλαθ ηνπνζεηήζεθε ζε εχθνια 

πξνζβάζηκν ρψξν ζε απφζηαζε πεξίπνπ 45 εθαηνζηψλ απφ ηνλ ρξήζηε 

(Δηθφλα 4.10). Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο κέζα ζηελ αίζνπζα 

βξηζθφηαλ θαη ν δεχηεξνο εξεπλεηήο ν νπνίνο θαηέγξαθε ζε εηδηθφ έληππν 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο πάλσ ζην εθάζηνηε πείξακα θαη ελεξγνπνηνχζε 

ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο απφ ηνπο εξεπλεηέο ηα απξφνπηα 

ζπκβάληα (Βιέπε παξάξηεκα). Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ν ρξήζηεο 

ηνπ πξνζνκνησηή ήηαλ απαιιαγκέλνο απφ νπνηνδήπνηε άιιν εμσηεξηθφ 

εξέζηζκα. 
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Δηθφλα 4.8, 4.9: Δζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ζηαρηνδνρείν     

 

  

       Δηθφλα 4.10: Θέζε ζλαθ                             Δηθφλα 4.11: Θέζε ζπλνδεγνχ 

 

 

4.3.2 Ππκκεηέρνληεο  

 

Σν πεηξακαηηθφ δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 42 άηνκα λεαξήο 

ειηθίαο, 20 γπλαίθεο θαη 22 άληξεο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο δηέζεηαλ 

δίπισκα νδήγεζεο θαη εμαηξνπκέλσλ 5 αηφκσλ, νη ππφινηπνη θάπληδαλ. Σν 

δείγκα πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ζπκπαγέο θαη παξνπζίαδε νκνηνγέλεηα ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ειηθία, νδεγηθή εκπεηξία). Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ.  
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4.3.3 Δπηινγή ζελαξίνπ νδήγεζεο 

 

Ο πξνζνκνησηήο σο εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζπλνκηιίαο, 

ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ δηαζέηεη έλα πιήζνο ζελαξίσλ νδήγεζεο θαη επηινγψλ. 

Απφ φια ηα πηζαλά ζελάξηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

επηιέρζεθε λα κειεηεζεί ε επηξξνή ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ ζε νξεηλή 

νδφ. Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ απφηνκεο θαη θιεηζηέο 

ζηξνθέο θαζψο θαη έληνλεο θαηά κήθνο θιίζεηο ηεο νδνχ. ηελ νδφ δελ 

ππήξραλ ζηεζαία αζθαιείαο νχηε δηαρσξηζηηθή λεζίδα γηα ηηο δχν ισξίδεο 

θπθινθνξίαο. Δπίζεο ζηελ δηαδξνκή ππήξραλ 1 γέθπξα θαη 1 ζήξαγγα 

(Δηθφλεο 4.12, 4.13, 4.14). 

 

 
Δηθφλα 4.12: Δηθφλα γέθπξαο απφ ηε δηαδξνκή ζε νξεηλή νδφ 

 

 
Δηθφλα 4.13: Δηθφλα ζήξαγγαο απφ ηε δηαδξνκή ζε νξεηλή νδφ 

 

Ει  
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Δηθφλα 4.14: Δηθφλα θιεηζηήο ζηξνθήο ζηε δηαδξνκή ζε νξεηλή νδφ 

 

 

4.3.4 Δθαξκνγή πεηξάκαηνο 

  

Σν πείξακα έιαβε ρψξα ζην Δξγαζηήξην Θπθινθνξηαθήο Σερληθήο ηεο ρνιήο 

Πνιηηηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ φπνπ θαη 

ζηεγάδεηαη ν πξνζνκνησηήο νδήγεζεο. Σα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

ηέιε Καξηίνπ κέρξη ηέιε Απξηιίνπ. Οη 42 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ 

λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην (βιέπε παξάξηεκα) θαη λα 

νδεγήζνπλ ζηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο ηξεηο θνξέο ν θαζέλαο. Κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινχζεζε κηα ζχληνκε ελεκεξσηηθή 

πεξηγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ πεηξάκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξήζεθαλ 

γηα ην είδνο ηεο δηαδξνκήο (ζπλνδεπηηθή θπθινθνξία νρεκάησλ, κεγάιε 

θαηά κήθνο θιίζε νδνχ, ζπλερείο θιεηζηέο ζηξνθέο, πηζαλφηεηα 

απξφζκελσλ ζπκβάλησλ). Δπίζεο ηνλίζηεθε ζηνπο ρξήζηεο λα νδεγήζνπλ 

φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ζ πξψηε 

δηαδξνκή αθνξνχζε ηελ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζνκνησηή θαη ην 

πεξηβάιινλ νδήγεζεο θαη δηαξθνχζε πεξίπνπ 6 ιεπηά. Θαηφπηλ αθνινχζεζαλ 

νη δχν βαζηθέο δηαδξνκέο απφ ηηο νπνίεο ειήθζεζαλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ 

επεμεξγαζία. Αλάκεζα ζηηο ηξεηο δηαδξνκέο κεζνιαβνχζαλ νιηγφιεπηα 

δηαιείκκαηα δηφηη ε παξαηεηακέλε νδήγεζε πηζαλφλ λα πξνθαινχζε 

παξελέξγεηεο ζηνπο νδεγνχο φπσο γηα παξάδεηγκα λαπηία πνπ έρεη 
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παξαηεξεζεί ζε παξφκνηεο έξεπλεο θαη έρεη πξναλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο δηαξθνχζε πεξίπνπ 

ηξηάληα ιεπηά (ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ, ελεκέξσζε ζπκκεηέρνληα, 

δηαδξνκέο θαη ελδηάκεζα δηαιείκκαηα). Παξαθάησ αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθά ε 

δηάξζξσζε ηνπ πεηξάκαηνο ζηηο επηκέξνπο δηαδξνκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  

 

Σν ζελάξην νδήγεζεο πνπ επηιέρζεθε θαη γηα ηηο δχν δηαδξνκέο ήηαλ 

νξεηλφ πεξηβάιινλ, επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζπλνδεπηηθή θαη επεξρφκελε 

θπθινθνξία θαη ρεηξνθίλεην εξέζηζκα απξφνπηνπ ζπκβάληνο. (Δηθφλα 4.15) 

 

 
Δηθφλα 4.15: ελάξην νδήγεζεο πξνζνκνησηή 

 

ηελ πξψηε δηαδξνκή ν ρξήζηεο δηέλπε 3.950 m θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ν ζπληνληζηήο ζε νξηζκέλν ηκήκα ηεο νδνχ ζπδεηνχζε καδί ηνπ ελψ 

ζε θάπνην άιιν ηνπ δεηνχζε λα θαηαλαιψζεη έλα ζλαθ φπσο θαίλεηαη ζηα 

παξαθάησ ζρήκαηα (Πίλαθαο 4.1, Δηθφλα 4.16 ).  

 
Ξίλαθαο 4.1: Ιεπηνκέξεηεο πξψηεο δηαδξνκήο
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Δηθφλα 4.16: θαξίθεκα πξψηεο δηαδξνκήο 

 

Ζ ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηελ πξψηε δηαδξνκή αθνξνχζε κηα πξψηε 

γλσξηκία ηνπ ζπληνληζηή-ζπλνδεγνχ κε ην ρξήζηε θαη πεξηειάκβαλε 

εξσηήζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ (θαηαγσγή, θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, 

αγαπεκέλεο ζπλήζεηεο, απαζρφιεζε) θαζψο θαη ζπδεηήζεηο γηα ηελ 

επηθαηξφηεηα. Σν ζλαθ πνπ θαηαλαιψζεθε επηιέρζεθε λα είλαη κηα ζνθνιάηα 

ηέηνηνπ κεγέζνπο ψζηε ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε γηα ην 

άλνηγκα θαη ηελ θαηαλάισζή ηεο λα κελ είλαη πνιχ κεγάινο ψζηε ν ρξφλνο 

ηνπ πεηξάκαηνο λα είλαη εχινγνο αιιά ηαπηφρξνλα ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεηαη 

θαηά ηελ θαηαλάισζή ηνπ ζλαθ λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ σο πξνο ην πιήζνο 

ησλ θαηαγξαθέλησλ δεδνκέλσλ.  

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχζε νιηγφιεπην δηάιεηκκα ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί ν 

ρξήζηεο γηα ηελ δεχηεξε δηαδξνκή. 

 

ηελ δεχηεξε δηαδξνκή ν ρξήζηεο δηέλπε 4.000m θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ζε νξηζκέλν ηκήκα ηεο νδνχ θάπληδε έλα ηζηγάξν ελψ ζε θάπνην άιιν 

ζπλνκηινχζε κε ηνλ ζπληνληζηή-ζπλνδεγφ. (Πίλαθαο 4.2, Δηθφλα 4.17)  
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Ξίλαθαο 4.2: Ιεπηνκέξεηεο δεχηεξεο δηαδξνκήο 

 

 

 
Δηθφλα 4.17: θαξίθεκα δεχηεξεο δηαδξνκήο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε δηλφηαλ ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην “εμσηεξηθφ” ζηαρηνδνρείν. 

Όζνλ αθνξά ζην θάπληζκα ν ζπληνληζηήο ππνδείθλπε ηφζν ηελ έλαξμε φζν 

θαη ην πέξαο ηνπ θαπλίζκαηνο (ζπγθεθξηκέλεο ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.2). Δθηφο απφ ην θάπληζκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδξνκή πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα δεχηεξε ζπλνκηιία ζηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ν ρξήζηεο θιήζεθε λα δψζεη απαληήζεηο ζε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηνπ έζεηε ν ζπλνδεγφο. Γηα απηή ηε ζπλνκηιία απαηηνχληαλ ζπγθέληξσζε 

θαη καζεκαηηθή-ινγηθή ζθέςε.  

 

Θαη ζηηο δχν δηαδξνκέο ζε ινγηθά θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ν δεχηεξνο 

ζπληνληζηήο ελεξγνπνηνχζε κε ηε βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ ρεηξηζηεξίνπ ηα 

απξφνπηα ζπκβάληα κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Mode. πγθεθξηκέλα ζηελ 
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πξψηε δηαδξνκή απνθαζίζηεθε ν ρξήζηεο λα εκπιέθεηαη ζε 6 απξφζκελα 

ζπκβάληα ελψ ζηε δεχηεξε ζε 4. Σν απξφνπην ζπκβάλ αθνξνχζε ηελ 

μαθληθή εκθάληζε ελφο δψνπ (ειάθη) θάπνηα κέηξα κπξνζηά απφ ην 

φρεκα ζηελ ισξίδα θπθινθνξίαο ζπλαξηήζεη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο 

(Δηθφλεο 4.18, 4.19). Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο έλαο απφ ηνπο 

ζπληνληζηέο θαηέγξαθε ζε εηδηθφ έληππν (βιέπε παξάξηεκα) δηάθνξεο 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην εθάζηνηε πείξακα. Δηδηθφηεξα ζεκεησλφηαλ ν 

αχμσλ αξηζκφο ηνπ ζπκκεηέρνληα, ε εκεξνκελία θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο 

ηνπ πεηξάκαηνο, ε απφζηαζε πνπ δηαλχζεθε ζε θάζε δηαδξνκή, ν ρξφλνο 

αληίδξαζεο ηνπ νδεγνχ ζε απξφβιεπηα ζπκβάληα θαζψο θαη νη ρηιηνκεηξηθέο 

ζέζεηο πνπ έγηλαλ ηα αηπρήκαηα. Σέινο ζεκείσλε ηηο φπνηεο παξαηεξήζεηο ζα 

βνεζνχζαλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, δηαδηθαζία πνπ ζα πεξηγξαθεί 

ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

  

Δηθφλεο 4.18, 4.19: Απξφνπην ζπκβάλ, εκθάληζε δψνπ 

 

 

4.3.5 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ  

 

Ζ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πεηξακάησλ πξαγκαηνπνηείηαη 

απηφκαηα ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζηνλ 

θάθειν D:\Logfiles ζε κνξθή θεηκέλνπ (*.txt) (Δηθφλα 4.20) Γηα λα 

κεηαθηλεζεί θάπνηνο απφ ηελ νζφλε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζνκνησηή ζηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ζε πεξηβάιινλ Windows αξθεί λα παηήζεη ην πιήθηξν Alt-

Win δεμηά ηνπ πιήθηξνπ Ctrl ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ή ελαιιαθηηθά ηα πιήθηξα 

Ctrl+Esc ηαπηφρξνλα γηα λα κεηαβεί ζην κελνχ Έλαξμεο. Γηα θάζε πείξακα 
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δεκηνπξγνχληαη δχν αξρεία έλα πνπ θέξεη ηελ νλνκαζία Logfile*.txt θαη 

πεξηέρεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ κεηξήζεθαλ θαη έλα αξρείν κε ηελ νλνκαζία 

Err_log*.txt πνπ πεξηέρεη ηα ζθάικαηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε νδεγφο. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ν πξνζνκνησηήο θαηαγξάθεη δεδνκέλα αλά δηαζηήκαηα ησλ 

33 έσο 50 ρηιηνζηψλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ (ms) γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε 

δεπηεξφιεπην κεηξψληαη νη ηηκέο θάζε κεηαβιεηήο έσο θαη 30 θνξέο. Αξρηθά 

θαηαγξάθνληαη 33 κεηαβιεηέο ζε θάζε κέηξεζε (Πίλαθαο 4.3).  

 

 
Δηθφλα 4.20: Φάθεινο πνπ απνζεθεχνληαη νη κεηξήζεηο ζηνλ πξνζνκνησηή 
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Ξίλαθαο 4.3: Πίλαθαο ζπιιεγφκελσλ κεηαβιεηψλ(Πεγή: DR-ING. REINER FOERST GMBG) 

 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε πεξηγξαθή επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Α/Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

1 Time
current real-time in milliseconds since start 

of the drive.

2 x-pos x-position of the vehicle in m.

3 y-pos y-position of the vehicle in m.

4 z-pos z-position of the vehicle in m.

5 road road number of the vehicle in [int].

6 richt
direction of the vehicle on the road in [BOOL] 

(0/1).

7 rdist
distance of the vehicle from the beginning of 

the drive in m.

8 rspur
track of the vehicle from the middle of the 

road in m.

9 ralpha
direction of the vehicle compared to the road 

direction in degrees.

10 Dist
driven course in meters since begin of the 

drive.

11 Speed actual speed in km/h.

12 Brk brake pedal position in percent.

13 Acc gas pedal position in percent.

14 Clutch clutch pedal position in percent.

15 Gear chosen gear (0 = idle, 6 = reverse).

16 RPM motor revolvation in 1/min.

17 HWay
headway, distance to the ahead driving 

vehicle in m.

18 DLeft Distance to the left road board in meter.

19 DRight Distance to the right road board in meter.

20 Wheel Steering wheel position in degrees.

21 THead
time to headway, i. e. to collision with the 

ahead driving vehicle, in seconds.

22 TTL
time to line crossing, time until the road 

border line is exceeded, in seconds.

23 TTC time to collision (all obstacles), in seconds.

24 AccLat acceleration lateral, in m/sA2

25 AccLon acceleration longitudinal, in m/sA2

26 EvVis
event-visible-flag/event-indication, 0 = no 

event, 1 = event.

27 EvDist event-distance in m.

28 ErrINo
number of the most important driving failure 

since the last data set

29 ErrlVal
state date belonging to the failure, content 

varies according to type of failure.

30 Err2No
number of the next driving failure (maybe 

empty).

31 Err2Val additional date to failure 2.

32 Err3No
number of a further driving failure (maybe 

empty).

33 Err3Val additional date to failure 3.
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4.4 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ζα αλαπηπρζεί ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια ζα δνζνχλ θάπνηα ζηαηηζηηθά 

απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ κεγεζψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία. 

 

 

4.4.1 Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίνπ  

 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έρεη ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαινγήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά, θαζψο θαη 

ζηελ θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ ζε κνξθή πηλάθσλ.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πεξηείρε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηφζν ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ φζν θαη 

ζηηο νδεγηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Οη κεηαβιεηέο πνπ εμάρζεθαλ απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ είηε πνζνηηθέο (ειηθία, εβδνκαδηαία δηαλπφκελε 

απφζηαζε) είηε πνηνηηθέο (θχιν). Τπάξρεη θαη κία εηδηθή θαηεγνξία πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη δίηηκεο. Οη κεηαβιεηέο απηέο πξνθχπηνπλ 

φηαλ ε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή φρη κηαο 

ηδηφηεηαο θαη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε έλα “λαη” είηε 

κε έλα “φρη”. Σέηνην παξάδεηγκα είλαη ε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξνχζε ζην αλ ν νδεγφο είρε εκπιαθεί ζε νδηθφ αηχρεκα ελψ θάπληδε.  

 

ηελ ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

θχιιν εξγαζίαο Excel ππφ κνξθή πίλαθα (Δηθφλα 4.21). ε απηφλ ηνλ 

πίλαθα θάζε εξσηεκαηνιφγην ρξήζηε αληηζηνηρεί θαη κεηαθέξεηαη ζε κηα 

ζεηξά ρσξηζκέλε ζε ζηήιεο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ αληηζηνηρεί ζε κία 

κεηαβιεηή. ηελ θαηάζηαζε φπνπ κεηαθέξζεθαλ νη απαληήζεηο έπξεπε λα 

ππάξρνπλ ηφζεο γξακκέο φζα είλαη θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηφζεο ζηήιεο 

φζεο είλαη θαη νη εξσηήζεηο θαη κία ζηήιε ζηελ αξρή φπνπ αλαγξάθνληαλ ν 

αχμσλ αξηζκφο ηνπ ζπκκεηέρνληα, γηα λα κπνξεί λα γίλεη ε αληηπαξαβνιή.  

ηνλ πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                           ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

 

77 

 
Ξίλαθαο 4.4: Πίλαθαο κεηαβιεηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΔ ΣΤΠΟ ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ

Q1 age ειηθία ζπλερήο

Q2 sex θύιν 0=άληξαο, 1=γπλαίθα δίηηκε

Q3 νδεγηθή εκπεηξία ζε έηε

1_4 1-4 έηε 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

5_9 5-9 έηε 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

ovr10 πάλσ από 10 έηε 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

Q4 DISt εβδνκαδηαία δηαλπόκελε απόζηαζε κε Ι.Υ. ζπλερήο

Q5 LIKDR ζαο αξέζεη ε νδήγεζε; 0=όρη, 1=λαη δίηηκε

Q6 SMOKE θαπλίδεηε; 0=όρη, 1=λαη δίηηκε

Q7 ζπρλόηεηα νδήγεζεο ζε νξεηλό πεξηβάιινλ

mntnev πνηέ 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

mntrarare ζπάληα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

mntoften ζπρλά 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

mntalw πάληα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

Q8 behmnt

αιιαγή νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε νξεηλό 

πεξηβάιινλ 0=αιιάδσ, 1=δελ αιιάδσ δίηηκε

Q9 acceat

έρεηε εκπιαθεί ζε αηύρεκα ελώ 

θαηαλαιώλαηε θαγεηό; 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

accsmk έρεηε εκπιαθεί ζε αηύρεκα ελώ θαπλίδαηε; 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

acctalk

έρεηε εκπιαθεί ζε αηύρεκα ελώ 

ζπλνκηινύζαηε; 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

Q10 ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο θαγεηνύ δίηηκε

eatlot πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

eatoft πεξηζζόηεξν από κηα θνξά ηελ εκέξα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

eat1d κία θνξά ηελ εκέξα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

eat1w κία θνξά ηελ εβδνκάδα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

eat1m κία θνξα ην κήλα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

eatnever πνηέ 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

ζπρλόηεηα θαπλίζκαηνο

smlot πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

smoft πεξηζζόηεξν από κηα θνξά ηελ εκέξα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

sm1d κία θνξά ηελ εκέξα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

sm1w κία θνξά ηελ εβδνκάδα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

sm1m κία θνξα ην κήλα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

smnever πνηέ 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

Q11

θαηά πνην ηξόπν αιιάδεηε ηελ νδηθή ζαο 

ζπκπεξηθνξά ελώ: 

θαηαλαιώλεηε θαγεηό:

beheatnc δελ αιιάδεη 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

beheatst ζηακαηάεη ην όρεκα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

beheatej νδεγεί ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

beheatsl κεηώλεη ηαρύηεηα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

beheatne δελ θαηαλαιώλεη θαγεηό 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

θαπλίδεηε:

behsmnc δελ αιιάδεη 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

behsmst ζηακαηάεη ην όρεκα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

behsmej νδεγεί ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

behsmsl κεηώλεη ηαρύηεηα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

behsmns δελ θαπλίδεη 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

ζπλνκηιείηε:

behtanc δελ αιιάδεη 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

behtast ζηακαηάεη ην όρεκα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

behtaej νδεγεί ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

behtasl κεηώλεη ηαρύηεηα 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

behtant δελ ζπλνκηιεί 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

Q12

Αμηνινγήζηε θαη ηνπνζεηήζηε ζε αύμνπζα 

ζεηξά (1-2-3) ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο κε βάζε 

ηνλ βαζκό επηξξνήο ηνπο ζηελ νδήγεζή ζαο (3 

γηα ηελ κεγαιύηεξε)

evfood1 1 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

evfood2 2 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

evfood3 3 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

evsmoke1 1 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

evsmoke2 2 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

evsmoke3 3 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

evtalk1 1 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

evtalk2 2 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

evtalk3 3 0=ςεπδήο, 1=αιεζήο δίηηκε

Q13 drivalon νδεγείηε κνλνο/κόλε ζαο ή κε ζπλνδεγό 0=κε ζπλνδεγό, 1=κόλνο δίηηκε
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Δηθφλα 4.21: Κεηαθνξά εξσηεκαηνινγίνπ ζε θχιιν εξγαζίαο Excel 

 

 

4.4.2 Δπεμεξγαζία κεηξήζεσλ πξνζνκνησηή 

 

Σν πξψην βήκα πνπ έγηλε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αθνξνχζε ηελ 

είζνδφ ηνπο ζην θαηάιιειν πξφγξακκα. Θαζψο ηα αξρεία πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ηνλ πξνζνκνησηή ήηαλ ζε κνξθή θεηκέλνπ δελ ήηαλ δπλαηή 

ε άκεζε επεμεξγαζία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε ε εηζαγσγή ηνπο ζε 

θχιιν επεμεξγαζίαο Excel. Απφ απηή ηε δηαδηθαζία πξνέθπςαλ ηα αξρεία 

πνπ είραλ κέζα φιεο ηηο κεηξήζεηο πνπ είραλ γίλεη απφ ηνλ πξνζνκνησηή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Θάζε ζεηξά ηνπ αξρείνπ αθνξνχζε κηα ζεηξά 

δεδνκέλσλ ηα νπνία θαηαγξάθνληαλ κηα νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ο 

πξνζνκνησηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απείραλ κεηαμχ ηνπο 33 έσο 50 

ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.  

 

ηελ ζπλέρεηα ρσξίζηεθαλ νη δηαδξνκέο ζε επηκέξνπο νδηθά ηκήκαηα 

θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχζε ηελ παξνπζία ή κε ελφο απφ ηνπο 

παξάγνληεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο (ζπλνκηιία, θαηαλάισζε θαγεηνχ, 

θάπληζκα, ειεχζεξε νδήγεζε). ε απηά ηα ηκήκαηα θαζνξίζηεθαλ θαη 

θσδηθνπνηήζεθαλ ηα νδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο 

κεθνηνκήο.  
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Σέινο ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη, ηα κέγηζηα θαη ηα ειάρηζηα ησλ πιένλ 

ζεκαληηθψλ, θαηά ηελ θξίζε ησλ εξεπλεηψλ, κεηαβιεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη θάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνζνκνησηή κέζσ ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ νη κεηαβιεηέο πνπ 

εξεπλήζεθαλ. 

 

 

4.4.2.1 Φάζε 1: Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε θχιιν εξγαζίαο Excel 

 

Σα αξρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνλ πξνζνκνησηή γηα θάζε νδεγφ 

εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ EXCEL κέζσ ηεο εληνιήο Data→Import External 

Data→Import Data (Δηθφλα 4.22). Γηα θάζε ζπκκεηέρνληα δεκηνπξγήζεθε 

έλα θχιιν εξγαζίαο. Οη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ζε θάζε θάζε ηνπ 

πεηξάκαηνο απνζεθεχηεθαλ ζε δηαθνξεηηθή θαξηέια ζην ίδην αξρείν (Δηθφλα 

4.23). ηηο δχν πξψηεο θαξηέιεο πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ δχν 

πξψησλ δηαδξνκψλ (Logfile*.txt) ελψ ζηελ ηξίηε θαξηέια ηα αξρεία κε ηα 

ιάζε θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν νδεγφ 

(Err_log*.txt). 

 

 
Δηθφλα 4.22: Γηαδηθαζία εηζαγσγήο κεηξήζεσλ ζην Excel 
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Δηθφλα 4.23: Αξρείν πεηξάκαηνο 

 

 

4.4.2.2 Φάζε 2: Γηαρσξηζκφο ηεο δηαδξνκήο ζε ηκήκαηα  

 

Σα αξρεία δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξνζνκνησηή αθνξνχλ ζηηο 

κεηξήζεηο ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

ζπλνκηιίαο, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο έπξεπε λα 

κειεηεζνχλ μερσξηζηά ηα δηαζηήκαηα πνπ θάπνηνο ήηαλ ππφ ηελ επήξεηα ηνπ 

εθάζηνηε παξάγνληα κε εθείλα πνπ νδεγνχζε αλεπεξέαζηνο. Κε βάζε ην 

εηδηθφ έληππν ηνπ πεηξάκαηνο πνπ είρε ζπκπιεξψζεη ν ζπληνληζηήο ήηαλ 

δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα 

(Πίλαθαο 4.5, Δηθφλα 4.24).  

 
Ξίλαθαο 4.5: Γηαρσξηζκφο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα 

 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1  ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2

1. FREE_1 (ΔΛΔΤΘΔΡΗ 

ΟΓΗΓΗΗ)

6. FREE_4 (ΔΛΔΤΘΔΡΗ 

ΟΓΗΓΗΗ)

2. ΣALK_E (ΤΝΟΜΙΛΙΑ) 7. SMOKE (ΚΑΠΝΙΜΑ)

3. FREE_2 (ΔΛΔΤΘΔΡΗ 

ΟΓΗΓΗΗ)

8. FREE_5 (ΔΛΔΤΘΔΡΗ 

ΟΓΗΓΗΗ)

4. EAT (ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

ΦΑΓΗΣΟΤ)

9. TALK_D 

(ΤΝΟΜΙΛΙΑ)

5. FREE_3 (ΔΛΔΤΘΔΡΗ 

ΟΓΗΓΗΗ)
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Δηθφλα 4.24: Γηαρσξηζκφο ηεο δηαδξνκήο ζε ηκήκαηα 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο εληνπίζηεθαλ θαη δηαγξάθεθαλ 

ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηα πξψηα 50 κέηξα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηα 

δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ην πξνζνκνησηή κεηά ην πξνθαζνξηζκέλν 

πέξαο ηεο θάζε δηαδξνκήο (3.950 m γηα ηελ πξψηε δηαδξνκή θαη 4.000 m γηα 

ηελ δεχηεξε δηαδξνκή). 

 

 

4.4.2.3 Φάζε 3: Αθαίξεζε ησλ ηκεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηα 

απξφνπηα ζπκβάληα 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, είραλ θαζνξηζηεί απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ 

πεηξάκαηνο νη ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπλέβαηλαλ απξφνπηα 

ζπκβάληα (εκθάληζε ειαθηνχ). Θξίζεθε αλαγθαίν γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ λα εληνπηζηνχλ ζε θάζε αξρείν πεηξάκαηνο κε ηελ βνήζεηα 

ηεο ζηήιεο Err1No θαη λα αθαηξεζνχλ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα πνπ 

επεξεάδνληαλ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα. Ζ δηαδηθαζία απηή έγηλε 

σο εμήο: Απνκνλψζεθε ε πεξηνρή ησλ δεδνκέλσλ πνπ είρε σο αξρή ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ απξφνπηνπ ζπκβάληνο απφ ην 

ζπληνληζηή (κε ηε βνήζεηα ηνπ πιήθηξνπ Mode) θαη σο πέξαο ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ν νδεγφο αλαθηνχζε ηελ ηαρχηεηα πνπ είρε πξηλ ην ζπκβάλ 

(Δηθφλεο 4.25, 4.26). 
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Δηθφλα 4.25: Γηάγξακκα ηαρχηεηαο-ζέζεο φπνπ θαίλεηαη  

ην νδηθφ ηκήκα πνπ αθαηξείηαη ιφγσ απξφζκελνπ γεγνλφηνο 

 

 
Δηθφλα 4.26: Αθαίξεζε ηκεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα απξφνπηα ζπκβάληα 

 

ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο δεκηνπξγήζεθε θαη έλα ζπγθεληξσηηθφ αξρείν 

φισλ ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνξνχζε ζηνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ζηα απξφζκελα 

ζπκβάληα (Πίλαθαο 4.6) Απηφ έγηλε κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ θαξηέισλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε απηή ηε θάζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαξηέια ησλ 

ζπγθεληξσκέλσλ ζθαικάησλ πνπ έγηλαλ ζηελ δηαδξνκή θάζε ρξήζηε 

(Δηθφλα 4.27). 
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Ξίλαθαο 4.6: Υξφλνη αληίδξαζεο (sec) φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ  

ζηα απξφνπηα ζπκβάληα ζηα επηκέξνπο νδηθά ηκήκαηα κειέηεο 

 

FREE_1 TALK_E TALK_E FREE_2 EAT FREE_3 SMOKE FREE_5 TALK_D TALK_D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.264 1.297 1.397 1.098 1.895 1.33 1.962 1.23 0.865 1.431

2 0.798 0.665 0.864 0.831 0.798 1.264 0.765 0.732 0.798 0.765

3 0.865 0.865 0.998 1.097 0.964 0.831 1.729 0.865 0.931 0.864

4 0.698 0.798 0.765 0.832 0.699 1.064 1.364 0.765 0.898 0.731

5 0.881 0.964 0.765 0.865 0.997 1.563 1.463 0.898 0.997 1.03

6 1.098 0.499 0.798 1.031 0.798 0.765 1.297 0.898 1.73 0.765

7 0.831 0.765 0.865 0.965 0.898 0.599 1.397 0.998 0.964 0.864

8 0.631 0.931
Αδυναμία 

καταγραφής
0.964 0.931

Αδυναμία 

καταγραφής
1.264 1.197 0.898 1.031

9 0.931 0.931 0.898 1.131 0.864 1.098 1.297 0.965 0.732 0.865

10 1.865 0.764 0.831 0.765 0.632 0.831 1.497 1.063 0.864 0.865

11 0.964 0.898 0.931 0.566 0.964 1.031 0.532 0.998 1.031 0.932

12 0.965 0.798 0.932 0.732 1.031 0.864 1.164 0.732 1.197 1.097

13 0.832 0.732 0.299 0.765 0.964 0.731 1.131 0.798 2.361 0.964

14 0.998 0.864 0.765 0.599 0.898 0.898 0.831 0.565 0.831 0.864

15 0.831 0.898 0.732 0.666 0.765 1.031 0.699 0.565 0.731 0.665

16 1.164 0.764 0.831 1.197 0.698 0.832 0.798 0.765 0.865 0.698

17 0.566 0.898 0.665 0.865 0.632 0.965 0.931 0.632 0.765 0.931

18 0.632 0.765 0.798 1.596 1.164 0.765 0.632 0.566 0.765 0.699

19 0.998 0.798 1.33 1.297 1.297 1.197 1.198
Αδυναμία 

καταγραφής
1.231 1.064

20 0.864 0.898 1.064 0.599 1.198 1.097 1.563 1.065 1.031 1.031

21 1.098 0.932 1.364 0.898 1.331 0.998 1.131 1.064 1.031 0.832

22 1.164 0.865 1.829 1.098 1.097 1.197 1.098 0.965 1.031 0.632

23 0.998 0.898 1.164 1.064 1.098 0.865 2.095 0.965 0.931 2.095

24 1.364 1.065 0.765 0.765 0.765 0.765 0.665 0.832 0.798 0.832

25 1.164 0.665 0.799 0.865 0.865 0.831 1.597 0.732 0.831 0.964

26 0.799 0.799 0.965 0.898 0.831 0.798 1.197 0.864 0.964 0.964

27 0.632 0.831 0.532 0.798 0.832 0.798 0.765 0.532 0.799 0.864

28 0.831 0.765 1.297 1.065 0.499 0.898 2.328 0.632 0.732 0.765

29 0.732 0.932 1.164 0.675 0.732 0.898 1.33 1.031 0.965 0.699

30 1.064 1.164 1.13 1.165 0.998
Αδυναμία 

καταγραφής
0.832 1.131 1.065 1.264

31 0.932 0.865 0.898 1.197 0.865 0.731 0.965 1.065 0.832 0.865

32 0.899 1.097 0.599 0.831 1.131 1.131 0.598 1.097 0.965 0.931

33 0.765 0.997 0.931 1.031 1.097 1.064 1.364 0.898 0.931 1.031

34 1.098 1.297 1.297 1.097 0.932 1.064 1.197 1.596 1.53 0.898

35 0.466 0.499 1.098 0.865 0.865 0.898 0.798 0.665 0.532 0.898

36 1.031 1.064 0.932 0.898 0.831 0.532 1.696 0.998 1.031 0.898

37 1.497 0.831 0.865 0.832 0.632 0.731 1.796 0.731 0.764 0.598

38 0.898 0.798 1.031 0.964 0.931 0.965 2.229 0.831 0.931 0.831

39 1.164 0.964 0.898 0.898 0.765 1.264 0.997 0.964 0.931 0.898

40 0.532 0.632 0.732 0.699 0.965 0.465 0.798 0.665 0.731 0.665

41 0.798 0.632 0.998 0.832 0.865 0.831 1.297 1.065 1.097 0.765

42 1.13 0.765 0.931 1.098 1.131 1.197 1.065 0.732 1.031 1.064

Α/Α απρόςμενων 
ςυμβάντων 

Α/Α
ςυμμζτζχοντα
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Δηθφλα 4.27: Θαξηέια ζθαικάησλ  

 

 

4.4.2.4 Φάζε 4 Δπηκέξνπο δηαρσξηζκφο ησλ νδηθψλ ηκεκάησλ  

 

ε απηή ηε θάζε κειεηήζεθε ε δηαδξνκή ηεο νξεηλήο νδνχ απφ ηνπο 

ζπληνληζηέο ηνπ πεηξάκαηνο έηζη ψζηε λα εηζαρζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο 

νξηδνληηνγξαθίαο θαη ηεο κεθνηνκήο. (Δηθφλεο 4.28, Γξάθεκα 4.1) 

 

 
Γηάγξακκα 4.1: Γηάγξακκα κεθνηνκήο 
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Δηθφλα 4.28: θαξίθεκα νξηδνληηνγξαθίαο 

 

Έηζη, πξνζηέζεθαλ ζε θάζε αξρείν δχν ζηήιεο F:ORIZOD (Οξηδνληηνγξαθία), 

G:MHKOT (Κεθνηνκή). 

  

Σέινο δεκηνπξγήζεθαλ νη ηειηθέο νλνκαζίεο ησλ ηκεκάησλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ χπαξμε ή κε παξάγνληα απφζπαζεο πξνζνρήο θαζψο θαη ηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ (νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή) 

(Δηθφλα 4.29). 
 

 
Δηθφλα 4.29: Γεκηνπξγία λέσλ ζηειψλ νξηδνληηνγξαθίαο θαη κεθνηνκήο 
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4.4.2.5 Φάζε 5: πνινγηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ 

 

ην ζηάδην απηφ ζα πεξηγξαθνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζπλνκηιίαο, ηνπ θαγεηνχ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο 

ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ηνπ νδεγνχ. 

 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε είρε γίλεη ν ηειηθφο δηαρσξηζκφο ηεο δηαδξνκήο ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα. Γηα θάζε έλα απφ απηά ηα ηκήκαηα ππνινγίζηεθαλ 

κέζνη φξνη, κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

παξνπζίαδαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 4.7) παξνπζηάδνληαη θαη επεμεγνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο. Αθνινχζσο δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο ζην 

ηέινο θάζε θαξηέιαο φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία (Δηθφλα 

4.30). ηε ζπλέρεηα ζην αξρείν θάζε ρξήζηε ελψζεθαλ ηα δεδνκέλα ησλ 

παξαπάλσ πηλάθσλ απφ ηηο δχν δηαδξνκέο φπνπ θαη πξνζηέζεθαλ λέεο 

ζηήιεο κε ηα θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα απφ ην εξσηεκαηνιφγην (Δηθφλα 

4.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                           ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

 

87 

Ξίλαθαο 4.7: Πίλαθαο κεηαβιεηψλ 

 

 

Α/Α ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ Α/Α ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ

1 free
ειεχζεξε νδήγεζε (ρσξίο απνζπαζηηθφ 

παξάγνληα) (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ)
27 Gear0

πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε  "λεθξά"

2 eat θαγεηφ (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 28 Gear1
πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε  1ε ηαρχηεηα

3 smokedr θάπληζκα (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 29 Gear2
πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε  2ε ηαρχηεηα

4 talk ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 30 Gear3
πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε  3ε ηαρχηεηα

5 te "εχθνιε" ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 31 Gear4
πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε  4ε ηαρχηεηα

6 td "δχζθνιε" ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 32 Gear5
πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε  5ε ηαρχηεηα

7 orizod
παξνπζία  έληνλσλ ζηξνθψλ  (1=ΛΑΗ, 

0=ΌΥΗ)
33 G2

εάλ ν νδεγφο ρξεζηκνπνηνχζε ηε 2ε 

ηαρχηεηα θηβσηίνπ (1=ΛΑΗ, 2=ΌΥΗ)

8 iswma
κεδεληθή θαηά κήθνο θιίζε (1=ΛΑΗ, 

0=ΌΥΗ)
34 RPMav κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα (min-1)

9 katwf θαησθέξεηα (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 35 dRPM

δηαθνξά αξηζκνχ ζηξνθψλ θηλεηήξα απφ 

κέζν αξηζκφ ζηξνθψλ ζε θάζε επηθίλδπλν 

ζπκβάλ

10 anwf αλσθέξεηα (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 36 DLeftA κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην αξηζηεξφ 

11 rspurA
κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ  ηε κέζε 

ηεο νδνχ (m)
37 DLeftM

κέγηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην 

αξηζηεξφ άθξν ηεο νδνχ (m)

12 rspurM
κέγηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηε 

κέζε ηεο νδνχ (m)
38 Dleftmin

ειάρηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην 

αξηζηεξφ άθξν ηεο νδνχ (m)

13 rspurmin
ειάρηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηε 

κέζε ηεο νδνχ (m)
39 DRightA

κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν 

ηεο νδνχ (m)

14 Dcenter
κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην κέζν 

ηεο ισξίδαο (m)
40 DRightM

κέγηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην δεμί 

άθξν ηεο νδνχ (m)

15 ralphaA

κέζε ηηκή ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ 

νρήκαηνο ζπγθξηλφκελε κε ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο νδνχ ζε κνίξεο

41 Drightmn
ειάρηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην δεμί 

άθξν ηεο νδνχ (m)

16 ralphaM

κέγηζηε ηηκή ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ 

νρήκαηνο ζπγθξηλφκελε κε ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο νδνχ ζε κνίξεο

42 dDright

δηαθνξά απφζηαζεο νρήκαηνο απφ ην δεμί 

άθξν ηεο νδνχ απφ ηε κέζε απφζηαζε απφ 

ην δεμί άθξν ηεο νδνχ (m)

17 ralphamn

ειάρηζηε ηηκή ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ 

νρήκαηνο ζπγθξηλφκελε κε ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο νδνχ ζε κνίξεο

43 platoslwr πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο

18 SpeedorA κέζε ηαρχηεηα (km/h) 44 WheelA ζέζε ηνπ ηηκνληνχ ζε κνίξεο

19 LogV ινγάξηζκνο κέζεο ηαρχηεηαο

20 dv
δηαθνξά ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε 

ηαρχηεηα (km/h)

21 DV
δηαθνξά ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο απφ ηε 

κέζε ζηηγκηαία ηαρχηεηα (km/h)
46 AccLonM κέγηζηε επηηάρπλζε νρήκαηνο (m/s2)

22 SpeedorM κέγηζηε ηαρχηεηα (km/h) 47 AcLonmn ειάρηζηε επηηάρπλζε νρήκαηνο (m/s2)

23 Spedormn ειάρηζηε ηαρχηεηα (km/h) 48 ev_easy
ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ "εχθνινπ" κε 

αλακελφκελνπ γεγνλφηνο (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ)

24 Speed(M-m)^0,5

ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθνξάο 

ειάρηζηεο απφ κέγηζηε  ηαρχηεηα 

(km/h) ζε έλα νδηθφ ηκήκα 

49 ev_dif
ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ "δχζθνινπ" κε 

αλακελφκελνπ γεγνλφηνο (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ)

25 BrkA
πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ ν 

νδεγφο θξέλαξε
50 event

ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ κε 

αλακελφκελνπ γεγνλφηνο (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ)

26 AccA
πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ ν 

νδεγφο παηνχζε γθάδη
51 accid αηχρεκα (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ)

45 AccLonA κέζε επηηάρπλζε νρήκαηνο (m/s2)
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Δηθφλα 4.30: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζην ηέινο θάζε δηαδξνκήο 

 

 
Δηθφλα 4.31: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο δεδνκέλσλ  

πξνζνκνησηή θαη εξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

4.4.2.6 Φάζε 6: Ρειηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ 

 

ηελ θάζε απηή επεμεγείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ νη 

ηειηθνί πίλαθεο δεδνκέλσλ ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ζα εηζαρζνχλ ζην 

πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS 13.0. Σν πξψην βήκα πνπ έγηλε 
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ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα πνπ αθνξνχζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνλ νπνίνλ πεξηέρνληαλ ηα ζηνηρεία πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί 

ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ πίλαθα απηφ, πξνέθπςαλ 

ηέζζεξηο λένη πίλαθεο πνπ αθνξνχζαλ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο 

απφζπαζεο πξνζνρήο πνπ κειεηψληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία (Δηθφλεο 4.32, 4.33, 4.34, 4.35).  

 

Δηθφλα 4.32: πγθεληξσηηθφ αξρείν γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο  

(ζχλνιν ηεο δηαδξνκήο)  

 

Δηθφλα 4.33: πγθεληξσηηθφ αξρείν γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο (θάπληζκα) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                           ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

 

90 

 

 

Δηθφλα 4.34: πγθεληξσηηθφ αξρείν γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο (ζπλνκηιία) 

 

Δηθφλα 4.35: πγθεληξσηηθφ αξρείν γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο (θαγεηφ) 

 

 

4.4.3 Ξεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα πεξηγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                           ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

 

91 

 

 
Γηάγξακκα 4.2: Θαηαλνκή ηνπ θχινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 
Γηάγξακκα 4.3: Θαηαλνκή ηεο νδεγηθήο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

 
Γηάγξακκα 4.4: Θαηαλνκή ειηθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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Ξίλαθαο 4.8: Πίλαθαο ηαρπηήησλ εμεηαδφκελσλ νδηθψλ ηκεκάησλ 

 γηα ηα δχν θχια θαη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 
Ξίλαθαο 4.9: Πίλαθαο επηηάρπλζεο εμεηαδφκελσλ νδηθψλ ηκεκάησλ  

γηα ηα δχν θχια θαη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 
Ξίλαθαο 4.10: Πίλαθαο κέζεο απφζηαζεο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ  

γηα ηα δχν θχια θαη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

 

 

 
Ξίλαθαο 4.11: Κεηαβνιή πνζνζηνχ ζην ηκήκα δηαδξνκήο  

πνπ ν νδεγφο θξέλαξε ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε 

 

 

 

 

 

 

SpeedorA (km/h)

ΑΝΣΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ

ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΙΓΜΑΣΟ

ΤΝΟΜΙΛΙΑ 45.4 42.5 44.0

ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΟΓΗΓΗΗ 50.7 45.3 48.0

ΚΑΠΝΙΜΑ 47.4 44.0 45.7

AccLonA (m/s2)

ΑΝΣΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ

ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΙΓΜΑΣΟ

ΤΝΟΜΙΛΙΑ 0.128 0.103 0.115

ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΟΓΗΓΗΗ 0.175 0.170 0.173

ΚΑΠΝΙΜΑ 0.128 0.088 0.108

DRightA (m)

ΑΝΣΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ

ΤΝΟΛΟ 

ΓΔΙΓΜΑΣΟ

ΤΝΟΜΙΛΙΑ 1.75 1.73 1.74

ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΟΓΗΓΗΗ 1.56 1.51 1.54

ΚΑΠΝΙΜΑ 1.71 1.73 1.72

Ποζοζηιαία μεηαβολή

ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΚΑΠΝΙΜΑ

ΑΝΣΡΔ -16% -25%

ΓΤΝΑΙΚΔ 20% 23%
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Ξίλαθαο 4.12: Κέζεο ηηκέο ρξφλσλ αληηδξάζεσλ αλάινγα κε ην  

είδνο δπζθνιίαο ηνπ ζπκβάληνο θαη ην νδηθφ ηκήκα κειέηεο 

 

 

ην επφκελν θεθάιαην αθνχ δνζνχλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε εηζαγσγή ησλ 

ηειηθψλ κεηαβιεηψλ ζε απηφ, ζα γίλεη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηελ εμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ.  
 

Σμήμα 

διαδρομήσ

Χρόνοσ 

αντίδραςησ (sec)

TALK_E 0.861

FREE EASY 0.920

EAT 0.932

TALK_D 0.945

SMOKE 1.223

FREE_3 0.942

TALK_E 0.945

"Εφκολο" συμβάν

"Δφσκολο" συμβαν
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Θεθάιαην 5 

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΚΔΘΝΓΝ-ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ 

 

 

 

 

 

 

5.1 Γεληθά 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

απνηέιεζαλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη πξνέθπςαλ απφ κεηξήζεηο 

ζηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο θαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. ην ίδην 

θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ θαη ηα δηαδνρηθά βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.  

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε κε δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο: ηε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε θαη ηε ινγηζηηθή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο.  

 

πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ πνπ 

αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη παξνπζηάδεηαη ε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαηάιιεισλ κνληέισλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη 

ζηελ παξνπζίαζε δεηεκάησλ αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Αλαπφζπαζην κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ 

απνηεινχλ νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνδνρή ή κε 

ησλ κνληέισλ.  
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Σν εδάθην πνπ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ θαη δηαθξίλεηαη ζηηο ηξεηο 

θάζεηο πνπ αθνινπζνχλ:  

 

 Παξνπζίαζε ησλ εμαγφκελσλ ζηνηρείσλ 

 Πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 

 Δμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε καζεκαηηθή 

ζρέζε ηνπ κνληέινπ, φζν θαη ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ 

ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηά μερσξηζηέο ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο, ηέζζεξηο γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέζεο 

ηαρχηεηαο νδήγεζεο, κία γηα ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο, κία γηα ηελ 

ζρεηηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο πάλσ ζην νδφζηξσκα θαη κία γηα ην 

κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα. Όζνλ 

αθνξά ζην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο δεκηνπξγήζεθε 

θαη έλαο πίλαθαο φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηα ζηνηρεία ηφζν ηεο “εχθνιεο”, 

φζν θαη ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε ζπλνκηιία 

ζπλνιηθά δεκηνπξγψληαο ηε κεηαβιεηή talk (θαη “εχθνιε” θαη “δχζθνιε” 

ζπλνκηιία)  

 

 

5.2 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή καζεκαηηθψλ κνληέισλ γηα ηε κέζε 

ηαρχηεηα  

 

ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο θαη ζα δηεξεπλεζεί ε 

επηξξνή ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ, θαη ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζε απηή. πλνιηθά ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηέζζεξηο ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο ζηηο νπνίεο ζα δηεξεπλεζνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο μερσξηζηά γηα θάζε παξάγνληα απφζπαζεο 

πξνζνρήο. θνπφο απηήο ηεο δηάθξηζεο είλαη λα ππνινγηζζεί έλα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ κνληέιν γηα θάζε πεξίπησζε θαη λα εξεπλεζεί αλ νη κεηαβιεηέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο έρνπλ ηελ ίδηα επηξξνή ή 

δηαθέξνπλ αλάινγα ην είδνο ηεο ελέξγεηαο απφζπαζεο. 
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5.2.1 Γεδνκέλα εηζφδνπ- θαζνξηζκφο κεηαβιεηψλ  

 

ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο 

εμεηάζζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηνπο πίλαθεο 4.4 θαη 4.7. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ εηζάρζεθε ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο (SPSS 13.0) κε ηε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Αθνινχζεζε ν θαζνξηζκφο ηνπ νλφκαηνο θαη 

ηνπ ηχπνπ ησλ κεηαβιεηψλ, ζην πεδίν ησλ κεηαβιεηψλ (variable view). 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηειηθά 

ζηαηηζηηθά πξφηππα.  

 

ΔΜΑΟΡΖΚΔΛΖ ΚΔΡΑΒΙΖΡΖ:  

SpeedorA: κέζε ηαρχηεηα 

 

ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΔΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ: 

eat:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα θαηαλαιψλεη θαγεηφ 

(1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

smokeDR: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα θαπλίδεη 

 (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

talk: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νκηιεί κε ζπλνδεγφ 

(1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

te:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νκηιεί κε ζπλνδεγφ 

“εχθνιε” ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

td:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νκηιεί κε ζπλνδεγφ 

“δχζθνιε” ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

orizod: παξνπζία θιεηζηψλ ζηξνθψλ (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

katwf: θαησθέξεηα (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

RPMav:  κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα (min-1) 

AccLonA:  κέζε ηηκή επηηάρπλζεο (m/s2) 

platoslwr:  πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο (m) 

DRightM:  κέγηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ (m) 

sex:  θχιν (1=ΓΤΛΑΗΘΑ, 0=ΑΛΣΡΑ) 

LIKDR:  εάλ αξέζεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ε νδήγεζε (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

Gear4:  πνζνζηφ δηαδξνκήο πνπ ν νδεγφο ρξεζηκνπνηνχζε ηελ 4ε 

ηαρχηεηα θηβσηίνπ  

BrkA:  πνζνζηφ δηαδξνκήο πνπ ν νδεγφο παηνχζε θξέλν 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβιεηέο, νη κεηαβιεηέο: SpeedorA, 

RPMav, AccLonA, platoslwr, DRightM, Gear4 θαη BrkA νξίζηεθαλ σο 

ζπλερείο (scale). Αληίζεηα, φιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ σο 

πνηνηηθέο (nominal), ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο δηάηαμεο 

(ordinal). Οη δπλαηέο ηηκέο ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ δηαθξίζεθαλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρήζεθαλ νη ηηκέο 0 θαη 1.  

 

 

5.2.2 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ παξάγξαθν απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εληνιήο Analyze ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

Απηφ πνπ ελδηαθέξεη αξρηθά, είλαη ε δηακφξθσζε κηαο πιεξέζηεξεο 

εηθφλαο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ, κέζσ ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Αθνχ επηιερζεί ε εληνιή Analyze, αθνινπζεί ε 

επηινγή ηεο εληνιήο Descriptive Statistics θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηινγή 

Descriptives, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ πεξηγξαθηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ (analyze → descriptive statistics → descriptives → 

options). Οη ζπλαξηήζεηο πνπ επηιέγνληαη είλαη εθείλεο ηεο κέζεο ηηκήο 

(Mean), ηεο ηππηθήο απφθιηζεο (Std. Deviation), ηεο κέγηζηεο ηηκήο 

(Maximum) θαη ηεο ειάρηζηεο ηηκήο (Minimum). Δίλαη πξνθαλέο φηη, νη 

πξναλαθεξζείζεο ζπλαξηήζεηο έρνπλ λφεκα κφλν γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο. 

πγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαίλνληαη ζηνπο 

αθφινπζνπο πίλαθεο: 

 
Ξίλαθαο 5.1: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θαηαλάισζε θαγεηνχ) 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

502 9,864 83,262 46,126 11,716

502 3,935 4,498 4,368 ,189

502 896,818 4436,234 2831,577 568,322

502 -3,772 1,786 ,133 ,452

SpeedorA

platoslwr

RPMav

AccLonA

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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Ξίλαθαο 5.2: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Ξίλαθαο 5.3: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Ξίλαθαο 5.4: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” θαη “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Ξίλαθαο 5.5: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ 

 (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θάπληζκα) 

 

 

 

5.2.3 Ππζρέηηζε κεηαβιεηψλ  

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ. ηφρνο είλαη ε κέγηζηε δπλαηή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ε κεδεληθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ηεο 

Descriptive Statistics

590 15,247 76,503 44,477 10,222

590 3,935 4,498 4,358 ,182

590 896,818 4436,234 2842,124 534,685

SpeedorA

platoslwr

RPMav

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation

Descriptive Statistics

579 14,058 77,603 44,074 12,022

579 3,935 4,498 4,368 ,178

579 896,818 4460,543 2829,927 577,920

579 -3,772 1,786 ,119 ,415

SpeedorA

platoslwr

RPMav

AccLonA

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation

Descriptive Statistics

758 14,058 77,603 43,786 11,243

758 3,935 4,498 4,372 ,166

758 896,818 4460,543 2845,901 547,219

SpeedorA

platoslwr

RPMav

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation

Descriptive Statistics

580 15,247 76,503 45,027 10,332

580 ,000 ,795 ,028 ,063

580 ,170 5,270 2,429 ,735

580 ,000 1,000 ,190 ,286

SpeedorA

BrkA

DRightM

Gear4

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε δεπγάξηα κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη πάιη 

κέζσ ηεο εληνιήο analyze (analyze → correlate → bivariate correlations). 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ελδηαθέξνπλ εηζάγνληαη ζην πεδίν Variables. Απφιπηεο 

ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο θνληά ζηε κνλάδα απνδεηθλχνπλ 

ηζρπξή ζπζρέηηζε, ελψ ηηκέο θνληά ζην κεδέλ θαλεξψλνπλ αλχπαξθηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δηεξεχλεζεο ηεο ζπζρέηηζεο ηφζν γηα ηηο ζπλερείο, φζν θαη γηα ηηο δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο, πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζηα κνληέια, θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

πνπ αθνινπζνχλ. 

 
Ξίλαθαο 5.6: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο 

νδήγεζεο (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θαηαλάισζε θαγεηνχ) 

 

 
Ξίλαθαο 5.7: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο 

ηαρχηεηαο νδήγεζεο (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θαηαλάισζε θαγεηνχ) 

 

 

 

Correlations

1 ,015 -,064

,744 ,150

502 502 502

,015 1 ,276**

,744 ,000

502 502 502

-,064 ,276** 1

,150 ,000

502 502 502

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

platoslwr

RPMav

AccLonA

platoslwr RPMav AccLonA

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1,000 -,135** ,368** -,015 ,027

. ,002 ,000 ,744 ,545

502 502 502 502 502

-,135** 1,000 -,198** -,004 ,017

,002 . ,000 ,934 ,703

502 502 502 502 502

,368** -,198** 1,000 ,010 ,011

,000 ,000 . ,827 ,804

502 502 502 502 502

-,015 -,004 ,010 1,000 -,209**

,744 ,934 ,827 . ,000

502 502 502 502 502

,027 ,017 ,011 -,209** 1,000

,545 ,703 ,804 ,000 .

502 502 502 502 502

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

eat

orizod

katwf

sex

LIKDR

Spearman's rho

eat orizod katwf sex LIKDR

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Ξίλαθαο 5.8: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο 

νδήγεζεο (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Ξίλαθαο 5.9: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ 

 ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Ξίλαθαο 5.10: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ  

ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

 

 

 

Correlations

1 -,005

,906

590 590

-,005 1

,906

590 590

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

platoslwr

RPMav

platoslwr RPMav

Correlations

1,000 ,025 -,022 ,012

. ,548 ,593 ,770

590 590 590 590

,025 1,000 ,002 ,012

,548 . ,968 ,777

590 590 590 590

-,022 ,002 1,000 -,204**

,593 ,968 . ,000

590 590 590 590

,012 ,012 -,204** 1,000

,770 ,777 ,000 .

590 590 590 590

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

te

orizod

sex

LIKDR

Spearman's rho

te orizod sex LIKDR

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 -,058 ,041

,166 ,330

579 579 579

-,058 1 ,227**

,166 ,000

579 579 579

,041 ,227** 1

,330 ,000

579 579 579

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

platoslwr

AccLonA

RPMav

platoslwr AccLonA RPMav

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Ξίλαθαο 5.11: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ  

ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Ξίλαθαο 5.12: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ  

ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” θαη “δχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Ξίλαθαο 5.13: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ  

ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” θαη “δχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

Correlations

1,000 ,284** ,225** -,014

. ,000 ,000 ,739

579 579 579 579

,284** 1,000 -,253** -,006

,000 . ,000 ,889

579 579 579 579

,225** -,253** 1,000 -,010

,000 ,000 . ,803

579 579 579 579

-,014 -,006 -,010 1,000

,739 ,889 ,803 .

579 579 579 579

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

td

orizod

katwf

sex

Spearman's rho

td orizod katwf sex

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,040

,276

758 758

,040 1

,276

758 758

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

platoslwr

RPMav

platoslwr RPMav

Correlations

1,000 ,167** ,064 -,019 ,018

. ,000 ,076 ,599 ,623

758 758 758 758 758

,167** 1,000 -,209** ,000 ,013

,000 . ,000 ,994 ,731

758 758 758 758 758

,064 -,209** 1,000 -,005 ,013

,076 ,000 . ,885 ,716

758 758 758 758 758

-,019 ,000 -,005 1,000 -,198**

,599 ,994 ,885 . ,000

758 758 758 758 758

,018 ,013 ,013 -,198** 1,000

,623 ,731 ,716 ,000 .

758 758 758 758 758

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

talk

orizod

katwf

sex

LIKDR

Spearman's rho

talk orizod katwf sex LIKDR

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Ξίλαθαο 5.14: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο 

ηαρχηεηαο νδήγεζεο (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θάπληζκα) 

 

 
Ξίλαθαο 5.15: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο 

ηαρχηεηαο νδήγεζεο (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θάπληζκα) 

 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ, απαηηείηαη ε κε χπαξμε 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζε απηφ. 

 

Απφ ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

• Όιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο < |±0,4| ). 

• Σν επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηφζν ησλ ζπλερψλ φζν θαη 

ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ 0,05 (5%).  

 

εκεηψλεηαη φηη εμαηηίαο ηνπ πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαθξηηψλ θαη 

ζπλερψλ κεηαβιεηψλ, νη πίλαθεο ζπζρέηηζήο ηνπο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

παξνπζηαζηνχλ θαη έηζη νη παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ηε ζπζρέηηζε 

ησλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ειήθζεζαλ ππφςε ζηα ηειηθά κνληέια. 

Correlations

1 ,158** ,019

,000 ,647

580 580 580

,158** 1 -,026

,000 ,531

580 580 580

,019 -,026 1

,647 ,531

580 580 580

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

BrkA

DRightM

Gear4

BrkA DRightM Gear4

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1,000 ,007 -,061 ,087*

. ,860 ,139 ,036

580 580 580 580

,007 1,000 ,001 ,009

,860 . ,974 ,825

580 580 580 580

-,061 ,001 1,000 -,185**

,139 ,974 . ,000

580 580 580 580

,087* ,009 -,185** 1,000

,036 ,825 ,000 .

580 580 580 580

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

smokeDR

orizod

sex

LIKDR

Spearman's rho

smokeDR orizod sex LIKDR

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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5.2.4 Δπηινγή ηεο κεζφδνπ παιηλδξφκεζεο  

 

ην επφκελν ζηάδην ηεο αλάιπζεο γίλεηαη ε επηινγή ηνπ είδνπο ηεο 

παιηλδξφκεζεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηειεί ε 

δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ, ηεο θαηαλάισζεο 

θαγεηνχ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο ηνπ νδεγνχ. 

 

Οη επηξξνέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ 

ζα κειεηεζνχλ κέζσ ησλ κνληέισλ ηεο ηαρχηεηαο. Δπνκέλσο, σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζεσξείηαη ε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο (SpeedorA). 

Δπεηδή έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηινγή ηεο 

κεζφδνπ αλάιπζεο είλαη ε θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή αλαπηχρζεθαλ ηα δηαγξάκκαηα ηεο θαηαλνκήο.  

 

 
Γηάγξακκα 5.1: Θαηαλνκή ηαρπηήησλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θαηαλάισζε θαγεηνχ) 
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Γηάγξακκα 5.2: Θαηαλνκή ηαρπηήησλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Γηάγξακκα 5.3: Θαηαλνκή ηαρπηήησλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Γηάγξακκα 5.4: Θαηαλνκή ηαρπηήησλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” θαη “δχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 
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Γηάγξακκα 5.5: Θαηαλνκή ηαρπηήησλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θάπληζκα) 

 

 

5.2.5 Γξακκηθή παιηλδξφκεζε  

 

Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βαζίζηεθε αθελφο 

ζην γεγνλφο φηη νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη (εμαξηεκέλεο) είλαη 

ζπλερείο θαη αθεηέξνπ ζην φηη ε θαηαλνκή πνπ αθνινπζνχλ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή. Ζ γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο αθνινπζίαο ησλ εληνιψλ: analyze → regression→ 

linear.  

 

Σε κεηάβαζε ζηελ επηινγή linear δηαδέρεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ κεηαβιεηή πνπ 

ελδηαθέξεη (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) εηζάγεηαη ζην πιαίζην Dependent. Οη 

επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εμεγεζεί ε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, εηζάγνληαη ζην πιαίζην 

Independent(s). Πξνηεξαηφηεηα ζην ζεκείν απηφ, δίλεηαη ζηελ πεξηγξαθή 

ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο αλάιπζεο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ. 

 

Σα δεδνκέλα πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ είλαη ν 

ζπληειεζηήο R2, νη ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο βi, νη ηηκέο t ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ειέγρνπ t-test θαη ην ζθάικα ηεο εμίζσζεο.  

 

Ν ζπληειεζηήο R2 θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ. Ο ζπληειεζηήο 

απηφο, γηα ηνλ νπνίν έγηλε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, 
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ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζην 

γξακκηθφ κνληέιν. πγθεθξηκέλα, εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο Τ πνπ εμεγείηαη απφ ηε κεηαβιεηή Υ. 

Ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Όζν πην θνληά βξίζθεηαη ε ηηκή ηνπ R2 ζηελ 

κνλάδα, ηφζν πην ηζρπξή είλαη ε γξακκηθή ζρέζε εμάξηεζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ Τ θαη Υ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν ζπληειεζηήο R2 έρεη ζπγθξηηηθή 

αμία. Απηφ ζεκαίλεη φηη, δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ R2 πνπ 

θξίλεηαη σο απνδεθηή ή απνξξηπηέα, αιιά κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

κνληέισλ επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξν εθείλν κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ 

R2.  

 

ε κνληέια κε πνιιέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ειέγρεηαη θαη ην 

δηνξζσκέλν R2 (adjusted R2), θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ηηκή ηνπ 

δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ εθείλε ηνπ R2.  

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ινγηθήο εξκελείαο ηφζν ησλ πξνζήκσλ, φζν θαη ησλ 

ηηκψλ ηνπο. Σν ζεηηθφ πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή δειψλεη αχμεζε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο. Αληίζεηα, 

αξλεηηθφ πξφζεκν ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε 

ηελ αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο. Βάζεη ηεο θπζηθήο έλλνηαο ηεο ηηκήο ηνπ 

ζπληειεζηή, αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαηά κία κνλάδα 

επηθέξεη αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο θαηά β κνλάδεο.  

 

ηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη ε ζηαηηζηηθή εκπηζηνζχλε ηνπ κνληέινπ, 

κέζσ ηνπ ειέγρνπ t-test (θξηηήξην t ηεο θαηαλνκήο student). Κε ην δείθηε 

t πξνζδηνξίδεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Θαζνξίδεηαη, δειαδή, πνηεο κεηαβιεηέο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζην ηειηθφ κνληέιν.  

 

Ο ζπληειεζηήο t νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε:  

 

tstat = βi / s.e  

 

Όπνπ, s.e : ηππηθφ ζθάικα (standard error)  
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Απφ ηελ αλσηέξσ ζρέζε παξαηεξείηαη φηη, φζν κεηψλεηαη ην ηππηθφ ζθάικα 

απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο tstat. Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ t, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

επηξξνή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

 

Γηα θάζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο νξίδεηαη κηα θξίζηκε ηηκή ηνπ t ( t* ). Έηζη 

γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% θαη κεγάιν κέγεζνο δείγκαηνο, είλαη          

t* = 1,7 θαη γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 90% είλαη t*
 

= 1,3. Οη κεηαβιεηέο 

ησλ νπνίσλ νη απφιπηεο ηηκέο ηνπ t είλαη κηθξφηεξεο απφ 1,3 δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ επφκελε δνθηκή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

κνληέινπ.  

 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ελφο κνληέινπ δε ζα πξέπεη λα παξαιείπεηαη ν 

έιεγρνο ηνπ ζθάικαηνο. ε θάζε εμίζσζε ππάξρεη ν πξνζζεηένο ε, πνπ 

νλνκάδεηαη ζθάικα ηεο εμίζσζεο.  

 

Ρν ζθάικα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 λα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή,  

 λα έρεη κεδεληθή απηνζπζρέηηζε ξ(εi, εj)= 0 ∀ i≠j,  

 λα έρεη ζηαζεξή δηαζπνξά, Var(εi)= ζε
2 = c θαη  

 λα έρεη κεδεληθφ κέζν φξν (κ=0) 

 

Ζ ηζρχο ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ ειέγρεηαη κέζσ ηεο αθνινπζίαο 

εληνιψλ: analyze → regression → linear → plot ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

ινγηζκηθνχ.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαπηχρζεθαλ αξθεηά κνληέια γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή. Όκσο ζεσξήζεθε ζθφπηκν 

λα δηεξεπλεζεί θαη ην ελδερφκελν ε θακπχιε ζπζρέηηζεο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο λα κελ παξνπζηάδεη ζηαζεξή θιίζε ζε φια ηα ηκήκαηά ηεο θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ εμεηάζηεθε ε κέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο θαη κε ηελ 

αλάπηπμε κνληέισλ ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο, φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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5.2.6 Ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε  

 

ε κηα πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο κηαο θαιχηεξεο κεζφδνπ αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, επηιέρζεθε ε ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε 

(lognormal regression). Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε γξακκηθή. 

Ζ δηαθνξά ηεο απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε έγθεηηαη ζην φηη εδψ 

ελδηαθέξεη ν δεθαδηθφο ινγάξηζκνο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

Έηζη, ζην δηακνξθσκέλν πίλαθα πξνζηέζεθε κία ζηήιε γηα ην ινγάξηζκν 

ηεο κέζεο ηαρχηεηαο. 

 

 
Δηθφλα 5.1: Γεκηνπξγία κεηαβιεηήο ινγαξίζκνπ ηαρχηεηαο 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε εθείλε πνπ 

αθνινπζήζεθε πξνεγνπκέλσο γηα ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε (analyze → 

regression→ linear), κε ηε δηαθνξά φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο 

ηαρχηεηαο δηαδξνκήο (logV).  

 

Σα ηειηθά απνηειέζκαηα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Αλαθέξεηαη φηη θάζε θνξά πνπ εμεηαδφηαλ 

θάπνην ζηαηηζηηθφ πξφηππν, ρξεζηκνπνηνχληαλ, αξρηθά, φιεο νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα απνξξίπηνληαλ φζεο είραλ t 

κηθξφηεξν απφ 1,3. 
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Ξίλαθαο 5.16: Απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο  

ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ γηα ηε κέζε ηαρχηεηα  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θαηαλάισζε θαγεηνχ) 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 5.6: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε 

νξεηλφ πεξηβάιινλ (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θαηαλάισζε θαγεηνχ) 

 

Model Summaryb

,836a ,698 ,693 ,069213

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), LIKDR, platoslwr, RPMav,

orizod, sex,  eat, AccLonA, katwf

a. 

Dependent Variable:  LOGVb. 

Coefficientsa

1,070 ,077 13,877 ,000

-,024 ,009 -,073 -2,682 ,008

-,182 ,008 -,571 -21,728 ,000

,067 ,010 ,189 6,515 ,000

,077 ,017 ,116 4,418 ,000

8,62E-005 ,000 ,392 14,638 ,000

,045 ,008 ,163 5,960 ,000

-,027 ,006 -,109 -4,268 ,000

,038 ,010 ,094 3,702 ,000

(Constant)

eat

orizod

katwf

platoslwr

RPMav

AccLonA

sex

LIKDR

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: LOGVa. 
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Γηάγξακκα 5.7: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θαηαλάισζε θαγεηνχ) 

 

 

 
Ξίλαθαο 5.17: Απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο  

ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ γηα ηε κέζε ηαρχηεηα  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

 

 

Model Summaryb

,774a ,600 ,596 ,068950

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), LIKDR, platolwr, RPMav,  te,

orizod, sex

a. 

Dependent Variable:  LOGVb. 

Coefficientsa

1,120 ,071 15,764 ,000

-,024 ,006 -,101 -3,827 ,000

-,149 ,007 -,571 -21,338 ,000

,068 ,016 ,115 4,314 ,000

8,04E-005 ,000 ,397 14,813 ,000

-,026 ,006 -,118 -4,392 ,000

,046 ,009 ,132 4,921 ,000

(Constant)

te

orizod

platoslwr

RPMav

sex

LIKDR

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: LOGVa. 
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Γηάγξακκα 5.8: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ  

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 5.9: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 
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Ξίλαθαο 5.18: Απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο  

παιηλδξφκεζεο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ γηα ηε κέζε ηαρχηεηα  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 5.10: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ  

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

Model Summaryb

,852a ,727 ,723 ,068619

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), sex, platoslwr, AccLonA, orizod,

td, RPMav,  katwf

a. 

Dependent Variable:  LOGVb. 

Coefficientsa

1,158 ,074 15,625 ,000

-,014 ,007 -,049 -2,026 ,043

-,175 ,007 -,614 -24,251 ,000

,044 ,010 ,114 4,338 ,000

,069 ,017 ,094 4,061 ,000

,030 ,008 ,097 4,018 ,000

8,17E-005 ,000 ,362 15,414 ,000

-,036 ,006 -,138 -6,256 ,000

(Constant)

td

orizod

katwf

platoslwr

AccLonA

RPMav

sex

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: LOGVa. 
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Γηάγξακκα 5.11: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

 

Ξίλαθαο 5.19: Απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο  

παιηλδξφκεζεο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ γηα ηε κέζε ηαρχηεηα 

 (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” θαη “δχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

 

 

Model Summaryb

,821a ,674 ,671 ,069312

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), LIKDR, platoslwr, RPMav,  talk,

sex, katwf , orizod

a. 

Dependent Variable:  LogVb. 

Coefficientsa

1,135 ,070 16,231 ,000

-,021 ,005 -,085 -3,940 ,000

-,157 ,006 -,584 -26,016 ,000

,065 ,016 ,090 4,107 ,000

,040 ,009 ,098 4,433 ,000

8,34E-005 ,000 ,378 17,503 ,000

-,030 ,005 -,122 -5,729 ,000

,036 ,008 ,091 4,273 ,000

(Constant)

talk

orizod

platoslwr

katwf

RPMav

sex

LIKDR

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: LogVa. 
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Γηάγξακκα 5.12: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ  

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” θαη “δχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 5.13: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Δχθνιε” θαη “δχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 
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Ξίλαθαο 5.20: Απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο ζε νξεηλφ 

πεξηβάιινλ γηα ηε κέζε ηαρχηεηα (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θάπληζκα) 

 

 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 5.14: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε 

νξεηλφ πεξηβάιινλ (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θάπληζκα) 

Model Summaryb

,693a ,481 ,474 ,079261

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), LIKDR, orizod,  smokeDR, BrkA,

sex, DRightM, Gear4

a. 

Dependent Variable:  LOGVb. 

Coefficientsa

1,623 ,016 101,408 ,000

-,011 ,007 -,045 -1,465 ,143

-,139 ,009 -,525 -15,871 ,000

-,163 ,054 -,094 -3,031 ,003

,010 ,005 ,065 2,045 ,041

,097 ,012 ,252 7,859 ,000

-,039 ,007 -,177 -5,766 ,000

,035 ,012 ,093 2,994 ,003

(Constant)

smokeDR

orizod

BrkA

DRightM

Gear4

sex

LIKDR

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: LOGVa. 
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Γηάγξακκα 5.15: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: Θάπληζκα) 

 

Ξαξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

 

 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 ηζνχηαη κε  

 0,698 ζην κνληέιν πνπ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο  

 0,600 ζην κνληέιν πνπ αθνξά ζηελ “εχθνιε” νκηιία κε 

ζπλνδεγφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο 

 0,727 ζην κνληέιν πνπ αθνξά ζηελ “δχζθνιε” νκηιία κε 

ζπλνδεγφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο 

 0,675 ζην κνληέιν πνπ αθνξά ζε “εχθνιε” θαη “δχζθνιε” 

νκηιία κε ζπλνδεγφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο 

 0,481 ζην κνληέιν πνπ αθνξά ζην θάπληζκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νδήγεζεο 

 

 Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο θαη 

ζηα ηξία κνληέια.  

 

 Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ ζπληειεζηή t κε 

απφιπηε ηηκή κεγαιχηεξε απφ 1,7, δειαδή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

κεηαβιεηή smokeDR πνπ έρεη ζπληειεζηή t=-1,465 ζην κνληέιν 
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πνπ εμεηάδεη ηελ επηξξνή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ ηαρχηεηα ηνπ 

νρήκαηνο, θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 

90%. πλεπψο νη κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ πςειφ επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο.  

 

 Οη ηηκέο θαη ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο bi 

νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα κε θπζηθή έλλνηα πνπ κπνξεί λα 

εμεγεζεί. 

 

 

5.2.7 Ξεξηγξαθή απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ  

 

ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ηα ηειηθά κνληέια ηε 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Δλ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη νη 

καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη έρνπλ σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο. 

 

ΚΟΛΣΔΙΟ 1 : Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε γηα 

θαηαλάισζε θαγεηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο είλαη: 

 

LogV = - 0,024 × eat - 0,182 × orizod + 0,067 × katwf  

   + (8,62×10-5) × RPMav + 0,045 × AccLonA - 0,027 × sex  

   + 0,038 × LIKDR + 0,077 × platoslwr + 1,070 

 

ΚΟΛΣΔΙΟ 2 : Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε γηα ηελ 

“εχθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο είλαη: 

 

LogV = - 0,024 × te - 0,149 × orizod + (8,04×10-5) × RPMav -  

0,026 × sex + 0,046 × LIKDR + 0,068 × platoslwr + 1,120 

 

ΚΟΛΣΔΙΟ 3 : Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε γηα ηελ 

“δχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο είλαη: 

 

LogV = - 0,014 × td - 0,175 × orizod + 0,044 × katwf + (8,17×10-5)  

   × RPMav - 0,036 × sex + 0,069 × platoslwr + 0,030  

   × AccLonA +1,158 
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ΚΟΛΣΔΙΟ 4 : Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε γηα ηελ 

ελνπνηεκέλε “εχθνιε” θαη “δχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο είλαη: 

 

LogV = - 0,019 × talk - 0,157 × orizod + 0,043 × katwf + (8,17×10-5) 

× RPMav - 0,029 × sex + 0,036 × LIKDR + 0,065 × platoslwr 

+ 1,137 

 

ΚΟΛΣΔΙΟ 5 : Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε γηα ην 

θάπληζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο είλαη: 

 

LogV = - 0,011 × smokeDR - 0,139 × orizod - 0,097 × Gear4 -0,163 × 

BrkA - 0,039 × sex + 0,035 × LIKDR + 0,010 × DRightM + 

1,623 

 

φπνπ: 

 

eat:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα θαηαλαιψλεη θαγεηφ 

(1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

smokeDR:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα θαπλίδεη  

 (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

talk:   εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νκηιεί κε ζπλνδεγφ 

(1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

te:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νκηιεί κε ζπλνδεγφ –

“εχθνιε” ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

td:    εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νκηιεί κε ζπλνδεγφ –

“δχζθνιε” ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

orizod:   παξνπζία θιεηζηψλ ζηξνθψλ (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

katwf:  θαησθέξεηα (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

RPMav:  κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα (min-1) 

AccLonA:  κέζε ηηκή επηηάρπλζεο (m/s2) 

platoslwr:  πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο (m) 

DRightM:  κέγηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ (m) 

sex:      θχιν (1=ΓΤΛΑΗΘΑ, 0=ΑΛΣΡΑ) 
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LIKDR:    εάλ αξέζεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ε νδήγεζε (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

Gear4:    πνζνζηφ δηαδξνκήο πνπ ν νδεγφο ρξεζηκνπνηνχζε ηελ 4ε 

ηαρχηεηα θηβσηίνπ  

BrkA:    πνζνζηφ δηαδξνκήο πνπ ν νδεγφο παηνχζε θξέλν 

 

Θαηαλάισζε θαγεηνχ 

Ζ κεηαβιεηή eat αθνξά ζηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο θαη κειεηήζεθε ζην πξψην πείξακα. Σν αξλεηηθφ ηεο πξφζεκν 

ππνδειψλεη ηελ αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε πνπ ηε ζπλδέεη κε ηε κέζε 

ηαρχηεηα νδήγεζεο. Παίξλεη ηηο ηηκέο 0 θαη 1. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ χπαξμε 

θαη ε δεχηεξε ζηελ απνπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Αχμεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ηηκήο 

ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ. Δλδερνκέλσο ε δηαδηθαζία θαηαλάισζεο 

θαγεηνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο, δεζκεχεη ηα ρέξηα 

ηνπ νδεγνχ θαη θάπνηεο ζηηγκέο εζηηάδεη ηελ φξαζή ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νρήκαηνο. Απηφ επηθέξεη κία κείσζε ζηε κέζε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο, κείσζε 

πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ αίζζεζε θηλδχλνπ πνπ αληηιακβάλεηαη ν 

νδεγφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφζπαζεο.  

 

Ζ κεηαβιεηή eat ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 

95% (t= 2,682). 

 

“Δχθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ 

Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο te ζην δεχηεξν κνληέιν, 

ζπλεπάγεηαη φηη, αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο, 

ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ. Σν αξλεηηθφ 

πξφζεκν, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δειψλεη φηη ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο) ε ηαρχηεηα νδήγεζεο είλαη 

ρακειφηεξε. Δλδερνκέλσο ν νδεγφο ιφγσ ηεο ζπδήηεζεο αλαγθάδεηαη λα 

κεηψζεη ηαρχηεηα ψζηε απηφ λα ιεηηνπξγήζεη σο αληηζηαζκηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο. Λα ζεκεησζεί πσο ην χθνο 

ηεο ζπλνκηιίαο απηήο ήηαλ θηιηθφ- θαζεκεξηλφ θαη πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο είλαη 3,827 ζην δεχηεξν 

κνληέιν ηεο ηαρχηεηαο πηζηνπνηψληαο έηζη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

ηεο κεηαβιεηήο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                           ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

120 

“Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ 

Ζ κεηαβιεηή td αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ή φρη κηαο νκηιίαο κε 

ζπλεπηβάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Κειεηήζεθε ζην ηξίην 

καζεκαηηθφ κνληέιν θαη ην αξλεηηθφ ηεο πξφζεκν θαλεξψλεη φηη, αχμεζε 

ηεο ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο, ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο 

ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ε “δχζθνιε” απηή ζπλνκηιία ζπκπεξηειάκβαλε εξσηήζεηο 

απμεκέλεο δπζθνιίαο απαηηνχληαλ δε ζπγθέληξσζε θαη καζεκαηηθή-ινγηθή 

ζθέςε. Σν απνηέιεζκα απηφ ζεσξείηαη αλακελφκελν, θαζψο ε έληνλε 

ζπλνκηιία πξνθαιεί κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο δηαδξνκήο. Πηζαλψο ιφγσ 

ησλ απμεκέλσλ πλεπκαηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθαιεί ε ζπλνκηιία θαηά 

ηελ νδήγεζε νη νδεγνί επηιέγνπλ λα ειαηηψζνπλ ηαρχηεηα γηαηί ζεσξνχλ 

φηη έηζη κεηψλεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο. 

 

Ζ κεηαβιεηή td ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ε απφιπηε ηηκή 

ηνπ δείθηε t είλαη 2,026.  

 

Δλνπνηεκέλε νκηιία κε ζπλνδεγφ (“εχθνιε” θαη “δχζθνιε”) 

ε κία πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ αλεμαξηήηνπ χθνπο 

εμεηάζηεθε ε κεηαβιεηή talk ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα θνκκάηηα ηεο 

δηαδξνκήο πνπ ν εζεινληήο κηινχζε κε ηνλ ζπλνδεγφ. Ζ δηαθξηηή ηηκή talk 

εκπεξηέρεηαη ζην 4ν κνληέιν θαη ην αξλεηηθφ ηεο πξφζεκν θαλεξψλεη πσο 

νη νδεγνί ζην ηκήκα ηεο νδνχ πνπ κηινχλ κε ζπλεπηβάηε ηείλνπλ λα 

κεηψζνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. Σν απνηέιεζκα απηφ ελδερνκέλσο 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε νκηιία σο δηαδηθαζία απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ 

νδεγνχ θαζψο εκπεξηέρεη πλεπκαηηθή εγξήγνξζε. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο talk είλαη 3,940 θαη ζπλεπψο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. 

 

Θάπληζκα 

Ζ κεηαβιεηή smokeDR αθνξά ζην θάπληζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο θαη κειεηήζεθε ζην πέκπην καζεκαηηθφ κνληέιν. Σν αξλεηηθφ 

ηεο πξφζεκν ππνδειψλεη ηελ αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε πνπ ηε ζπλδέεη 

κε ηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο. Παίξλεη ηηο ηηκέο 0 θαη 1. Ζ πξψηε αθνξά 

ζηελ χπαξμε θαη ε δεχηεξε ζηελ απνπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αχμεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο 
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ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ. Σν απνηέιεζκα 

απηφ ελδερνκέλσο ζπκβαίλεη δηφηη θαζψο ε δηαδηθαζία θαπλίζκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο, δεζκεχεη ηα ρέξηα ηνπ 

νδεγνχ θαη θάπνηεο ζηηγκέο εζηηάδεη ηελ φξαζή ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νρήκαηνο. Απηφ επηθέξεη κία κείσζε ζηε κέζε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο, κείσζε 

πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ νδεγνχ λα αληαπεμέιζεη 

ζε δχν ελέξγεηεο ηαπηφρξνλα.  

 

Ζ κεηαβιεηή smokeDR ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ε απφιπηε 

ηηκή ηνπ δείθηε t είλαη 1,465. 

 

Κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα κεραλήο νρήκαηνο  

Ζ κεηαβιεηή RPMav παξνπζηάδεηαη ζηα ηέζζεξα πξψηα κνληέια κε ζεηηθφ 

πξφζεκν. Παξαηεξείηαη φηη, απμεκέλνο κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ 

θηλεηήξα νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο. Ζ νδήγεζε ζε πςειέο 

ζηξνθέο θηλεηήξα πηζαλψο ππνδειψλεη θαιχηεξν έιεγρν ηνπ νρήκαηνο, 

κε απνηέιεζκα ν νδεγφο λα νδεγεί κε απμεκέλεο ηαρχηεηεο.  

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο RPMav είλαη 14.638, 14.813, 

15.414 θαη 17.503 αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

Κέζε ηηκή επηηάρπλζεο  

Ζ ζπλερήο κεηαβιεηή AccLonA παξνπζηάδεηαη ζην πξψην θαη ζην ηξίην 

κνληέιν. Αθνξά ζηελ κέζε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ε 

κνλάδα κέηξεζεο είλαη m/s2. Παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή ζην κνληέιν 

έρεη ζεηηθφ πξφζεκν, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη αχμεζε ζηελ κέζε ηηκή 

επηηάρπλζεο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 

νδεγνχ. Απηφ εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ ην γεγνλφο φηη άηνκα πνπ 

νδεγνχλ επηζεηηθά θαη απμνκεηψλνπλ έληνλα ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο 

(απφηνκεο θαη αηθλίδηεο κεηαβνιέο ηεο ηαρχηεηαο) ηείλνπλ λα νδεγνχλ πην 

επηθίλδπλα θαη κε απμεκέλεο ηαρχηεηεο. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο AccLonA ζην πξψην κνληέιν 

είλαη 5,960 ελψ ζην ηξίην είλαη 4,018, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%.  
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Πνζνζηφ δηαδξνκήο πνπ ν νδεγφο παηνχζε θξέλν 

Ζ κεηαβιεηή BrkA εκθαλίδεηαη ζην ηειεπηαίν κνληέιν πνπ αθνξά ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ηαρχηεηα θαη εκθαλίδεη 

αξλεηηθφ πξφζεκν. Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δηαδξνκήο πνπ ν νδεγφο 

παηνχζε θξέλν νδεγεί ζε κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο. Απηφ 

ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη νδεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

θξέλν ζπρλφηεξα νδεγνχλ πην πξνζεθηηθά θαη παξνπζηάδνπλ κεησκέλεο 

ηαρχηεηεο.  

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο BrkA είλαη 3,031.  

 

Πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

Ζ κεηαβιεηή platoslwr παξνπζηάδεηαη ζην πξψην, δεχηεξν, ηξίην θαη 

ηέηαξην κνληέιν. Παξαηεξείηαη φηη θαη ζηα ηέζζεξα κνληέια ε κεηαβιεηή 

έρεη ζεηηθφ πξφζεκν. Ζ αχμεζε ηνπ πιάηνπο ισξίδαο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

ηαρχηεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ ην φηη 

φηαλ ε ζηελφηεηα ησλ εξεηζκάησλ θαη νη πιεπξηθέο απνζηάζεηο είλαη κηθξέο 

νη νδεγνί αληηδξνχλ κε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο γηα λα νδεγήζνπλ 

αζθαιέζηεξα ζε πεξίπησζε ειηγκψλ.  

 

Οη απφιπηεο ηηκέο ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο platoslwr είλαη 4,418, 

4,314, 4,061 θαη 4,107 ζην πξψην, δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην κνληέιν 

αληίζηνηρα άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. 

 

Πνζνζηφ δηαδξνκήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 4ε ηαρχηεηα θηβσηίνπ  

Ζ κεηαβιεηή Gear4 παξνπζηάδεηαη ζην πέκπην κνληέιν κε ζεηηθφ 

πξφζεκν. Αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο, ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο 

ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ. Ζ ηαρχηεηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε πςειέο 

ηαρχηεηεο νδήγεζεο θαη ελδερνκέλσο νη πην γξήγνξνη νδεγνί λα ηελ 

ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά. 

  

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο Gear4 είλαη 7,859, γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο απηήο. 
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Κέγηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ 

Ζ κεηαβιεηή DRightM παξνπζηάδεηαη ζην πέκπην κνληέιν (Θαηαλάισζε 

θαγεηνχ ζηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο). Παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή έρεη 

ζεηηθφ πξφζεκν. Ζ αχμεζε ηεο κέγηζηεο απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην 

άθξν ηεο νδνχ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο. Απηή ε ζρέζε 

ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην φηη θαζψο απμάλεηαη ε απφζηαζε απφ ην 

άθξν ηεο νδνχ ν νδεγφο έρεη πεξηζζφηεξε άλεζε ζηελ νδήγεζε αθνχ ην 

φρεκα δελ θηλδπλεχεη λα βγεη έμσ απφ ηηο νξηνγξακκέο ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο DRightM είλαη 2,045 ζην πέκπην κνληέιν ππνδεηθλχνληαο έηζη 

ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο. 

 

Παξνπζία ζπλερψλ θιεηζηψλ ζηξνθψλ 

Ζ κεηαβιεηή orizod αθνξά ζηελ χπαξμε (ηηκή 1) ή κε (ηηκή 0) ζπλερψλ 

θιεηζηψλ ζηξνθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδξνκήο. 

πλαληάηαη σο δηαθξηηή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ζηα ηέζζεξα κνληέια 

θαη ιακβάλεη αξλεηηθφ πξφζεκν. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ππνδειψλεη φηη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν νδεγφο ζπλαληά θιεηζηέο ζηξνθέο κεηψλεη ηελ 

ηαρχηεηά ηνπ. Σν απνηέιεζκα απηφ εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ ην γεγνλφο 

φηη ε κεηαβιεηή πνπ θαηά θχξην ιφγν επεξεάδεη ηελ κέζε ηαρχηεηα 

νδήγεζεο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ.  

 

Αλαθέξεηαη θαη εδψ φηη, ε κεηαβιεηή orizod ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θαη ζηα πέληε κνληέια, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t είλαη 

21.728, 21.338, 24.251, 26.016 θαη 15.871 αληίζηνηρα. 

 

Φχιν 

Ζ κεηαβιεηή sex πνπ αθνξά ην θχιν ηνπ νδεγνχ παξνπζηάδεηαη θαη ζηα 

πέληε κνληέια. Σν πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο είλαη θαη ζηα πέληε κνληέια 

αξλεηηθφ, πνπ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηεο δηαθξηηήο απηήο 

κεηαβιεηήο, κεηψλεηαη ε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν, ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, δειψλεη φηη νη γπλαίθεο (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο) 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε ηαρχηεηα απφ εθείλε ησλ αληξψλ (ηηκή 0 

ηεο κεηαβιεηήο). ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαλείο θαη κε κηα απιή 

ζεψξεζε ησλ ηαρπηήησλ πνπ κεηξήζεθαλ ζην ζχλνιν ησλ νδεγψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ εμεγείηαη ελδερνκέλσο βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
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πξνζσπηθφηεηαο ησλ δχν θχισλ, κε ηνπο άληξεο πεξηζζφηεξν 

παξνξκεηηθνχο θαη ξηςνθίλδπλνπο θαη ιηγφηεξν επηθπιαθηηθνχο ζηελ 

νδήγεζε ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. 

 

Οη απφιπηεο ηηκέο ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο sex είλαη γηα ηα πέληε 

κνληέια 4.268, 4.392, 6.256, 5.729 θαη 5.766 αληίζηνηρα. 

 

Ύπαξμε αξλεηηθήο θιίζεο θαηά κήθνο ηεο νδνχ 

Ζ κεηαβιεηή katwf αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ή κε θαησθέξεηαο θαηά 

κήθνο ηεο νδνχ. Παξνπζηάδεηαη ζην πξψην, ζην ηξίην θαη ζην ηέηαξην 

κνληέιν. Έρεη ζεηηθφ πξφζεκν θαη θαλεξψλεη ηελ αλάινγε ζρέζε πνπ 

ζπλδέεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ θαησθέξεηα. Παξαηεξείηαη φηη ζηελ 

παξνπζία αξλεηηθήο θιίζεο ηεο νδνχ ν εζεινληήο παξνπζίαδε 

απμεκέλε ηαρχηεηα. Σν απνηέιεζκα απηφ εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ ην 

φηη ζηελ θαησθέξεηα επηδξνχλ νη ζπληζηψζεο ησλ βαξπηηθψλ δπλάκεσλ 

απμάλνληαο έηζη ηελ ζπληζηακέλε δχλακε θηλήζεσο ηνπ νρήκαηνο. 

  

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο katwf ζην πξψην, ηξίην θαη ηέηαξην κνληέιν είλαη 6.515, 

4.338 θαη 4.433 αληίζηνηρα. 

 

Παξάκεηξνο πνπ ειέγρεη αλ αξέζεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ε νδήγεζε 

Ζ δηαθξηηή κεηαβιεηή LIKDR πξνέξρεηαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο θαη 

εμεηάδεη αλ αξέζεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ε δηαδηθαζία ηεο νδήγεζεο. Ζ 

κεηαβιεηή παξνπζηάδεηαη ζην πξψην, ζην δεχηεξν, ζην ηέηαξην θαη ζην 

πέκπην κνληέιν κε ζεηηθφ πξφζεκν. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ν 

ζπκκεηέρνληαο έρεη απαληήζεη πσο ηνπ αξέζεη ε νδήγεζε απμάλεηαη ε κέζε 

ηηκή ηεο ηαρχηεηαο. Οη νδεγνί πνπ απαληνχζαλ πσο δελ ηνπο αξέζεη ε 

νδήγεζε πηζαλψο νδεγνχλ κε ιηγφηεξε απηνπεπνίζεζε θαη κε πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή, άξα θαη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα.  

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο LIKDR παίξλεη ηηο ηηκέο 

3.702, 4.921, 4.273 θαη 2.994 αληίζηνηρα.  
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Έλαο ηειεπηαίνο έιεγρνο είλαη εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί, φπνπ ν άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο zresid (Standard 

residual), δειαδή ηα ηππηθά ζθάικαηα θαη ν άμνλαο Φ ην κέγεζνο zpred 

(Standardized Predicted Value), δειαδή ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ 

κνληέινπ. 

 

 
Γηάγξακκα 5.16: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν 1 

 

 

 
Γηάγξακκα 5.17: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν 2 
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Γηάγξακκα 5.18: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν 3 

 

 
Γηάγξακκα 5.19: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν 4 

 

 
Γηάγξακκα 5.20: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν 5 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ ζθαικάησλ. Δπηπξφζζεηα θαίλεηαη ε ζηαζεξή 

δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ γχξσ απφ ην κεδέλ θαη ε θαηά πξνζέγγηζε 

κεδεληθή ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ. Αλαθέξεηαη φηη, ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο 

εμαξηάηαη απφ ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R2. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

R2 ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο, δειαδή ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ε πξφβιεςε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επζεία παιηλδξφκεζεο.  

 

Σα πξναλαθεξζέληα ζπγθιίλνπλ ζην φηη πιεξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη νη 

ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο, ψζηε απηφ λα κελ 

επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ. 

 

 

5.2.8 Πρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ  

 

Ν βαζκφο ηεο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θάζε ελφο απφ ηα 

παξαπάλσ κνληέια ζηελ αληίζηνηρε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ πεξηέρεηαη 

ζηε καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ ηεο ηαρχηεηαο εθθξάδεηαη πνζνηηθά 

κέζσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο 

απηνχ βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηεο ειαζηηθφηεηαο θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

επαηζζεζία ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ ζηελ κεηαβνιή κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ ειαζηηθφηεηα είλαη έλα 

αδηάζηαην κέγεζνο, πνπ ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ 

ησλ κνληέισλ, δελ εμαξηάηαη απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ην πξφζεκν ησλ ζπληειεζηψλ, είλαη πηζαλφ λα 

πξνζδηνξηζηεί αλ ε αχμεζε θάπνηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο επηθέξεη 

αχμεζε ή κείσζε ζηελ εμαξηεκέλε. Δίλαη πνιιέο θνξέο νξζφηεξν λα 

εθθξαζηεί ε επαηζζεζία σο πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο πνπ πξνθαιεί ε θαηά 1% κεηαβνιή ηεο αλεμάξηεηεο.  

 

Ζ ζρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ησλ κνληέισλ, πνπ 

αλαπηχρζεθαλ, ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε:  

 

    
   
   

  
  

  
     

  

  
  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                           ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

128 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, 

απνδείρζεθε ε πην απιή θαη θαηάιιειε ηερληθή, ηθαλή λα αλαδείμεη ηελ 

επηξξνή ηεο θάζε κεηαβιεηήο μερσξηζηά, αιιά θαη λα θαηαζηήζεη εθηθηή ηε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ επηξξνψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ ίδηνπ 

κνληέινπ.  

 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο γηα θάζε κία απφ ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ησλ κνληέισλ αθνινχζεζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία. ηε 

ζηήιε ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

εθαξκφζηεθε ε ζρέζε ei = βi * (Xi / Yi), φπνπ βi ν ζπληειεζηήο ηεο 

εμεηαδφκελεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, Xi ε ηηκή ηεο, θαη Yi ε ηηκή ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Γηα ηελ εμαγσγή ηεο ηηκήο ηεο ζρεηηθήο 

επηξξνήο, ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ αλσηέξσ ηηκψλ.  

 

Όζνλ αθνξά ζην 4ν καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ εμεηάδεη θαη ηηο δχν 

ζπλνκηιίεο ζπλνιηθά δελ θξίζεθε αλαγθαίν λα κειεηεζεί ν βαζκφο επηξξνήο 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.  

  
Ξίλαθαο 5.21: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ ηαρχηεηαο 

 

ei ei* ei ei* ei ei* ei ei*

8,0x10
-5 14.8 0.139 1.0 8,2x10

-5 15.4 0.142 66.7 8,6x10
-5 14.6 0.148 42.6

0.030 4.0 0.002 1.0 0.045 6.0 0.003 1.0

-0.163 -3.0 -0.003 -1.0

0.068 4.3 0.182 1.3 0.069 4.1 0.187 87.8 0.077 4.4 0.205 59.3

0.097 7.9 0.011 3.7

0.010 2.0 0.015 5.1

-0.024 -2.7 -0.003 -1.0

-0.024 -3.8 -0.004 -1.0

-0.014 -2.0 -0.003 -1.0

-0.011 -1.5 -0.002 -1.0

-0.149 -21.3 -0.022 -4.9 -0.175 -24.3 -0.035 -13.7 -0.182 -21.7 -0.023 -9.0 -0.139 -15.9 -0.020 -10.2

-0.026 -4.4 -0.008 -1.8 -0.036 -6.3 -0.011 -4.3 -0.027 -4.3 -0.008 -3.1 -0.039 -5.8 -0.011 -5.9

0.044 4.3 0.003 1.3 0.067 6.5 0.006 2.1

0.046 4.9 0.025 5.6 0.038 3.7 0.021 7.9 0.035 3.0 0.019 9.9

R2 0,600 0.727 0.698 0.481

"Δύθνιε" ζπλνκηιία "Γύζθνιε" ζπλνκηιία Καηαλάιωζε θαγεηνύ Κάπληζκα

βi t
ρεηηθή επηξξνή

βi t
ρεηηθή επηξξνή

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

Μέζνο αξηζκόο 

ζηξνθώλ θηλεηήξα

Μέζε ηηκή επηηάρπλζεο

Πνζνζηό δηαδξνκήο 

πνπ ρξεζηκνπνηή-    

ζεθε ην θξέλν

Πνζνζηό δηαδξνκήο 

πνπ ρξεζηκνπνηή-   

ζεθε ε 4ε ηαρύηεηα

Πιάηνο ισξίδαο 

θπθινθνξίαο

βi t

Καησθέξεηα

Απόιαπζε νδήγεζεο

Καηαλάισζε θαγεηνύ

"Εύθνιε" ζπλνκηιία

"Δύζθνιε" ζπλνκηιία

Κάπληζκα

Παξνπζία έληνλσλ 

ζηξνθώλ

Φύιν

Μέγηζηε απόζηαζε 

νρήκαηνο από ην δεμί 

άθξν ηεο νδνύ

ρεηηθή επηξξνή
βi t

ρεηηθή επηξξνή
Αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο 

ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε. ηε ζηήιε ei* δίλεηαη 

ν βαζκφο ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ σο πξνο 

ηελ επηξξνή εθείλεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ επεξεάδεη ιηγφηεξν ηελ 

εμαξηεκέλε.  

 

Δμεηάδνληαο ηα κνληέια ηεο ηαρχηεηαο παξαηεξείηαη φηη: 

 

 1ν ΚΝΛΡΔΙΝ: εμέηαζε παξάγνληα θαηαλάισζεο θαγεηνχ:  

 

 Ζ επηξξνή ηεο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ζηελ 

θαηαλάισζε θαγεηνχ παξνπζηάδεη κνλαδηαία ζρεηηθή επηξξνή. 

 Οη κεηαβιεηέο “παξνπζία θιεηζηψλ ζηξνθψλ” θαη “απφιαπζε 

νδήγεζεο” εκθαλίδνπλ αληίζηνηρα 9,0 θαη 7,9 θνξέο κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηε ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηελ “θαηαλάισζε θαγεηνχ”. 

 Οη κεηαβιεηέο “θχιν” θαη “θαησθέξεηα” έρνπλ ηξηπιάζηα θαη 

δηπιάζηα επηξξνή αληίζηνηρα ζηε ηαρχηεηα ζπγθξηλφκελεο κε ηε 

κεηαβιεηή “θαηαλάισζε θαγεηνχ”. 

 

 2ν ΚΝΛΡΔΙΝ: εμέηαζε παξάγνληα “εχθνιε” ζπλνκηιία:  

 

 Ζ επηξξνή ηεο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ζηελ 

“εχθνιε” ζπλνκηιία παξνπζηάδεη κνλαδηαία ζρεηηθή επηξξνή ζην 

καζεκαηηθφ κνληέιν. 

 Οη κεηαβιεηέο “παξνπζία θιεηζηψλ ζηξνθψλ” θαη “απφιαπζε 

νδήγεζεο” εκθαλίδνπλ αληίζηνηρα 4,9 θαη 5,6 θνξέο κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηε ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηελ “εχθνιε ζπλνκηιία”. 

 Ζ κεηαβιεηή “θχιν” επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα νδήγεζεο θαηά 1,8 

θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηελ “εχθνιε ζπλνκηιία”. 
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 3ν ΚΝΛΡΔΙΝ: εμέηαζε παξάγνληα “δχζθνιε” ζπλνκηιία:  

 

 Ζ επηξξνή ηεο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ζηελ 

“δχζθνιε” ζπλνκηιία παξνπζηάδεη κνλαδηαία ζρεηηθή επηξξνή ζην 

καζεκαηηθφ κνληέιν. 

 Ζ κεηαβιεηή “παξνπζία θιεηζηψλ ζηξνθψλ” εκθαλίδεη πεξίπνπ 

14 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηε ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

“δχζθνιε ζπλνκηιία”. 

 Οη κεηαβιεηέο “θχιν” θαη “θαησθέξεηα” έρνπλ αληίζηνηρα 4,3 θαη 

1,3 κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ ηαρχηεηα ζπγθξηλφκελεο κε ηε 

κεηαβιεηή “δχζθνιε ζπλνκηιία”. 

 

 5ν ΚΝΛΡΔΙΝ: εμέηαζε παξάγνληα θαπλίζκαηνο: 

 

 Ζ επηξξνή ηεο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηήο πνπ αθνξά ζην θάπληζκα 

παξνπζηάδεη κνλαδηαία ζρεηηθή επηξξνή ζην καζεκαηηθφ κνληέιν. 

 Οη κεηαβιεηέο “παξνπζία θιεηζηψλ ζηξνθψλ” θαη “απφιαπζε 

νδήγεζεο” εκθαλίδνπλ 10 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηε 

ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ην “θάπληζκα”. 

 Ζ κεηαβιεηή “θχιν” έρεη εμαπιάζηα επηξξνή ζηε ηαρχηεηα 

ζπγθξηλφκελε κε ηε κεηαβιεηή “θάπληζκα”. 

 

Χο γεληθά ζπκπεξάζκαηα αλαθέξεηαη φηη:  

 

 Ζ θαηαλάισζε θαγεηνχ, ην θάπληζκα θαη ε νκηιία κε ηνλ ζπλνδεγφ 

ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο θαη ζηα 

ηέζζεξα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ.  

 

 Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο ζηα ηξία πξψηα κνληέια ε 

κεηαβιεηή “πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο” έρεη ηελ κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηελ ηαρχηεηα, ελψ ζην ηέηαξην κνληέιν ε κεηαβιεηή 

“κέγηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ”. 

 

 Ζ κεηαβιεηή “θχιν” παξνπζηάδεηαη θαη ζηα ηέζζεξα κνληέια κε 

αξλεηηθφ πξφζεκν, πνπ ζεκαίλεη πσο νη γπλαίθεο θαίλεηαη πσο 

νδεγνχλ κε κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο.  
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 Ζ κεηαβιεηή “απφιαπζε νδήγεζεο” αθνξά ζηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην αλ 

ηνπο αξέζεη ε νδήγεζε. Παξνπζηάδεηαη ζην πξψην, δεχηεξν θαη 

ηέηαξην κνληέιν θαη παξνπζηάδεη ζεηηθή επηξξνή, δειαδή νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ηνπο αξέζεη ε νδήγεζε ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλεο ηαρχηεηεο. 

 

 

5.2.9 Αλάιπζε επαηζζεζίαο  

 

ην παξφλ εδάθην παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο, 

πνπ αλαπηχρζεθαλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ πξνβιέπεη ην 

κνληέιν ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Σέινο αλαθέξνληαη 

κεξηθά γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

 
Γηάγξακκα 5.21: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζε νξεηλφ 

πεξηβάιινλ (Κνληέιν 1) (orizod=0, RPMav=2831, LIKDR=1, platoslwr=4,36, katwf=1) 
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Γηάγξακκα 5.22: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε κέζε ην πιάηνο ισξίδαο ζε νξεηλφ 

πεξηβάιινλ (Κνληέιν 1) (orizod=0, RPMav=2831, LIKDR=1, AccLonA=0,13 , katwf=1) 

 

 
Γηάγξακκα 5.23: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζε νξεηλφ 

πεξηβάιινλ (Κνληέιν 1) (orizod=0, RPMav=2831, sex=0 , platoslwr=4,36, katwf=1) 

 

 
Γηάγξακκα 5.24: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζε νξεηλφ 

πεξηβάιινλ (Κνληέιν 1) (orizod=0, RPMav=2831, sex=0 , platoslwr=4,36 , LIKDR=1) 
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Γηάγξακκα 5.25: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ην πιάηνο ισξίδαο ζε νξεηλφ 

πεξηβάιινλ (Κνληέιν 2, “εχθνιε” ζπλνκηιία) (orizod=0, RPMav=2842, sex=0 ) 

 

 
Γηάγξακκα 5.26: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε κέζν αξηζκφ ζηξνθψλ ζε νξεηλφ 

πεξηβάιινλ (Κνληέιν 2, “εχθνιε” ζπλνκηιία) (orizod=0, platoslwr=4,358 , LIKDR=1) 

 

 
Γηάγξακκα 5.27: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Κνληέιν 3, “δχζθνιε” ζπλνκηιία) (orizod=0, RPMav=2830, katwf=1, platoslwr=4,368 ) 
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Γηάγξακκα 5.28: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε κέζν αξηζκφ ζηξνθψλ ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Κνληέιν 3, “δχζθνιε” ζπλνκηιία) (katwf=1, platoslwr=4,368, AccLonA=0,119, sex=0) 

 

 
Γηάγξακκα 5.29: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε πιάηνο ισξίδαο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Κνληέιν 3) (RPMav=2830, AccLonA=0,119, orizod=0, katwf=0) 

 

 
Γηάγξακκα 5.30: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε κέγηζηε απφζηαζε 

 απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ (Κνληέιν 5)  

(orizod=0, LIKDR=1, Gear4=0,19, BrkA=0,028) 
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Γηάγξακκα 5.31: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ην πνζνζηφ δηαδξνκήο  

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξέλν ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ (Κνληέιν 5) 

 (sex=1, LIKDR=1, Gear4=0,19, DRightM=2,43) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα:  

 

 Ζ κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο ησλ αληξψλ φηαλ θαηαλαιψλνπλ 

θαγεηφ είλαη ζρεδφλ ίζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ γπλαηθψλ φηαλ 

εθείλεο δελ θαηαλαιψλνπλ θαγεηφ.  

 

 Σα άηνκα πνπ απάληεζαλ φηη ηνπο αξέζεη ε νδήγεζε παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο απφ ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ πσο δελ ηνπο 

αξέζεη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ θαηαλαιψλνπλ ή φρη θαγεηφ. 

 

 Ζ κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο ησλ αηφκσλ πνπ νδεγνχζαλ 

θαηαλαιψλνληαο θαγεηφ θαη ήηαλ ζε θαησθέξεηα ήηαλ κεγαιχηεξε 

απφ φηαλ δελ θαηαλάισλαλ θαγεηφ θαη δελ ήηαλ ζε θαησθέξεηα 

ππνδεηθλχνληαο ηε κεγάιε επίδξαζε ηεο θαησθέξεηαο ζηελ 

ηαρχηεηα.  

 

 Ζ κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο είλαη κεησκέλε φηαλ ν νδεγφο ζπλνκηιεί 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε φηαλ δελ ζπλνκηιεί είηε έρεη απαληήζεη 

φηη ηνπ αξέζεη ε νδήγεζε είηε φρη (κνληέιν 2). 
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 Ζ κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο ησλ αληξψλ φηαλ ζπλνκηινχλ ζρεδφλ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ησλ γπλαηθψλ φηαλ εθείλεο δελ 

ζπλνκηινχλ (κνληέιν 2). 

 

 Αληίζεηα, φηαλ ε νκηιία έρεη απμεκέλε δπζθνιία ε κέζε ηαρχηεηα 

νδήγεζεο ησλ αλδξψλ φηαλ ζπλνκηινχλ παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ γπλαηθψλ φηαλ εθείλεο δελ ζπλνκηινχλ 

(κνληέιν 3). 

 

 Ζ κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο ησλ γπλαηθψλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ νη άληξεο, είηε εθείλεο θαπλίδνπλ είηε 

φρη (κνληέιν 5). 

 

 

5.3 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηε κέζε 

απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο  

 

ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο κέζεο απφζηαζεο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο 

θπθινθνξίαο θαη ζα δηεξεπλεζεί ε επηξξνή ηεο “δχζθνιεο” νκηιίαο κε 

ζπλνδεγφ ζε απηή. 

 

 

5.3.1 Γεδνκέλα εηζφδνπ- θαζνξηζκφο κεηαβιεηψλ  

 

ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέζεο απφζηαζεο απφ ηνλ 

άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο εμεηάζζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηνπο πίλαθεο 4.4 θαη 4.7. Ζ βάζε δεδνκέλσλ εηζάρζεθε 

ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Αθνινχζεζε ν 

θαζνξηζκφο ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ ηχπνπ ησλ κεηαβιεηψλ, ζην πεδίν ησλ 

κεηαβιεηψλ (variable view). Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ ζηαηηζηηθφ πξφηππν.  
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ΔΜΑΟΡΖΚΔΛΖ ΚΔΡΑΒΙΖΡΖ:  

DCenter:  κέζε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο 

θπθινθνξίαο (m)  

 

ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΔΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ: 

td:      εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νκηιεί κε 

ζπλνδεγφ –“δχζθνιε” ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ)  

orizod: παξνπζία θιεηζηψλ ζηξνθψλ (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

katwf:  θαησθέξεηα (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ)  

dv:   δηαθνξά ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα (km/h)  

platoslwr:  πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο (m) 

RPMav:   κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα (min-1) 

event: απξφνπην ζπκβάλ (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

Speed(M-m)^0,5: ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθνξάο ειάρηζηεο απφ κέγηζηε 

ηαρχηεηα (km/h) ζε έλα νδηθφ ηκήκα  

AccLonA:  κέζε ηηκή επηηάρπλζεο (m/s2) 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβιεηέο, νη κεηαβιεηέο: dv, 

platoslwr, RPMav, Speed(M-m)^0,5 θαη AccLonA νξίζηεθαλ σο 

ζπλερείο (scale). Αληίζεηα, νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ σο 

πνηνηηθέο (nominal), ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο δηάηαμεο 

(ordinal). Οη δπλαηέο ηηκέο ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ δηαθξίζεθαλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρήζεθαλ νη ηηκέο 0 θαη 1.  

 

 

5.3.2 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

καζεκαηηθνχ κνληέινπ έρεη πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην 

(5.2.2).  

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν πίλαθαο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζπλαξηήζεσλ ησλ 

ζπλερψλ κεηαβιεηψλ. 
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Ξίλαθαο 5.22: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ (Παξάγνληαο 

απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

 

5.3.3 Ππζρέηηζε κεηαβιεηψλ  

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο αλαπηχρζεθε ζε πξνεγνχκελν 

ππνθεθάιαην (5.2.3). Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ηεο 

ζπζρέηηζεο ηφζν γηα ηηο ζπλερείο, φζν θαη γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, πνπ 

ιήθζεθαλ ππφςε ζην κνληέιν, θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 
 

Ξίλαθαο 5.23: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ηεο κέζεο απφζηαζεο 

 ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
 

 

 

Descriptive Statistics

580 -31,000 25,414 ,000 7,222

580 ,775 9,290 4,758 1,514

580 3,935 4,498 4,368 ,178

580 896,818 4460,543 2831,061 578,067

580 -3,772 1,786 ,119 ,415

dv

Speed(M-m) 0̂.5

platoslwr

RPMav

AccLonA

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

Correlations

1 ,033 -,025 ,452** ,100*

,434 ,552 ,000 ,016

580 580 580 580 580

,033 1 -,167** ,052 -,085*

,434 ,000 ,211 ,040

580 580 580 580 580

-,025 -,167** 1 ,041 -,057

,552 ,000 ,320 ,168

580 580 580 580 580

,452** ,052 ,041 1 ,227**

,000 ,211 ,320 ,000

580 580 580 580 580

,100* -,085* -,057 ,227** 1

,016 ,040 ,168 ,000

580 580 580 580 580

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

dv

Speed(M-m) 0̂.5

platoslwr

RPMav

AccLonA

dv

Speed(M-

m) 0̂.5 platoslwr RPMav AccLonA

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Ξίλαθαο 5.24: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο 

απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

Απφ ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

 Όιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο < |±0,5| ). 

 Σν επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηφζν ησλ ζπλερψλ 

φζν θαη ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ 0,01 (1%).  

 

 

5.3.4 Ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε 

 

Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζεσξείηαη ε κέζε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο 

ισξίδαο θπθινθνξίαο (DCenter). Δπεηδή έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

θαζνξίδεη ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο είλαη ε θαηαλνκή πνπ 

αθνινπζεί ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αλαπηχρζεθε ην δηάγξακκα ηεο 

θαηαλνκήο.  

 

Correlations

1,000 ,225** ,284** ,075

. ,000 ,000 ,070

580 580 580 580

,225** 1,000 -,252** ,087*

,000 . ,000 ,036

580 580 580 580

,284** -,252** 1,000 ,099*

,000 ,000 . ,017

580 580 580 580

,075 ,087* ,099* 1,000

,070 ,036 ,017 .

580 580 580 580

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

td

katwf

orizod

event

Spearman's rho

td katwf orizod event

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Γηάγξακκα 5.32: Θαηαλνκή εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε αξρηθά λα εμεηαζηεί είλαη εθείλε ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο, θαζψο ε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεηαη (εμαξηεκέλε) είλαη 

ζπλερήο θαη αθεηέξνπ ε θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαπηχρζεθαλ αξθεηά κνληέια γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή. Όκσο ζεσξήζεθε ζθφπηκν 

λα δηεξεπλεζεί θαη ην ελδερφκελν ε θακπχιε ζπζρέηηζεο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο λα κελ παξνπζηάδεη ζηαζεξή θιίζε ζε φια ηα ηκήκαηά ηεο θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ εμεηάζηεθε ε κέζε απφζηαζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ 

άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη κε ηελ αλάπηπμε κνληέισλ 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην (5.2.6). Έηζη, δεκηνπξγήζεθε κία ζηήιε γηα ην 

ινγάξηζκν ηεο κέζεο απφζηαζεο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

(logDCenter). 

 

Σα ηειηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Αλαθέξεηαη φηη θάζε θνξά πνπ εμεηαδφηαλ θάπνην ζηαηηζηηθφ πξφηππν, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ, αξρηθά, φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνξξίπηνληαλ φζεο είραλ t κηθξφηεξν απφ 1,7 γηα επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 95%. 
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Ξίλαθαο 5.25: Απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο 

ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ γηα ηε κέζε απφζηαζε ηνπ  

νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
 

 
Γηάγξακκα 5.33: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ  

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

Model Summaryb

,391a ,153 ,140 ,106807

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), AccLonA, event, td, dv ,

platoslwr, orizod, Speed(M-m) 0̂.5,  RPMav , katwf

a. 

Dependent Variable:  logDcenterb. 

Coefficientsa

-,554 ,121 -4,578 ,000

-,032 ,011 -,125 -2,832 ,005

,026 ,012 ,102 2,110 ,035

,037 ,016 ,108 2,291 ,022

,002 ,001 ,135 3,085 ,002

,148 ,027 ,229 5,511 ,000

-2,5E-005 ,000 -,123 -2,639 ,009

-,030 ,010 -,128 -2,978 ,003

,018 ,003 ,236 5,270 ,000

-,035 ,012 -,127 -2,979 ,003

(Constant)

td

orizod

katwf

dv

platoslwr

RPMav

event

Speed(M-m) 0̂.5

AccLonA

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: logDcentera. 
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Γηάγξακκα 5.34: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

Παξαηεξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηζνχηαη κε 0,314. Δπίζεο, νη 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ ζπληειεζηή t κε απφιπηε ηηκή 

κεγαιχηεξε απφ 1,7 άξα παξνπζηάδνπλ πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

Σέινο, νη ηηκέο θαη ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο bi 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ινγηθά. 

 

 

5.3.5 Ξεξηγξαθή απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ  

 

ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην παξνπζηάζηεθε ην ηειηθφ κνληέιν ηεο 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ε 

καζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε. 

 

Κνληέιν κέζεο απφζηαζεο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” ζπλνκηιία). 

 

Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

παξάγνληα απφζπαζεο ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο είλαη:  
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logDCenter = - 0,032 × td + 0,026 × orizod + 0,037 × katwf + 0,002 

× dv - 0,030 × event - (2,5 ×10-5) × RPMav + 0,148  

  × platoslwr + 0,018 × Speed(M-m)^0,5 – 0,035  

× AccLonA - 0,554 

 

“Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ 

Ζ κεηαβιεηή td αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ή φρη κηαο νκηιίαο κε 

ζπλεπηβάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Κειεηήζεθε ζηε ηξίηε θάζε 

ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην αξλεηηθφ ηεο πξφζεκν θαλεξψλεη φηη, αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο, ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο κέζεο 

απφζηαζεο νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε “δχζθνιε” απηή 

ζπλνκηιία ζπκπεξηειάκβαλε εξσηήζεηο απμεκέλεο δπζθνιίαο απαηηνχληαλ 

δε ζπγθέληξσζε θαη καζεκαηηθή-ινγηθή ζθέςε. Σν ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη νδεγνί 

γλσξίδνληαο φηη ε νδφο δελ δηαζέηεη δηαρσξηζηηθή λεζίδα, ζηηο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο πνπ ζπλνκηινχλ πξνηηκνχλ λα απμεζεί ν θίλδπλνο εθηξνπήο ηνπ 

νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ θαη λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν 

κεησπηθήο ζχγθξνπζεο κε επεξρφκελν φρεκα. 

 

Ζ κεηαβιεηή td ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ε απφιπηε ηηκή 

ηνπ δείθηε t είλαη 2,832. 

 

Σεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθνξάο ηεο ειάρηζηεο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα 

Ζ κεηαβιεηή Speed(M-m)^0,5 εκθαλίδεη ζεηηθφ πξφζεκν. Αχμεζε ηεο 

ζπλερνχο απηήο κεηαβιεηήο νδεγεί ζε απνκάθξπλζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ 

άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή 

αληηθαηνπηξίδεη κία γεληθεπκέλε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά. Δλδερνκέλσο νη 

νδεγνί πνπ απμνκεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπο κε κεγαιχηεξν εχξνο είλαη 

νδεγνί νη νπνίνη έρνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη πξνθεηκέλνπ λα 

νδεγήζνπλ πην άλεηα θαηαιακβάλνπλ αξηζηεξφηεξεο ζέζεηο πάλσ ζην 

νδφζηξσκα. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο Speed(M-m)^0,5 είλαη 5,270. 
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Κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα κεραλήο νρήκαηνο  

Ζ κεηαβιεηή RPMav παξνπζηάδεηαη ζην καζεκαηηθφ κνληέιν θαη εκθαλίδεη 

αξλεηηθφ πξφζεκν. Παξαηεξείηαη φηη, απμεκέλνο κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ 

θηλεηήξα νδεγεί ζε κεησκέλεο απνζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο 

ισξίδαο θπθινθνξίαο. Δλδερνκέλσο νη νδεγνί πνπ νδεγνχλ ζε πςειέο 

ζηξνθέο ειέγρνπλ θαιχηεξα ην φρεκά ηνπο θαη νδεγνχλ πιεζηέζηεξα ζην 

δεμί άθξν ηεο νδνχ. 

  

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο RPMav είλαη 2,639 , γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο. 

 

Πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

Ζ κεηαβιεηή platoslwr παξνπζηάδεηαη ζην κνληέιν κε ζεηηθφ πξφζεκν. Ζ 

αχμεζε ηνπ πιάηνπο ισξίδαο νδεγεί ζε απνκάθξπλζε ηνπ νρήκαηνο απφ 

ηνλ άμνλα ηεο νδνχ. Δλδερνκέλσο φηαλ νη νδεγνί έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

κεγαιχηεξν πιάηνο ισξίδαο ηείλνπλ λα θαηαιάβνπλ πην θεληξηθέο ζέζεηο 

ζην νδφζηξσκα. 

  

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο platoslwr είλαη 5,511. 

 

Ζ δηαθνξά ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ απφ ηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο 

φισλ ησλ νδεγψλ 

Ζ κεηαβιεηή dv παξνπζηάδεη ζεηηθφ πξφζεκν. Απφ ην ζχλνιν ησλ 42 

νδεγψλ ππνινγίζηεθε ε κέζε ηαρχηεηα γηα νδηθά ηκήκαηα κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεθνηνκήο θαη νξηδνληηνγξαθίαο. Έηζη ππνινγίζηεθε γηα 

θάζε νδεγφ ε απφθιηζε πνπ παξνπζίαδε ε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζήο ηνπ ζε 

θάζε νδηθφ ηκήκα απφ ηελ κέζε ηαρχηεηα φισλ ησλ νδεγψλ. 

Παξαηεξήζεθε φηη αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

κέζεο απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην θέληξν ηεο νδνχ. Απηφ 

ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη νδεγνί πνπ αλαπηχζζνπλ 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο ηείλνπλ λα νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ 

ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο ηνπο.  

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο dv είλαη 3,085. 
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Κέζε ηηκή επηηάρπλζεο  

Ζ ζπλερήο κεηαβιεηή AccLonA παξνπζηάδεη αξλεηηθφ πξφζεκν. Αθνξά 

ζηε κέζε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ε κνλάδα κέηξεζεο είλαη 

m/s2. Αχμεζε ζηε κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο κέζεο 

απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. Απηφ 

εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ ην γεγνλφο φηη άηνκα πνπ νδεγνχλ επηζεηηθά 

θαη απμνκεηψλνπλ έληνλα ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο (απφηνκεο θαη 

αηθλίδηεο κεηαβνιέο ηεο ηαρχηεηαο) ηείλνπλ λα νδεγνχλ πην 

απνκαθξπζκέλα απφ ην δεμί έξεηζκα. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο AccLonA είλαη 2,979 , 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο. 

 

Απξφνπην ζπκβάλ 

Ζ κεηαβιεηή event αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ 

απξφζκελνπ ζπκβάληνο. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη είλαη 0 θαη 1. Σν 

αξλεηηθφ ηεο πξφζεκν ππνδειψλεη πσο ζηελ πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο 

θάπνηνπ απξφζκελνπ ζπκβάληνο ην φρεκα πιεζηάδεη ην δεμί έξεηζκα. 

Δλδερνκέλσο απηφ λα νθείιεηαη ζην φηη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ 

απξφζκελνπ γεγνλφηνο ν νδεγφο ηείλεη λα θαηαιακβάλεη δεμηφηεξεο ζέζεηο 

σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη 

ηελ κεησπηθή ζχγθξνπζε πνπ ζεσξεί πην επηθίλδπλε ζε ζρέζε κε ηελ 

εθηξνπή ηνπ νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ. 

  

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο event είλαη 14,321, ππνδεηθλχνληαο έηζη ηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο 

 

Ύπαξμε αξλεηηθήο θιίζεο θαηά κήθνο ηεο νδνχ 

Ζ κεηαβιεηή katwf αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ή κε θαησθέξεηαο θαηά 

κήθνο ηεο νδνχ. Έρεη ζεηηθφ πξφζεκν θαη θαλεξψλεη ηελ αλάινγε ζρέζε 

πνπ ζπλδέεη ηε κέζε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο κε 

ηελ θαησθέξεηα. Παξαηεξείηαη φηη ζηελ παξνπζία αξλεηηθήο θιίζεο ηεο 

νδνχ ν νδεγφο απνκαθξπλφηαλ απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο ηνπ. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ελδερνκέλσο δηθαηνινγείηαη απφ ην φηη ιφγσ ηεο 

θαησθέξεηαο αλαπηχζζνληαλ κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο θαη ν νδεγφο έλησζε 

αζθαιέζηεξνο ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο απφ ην έξεηζκα ηεο νδνχ.  
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Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο katwf είλαη 2,291. 

 

Παξνπζία ζπλερψλ θιεηζηψλ ζηξνθψλ 

Ζ κεηαβιεηή orizod αθνξά ζηελ χπαξμε (ηηκή 1) ή κε (ηηκή 0) ζπλερψλ 

θιεηζηψλ ζηξνθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδξνκήο. 

πλαληάηαη σο δηαθξηηή αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ιακβάλεη ζεηηθφ 

πξφζεκν. Σν ζεηηθφ πξφζεκν ππνδειψλεη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

νδεγφο ζπλαληά ζπλερείο, θιεηζηέο ζηξνθέο, απμάλεη ηε κέζε απφζηαζε 

ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ ην γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηή πνπ θαηά 

θχξην ιφγν επεξεάδεη ηε ζέζε ηνπ νρήκαηνο ζην νδφζηξσκα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ.  

 

Αλαθέξεηαη θαη εδψ φηη, ε κεηαβιεηή orizod ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t είλαη 2,110. 

 

 

Έλαο ηειεπηαίνο έιεγρνο είλαη εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί, φπνπ ν άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο zresid (Standard 

residual), δειαδή ηα ηππηθά ζθάικαηα θαη ν άμνλαο Φ ην κέγεζνο zpred 

(Standardized Predicted Value), δειαδή ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ 

κνληέινπ. 

 

 
Γηάγξακκα 5.35: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν κέζεο 

απφζηαζεο νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο 
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ ηηκψλ ησλ ζθαικάησλ. Δπηπξφζζεηα θαίλεηαη ε ζηαζεξή δηαζπνξά ησλ 

ζθαικάησλ γχξσ απφ ην κεδέλ θαη ε θαηά πξνζέγγηζε κεδεληθή ηηκή ηνπ 

κέζνπ φξνπ. Αλαθέξεηαη φηη, ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο εμαξηάηαη απφ ην 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R2. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην R2 ηφζν κηθξφηεξε 

είλαη ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο, δειαδή ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξφβιεςε 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ επζεία παιηλδξφκεζεο.  

 

Σα πξναλαθεξζέληα ζπγθιίλνπλ ζην φηη πιεξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη νη 

ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο, ψζηε απηφ λα κελ 

επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ. 

 

 

5.3.6 Πρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ  

 

Ν βαζκφο ηεο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θάζε ελφο απφ ηα 

παξαπάλσ κνληέια ζηελ αληίζηνηρε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ πεξηέρεηαη 

ζηε καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο απφζηαζεο απφ ην δεμί 

άθξν ηεο νδνχ θαη εθθξάδεηαη πνζνηηθά κέζσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ζρεηηθήο 

επηξξνήο.  

 

Ζ ζρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ησλ κνληέισλ, πνπ 

αλαπηχρζεθαλ, ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε:  

 

    
   
   

  
  

  
     

  

  
  

 

Ζ πνξεία ππνινγηζκνχ ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο γηα θάζε κία απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ησλ κνληέισλ έρεη πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελν 

ππνθεθάιαην.  
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Ξίλαθαο 5.26: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέινπ κέζεο  

απφζηαζεο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο 

ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε. ηε ζηήιε ei* δίλεηαη 

ν βαζκφο ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ σο πξνο 

ηελ επηξξνή εθείλεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ επεξεάδεη ιηγφηεξν ηελ 

εμαξηεκέλε.  

 

Δμεηάδνληαο ην κνληέιν ηεο κέζεο απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα 

ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο παξαηεξείηαη φηη ε εμεηαδφκελε δηαθξηηή 

κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηε “δχζθνιε” ζπλνκηιία έρεη ηε δηπιάζηα ζρεηηθή 

επηξξνή ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή απφ ηε κεηαβιεηή “θαησθέξεηα”. 

 

 

5.3.7 Αλάιπζε επαηζζεζίαο  

 

ην παξφλ εδάθην παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο, 

πνπ αλαπηχρζεθαλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ πξνβιέπεη ην 

κνληέιν ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Σέινο αλαθέξνληαη 

κεξηθά γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

ei ei*

Σεηξαγσληθή ξίδα δηαθνξάο 

ειάρηζηεο απφ κέγηζηε 

ηαρχηεηα

0.018 5.270 1.372 15.665

Κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ 

θηλεηήξα 
-2,5x10-5 -2.639 -1.123 -12.825

Πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο 0.148 5.511 9.800 95.834

Γηαθνξά ηαρχηεηαο νδήγεζεο 

απφ ηε κέζε ηαρχηεηα
0.002 3.085 -0.088 -1.000

Κέζε ηηκή επηηάρπλζεο -0.035 -2.979 -0.102 -1.167

Δπηθίλδπλν ζπκβάλ -0.030 -2.978 -0.253 -6.494

Θαησθέξεηα 0.037 2.291 0.039 1.000

"Γχζθνιε" oκηιία κε ζπλνδεγφ -0.032 -2.832 -0.074 -1.899

Παξνπζία έληνλσλ ζηξνθψλ 0.026 2.110 0.049 1.254

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο βi t
Πρεηηθή επηξξνή

ΠΛΔΣΔΗΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ

ΓΗΑΘΟΗΡΔΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ
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Γηάγξακκα 5.36: πζρέηηζε κέζεο απφζηαζεο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο 

θπθινθνξίαο κε ηε δηαθνξά ηαρχηεηαο νδήγεζεο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα 

(AccLonA=0,036 , RPMav=2824, platoslwr=4,43,  

Speed(M-m)^0,5=4,67, event=0, katwf=0 ) 

 

 
Γηάγξακκα 5.37: πζρέηηζε κέζεο απφζηαζεο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο 

θπθινθνξίαο κε ην πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο (AccLonA=0,036, RPMav=2824, 

dv=0, Speed(M-m)^0,5=4,67 , katwf=0, event=0 , orizod=0) 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο πξνθχπηεη φηη ε κέζε 

απφζηαζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο είλαη 

κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δε ζπλνκηιεί απ‟ φηαλ ζπλνκηιεί. Θαη‟ 

επέθηαζε, παξαηεξείηαη φηη φηαλ ν νδεγφο ζπλνκηιεί απμάλεηαη ε απφζηαζε 

ηνπ νρήκαηνο απφ ην δεμί έξεηζκα. Απηή ε ζρέζε ηζρχεη ηφζν ζε νδηθά 

ηκήκαηα κε επζπγξακκία φζν θαη ζε νδηθά ηκήκαηα κε ζηξνθέο. 

 

 

5.4 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή καζεκαηηθψλ κνληέισλ γηα ηνλ ρξφλν 

αληίδξαζεο ζε απξφνπην ζπκβάλ 

 

ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε έλα απξφζκελν ζπκβάλ 

θαη ζα δηεξεπλεζεί ε επηξξνή ηεο “δχζθνιεο” νκηιίαο κε ζπλνδεγφ ζε 

απηφλ. 

 

 

5.4.1 Γεδνκέλα εηζφδνπ- θαζνξηζκφο κεηαβιεηψλ  

 

ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο 

εμεηάζζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηνπο πίλαθεο 4.4 θαη 4.7, 

θαζψο θαη ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα 4.6 φπνπ παξνπζηάδνληαη νη 

θαηαγεγξακκέλνη απφ ηνλ πξνζνκνησηή ρξφλνη αληίδξαζεο. Ζ βάζε 

δεδνκέλσλ εηζήρζε ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Αθνινχζεζε ν θαζνξηζκφο ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ ηχπνπ ησλ κεηαβιεηψλ, 

ζην πεδίν ησλ κεηαβιεηψλ (variable view). Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ ζηαηηζηηθφ πξφηππν.  

 

ΔΜΑΟΡΖΚΔΛΖ ΚΔΡΑΒΙΖΡΖ:  

REACTION TIME:  ρξφλνο αληίδξαζεο νδεγνχ ζε απξφζκελν ζπκβάλ 

(sec) 

 

ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΔΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ: 

td: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νκηιεί κε 

ζπλνδεγφ –“δχζθνιε” ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 
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dRPM: δηαθνξά αξηζκνχ ζηξνθψλ θηλεηήξα απφ κέζν 

αξηζκφ ζηξνθψλ ζε θάζε ζπκβάλ. (min-1) 

G2: ν νδεγφο ρξεζηκνπνηνχζε ηε δεχηεξε ηαρχηεηα 

θηβσηίνπ (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

dDRight: δηαθνξά απφζηαζεο νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο 

νδνχ απφ ηε κέζε απφζηαζε απφ ην δεμί άθξν ηεο 

νδνχ (m) 

DV: δηαθνξά ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε ζηηγκηαία 

ηαρχηεηα (km/h) 

5_9: εάλ ε νδεγηθή εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα ήηαλ 5-9 

έηε (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβιεηέο, νη κεηαβιεηέο: dRPM, 

dDRight θαη DV νξίζηεθαλ σο ζπλερείο (scale). Αληίζεηα, νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ σο πνηνηηθέο (nominal), ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο θπζηθήο δηάηαμεο (ordinal). Οη δπλαηέο ηηκέο ησλ πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ δηαθξίζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρήζεθαλ 

νη ηηκέο 0 θαη 1.  

 

 

5.4.2 Ξεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

καζεκαηηθνχ κνληέινπ έρεη πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην 

(5.2.2).  

 

Παξαθάησ θαίλεηαη ν πίλαθαο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζπλαξηήζεσλ ησλ 

ζπλερψλ κεηαβιεηψλ. 

 
Ξίλαθαο 5.27: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

Descriptive Statistics

125 ,532 2,361 ,930 ,247

125 -28,329 33,429 ,000 11,491

125 -2333,262 1430,610 ,000 609,433

125 -1,032 ,765 ,000 ,289

REACTION TIME

DV

dRPM

dDRight

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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5.4.3 Ππζρέηηζε κεηαβιεηψλ  

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο αλαπηχρζεθε ζε πξνεγνχκελν 

ππνθεθάιαην (5.2.3). Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ηεο 

ζπζρέηηζεο ηφζν γηα ηηο ζπλερείο, φζν θαη γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, πνπ 

ειήθζεζαλ ππφςε ζην κνληέιν, θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 
Ξίλαθαο 5.28: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 
Ξίλαθαο 5.29: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

Απφ ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

• Όιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο < |±0,3| ). 

• Σν επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηφζν ησλ ζπλερψλ φζν 

θαη ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ 0,05 (5%).  

 

 

Correlations

1 ,215* ,124

,016 ,170

125 125 125

,215* 1 -,112

,016 ,215

125 125 125

,124 -,112 1

,170 ,215

125 125 125

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

DV

dRPM

dDRight

DV dRPM dDRight

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

1,000 -,064 -,006

. ,479 ,945

125 125 125

-,064 1,000 ,081

,479 . ,370

125 125 125

-,006 ,081 1,000

,945 ,370 .

125 125 125

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

td

G2

5_9

Spearman's rho

td G2 5_9
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5.4.4 Ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε 

 

Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζεσξείηαη ν ρξφλνο αληίδξαζεο ζε έλα 

απξφζκελν ζπκβάλ (REACTION TIME). Δπεηδή έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο είλαη ε 

θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή αλαπηχρζεθε ην 

δηάγξακκα ηεο θαηαλνκήο.  

 

 
Γηάγξακκα 5.38: Θαηαλνκή εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε αξρηθά λα εμεηαζηεί είλαη απηή ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο, θαζψο ε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεηαη (εμαξηεκέλε) είλαη 

ζπλερήο θαη αθεηέξνπ ε θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαπηχρζεθαλ αξθεηά κνληέια γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή. Όκσο ζεσξήζεθε ζθφπηκν 

λα δηεξεπλεζεί θαη ην ελδερφκελν ε θακπχιε ζπζρέηηζεο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο λα κελ παξνπζηάδεη ζηαζεξή θιίζε ζε φια ηα ηκήκαηά ηεο θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ εμεηάζηεθε ε κέζε ηαρχηεηα δηαδξνκήο θαη κε ηελ 

αλάπηπμε κνληέισλ ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο, φπσο απηά 

πεξηγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην (5.2.6). Έηζη, δεκηνπξγήζεθε 

κία ζηήιε γηα ην ινγάξηζκν ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε θάζε απξφζκελν 

ζπκβάλ (logrt). 

 

Σα ηειηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Αλαθέξεηαη φηη θάζε θνξά πνπ εμεηαδφηαλ θάπνην ζηαηηζηηθφ πξφηππν, 
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ρξεζηκνπνηνχληαλ, αξρηθά, φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνξξίπηνληαλ φζεο είραλ t κηθξφηεξν απφ 1,7. 

 
Ξίλαθαο 5.30: Απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο  

ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 5.39: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ  

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ  

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

Model Summary

,520a ,271 ,234 ,090940

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), 5_9, td, dDRight, G2, dRPM, DVa. 

Coefficientsa

-,026 ,014 -1,900 ,060

,031 ,017 ,142 1,801 ,074

,002 ,001 ,197 2,371 ,019

,322 ,094 ,277 3,431 ,001

-2,5E-005 ,000 -,144 -1,736 ,085

-,119 ,029 -,330 -4,125 ,000

-,057 ,017 -,275 -3,444 ,001

(Constant)

td

DV

G2

dRPM

dDRight

5_9

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: logrta. 
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Γηάγξακκα 5.40: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ 

(Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ) 

 

Παξαηεξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηζνχηαη κε 0,271. Δπίζεο, νη 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ ζπληειεζηή t κε απφιπηε ηηκή 

κεγαιχηεξε απφ 1,7 άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 95%. Σέινο, νη ηηκέο θαη ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ 

παιηλδξφκεζεο bi κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ινγηθά. 

 

 

5.4.5 Ξεξηγξαθή απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ  

 

ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην παξνπζηάζηεθε ην ηειηθφ κνληέιν ηεο 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ε 

καζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε. 
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Κνληέιν ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε απξφζκελν ζπκβάλ (Παξάγνληαο 

απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” ζπλνκηιία). 

 

Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

παξάγνληα απφζπαζεο ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο είλαη: 

 

logrt = 0,031 × td + 0,002 × DV + 0,322 × G2 - (2,5 ×10-5) × dRPM - 

0,119 × dDRight - 0,057 × 5_9 - 0,026 

 

“Γχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ 

Ζ κεηαβιεηή td αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ή φρη κηαο νκηιίαο κε 

ζπλεπηβάηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Κειεηήζεθε ζηε ηξίηε θάζε 

ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην ζεηηθφ ηεο πξφζεκν θαλεξψλεη φηη, αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο, ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο ζην απξφζκελν ζπκβάλ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε “δχζθνιε” απηή ζπλνκηιία ζπκπεξηειάκβαλε 

εξσηήζεηο απμεκέλεο δπζθνιίαο απαηηνχληαλ δε ζπγθέληξσζε θαη 

καζεκαηηθή-ινγηθή ζθέςε. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ελδερνκέλσο 

εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαζψο ε πξνζνρή ησλ νδεγψλ απνζπφηαλ 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα νη ίδηνη θαζπζηεξνχζαλ λα 

αληηιεθζνχλ έγθαηξα ηνλ θίλδπλν ζχγθξνπζεο.  

 

Ζ κεηαβιεηή td ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ε απφιπηε ηηκή 

ηνπ δείθηε t είλαη 1,801.  

 

Γηαθνξά αξηζκνχ ζηξνθψλ θηλεηήξα απφ κέζν αξηζκφ ζηξνθψλ ζε θάζε 

ζπκβάλ 

Ζ κεηαβιεηή dRPM παξνπζηάδεηαη ζην κνληέιν κε αξλεηηθφ πξφζεκν. 

Τπνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ αξηζκψλ ζηξνθψλ πνπ είραλ νη θηλεηήξεο 

ησλ 42 νρεκάησλ ηε ζηηγκή ηνπ απξφβιεπηνπ ζπκβάληνο γηα θάζε ζπκβάλ. 

Απφ ηνλ ζηηγκηαίν αξηζκφ ζηξνθψλ θηλεηήξα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζε 

θάπνην απξφβιεπην ζπκβάλ αθαηξέζεθε ν εθάζηνηε κέζνο φξνο. Αχμεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο. Δλδερνκέλσο φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηξνθψλ 

ειέγρεηαη θαιχηεξα ην φρεκα, ν νδεγφο βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε θαη έηζη 

επηηπγράλνληαη θαιχηεξνη ρξφλνη αληίδξαζεο. 
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Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο dRPM είλαη 1,736. 

 

Γηαθνξά απφζηαζεο νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ απφ ηε κέζε 

απφζηαζε απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ  

Ζ κεηαβιεηή dDRight εκθαλίδεη αξλεηηθφ πξφζεκν. Τπνινγίζηεθε γηα 

θάζε νδεγφ ε δηαθνξά πνπ παξνπζίαδε ε ζηηγκηαία ζέζε νρήκαηνο απφ ην 

δεμί άθξν ηεο νδνχ ζε ζπκβάλ απφ ηα κέζε ζέζε νρήκαηνο απφ ην δεμί 

άθξν ηεο νδνχ φισλ ησλ νδεγψλ ζην ίδην ζπκβάλ. Αχμεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο θαλεξψλεη απνκάθξπλζε ηνπ νρήκαηνο απφ ην 

δεμί έξεηζκα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ νδεγψλ. Θαζψο 

απμάλεηαη ε ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ν νδεγφο αληηδξά 

γξεγνξφηεξα ζηα απξφνπηα ζπκβάληα. Δλδερνκέλσο νη νδεγνί πνπ 

νδεγνχλ πην θνληά ζην θέληξν έρνπλ θαιχηεξε επνπηεία ηνπ δξφκνπ θαη 

έηζη αληηιακβάλνληαη πην γξήγνξα ηα απξφζκελα ζπκβάληα. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο dDRight είλαη 4,125. 

 

Ζ νδεγηθή εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα ήηαλ 5-9 έηε 

Ζ κεηαβιεηή 5_9 εκθαλίδεη αξλεηηθφ πξφζεκν. Κία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πείξακα 

αθνξνχζε ηελ νδεγηθή ηνπο εκπεηξία. Ζ δηαθξηηή απηή κεηαβιεηή αθνξά 

ζηα άηνκα πνπ απάληεζαλ πσο ε νδεγηθή ηνπο εκπεηξία είλαη απφ 5 

έσο 9 ρξφληα (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ). Όηαλ ε κεηαβιεηή γίλεηαη 1, ν ρξφλνο 

αληίδξαζεο κεηψλεηαη. Απηφ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πην 

έκπεηξνη νδεγνί ειέγρνπλ θαιχηεξα ην φρεκα θαη αληηδξνχλ θαιχηεξα ζηα 

απξφνπηα ζπκβάληα. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο 5_9 είλαη 3,444. 

 

Υξήζε 2εο ηαρχηεηαο θηβσηίνπ ηε ζηηγκή εκθάληζεο ειαθηνχ 

Ζ κεηαβιεηή G2 παξνπζηάδεηαη ζην καζεκαηηθφ κνληέιν θαη εκθαλίδεη 

ζεηηθφ πξφζεκν. Παξαηεξείηαη φηη, ρξήζε δεχηεξεο ηαρχηεηαο θηβσηίνπ 

νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο. Δλδερνκέλσο νη νδεγνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ 2ε ηαρχηεηα νδεγνχλ κε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο θαη έηζη 
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ληψζνπλ φηη ζα ζηακαηήζεη έγθαηξα ην φρεκα θαη ζα απνθχγνπλ ηε 

ζχγθξνπζε, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίζνπλ πςειφηεξνπο ρξφλνπο 

αληίδξαζεο. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο G2 είλαη 3,431, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο. 

 

 

Έλαο ηειεπηαίνο έιεγρνο είλαη εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί, φπνπ ν άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο zresid (Standard 

residual), δειαδή ηα ηππηθά ζθάικαηα θαη ν άμνλαο Φ ην κέγεζνο zpred 

(Standardized Predicted Value), δειαδή ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ 

κνληέινπ. 

 

 
Γηάγξακκα 5.41: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ  

ζην κνληέιν ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε απξφβιεπην ζπκβάλ. 

 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ ζθαικάησλ. Δπηπξφζζεηα θαίλεηαη ε ζηαζεξή 

δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ γχξσ απφ ην κεδέλ θαη ε θαηά πξνζέγγηζε 

κεδεληθή ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ. Αλαθέξεηαη φηη, ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο 

εμαξηάηαη απφ ην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R2. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

R2 ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο, δειαδή ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ε πξφβιεςε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επζεία παιηλδξφκεζεο.  
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Σα πξναλαθεξζέληα ζπγθιίλνπλ ζην φηη πιεξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη νη 

ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο, ψζηε απηφ λα κελ 

επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ. 

 

 

5.4.6 Πρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ  

 

Ν βαζκφο ηεο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θάζε ελφο απφ ηα 

παξαπάλσ κνληέια ζηελ αληίζηνηρε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ πεξηέρεηαη 

ζηε καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε 

απξφβιεπην ζπκβάλ θαη εθθξάδεηαη πνζνηηθά κέζσ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

ζρεηηθήο επηξξνήο.  

 

Ζ ζρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ησλ κνληέισλ, πνπ 

αλαπηχρζεθαλ, ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε:  

 

    
   
   

  
  

  
     

  

  
  

 

Ζ πνξεία ππνινγηζκνχ ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο γηα θάζε κία απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ έρεη πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελν 

ππνθεθάιαην.  
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Ξίλαθαο 5.31: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέινπ  

ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε απξφζκελν ζπκβάλ 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο 

ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε. ηε ζηήιε ei* δίλεηαη 

ν βαζκφο ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ σο πξνο 

ηελ επηξξνή εθείλεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ επεξεάδεη ιηγφηεξν ηελ 

εμαξηεκέλε.  

 

Δμεηάδνληαο ην κνληέιν ηνπ ρξφλνπ απφζηαζεο ζε απξφβιεπην ζπκβάλ 

παξαηεξείηαη φηη ε εμεηαδφκελε δηαθξηηή κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηε 

“δχζθνιε” ζπλνκηιία έρεη δσδεθαπιάζηα ζρεηηθή επηξξνή ζηε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή απφ ηελ κεηαβιεηή “ρξήζε 2εο ηαρχηεηαο θηβσηίνπ”. Δπίζεο, ε 

νδεγηθή εκπεηξία ησλ 5-8 εηψλ έρεη 4 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζην 

ρξφλν αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο. 

 

 

5.4.7 Αλάιπζε επαηζζεζίαο  

 

ην παξφλ εδάθην παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο, 

πνπ αλαπηχρζεθαλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ πξνβιέπεη ην 

ei ei*

-0.00003 1.74 -0.234 -14.97

0.00200 2.37 -0.016 -1.00

-0.11900 4.13 0.670 42.81

-0.05700 3.44 0.744 58.48

0.33200 3.43 0.013 1.00

0.03100 1.80 -0.160 -12.54

R2 0.271

Οδεγηθή εκπεηξία 5-9 έηε

Χξήζε 2εο ηαρύηεηαο θηβσηίνπ

"Δύζθνιε" ζπλνκηιία

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

Δηαθνξά ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο από ηε κέζε ζηηγκηαία 

ηαρύηεηα ζε θάζε ζπκβάλ

Δηαθνξά απόζηαζεο νρήκαηνο από ην δεμί άθξν ηεο 

νδνύ από ηε κέζε απόζηαζε από ην δεμί άθξν ηεο νδνύ

βi t
ρεηηθή επηξξνή

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο

Δηαθνξά αξηζκνύ ζηξνθώλ θηλεηήξα από κέζν αξηζκό 

ζηξνθώλ ζε θάζε ζπκβάλ
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κνληέιν ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Σέινο αλαθέξνληαη 

κεξηθά γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

 
Γηάγξακκα 5.42: πζρέηηζε ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε απξφζκελν ζπκβάλ κε ηε 

κεηαβνιή ηεο απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ (G2=0, DV=0, 

dRPM=0, 5_9=1) 

 

 
Γηάγξακκα 5.43: πζρέηηζε ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε απξφζκελν ζπκβάλ κε ηε 

κεηαβνιή ηεο απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ (G2=0, DV=0, 

dRPM=0, 5_9=0) 
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Γηάγξακκα 5.44: πζρέηηζε ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε απξφζκελν ζπκβάλ κε ηε 

κεηαβνιή απφ ην κέζν αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα  

(5_9=1, DV=0, dDRight=0) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο πξνθχπηεη φηη ν ρξφλνο 

αληίδξαζεο ζε θάπνην απξφζκελν ζπκβάλ είλαη κηθξφηεξνο φηαλ ν 

νδεγφο είλαη έκπεηξνο θαη δελ ζπλνκηιεί ζε ζρέζε κε εθείλνλ πνπ δε 

ζπλνκηιεί, άζρεηα κε ηα ρξφληα εκπεηξίαο ηνπ. 

 

 

5.5 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή καζεκαηηθψλ κνληέισλ αηπρήκαηνο  

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ηνπ νδεγνχ. Κε ηνλ φξν αηχρεκα ζεσξείηαη 

ε ζχγθξνπζε κε άιιν φρεκα (ζην ίδην ή ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο), 

ε ζχγθξνπζε κε δψν ή ζηαζεξφ αληηθείκελν θαζψο θαη ε εθηξνπή απφ ηελ 

νδφ. 

 

Αξρηθά, κειεηήζεθε ε επηξξνή ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο ζηε κέζε 

ηαρχηεηα νδήγεζεο θαη βξέζεθε φηη ηελ κεηψλεη, γεγνλφο ελ δπλάκεη 

ζεηηθφ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. ηε ζπλέρεηα, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε 

ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο ζηε κέζε απφζηαζε ηνπ νρήκαηνο απφ 
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Σπλνκηιεί, δε ρξεζηκνπνηεί ηε 2ε ηαρύηεηα 

Δε ζπλνκηιεί, ρξεζηκνπνηεί ηε 2ε ηαρύηεηα 

Σπλνκηιεί, ρξεζηκνπνηεί ηε 2ε ηαρύηεηα 
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ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη βξέζεθε φηη ν νδεγφο πνπ 

ζπλνκηιεί απνθιίλεη πξνο ηα δεμηά απφ ηε ζπλήζε ηξνρηά ησλ νρεκάησλ, 

γεγνλφο επίζεο ελ δπλάκεη ζεηηθφ σο πξνο ηελ νδηθή αζθάιεηα. Σέινο 

κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο ¨δχζθνιεο¨ ζπλνκηιίαο ζηνλ ρξφλν 

αληίδξαζεο ζε θάπνην απξφζκελν ζπκβάλ θαη βξέζεθε φηη απμάλεηαη, 

γεγνλφο ελ δπλάκεη αξλεηηθφ σο πξνο ηελ νδηθή αζθάιεηα. Κέλεη λα 

εμεηαζηεί αλ νη επηκέξνπο αιιαγέο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ ηεο νδηθήο 

ζπκπεξηθνξάο νδεγνχλ ηειηθά ζε απμεκέλε ή κεησκέλε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα. πλεπψο, ζα γίλεη δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

“δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη απφ ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δελ ήηαλ δπλαηφ λα βξεζεί 

θάπνην καζεκαηηθφ κνληέιν πςειήο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ λα 

κπνξεί λα πεξηγξάςεη επαξθψο ηελ επίδξαζε ηεο “εχθνιεο” ζπλνκηιίαο, ηεο 

θαηαλάισζεο θαγεηνχ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία αλάιπζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ πνπ αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

αηχρεκα θαη λα εμεηαζζεί ε επηξξνή ηεο “δχζθνιεο” νκηιίαο κε ζπλνδεγφ.  

 

 

5.5.1 Γεδνκέλα εηζφδνπ- θαζνξηζκφο κεηαβιεηψλ 

 

ηνπο πίλαθεο 4.4 θαη 4.7 πεξηγξάθεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη 

ζην ζηαηηζηηθφ κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί 

αηχρεκα. Ζ βάζε δεδνκέλσλ εηζήρζε ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο SPSS 13.0 κε ηε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. Αθνινχζεζε ν θαζνξηζκφο ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ 

ηχπνπ ησλ κεηαβιεηψλ, ζην πεδίν ησλ κεηαβιεηψλ (variable view). 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηειηθφ 

ζηαηηζηηθφ πξφηππν. 

 

ΔΜΑΟΡΖΚΔΛΖ ΚΔΡΑΒΙΖΡΖ:  

accid:  εάλ ν νδεγφο ελεπιάθε ζε αηχρεκα (ζχγθξνπζε κε ειάθη, 

εθηξνπή απφ νδφ, κεησπηθή ζχγθξνπζε κε επεξρφκελν 

φρεκα) ζην ππφ εμέηαζε νδηθφ ηκήκα (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 
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ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΔΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ: 

td:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα ζπλνκηιεί κε ζπλνδεγφ –

“δχζθνιε” ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

RPMav:  κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα (min-1) 

rspurmin: ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ (m) 

ABSdv:  απφιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα 

(km/h) 

event:  απξφνπην ζπκβάλ (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβιεηέο, νη κεηαβιεηέο RPMav, 

ABSdv θαη rspumin νξίζηεθαλ σο ζπλερείο (scale). Αληίζεηα, φιεο νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ σο πνηνηηθέο (nominal), ρσξίο φκσο λα 

έρνπλ ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο δηάηαμεο (ordinal). Οη δπλαηέο ηηκέο ησλ 

πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ δηαθξίζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο 

αληηζηνηρίζηεθαλ νη ηηκέο 0 θαη 1. 

 

 

5.5.2 Ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο  

 

Κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ειήθζε ε κεηαβιεηή accid δειαδή ην αλ ζπλέβε ή 

φρη αηχρεκα ζηνπο νδεγνχο ηνπ πεηξάκαηνο ζε θάπνην ηκήκα ηεο νδνχ. Ζ 

κεηαβιεηή απηή είλαη δηαθξηηή θαη κάιηζηα είλαη δπλαηφ λα ιάβεη κφλν δχν 

ηηκέο (1=ΑΣΤΥΖΚΑ, 0=ΟΥΗ ΑΣΤΥΖΚΑ).  

 

Γηα ην ιφγν απηφ ε αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ινγηζηηθή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο (binary logistic regression). Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο αθνινπζίαο ησλ εληνιψλ: analyze → regression→ 

binary logistic. Σε κεηάβαζε ζηελ επηινγή binary logistic δηαδέρεηαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ 

κεηαβιεηή πνπ ελδηαθέξεη (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) εηζάγεηαη ζην πιαίζην 

Dependent. Οη επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εμεγεζεί 

ε κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, εηζάγνληαη ζην πιαίζην 

Covariates. ηε ζπλέρεηα ζηελ επηινγή categorical ηνπνζεηνχκε φζεο απφ 

ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη δηαθξηηέο.  
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Γεληθά, ηζρχεη φ,ηη θαη ζηελ απιή γξακκηθή θαη ινγαξηζκνθαλνληθή 

παιηλδξφκεζε κε ηε δηαθνξά φηη ζηε ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ην 

αληίζηνηρν t-test έρεη ηελ νλνκαζία Wald. H ηηκή ηνπ Wald γηα θάζε 

κεηαβιεηή πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1,7 γηα επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 95% φπσο αθξηβψο θαη γηα ην ζπληειεζηή t.  

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ ησλ κνληέισλ ηεο 

ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο παίδεη ε πηζαλνθάλεηα. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο επηξξνήο ησλ παξακέηξσλ β ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο πηζαλνθάλεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί πςειή πηζαλνθάλεηα 

πξνζπαζνχκε ν ινγάξηζκνο ησλ ζπλαξηήζεσλ πηζαλνθάλεηαο                   

L = -log(likelihood) λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο θαη πξνηηκνχληαη 

ηα κνληέια κε κηθξφηεξν ινγάξηζκν ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλνθάλεηαο L. 

Κνληέια πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο κεηαβιεηέο είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηα θαη 

ρξεηάδεηαη έλαο θαλφλαο λα απνθαζίδεη εάλ ε κείσζε ηνπ                     

L=-log(likelihood) αμίδεη ηελ απμεκέλε πνιππινθφηεηα θαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ην Likelihood Ratio Test (LRT) (θξηηήξην ιφγνπ 

πηζαλνθάλεηαο). χκθσλα κε ην θξηηήξην ηνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ (LRT) 

εάλ ε δηαθνξά                    , φπνπ        L (κνληέιν κε ηηο p 

κεηαβιεηέο) ελψ     = L(κνληέιν ρσξίο ηηο p κεηαβιεηέο), είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ x2 γηα p βαζκνχο ειεπζεξίαο ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ην κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθά πξνηηκφηεξν απφ 

ην κνληέιν ρσξίο ηηο κεηαβιεηέο θαη γίλνληαη δεθηέο νη κεηαβιεηέο σο 

ζεκαληηθέο.  

 

Ν ζπληειεζηήο ξ2 θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ. Ο ζπληειεζηήο 

απηφο, είλαη αλάινγνο ηνπ ζπληειεζηή R2 ηεο απιήο γξακκηθήο θαη 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο, θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην 

θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζην κνληέιν ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο. Τπνινγίδεηαη σο εμήο      
     

    
 φπνπ        L (κνληέιν 

κε ηηο p κεηαβιεηέο) ελψ       L(κνληέιν ρσξίο ηηο p κεηαβιεηέο). 

πγθεθξηκέλα, εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο Τ 

πνπ εμεγείηαη απφ ηε κεηαβιεηή Υ. Ιακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Όζν πην 

θνληά βξίζθεηαη ε ηηκή ηνπ ξ2 ζηελ κνλάδα, ηφζν πην ηζρπξή είλαη ε 

γξακκηθή ζρέζε εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ Τ θαη Υ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν 

ζπληειεζηήο ξ2 έρεη θαη εδψ ζπγθξηηηθή αμία. Απηφ ζεκαίλεη φηη, δελ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ ξ2 πνπ θξίλεηαη σο απνδεθηή ή απνξξηπηέα, 
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αιιά κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ κνληέισλ επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξν 

εθείλν κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ξ2.  

 

Δπηπξνζζέησο, ειέγρεηαη ζε πνην πνζνζηφ ην κνληέιν ηεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ζσζηά ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα. Δπηζπκείηαη λα πξνβιέπνληαη ζσζηά ε πεξίπησζε πνπ 

ζπλέβε ή φρη αηχρεκα ζε φζν ην δπλαηφλ πην κεγάιν πνζνζηφ. Ο κέζνο 

φξνο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ γηα ηα δχν ελδερφκελα είλαη ζθφπηκν λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην 65% θαη λα κελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δπν αληίζηνηρσλ πνζνζηψλ ησλ δπν ελδερφκελσλ. 

 

 

5.5.3 Ππζρέηηζε κεηαβιεηψλ  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ηεο ζπζρέηηζεο ηφζν γηα ηηο 

ζπλερείο, φζν θαη γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζην 

ηειηθφ κνληέιν, θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.  

 
Ξίλαθαο 5.32: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο πηζαλφηεηαο 

λα ζπκβεί αηχρεκα (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” ζπλνκηιία) 

 

 
Ξίλαθαο 5.33: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο πηζαλφηεηαο λα 

ζπκβεί αηχρεκα (Παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο: “Γχζθνιε” ζπλνκηιία) 

 

Correlations

1,000 ,075

. ,070

580 580

,075 1,000

,070 .

580 580

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

td

event

Spearman's rho

td event

Correlations

1 ,042 ,146**

,312 ,000

580 580 580

,042 1 ,002

,312 ,970

580 580 580

,146** ,002 1

,000 ,970

580 580 580

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

RPMav

ABSdv

rspurmin

RPMav ABSdv rspurmin

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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5.5.4 Απνηειέζκαηα κνληέισλ ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο  

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην ηειηθφ κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα.  

 

ην ηειηθφ κνληέιν ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

 

 Οη ιφγνη πηζαλνθαλεηψλ ηνπ κνληέινπ (Likelihood Ratio Test) 

ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην:                        κε n-1 

βαζκνχο ειεπζεξίαο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 Ο ζπληειεζηήο ξ2 ππνινγίζζεθε ίζνο κε 0,246 γηα ην κνληέιν 

αηπρήκαηνο πνπ αθνξά ζηε “δχζθνιε” ζπλνκηιία.  

 Ο κέζνο φξνο ηνπ πνζνζηνχ πνπ πξνβιέπνληαη ηα αηπρήκαηα είλαη 

96,4%. Αλαιπηηθφηεξα ε πηζαλφηεηα λα πξνβιεθζεί ζσζηά φηη 

ζπλέβε αηχρεκα είλαη 8,7% ελψ φηη δε ζπλέβε 100,0%. Απηφ 

πηζαλψο λα ζπκβαίλεη δηφηη ζην πείξακα ζπλέβεζαλ ιίγα αηπρήκαηα.  

 Οη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδνπλ πςεινχο ζπληειεζηέο Wald.  

 
Ξίλαθαο 5.34: Απνηειέζκαηα ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζην κνληέιν αηπρήκαηνο 

 

ΚΟΛΣΔΙΟ ΚΟΛΟ 

ΚΔ ΣΑΘΔΡΟ ΟΡΟ 

 

 

ΣΔΙΗΘΟ ΚΟΛΣΔΙΟ 

ΚΔ ΣΗ ΚΔΣΑΒΙΖΣΔ 

 

 

 

Model Summary

145,954a ,079 ,278

Step

1

-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke

R Square

Estimation terminated at iteration number 8 because

parameter est imates changed by  less than ,001.

a. 

Model Summary

193,542a ,000 ,000

Step

1

-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke

R Square

Estimation terminated at iteration number 6 because

parameter est imates changed by  less than ,001.

a. 

Classification Tablea

557 0 100,0

21 2 8,7

96,4

Observed

0

1

accid

Overall Percentage

Step 1

0 1

accid Percentage

Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
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Likelihood Ratio test 

                                              κε 4 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο (=9,49) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 

Τπνινγηζκφο ξ2 

     
     

    
   

        
  

        
  
       

 

ην κνληέιν ηνπ αηπρήκαηνο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο ζε νξεηλή νδφ 

παξαηεξνχληαη ηα εμήο γεληθά ζπκπεξάζκαηα:  

 

1. Ζ ζπλνκηιία απμεκέλεο δπζθνιίαο (td) απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα.  

 

2. Σε κεγαιχηεξε επηξξνή παξνπζηάδεη ε κεηαβιεηή event, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη φηη έλα απξφζκελν ζπκβάλ είλαη θαζνξηζηηθφ ζηελ πηζαλφηεηα 

λα ζπκβεί αηχρεκα.  

 

3. Ζ απφθιηζε απφ ηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο (ABSdv) απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα.  

 

4. Σα άηνκα πνπ ζπλεζίδνπλ λα νδεγνχλ πιεζηέζηεξα ζην δεμί έξεηζκα ηεο 

νδνχ (rspurmin) έρνπλ κεησκέλν θίλδπλν λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα.  

 

 

5.5.5 Ξεξηγξαθή απνηειεζκάησλ 

 

Παξαπάλσ παξνπζηάζηεθαλ ηα ηειηθά κνληέια ηε ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

Variables in the Equation

1,205 ,563 4,578 1 ,032 3,338

-,846 ,301 7,892 1 ,005 ,429

3,118 ,824 14,321 1 ,000 22,599

,139 ,041 11,165 1 ,001 1,149

-,001 ,000 4,934 1 ,026 ,999

-3,862 1,136 11,556 1 ,001 ,021

td

rspurmin

event

ABSdv

RPMav

Constant

Step

1
a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1:  td, rspurmin, ev ent, ABSdv,  RPMav .a. 
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αηχρεκα. Οη καζεκαηηθέο ζρέζεηο απηέο ππνινγίδνπλ ηε ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο U ή αιιηψο Utility Function. Οπφηε ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

αηχρεκα είλαη:  

  
  

    
 

 

Κνληέιν αηπρήκαηνο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο: 

  

Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ 

παξάγνληα απφζπαζεο ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο είλαη:  

 

U = 1,205 × td - 0,846 × rspurmin + 3,118 × event - 0,001 × RPMav 

+ 0,139 × ABSdv - 3,862 

 

Όπνπ  

 

td: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νκηιεί κε ζπλνδεγφ –

“δχζθνιε” ζπλνκηιία (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

RPMav: κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα (min-1) 

rspurmin: ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο νδνχ (m) 

ABSdv: απφιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα 

(km/h) 

event: απξφνπην ζπκβάλ (1=ΛΑΗ, 0=ΌΥΗ) 

 

Ο νδεγφο ζπκκεηέρεη ζε “δχζθνιε” ζπλνκηιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο 

Απφ ην ζεηηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο, πξνθχπηεη φηη, φζν απμάλεηαη ε 

ηηκή ηεο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο td, απμάλεηαη ε ηηκή ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Γειαδή ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα φηαλ ν νδεγφο ζπλνκηιεί κε ηνλ ζπλνδεγφ ηνπ θαη ην 

επίπεδν δπζθνιίαο ηεο ζπδήηεζεο είλαη απμεκέλν. Σν απνηέιεζκα απηφ 

εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νδήγεζεο. πγθεθξηκέλα, φζν πεξηζζφηεξν απαζρνιείηαη ν νδεγφο κε 

λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ηεο νδήγεζεο ηφζν πεξηζζφηεξν 

απνζπληνλίδεηαη θαη νδεγεί “κεραληθά”, κε απνηέιεζκα ζε κηα απξφνπηε 

θαηάζηαζε απηφο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                           ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

170 

Αλαθέξεηαη φηη, ε κεηαβιεηή td ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ε 

απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε Wald είλαη 4,578. 

 

Ζ απφθιηζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ απφ ηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο 

φισλ ησλ νδεγψλ 

Ζ κεηαβιεηή ABSdv παξνπζηάδεη ζεηηθφ πξφζεκν. Απφ ην ζχλνιν ησλ 42 

νδεγψλ ππνινγίζηεθε ε κέζε ηαρχηεηα γηα νδηθά ηκήκαηα κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεθνηνκήο θαη νξηδνληηνγξαθίαο. Έηζη ππνινγίζηεθε γηα 

θάζε νδεγφ ε απφθιηζε (απφιπηε ηηκή) πνπ παξνπζίαδε ε κέζε ηαρχηεηα 

νδήγεζήο ηνπ ζε θάζε νδηθφ ηκήκα απφ ηελ κέζε ηαρχηεηα φισλ ησλ 

νδεγψλ. Παξαηεξήζεθε φηη αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο νδεγεί 

ζε απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα. Απηφ ελδερνκέλσο 

εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη νδεγνί ησλ νπνίσλ νη ηαρχηεηεο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ ηελ κέζε ηαρχηεηα είλαη είηε πην ξηςνθίλδπλνη είηε πην 

θνβηζκέλνη/άπεηξνη κε απνηέιεζκα ζε θάπνην απξφνπην ζπκβάλ λα ππάξρεη 

απμεκέλε πηζαλφηεηα λα κελ αληαπνθξηζνχλ θαηάιιεια θαη λα εκπιαθνχλ 

ζε αηχρεκα. 

 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε Wald ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο 

ABSdv είλαη 11,165. 

 

Κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα 

Απφ ην αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο RPMav πξνθχπηεη φηη αχμεζε 

ηεο ηηκήο ηεο ζπλερνχο κεηαβιεηήο νδεγεί ζε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Γειαδή ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο λα ζπκβεί 

αηχρεκα φηαλ ν νδεγφο ζπλεζίδεη λα νδεγεί ζε ρακειέο ζηξνθέο. Απηφ 

ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην φηη πςειφηεξεο ζηξνθέο ππνδειψλνπλ 

θαιχηεξν έιεγρν ηνπ νρήκαηνο θαη έηζη κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

αηχρεκα. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε κεηαβιεηή RPMav ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζην καζεκαηηθφ κνληέιν, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε Wald είλαη 

4,934. 

 

Διάρηζηε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο νδνχ ζε κέηξα 

Ζ κεηαβιεηή rspurmin εκθαλίδεηαη ζην κνληέιν κε αξλεηηθφ πξφζεκν. 

Παξαηεξείηαη φηη, αχμεζε ηεο απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην θέληξν ηεο 
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νδνχ, νδεγεί ζε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα. Δλδερνκέλσο 

νη νδεγνί πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ζπλήζεηα λα δηαηεξνχλ ηελ πνξεία ηνπ 

νρήκαηφο ηνπο ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο νδνχ κπνξεί λα 

νδεγνχλ ιηγφηεξν επηζεηηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη λα είλαη ιηγφηεξν 

ξηςνθίλδπλνη, κε απνηέιεζκα κεησκέλε πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε αηχρεκα. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε Wald ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο rspurmin είλαη 7,892. 

 

Απξφνπην ζπκβάλ 

Ζ κεηαβιεηή event αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ 

απξφζκελνπ ζπκβάληνο. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη είλαη 0 θαη 1. Σν 

ζεηηθφ ηεο πξφζεκν ππνδειψλεη πσο ζηελ πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο 

θάπνηνπ απξφζκελνπ ζπκβάληνο απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

αηχρεκα. Δλδερνκέλσο απηφ λα νθείιεηαη γηαηί κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θάπνηνπ απξφζκελνπ γεγνλφηνο ν νδεγφο έξρεηαη αληηκέησπνο κε 

θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ εηδηθφ ρεηξηζκφ θαη θαιά αληαλαθιαζηηθά γηα ηελ 

αζθαιή πνξεία ηνπ νρήκαηνο.  

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε Wald ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο event είλαη 14,321, ππνδεηθλχνληαο έηζη ηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο. 

 

 

5.5.6 Πρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ 

 

Ζ ζρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ ζηα κνληέιν πνπ αθνξνχλ ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα ππνινγίζηεθαλ κε ηε ζεσξία 

ειαζηηθφηεηαο κε ζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ην ινγηζηηθφ κνληέιν 

παιηλδξφκεζεο.  

 

Κε ηελ ειαζηηθφηεηα ππνινγίδεηαη ε επηξξνή πνπ έρνπλ κηθξέο αιιαγέο 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πάλσ ζηελ πηζαλφηεηα επηινγήο θάπνηαο 

ελαιιαθηηθήο. Ζ ειαζηηθφηεηα είλαη αδηάζηαην κέγεζνο θαη ε ηηκή ηεο 

εξκελεχεηαη σο ην πνζνζηφ επί ηηο εθαηφ ηεο κεηαβνιήο ηεο πηζαλφηεηαο 

Ρ(i) πνπ πξνθαιείηαη απφ κία κεηαβνιή ηνπ xki θαηά 1%. εκεηψλεηαη φηη 

πξφθεηηαη γηα ζεκεηαθέο ειαζηηθφηεηεο (point elasticities), πνπ αθνξνχλ 
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ζε κηθξέο κεηαβνιέο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ππνινγίδνληαη απφ ηε κεξηθή 

παξάγσγν γηα θάζε παξαηήξεζε απφ ηε ζρέζε (Washington et al. 2003):  

 

     

    
 

      

     

    
     

 
        

       
          

 

    

        

 

φπνπ P(i) είλαη ε πηζαλφηεηα ηεο ελαιιαθηηθήο (i) θαη xink ε ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο (k) γηα ηελ ελαιιαθηηθή (i) ηνπ αηφκνπ (ε) θαη l ην πιήζνο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ηε κεηαβιεηή xink.  

 

εκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη νη παξαπάλσ ζρέζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ειαζηηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο 

ςεπδνειαζηηθφηεηαο (pseudoelasticity) (Shankar & Mannering, 1996; 

Chang & Mannering, 1999), ε νπνία πεξηγξάθεη ηε κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηεο 

πηζαλφηεηαο επηινγήο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε κία δηαθξηηή ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο ζηελ άιιε. Γηα δηηηέο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, ε 

ςεπδνειαζηηθφηεηα ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (Ulfarsson & Mannering, 

2004): 
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φπνπ l είλαη ην πιήζνο ησλ πηζαλψλ επηινγψλ, Γ(β'xn) είλαη ε ηηκή ηεο 

ζπλάξηεζεο πνπ θαζνξίδεη ηελ θάζε επηινγή αθνχ ε ηηκή ηεο ρnk έρεη 

κεηαβιεζεί απφ 0 ζε 1, ελψ β'xn είλαη ε αληίζηνηρε ηηκή φηαλ ε xnk έρεη ηελ 

ηηκή 0, θαη βik είλαη ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ ηεο κεηαβιεηήο xnk.  

 

Δθφζνλ ε παξαπάλσ ζρέζε αθνξά ζε θάζε άηνκν (ε), ε ζρεηηθή 

ειαζηηθφηεηα αθνξά ζηελ επαηζζεζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ ζηελ 

αιιαγή ηεο κεηαβιεηήο θαη επνκέλσο πξφθεηηαη γηα εμαηνκηθεπκέλε 

ειαζηηθφηεηα (disaggregate elasticity). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζπγθεληξσηηθήο ειαζηηθφηεηαο (aggregate elasticity), απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη ε επαηζζεζία ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εμεηαδφκελε 

κεηαβνιή, σο πξνο ηελ αληίζηνηρε ζπλνιηθή κεηαβνιή ηεο πηζαλφηεηαο 
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επηινγήο κηαο ελαιιαθηηθήο, εθαξκφδεηαη ε ζρέζε (Ben-Akiva & Lerman, 

1985):  

 

Δπνκέλσο ε ζπγθεληξσηηθή ειαζηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαβνιή ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ειαζηηθνηήησλ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο 

επηινγήο.  

 

Απφ ηνλ επφκελν πίλαθα, πξνθχπηεη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο 

επηξξνήο ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε μερσξηζηά 

γηα ζπλερείο θαη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. ηε ζηήιε ei* δίλεηαη ν βαζκφο ηεο 

ζρεηηθήο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ σο πξνο ηελ επηξξνή 

εθείλεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ επεξεάδεη ιηγφηεξν ηελ εμαξηεκέλε. 

 
Ξίλαθαο 5.35: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν αηπρήκαηνο 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην απξφνπην ζπκβάλ έρεη ηε 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζην κνληέιν φζνλ αθνξά ζηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. 

Όηαλ ζπκβεί θάπνην απξφνπην ζπκβάλ, είλαη 22.6% πηζαλφηεξν λα έρνπκε 

αηχρεκα. Αλ ν νδεγφο ζπλνκηιεί θαζψο νδεγεί, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα 

εκπιαθεί ζε αηχρεκα θαηά 3.34%. Σν απξφνπην ζπκβάλ  παξνπζηάδεη 8,9 

ei ei*

Δηαθνξά ηαρύηεηαο νδήγεζεο από ηε 

κέζε ηαρύηεηα
0.139 11.17 1.15 0.95 2.01

Μέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ θηλεηήξα -0.001 4.93 1.00 -2.26 -4.79

Η ειάρηζηε απόζηαζε ηνπ νρήκαηνο 

από ηε κέζε ηεο νδνύ
-0.846 7.89 0.43 -0.47 -1.00

Επηθίλδπλν ζπκβάλ 3.118 14.32 22.60 15.09 8.94

"Δύζθνιε" oκηιία κε ζπλνδεγό 1.205 4.58 3.34 1.69 1.00

ρεηηθή επηξξνή

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

βi Wald Exp(βi)
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θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ 

κεηαβιεηή “δχζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγφ. Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλερείο 

κεηαβιεηέο, ν κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε επηξξνή. 

 

 

5.5.7 Αλάιπζε επαηζζεζίαο 

 

ην παξφλ εδάθην παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο, 

πνπ αλαπηχρζεθαλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ πξνβιέπεη ην 

κνληέιν ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Σέινο αλαθέξνληαη 

κεξηθά γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

 
Γηάγξακκα 5.45: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα  

κε ηελ απφθιηζε ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα (ABSdv)  

(event=1, πςειέο ζηξνθέο=3500, ρακειέο ζηξνθέο=2000, rspurmin=1,16) 
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Γηάγξακκα 5.46: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηελ απφθιηζε 

ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα (ABSdv) (RPMav=2831, rspurmin=1,16) 

 

 

 
Γηάγξακκα 5.47: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα  

κε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο νδνχ (rspurmin)  

(event=1, πςειέο ζηξνθέο=3500, ρακειέο ζηξνθέο=2000, ABSdv=5,56) 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Οη νδεγνί εκθάληζαλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα 

φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δηαδξνκή ηνπο θάπνην απξφνπην 

ζπκβάλ. 

 Ζ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη κεγαιχηεξε ζηε πεξίπησζε 

πνπ ν νδεγφο ζπλνκηιεί. 

 Ζ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα απμάλεηαη φηαλ ν νδεγφο ζπλεζίδεη 

λα νδεγεί κε ρακειέο ζηξνθέο θηλεηήξα κεραλήο νρήκαηνο. 
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Θεθάιαην 6 

ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 

 

 

 

 

 

 

6.1 Πχλνςε απνηειεζκάησλ  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε 

ηεο επηξξνήο ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνχ 

θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο ηνπ νδεγνχ ζε νξεηλή νδφ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο.  

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα 

ζε 42 λένπο νδεγνχο ειηθίαο απφ 18 έσο 30 εηψλ ζηνλ πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο (Driving Simulator FPF) ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θπθινθνξηαθήο 

Σερληθήο ηνπ Σνκέα Κεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ρνιήο 

Πνιηηηθψλ Κεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Δπηπιένλ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο, ηεο κέζεο 

απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ηνπ 

ρξφλνπ αληίδξαζεο κεηά απφ ζεηξά δνθηκψλ επηιέρζεθε ε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. ε φ,ηη αθνξά ζηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα επηιέρζεθε εμαξρήο ε ινγηζηηθή αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ εμέηαδαλ 

θάζε παξάγνληα απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ μερσξηζηά θαη 

παξνπζηάζηεθαλ εθείλεο πνπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. πγθεθξηκέλα 

παξνπζηάζηεθαλ ηέζζεξα καζεκαηηθά κνληέια πνπ αθνξνχλ ζηε κέζε 

ηαρχηεηα νδήγεζεο (θαηαλάισζε θαγεηνχ, “εχθνιε” ζπλνκηιία, 
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“δχζθνιε” ζπλνκηιία, θάπληζκα). Δπίζεο ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

άιιεο ηξεηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο φπνπ εμεηάζηεθε εθηελέζηεξα ν 

παξάγνληαο απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ ηεο “δχζθνιεο” ζπλνκηιίαο. 

Γεκηνπξγήζεθε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν πνπ αθνξά ζηε κέζε απφζηαζε 

ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο, έλα πνπ αθνξά 

ζηνλ ρξφλν αληίδξαζεο ζε θάπνην απξφζκελν ζπκβάλ, θαη έλα πνπ αθνξά 

ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα. ε θάζε ζηαηηζηηθφ κνληέιν 

εμεηάζηεθε ε επηξξνή ηεο θάζε κεηαβιεηήο ζε νξεηλή νδφ. 

 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ ηα ηειηθά καζεκαηηθά κνληέια 

πνπ απνηππψλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ θαη 

ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή επηξξνή 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θάζε κνληέινπ ζηελ αληίζηνηρε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ησλ κεγεζψλ ηεο ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο 

ςεπδνειαζηηθφηεηαο. Ζ ζρεηηθή επηξξνή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο επηξξνήο ηεο θάζε κεηαβιεηήο μερσξηζηά, δίλνληαο 

έηζη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ επηξξνψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ίδηνπ κνληέινπ.  

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ (Πίλαθεο 6.1, 6.2, 6.3), παξνπζηάδεηαη ε 

ζρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηα καζεκαηηθά κνληέια. 

ε απηφλ πεξηιακβάλνληαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ βi θαη νη ηηκέο ηεο 

ζρεηηθήο επηξξνήο ei θαη ei* ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ησλ κνληέισλ. 
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Ξίλαθαο 6.1: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ ηαρχηεηαο 

 

 

 

 
Ξίλαθαο 6.2: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέινπ  

ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε απξφζκελν ζπκβάλ 

 

ei ei* ei ei* ei ei* ei ei*

8,0x10
-5 14.8 0.139 1.0 8,2x10

-5 15.4 0.142 66.7 8,6x10
-5 14.6 0.148 42.6

0.030 4.0 0.002 1.0 0.045 6.0 0.003 1.0

-0.163 -3.0 -0.003 -1.0

0.068 4.3 0.182 1.3 0.069 4.1 0.187 87.8 0.077 4.4 0.205 59.3

0.097 7.9 0.011 3.7

0.010 2.0 0.015 5.1

-0.024 -2.7 -0.003 -1.0

-0.024 -3.8 -0.004 -1.0

-0.014 -2.0 -0.003 -1.0

-0.011 -1.5 -0.002 -1.0

-0.149 -21.3 -0.022 -4.9 -0.175 -24.3 -0.035 -13.7 -0.182 -21.7 -0.023 -9.0 -0.139 -15.9 -0.020 -10.2

-0.026 -4.4 -0.008 -1.8 -0.036 -6.3 -0.011 -4.3 -0.027 -4.3 -0.008 -3.1 -0.039 -5.8 -0.011 -5.9

0.044 4.3 0.003 1.3 0.067 6.5 0.006 2.1

0.046 4.9 0.025 5.6 0.038 3.7 0.021 7.9 0.035 3.0 0.019 9.9

R2 0,600 0.727 0.698 0.481

"Δύθνιε" ζπλνκηιία "Γύζθνιε" ζπλνκηιία Καηαλάιωζε θαγεηνύ Κάπληζκα

βi t
ρεηηθή επηξξνή

βi t
ρεηηθή επηξξνή

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

Μέζνο αξηζκόο 

ζηξνθώλ θηλεηήξα

Μέζε ηηκή επηηάρπλζεο

Πνζνζηό δηαδξνκήο 

πνπ ρξεζηκνπνηή-    

ζεθε ην θξέλν

Πνζνζηό δηαδξνκήο 

πνπ ρξεζηκνπνηή-   

ζεθε ε 4ε ηαρύηεηα

Πιάηνο ισξίδαο 

θπθινθνξίαο

βi t

Καησθέξεηα

Απόιαπζε νδήγεζεο

Καηαλάισζε θαγεηνύ

"Εύθνιε" ζπλνκηιία

"Δύζθνιε" ζπλνκηιία

Κάπληζκα

Παξνπζία έληνλσλ 

ζηξνθώλ

Φύιν

Μέγηζηε απόζηαζε 

νρήκαηνο από ην δεμί 

άθξν ηεο νδνύ

ρεηηθή επηξξνή
βi t

ρεηηθή επηξξνή
Αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο

ei ei*

-0.00003 1.74 -0.234 -14.97

0.00200 2.37 -0.016 -1.00

-0.11900 4.13 0.670 42.81

-0.05700 3.44 0.744 58.48

0.33200 3.43 0.013 1.00

0.03100 1.80 -0.160 -12.54

R2 0.271

Οδεγηθή εκπεηξία 5-9 έηε

Χξήζε 2εο ηαρύηεηαο θηβσηίνπ

"Δύζθνιε" ζπλνκηιία

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

Δηαθνξά ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο από ηε κέζε ζηηγκηαία 

ηαρύηεηα ζε θάζε ζπκβάλ

Δηαθνξά απόζηαζεο νρήκαηνο από ην δεμί άθξν ηεο 

νδνύ από ηε κέζε απόζηαζε από ην δεμί άθξν ηεο νδνύ

βi t
ρεηηθή επηξξνή

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο

Δηαθνξά αξηζκνύ ζηξνθώλ θηλεηήξα από κέζν αξηζκό 

ζηξνθώλ ζε θάζε ζπκβάλ
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Ξίλαθαο 6.3: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν αηπρεκάησλ 

 

 

Απφ ηνπο πίλαθεο απηνχο, πξνθχπηεη ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο 

πνπ έρεη θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζηελ εμαξηεκέλε. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο νδήγεζαλ ζε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ φπσο 

εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν εδάθην. 

 

 

6.2 Ππλνιηθά ζπκπεξάζκαηα  

 

Απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πξνέθπςαλ 

απνηειέζκαηα άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην αξρηθφ εξψηεκα θαη ζηφρν ηεο 

Δξγαζίαο. ην ππνθεθάιαην απηφ, επηρεηξείηαη λα δνζεί απάληεζε ζηα 

ζπλνιηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο κε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ. Έηζη, ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη 

φπσο παξαθάησ: 

 

1. Γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα δηεξεπλάηαη ε επηξξνή ηεο θαηαλάισζεο 

θαγεηνχ, ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα νδήγεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 

ηνπ νδεγνχ κε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο.  

 

2. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πξνέθπςε φηη ε 

δχζθνιε ζπλνκηιία κε ηνλ ζπλνδεγφ νδεγεί ζε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο 

ei ei*

0.139 11.17 0.95 2.01

-0.001 4.93 -2.26 -4.79

-0.846 7.89 -0.47 -1.00

3.118 14.32 15.09 8.94

1.205 4.58 1.69 1.00"Δύζθνιε" oκηιία κε ζπλνδεγό

Επηθίλδπλν ζπκβάλ 

Η ειάρηζηε απόζηαζε ηνπ νρήκαηνο 

από ηε κέζε ηεο νδνύ

Μέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ θηλεηήξα 

Δηαθνξά ηαρύηεηαο νδήγεζεο από 

ηε κέζε ηαρύηεηα

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ

βi Wald
ρεηηθή επηξξνή
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θπθινθνξίαο θαη απφθιηζε πξνο ηα δεμηά απφ ηε ζπλήζε ηξνρηά ησλ 

νρεκάησλ, γεγνλφηα ελ δπλάκεη ζεηηθά γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα αιιά 

ηαπηφρξνλα νδεγεί θαη ζε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο, γεγνλφο ελ 

δπλάκεη αξλεηηθφ απφ άπνςε νδηθήο αζθάιεηαο. Απφ ηελ αλάιπζε 

επίζεο πξνέθπςε φηη ε δχζθνιε ζπλνκηιία νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ρακειφηεξε ηαρχηεηα θαη ε απφθιηζε πξνο ηα 

δεμηά εθείλσλ πνπ έρνπλ κία δχζθνιε ζπδήηεζε θαηά ηελ 

νδήγεζε δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ πνιχ πεξηζζφηεξν 

απμεκέλν θίλδπλν αηπρήκαηνο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο. 

 

3. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο πξνέθπςε φηη 

ηφζν ην θάπληζκα φζν θαη ε θαηαλάισζε θαγεηνχ ηελ ψξα ηεο 

νδήγεζεο επηθέξνπλ κείσζε ζηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο ελψ 

δελ βξέζεθε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ 

πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. Θαηά ζπλέπεηα ελδερνκέλσο ε ζεηηθή επηξξνή 

γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αληηζηαζκίδεηαη 

απφ ηελ αιιαγή ζηνλ ρξφλν αληίδξαζεο κε απνηέιεζκα λα κελ 

πξνθχπηεη κεηαβνιή ζηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε αηχρεκα. 

 

4. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζε φηη αθνξά ζηε κέζε 

ηαρχηεηα νδήγεζεο, ζηνλ ρξφλν αληίδξαζεο θαη ζηελ απφζηαζε απφ 

ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

κέζνδν ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο πνπ απνδείρζεθε 

θαηάιιειε γηα ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κε 

ηε ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

αμηφπηζησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ ζε φηη αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο απμεκέλεο δπζθνιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο. 
 

5. Γηαπηζηψζεθε φηη θαη νη ηξεηο παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο ηνπ 

νδεγνχ πνπ εμεηάζηεθαλ (ζπλνκηιία κε ζπλνδεγφ, θαηαλάισζε 

θαγεηνχ, θάπληζκα) νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο 

νδήγεζεο. Οη νδεγνί πνπ νδεγνχλ ζε ισξίδεο κε κεγαιχηεξα πιάηε 

θαη θαηαλαιψλνπλ θαγεηφ παξνπζηάδνπλ φκνηεο ηαρχηεηεο κε εθείλνπο 

πνπ νδεγνχλ ζε νδνχο κε κηθξφηεξα πιάηε θαη δελ θαηαλαιψλνπλ 
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θαγεηφ. Παξαηεξήζεθε αθφκε, φηη ε κέζε ηαρχηεηα ησλ αληξψλ φηαλ 

ζπλνκηινχλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ γπλαηθψλ φηαλ 

εθείλεο δε ζπλνκηινχλ. 
 

6. Γηα ην κνληέιν φπνπ εμεηάζηεθε ε επηξξνή ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγφ 

θάλεθε φηη φηαλ ν νδεγφο ζπλνκηιεί ηφηε νδεγεί πην δεμηά πάλσ 

ζην νδφζηξσκα ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. Σα 

άηνκα πνπ ζπλνκηινχλ θαη νδεγνχλ κε πςειέο ηαρχηεηεο νδεγνχλ ζε 

ίδηεο ζρεηηθέο ζέζεηο ζην νδφζηξσκα κε ηα άηνκα πνπ δελ ζπλνκηινχλ 

αιιά νδεγνχλ ζε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο. 
 

7. Γηα ην κνληέιν πνπ αθνξά ζηνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ζε θάπνην 

απξφζκελν ζπκβάλ βξέζεθε φηη ε ζπλνκηιία απμεκέλεο δπζθνιίαο 

απμάλεη ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο. Οη νδεγνί πνπ δε ζπλνκηινχλ θαη 

νδεγνχλ πνιχ θνληά ζην δεμί έξεηζκα ηεο νδνχ παξνπζηάδνπλ φκνηνπο 

ρξφλνπο αληίδξαζεο κε εθείλνπο πνπ ζπλνκηινχλ αιιά νδεγνχλ ζε πην 

θεληξηθέο ζέζεηο επάλσ ζην νδφζηξσκα. 

 

8. Ζ έληνλε νκηιία κε ζπλνδεγφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο 

θαίλεηαη φηη απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο παξά 

ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο απφ ηνπο νδεγνχο θαη ηελ απφθιηζε ηνπ 

νρήκαηνο πξνο ηα δεμηά. Πξνθαλψο δελ αληηζηαζκίδεηαη ν απμεκέλνο 

θίλδπλνο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο. Οη νδεγνί πνπ 

ζπλνκηινχλ θαη έρνπλ κηθξή απφθιηζε απφ ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ νδεγψλ παξνπζηάδνπλ ίδηα πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί 

αηχρεκα κε εθείλνπο πνπ δε ζπλνκηινχλ αιιά έρνπλ κεγάιε απφθιηζε 

ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα φισλ ησλ νδεγψλ. 
 

9. Γελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

αηπρήκαηνο απφ ηελ νκηιία κεησκέλεο δπζθνιίαο κε ην ζπλνδεγφ, απφ 

ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη απφ ην θάπληζκα.  

 

10.  Σέινο αλαθέξεηαη φηη, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηπισκαηηθήο απηήο Δξγαζίαο, ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο πεξηπηψζεηο. Θα πξέπεη 

βέβαηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, φζνλ 

αθνξά ζην νδηθφ πεξηβάιινλ, ζηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη ζηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ.  
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6.3 Ξξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάρζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Δξγαζίαο απηήο, επηρεηξείηαη ε 

παξάζεζε κηαο ζεηξάο πξνηάζεσλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα ζπκβάιινπλ 

ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε 

ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε πξφηαζε γηα απαγφξεπζε ησλ εμεηαδφκελσλ 

ζπλεζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο είλαη πεξηζζφηεξν νπηνπηθή θαη 

δχζθνια εθαξκφζηκε. Παξ‟ φια απηά κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα ζσζηή 

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ λέσλ νδεγψλ γηα ηελ άξζε θαηλνκέλσλ 

απφζπαζεο πξνζνρήο απφ ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ.  

 

1. ηελ Διιάδα, επηθξαηεί ε λννηξνπία φηη ε απμεκέλε ηαρχηεηα 

απνηειεί ηξφπν πξνζσπηθήο αλάδεημεο. Γηα λα βειηησζεί, φκσο, ην 

επίπεδν νδηθήο αζθάιεηαο είλαη αλαγθαίν λα αληηιεθζνχλ νη νδεγνί 

φηη φζν πην ειεγρφκελε είλαη ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο πνπ 

αλαπηχζζνπλ θαη φζν πην ζπγθεληξσκέλνη είλαη ηελ ψξα ηεο 

νδήγεζεο, ηφζν πην αζθαιείο ζα είλαη.  

 

2. Δπηπξφζζεηα, νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζσζηή 

ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ ζηελ νδφ, ψζηε λα γίλεη επξέσο 

αληηιεπηφο ν θίλδπλνο πνπ πξνθαινχλ νη ελέξγεηεο πνπ απνζπνχλ 

ηελ πξνζνρή θαηά ηελ νδήγεζε. Σν ζρνιείν, ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη νη δηάθνξεο εθζηξαηείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ηελ Πνιηηεία αιιά θαη ην πξνζσπηθφ παξάδεηγκα ησλ γνλέσλ 

απνηεινχλ έλα βαζηθφ ηξφπν ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο.  

 

3. Θξίλεηαη ρξήζηκε ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ νδεγψλ κέζσ 

πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο πξηλ ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο 

απηνθηλήηνπ ψζηε λα γλσξίδνπλ πσο πξέπεη λα αληηδξάζνπλ ζην 

κέιινλ ζε απξφνπηεο θαηαζηάζεηο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο 

νδήγεζεο θαη λα είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο.  
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4. Θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζέζπηζε απφ ην θξάηνο ζεκηλαξίσλ νδηθήο 

αζθάιεηαο γηα ηε ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ νδεγψλ.  

 

5. Θξίλεηαη αλαγθαία ε βειηίσζε ηνπ νξεηλνχ δηθηχνπ ψζηε λα 

απμεζεί ε νδηθή αζθάιεηα ζε απηφ. Πξνηείλεηαη επαξθήο θσηηζκφο, 

ηνπνζέηεζε ζηεζαίσλ αζθαιείαο, βειηίσζε νδνζηξσκάησλ. Αθφκα 

πξνηείλεηαη ν εληνπηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ νδηθψλ ηκεκάησλ θαη ε 

θαηάιιειε ζήκαλζή ηνπο.  

 

 

6.4 Ξξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο 

ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε θαη ε δηεξεχλεζε ησλ παξαθάησ: 

 

1. Σν πείξακα πνπ δηεμήρζε ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

αθνξνχζε ζηελ εππαζή νκάδα ησλ λέσλ ζε ειηθία νδεγψλ. 

Δλδηαθέξνλ φκσο ζα παξνπζίαδε ε δηεχξπλζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

δείγκαηνο ζε κεγαιχηεξν ειηθηαθφ εχξνο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα επηζεκαλζνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νδηθή αζθάιεηά ησλ δηαθφξσλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο. 
 

2. Γηα πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη εμαγσγή επηπιένλ κνληέισλ, 

ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε εθαξκνγή άιισλ κεζφδσλ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε άιιεο θαηαλνκέο, πέξαλ ηεο 

θαλνληθήο. Έηζη ζα κπνξνχζε λα αξζεί ην πξφβιεκα κε ηελ 

απφθιηζε απφ ηε κέζε ηαρχηεηα ζην κνληέιν πηζαλφηεηαο 

αηπρήκαηνο ψζηε λα κπνξεί λα βξεζεί ζρέζε γηα ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κέζε ηαρχηεηα.  
 

3. Δπίζεο, ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ θαη ε ηαπηφρξνλε κειέηε φισλ ησλ 

παξαγφλησλ απφζπαζεο πξνζνρήο ζε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν φπνπ 

θαη ζα θαηλφηαλ ελδερνκέλσο πνηνο παξάγνληαο έρεη ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ηνπ 

νδεγνχ. Πξνηείλεηαη αθφκε ε κειέηε θαη άιισλ παξαγφλησλ 
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απφζπαζεο πξνζνρήο φπσο ε επηξξνή ηεο κνπζηθήο θαη ε ρξήζε 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε νξεηλφ πεξηβάιινλ νδήγεζεο. 

 

4. Αθφκα πξνηείλεηαη κηα έξεπλα αληίζηνηρε ηεο παξνχζεο ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη ππφ 

ηελ επίδξαζε άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ (γηα παξάδεηγκα 

ππφ νκίριε/βξνρή ή βξάδπ), θαη ζε άιια νδηθά πεξηβάιινληα 

(αζηηθφ πεξηβάιινλ, ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ, απηνθηλεηφδξνκνη) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 Δξσηεκαηνιφγην 

 

 
 

 

 

 

ΔΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
α/α ζπκκεηέρνληα: __________ 
 

1. Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο: _______________ 

 

2. Ηιηθία: _____                                         

 

3. Φύιν:          Άληξαο      θθ               Γπλαίθα                                 
 

4. Οδεγηθή εκπεηξία (έηε):      1-4                   5-9                  >10              
 

5. Ση απόζηαζε δηαλύεηε εβδνκαδηαίσο κε Ι.Υ όρεκα;  ____________ km 
 

6. αο αξέζεη ε νδήγεζε;       ΝΑΙ                         ΟΥΙ  
 

7. Πόζν ζπρλά νδεγείηε ζε νξεηλή πεξηνρή?       

 Πνηέ                
 πάληα 
 πρλά 
 Πάληα  

 

8. Καηά πνην ηξόπν αιιάδεηε ηελ νδηθή ζαο ζπκπεξηθνξά ζε νξεηλό 

πεξηβάιινλ? 

 

 Μεηώλσ ηαρύηεηα θαη νδεγώ πην πξνζεθηηθά 

 Γελ αιιάδσ ηδηαίηεξα ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά κνπ  

 

9. Έρεηε εκπιαθεί ζε αηύρεκα ελώ:                                                                
                                                                                                 
 ηξώγαηε  
 θαπλίδαηε 
 κηινύζαηε κε ην ζπλνδεγό ζαο   
 

ΝΑΙ      ΟΥΙ 
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10.  Όηαλ νδεγείηε πόζν ζπρλά:                        
 
 
 Πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα 
 Πεξηζζόηεξν από κία θνξά ηελ εκέξα  
 Μία θνξά ηελ εκέξα 
 Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα  
 Μηα θνξά ην κήλα 
 Πνηέ  

 
 

 
 
 

11.  Καηά πνην ηξόπν αιιάδεηε ηελ νδηθή ζαο ζπκπεξηθνξά,  
όηαλ: 
 
                                                                                         

 
 Γελ αιιάδεηε ζπκπεξηθνξά                                                       
 ηακαηάηε ην όρεκα  
 Οδεγείηε ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ  
 Μεηώλεηε ηαρύηεηα 

 
 Γελ  ηξώσ / θαπλίδσ / ζπλνκηιώ   

 
 
 

 
12.  Αμηνινγήζηε θαη ηνπνζεηήζηε ζε αύμνπζα ζεηξά (1-2-3) ηηο παξαθάησ 

ελέξγεηεο κε βάζε ηνλ βαζκό επηξξνήο ηνπο ζηελ νδήγεζή ζαο. (3 γηα 
ηε κεγαιύηεξε επηξξνή): 
 

 Φαγεηό  
 Κάπληζκα  
 πλνκηιία κε ηνλ ζπλνδεγό 

 
                                                    

 
13.  πλεζίδεηε λα νδεγείηε κόλνο/κόλε ζαο ή κε ζπλνδεγό; 

 

 ζπλήζσο κόλνο/κόλε  

 ζπλήζσο κε ζπλνδεγό  

                                                           
 

   Σξώηε      Καπλίδεηε 
   
 
 

 

Σξώηε         Καπλίδεηε       
   

 
 

 

πλνκηιείηε 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 Έληππν θαηαγξαθήο πεηξάκαηνο 

 

 

 

 


