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ΥΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
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ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΚΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ

Δπηβιέπσλ: Γηώξγνο Γηαλλήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΔΜΠ
Αζήλα, Οθηώβξηνο 2010

ΓΟΜΗ ΣΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
 Καζνξηζκόο ηόρνπ
 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε
 Θεσξεηηθό Τπόβαζξν
 Δθηέιεζε Πεηξάκαηνο
 ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία
 Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο
 πκπεξάζκαηα
 Πξνηάζεηο – Πεξαηηέξσ Έξεπλα

ΣΟΥΟ ΣΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
ηόρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο
ηεο ζπλνκηιίαο κε ζπλνδεγό, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνύ
θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ
θαη ζηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο.
Δπηδηώθεηαη λα δηεξεπλεζεί πώο θαη πόζν
ε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο,
ε απόθιηζε από ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο,
θαη ε κεηαβνιή ζηνλ ρξόλν αληίδξαζεο
επεξεάδνπλ ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο.

ΑΠΟΠΑΗ ΠΡΟΟΥΗ
Μεξηθνί νξηζκνί εμεηάδνπλ ηελ απόζπαζε πξνζνρήο θάηω από ην
πξίζκα ηωλ επηπηώζεώλ ηεο ζηηο επηδόζεηο νδήγεζεο, ελώ άιινη
ηελ εμεηάδνπλ ωο πξνο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ή ηα αληηθείκελα πνπ
νδεγνύλ ζε απηήλ.
Οη πεξηζζόηεξνη πάληωο πεξηγξάθνπλ ηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ωο
θάηη πνπ δηαηαξάζζεη ην θαζήθνλ ηεο νδήγεζεο.

Απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ:
ε εθηξνπή ηεο πξνζνρήο καθξηά από δξαζηεξηόηεηεο δωηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε πξνο κηα αληαγωληζηηθή/δεπηεξεύνπζα
δξαζηεξηόηεηα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ (1/2)
Έξεπλεο ζε:
 Φπζηθό πεξηβάιινλ νδήγεζεο
 Δξσηεκαηνιόγηα
 Πξνζνκνησηή νδήγεζεο
 ηαηηζηηθά δεδνκέλα

Η ζπλνκηιία κε ζπλνδεγό, ε θαηαλάισζε θαγεηνύ θαη ην θάπληζκα
επιθέποςν μεηαβολή ζηη ζςμπεπιθοπά ηος οδηγού
και έσοςν απνηηικέρ επιπηώζειρ ζηην αζθάλειά ηος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ (2/2)
• Σαρύηεηα
 Σείλεη λα κεησζεί ζηελ πξνζπάζεηα ησλ νδεγώλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο
απμεκέλεο πλεπκαηηθέο / ζσκαηηθέο απαηηήζεηο.
• Αζθάιεηα νδεγνύ
 Αιιαγή νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο
 Δζηίαζε όξαζεο εζσηεξηθά ηνπ νρήκαηνο
 Αδπλακία νδεγνύ γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο πνξείαο νρήκαηνο
 Πεξηζπαζκόο ζπγθέληξσζεο- Υακειόηεξεο επηδόζεηο
 ύλδεζε αηπρεκάησλ κε παξάγνληα απόζπαζεο πξνζνρήο
Αλ θαη έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο
ζπλνκηιίαο, ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνύ θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη
ζηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνύ κεκνλσκέλα,
ελ ηνύηνηο δελ έρεη επηρεηξεζεί ε κειέηε ηνπ βαζκνύ επηξξνήο ηεο κεηαβνιήο
ηαρύηεηαο, ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο θαη ηεο απόθιηζεο από ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο
θπθινθνξίαο κε ηελ αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο εκπινθήο ζε αηύρεκα.

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
Μέζνδνη Αλάιπζεο
 Λνγαξηζκνθαληθή παιηλδξόκεζε
 Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο:
πλερείο
(ηαρύηεηα, ρξόλνο αληίδξαζεο,
απόθιηζε από θεληξηθό άμνλα
ισξίδαο θπθινθνξίαο)
κε θαλνληθή θαηαλνκή
 Λνγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο
 Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή:
Γηαθξηηή
(αηύρεκα / όρη αηύρεκα)
 Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: πλέρεηο θαη
Γηαθξηηέο

ηαηηζηηθνί έιεγρνη
 πζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηώλ
 πληειεζηέο βi
 ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα
(δείθηεο t, Wald)
 Πνηόηεηα ηνπ κνληέινπ
(R2 , Likelihood Ratio Test)
 θάικα

ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΔ ΟΓΗΓΗΗ
Πιενλεθηήκαηα:
 Ρεαιηζηηθή αίζζεζε νδήγεζεο.
 Δμειηγκέλν ινγηζκηθό πξνζνκνίσζεο.
 Γπλαηόηεηα ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο
πνιιώλ κεηξήζεσλ
 Παξόκνηεο ζπλζήθεο κέηξεζεο ζε θάζε
εμεηαδόκελν.
 πλζήθεο απόιπηεο αζθάιεηαο.
 Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ.
Γπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο :
 Γηαθνξεηηθώλ ηύπσλ νδνύ (αζηηθή–
ππεξαζηηθή θιπ.)
 Γηαθνξεηηθώλ θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ
(θαλνληθή- απμεκέλε θ.α.)
 Γηαθνξεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ
(βξνρή, νκίριε θιπ)
 Δπηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ (εκθάληζε
εκπνδίνπ, επηβξάδπλζε πξνπνξεπόκελνπ
νρήκαηνο θ.α)

Μεηνλεθηήκαηα:
 Μεησκέλε αίζζεζε ηνπ νρήκαηνο
 Έιιεηςε δηαθόξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ
πεξηβάιινληνο
 Έληαζε ηεο δνθηκαζίαο
 Δμνπδεηεξώλεηαη ε θνηλσληθή ηνπνζέηεζε
ηνπ νδεγνύ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ (1/3)
 πκκεηέρνληεο: 20 γπλαίθεο, 22 άληξεο
(19-30 εηώλ)
 Πεξηβάιινλ νδήγεζεο: Οξεηλή νδόο,
κία ισξίδα αλά θαηεύζπλζε
 Υεηξνθίλεην εξέζηζκα απξόζκελνπ
ζπκβάληνο
 Γηάξζξσζε πεηξάκαηνο






πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ
Δλεκέξσζε ζπκκεηέρνληα
Γηαδξνκή εμνηθείσζεο
Πξώηε δηαδξνκή
Γεύηεξε δηαδξνκή

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ (2/3)
Πξώηε δηαδξνκή (3.950 m)
 Δμεηάζηεθε ε επηξξνή
ηεο εύθνιεο ζπλνκηιίαο θαη
ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνύ
Γεύηεξε δηαδξνκή (4.000 m)
 Δμεηάζηεθε ε επηξξνή ηνπ θαπλίζκαηνο
θαη ηεο δύζθνιεο ζπλνκηιίαο
πληνληζηέο πεηξάκαηνο
 Παξαθνινύζεζε πεηξάκαηνο –
ζπκπιήξσζε εηδηθνύ εληύπνπ
 Πξαγκαηνπνίεζε ζπλνκηιίαο κε
ζπκκεηέρνληα
 πιινγή κεηξήζεσλ πξνζνκνησηή
 Δλεξγνπνίεζε κε ρξήζε ρεηξηζηεξίνπ
απξόζκελσλ ζπκβάλησλ

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1

ΧΙΛΙΟΜΕΣΡΙΚΗ ΘΕΗ
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΔΗΓΗΗ
ΤΝΟΜΙΛΙΑ
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΔΗΓΗΗ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΦΑΓΗΣΟΤ
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΔΗΓΗΗ

ΑΡΧΗ:
ΑΡΧΗ:
ΑΡΧΗ:
ΑΡΧΗ:
ΑΡΧΗ:

0,00 Km
0,70 Km
1,90 Km
2,50 Km
3,60 Km

ΣΕΛΟ:
ΣΕΛΟ:
ΣΕΛΟ:
ΣΕΛΟ:
ΣΕΛΟ:

0,70 Km
1,90 Km
2,50 Km
3,60 Km
3,95 Km

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ (3/3)
Πξώηε δηαδξνκή (3.950 m)
 Δμεηάζηεθε ε επηξξνή
ηεο εύθνιεο ζπλνκηιίαο θαη
ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνύ
Γεύηεξε δηαδξνκή (4.000 m)
 Δμεηάζηεθε ε επηξξνή ηνπ θαπλίζκαηνο
θαη ηεο δύζθνιεο ζπλνκηιίαο
πληνληζηέο πεηξάκαηνο
 Παξαθνινύζεζε πεηξάκαηνο –
ζπκπιήξσζε εηδηθνύ εληύπνπ
 Πξαγκαηνπνίεζε ζπλνκηιίαο κε
ζπκκεηέρνληα
 πιινγή κεηξήζεσλ πξνζνκνησηή
 Δλεξγνπνίεζε κε ρξήζε ρεηξηζηεξίνπ
απξόζκελσλ ζπκβάλησλ

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2

ΧΙΛΙΟΜΕΣΡΙΚΗ ΘΕΗ
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΔΗΓΗΗ
ΚΑΠΝΙΜΑ
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΟΔΗΓΗΗ
ΤΝΟΜΙΛΙΑ

ΑΡΧΗ:
ΑΡΧΗ:
ΑΡΧΗ:
ΑΡΧΗ:

0,00 Km
0,25 Km
1,84 Km
2,64 Km

ΣΕΛΟ:
ΣΕΛΟ:
ΣΕΛΟ:
ΣΕΛΟ:

0,25 Km
1,84 Km
2,64 Km
4,00 Km

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

 Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ
 Δπεμεξγαζία κεηξήζεσλ πξνζνκνησηή:
 Γηαρσξηζκόο δηαδξνκήο ζε ηκήκαηα
(θάπληζκα, ζπλνκηιία, θαηαλάισζε θαγεηνύ, ειεύζεξε νδήγεζε)
 Τπνινγηζκόο κεηαβιεηώλ
 Τπνινγηζκόο λέσλ κεηαβιεηώλ
 Γεκηνπξγία ηειηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ:
 Υαξαθηεξηζηηθά ζπκκεηέρνληα (θύιν, ειηθία, νδεγηθή εκπεηξία θιπ)
 Μεηξήζεηο πξνζνκνησηή (ηαρύηεηα, απόζηαζε από ην άθξν, αηύρεκα θιπ)

πκβάλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟ
Ηλικία
Πλήθος συμμετεχόντων

30

25

20

15

10

5

0

19-22

23-26

27-30

Έτη

Σμήμα διαδρομής
ΔΤΚΟΛΗ
ΤΝΟΜΙΛΙΑ
ΔΛΔΤΘ.ΟΓΗΓΗΗ
ΚΑΣ. ΦΑΓΗΣΟΤ
ΓΤΚΟΛΗ
ΤΝΟΜΙΛΙΑ
ΚΑΠΝΙΜΑ
ΔΛΔΤΘΔΡΗ

Χρόνος
αντίδρασης (sec)
0.861
0.920
0.932
0.945
1.223
0.942

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ
Κατανάλωση υαγητού
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
Δύκολη σςνομιλία
LogV=- 0,024 × te -0,149 × orizod +(8,04×10-5) ×
×RPMav-0,026 × sex +0,046 × LIKDR +0,068×
× platoslwr +1,120
Γύσκολη σςνομιλία
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
Κάπνισμα
LogV = -0,011 × smoke -0,139 × orizod -0,097 ×
× Gear4 -0,163 × BrkA -0,039 × sex +0,035 ×
× LIKDR +0,010 × DRightM +1,623

eat:
smoke:
te:
td:
orizod:
katwf:
RPMav:
AccLonA:
platoslwr:
DRightM:
sex:
LIKDR:
Gear4:
BrkA:

θαηαλάισζε θαγεηνύ
θάπληζκα
εύθνιε ζπλνκηιία
δύζθνιε ζπλνκηιία
παξνπζία θιεηζηώλ ζηξνθώλ
θαησθέξεηα
κέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ θηλεηήξα
κέζε ηηκή επηηάρπλζεο
πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο
κέγηζηε απόζηαζε νρήκαηνο από
ην δεμί άθξν ηεο νδνύ
θύιν (1=γπλαίθα, 0=άληξαο)
εάλ αξέζεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ε
νδήγεζε
πνζνζηό δηαδξνκήο πνπ ν νδεγόο
ρξεζηκνπνηνύζε ηελ 4ε ηαρύηεηα
θηβσηίνπ
πνζνζηό δηαδξνκήο πνπ ν νδεγόο
παηνύζε θξέλν

ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ

• Η ζρεηηθή επηξξνή εθθξάδεη πνζνηηθά ην βαζκό επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ
ζηελ εμαξηεκέλε.
• Γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ησλ μονηέλυν ηηρ ηασύηηηαρ παξόιν πνπ δελ είλαη
ζεσξεηηθά νξζό λα ρξεζηκνπνηείηαη ην κέγεζνο ηεο ειαζηηθόηεηαο ππνινγίζζεθε γηα
ηελ:
 Δθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο
 Γπλαηόηεηα ζύγθξηζεο
• Γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ησλ μονηέλυν ηος αηςσήμαηορ ρξεζηκνπνηήζεθε ε έλλνηα
ηεο τεςδοελαζηικόηηηαρ (Shankar & Mannering,1996; Chang & Mannering,1999), ε
νπνία πεξηγξάθεη ηε κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηεο πηζαλόηεηαο επηινγήο θαηά ηε κεηάβαζε
από ηε κία ηηκή ηεο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο ζηελ άιιε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο άιιεο
κεηαβιεηέο.

ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ
ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΣΑΥΤΣΗΣΑ
Αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο

"Δύθνιε"
ζπλνκηιία
t

ρεηηθή
επηξξνή e i*

t

ρεηηθή
επηξξνή e i*

Καηαλάισζε
θαγεηνύ
t

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
1,0
15,4
66,7
14,6
4,0
1,0
6,0

Μέζνο αξηζκόο
14,8
ζηξνθώλ
θηλεηήξα
Μέζε
ηηκή επηηάρπλζεο
Πνζνζηό δηαδξνκήο
Πιάηνο ισξίδαο
Πνζνζηό δηαδξνκήο
Μέγηζηε απόζηαζε

"Γύζθνιε"
ζπλνκηιία

4,3

1,3

4,1

87,8

4,4

ρεηηθή
επηξξνή e i*

Κάπληζκα
t

ρεηηθή
επηξξνή e i*

-3,0

-1,0

7,9
2,0

3,7
5,1

-1,5
-15,9
-5,8

-1,0
-10,2
-5,9

3,0

9,9

42,6
1,0
59,3

ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
Καηαλάισζε θαγεηνύ
Δύθνιε ζπλνκηιία
-3,8
Γύζθνιε ζπλνκηιία
Κάπληζκα
Παξνπζία έληνλσλ
-21,3
Φύιν
-4,4
Καησθέξεηα
Απόιαπζε νδήγεζεο 4,9
R2

-2,7

-1,0

-1,0
-2,0
-4,9
-1,8

-24,3
-6,3
4,3

-1,0
-13,7
-4,3
1,3

5,6
0,6

0,727

-21,7
-4,3
6,5
3,7

-9,0
-3,1
2,1
7,9
0,698

0,481

 Η θαηαλάισζε θαγεηνύ, ην θάπληζκα θαη ε νκηιία κε ηνλ ζπλνδεγό ζπληεινύλ ζηε κείσζε ηεο
κέζεο ηαρύηεηαο νδήγεζεο θαη ζηα ηέζζεξα κνληέια πνπ αλαπηύρζεθαλ.

ςζσέηιζη μέζηρ ηασύηηηαρ οδήγηζηρ με πλάηορ λυπίδαρ κςκλοθοπίαρ
ζε οπεινό πεπιβάλλον οδήγηζηρ ζε ζςνάπηηζη με ηο θύλο ηος οδηγού
και ηη ζςνομιλία
60
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3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Πλάηορ λωπίδαρ (m)

 Η κέζε ηαρύηεηα νδήγεζεο ησλ αλδξώλ όηαλ ζπλνκηινύλ παξνπζηάδεηαη κεγαιύηεξε
από ηελ αληίζηνηρε ησλ γπλαηθώλ όηαλ εθείλεο δελ ζπλνκηινύλ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
ΜΔΗ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΣΗ ΛΩΡΙΓΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
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
td:
orizod:
katwf:
dv:

δύζθνιε ζπλνκηιία
παξνπζία έληνλσλ ζηξνθώλ
θαησθέξεηα
δηαθνξά ηαρύηεηαο από ηε
κέζε ηαρύηεηα
platoslwr:
πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο
RPMav:
κέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ
θηλεηήξα (min-1)
event:
επηθίλδπλν ζπκβάλ
Speed(M-m)^0,5: ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο
δηαθνξάο ειάρηζηεο από
κέγηζηε ηαρύηεηα (km/h) ζε
έλα νδηθό ηκήκα
AccLonA:
κέζε ηηκή επηηάρπλζεο (m/s2)

Ανεξάπηηηερ μεηαβληηέρ

t

σεηική
επιπποή
ei *

ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
Σεηξαγωληθή ξίδα δηαθνξάο
ειάρηζηεο από κέγηζηε
5.270
ηαρύηεηα
Μέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ
-2.639
θηλεηήξα
Πιάηνο ιωξίδαο
5.511
θπθινθνξίαο
Δηαθνξά ηαρύηεηαο
νδήγεζεο από ηε κέζε
3.085
ηαρύηεηα
Μέζε ηηκή επηηάρπλζεο
-2.979
ΓΙΑΚΡΙΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ
Επηθίλδπλν ζπκβάλ
-2.978
Καηωθέξεηα
2.291
"Δύζθνιε" oκηιία κε
-2.832
ζπλνδεγό
Παξνπζία έληνλωλ
2.110
ζηξνθώλ

 R2=0,153

15.665
-12.825
95.834
-1.000
-1.167
-6.494
1.000
-1.899
1.254

ςζσέηιζη μέζηρ απόζηαζηρ από ηον άξονα ηηρ λυπίδαρ
κςκλοθοπίαρ με ηο πλάηορ λυπίδαρ κςκλοθοπίαρ
0.25

Απόζηαζη από ηον άξονα ηηρ λωπίδαρ
κςκλοθοπίαρ (m)

0.2

Γε ζπλνκηιεί

0.15

πλνκηιεί

0.1

0.05

0

-0.05

-0.1
3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

Πλάηορ λωπίδαρ κςκλοθοπίαρ (m)

 Παξαηεξείηαη όηη όηαλ ν νδεγόο ζπλνκηιεί κεηώλεηαη ε απόζηαζε ηνπ νρήκαηνο από ην
δεμί έξεηζκα.

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΗ
logrt = 0,031 × td + 0,002 × DV + 0,322 × G2 - (2,5 ×10-5) × dRPM - 0,119 × dDRight -0,057 × 5_9 - 0,026

td:
dRPM:
G2:
dDRight:

DV:
5_9:

δύζθνιε ζπλνκηιία
δηαθνξά αξηζκνύ ζηξνθώλ
θηλεηήξα από κέζν αξηζκό
ζηξνθώλ ζε θάζε ζπκβάλ. (min-1)
ν νδεγόο ρξεζηκνπνηνύζε ηε
δεύηεξε ηαρύηεηα θηβσηίνπ
δηαθνξά απόζηαζεο νρήκαηνο
από ην δεμί άθξν ηεο νδνύ από ηε
κέζε απόζηαζε από ην δεμί άθξν
ηεο νδνύ
δηαθνξά ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο από
ηε κέζε ζηηγκηαία ηαρύηεηα
εάλ ε νδεγηθή εκπεηξία ηνπ
ζπκκεηέρνληα ήηαλ 5-9 έηε

Ανεξάπτητερ μεταβλητέρ

t

Σσετική
επιπποή ei*

ΣΥΝΔΦΔΙΣ ΜΔΤΑΒΛΗΤΔΣ
Γηαθνξά αξηζκνύ ζηξνθώλ
-1.74
θηλεηήξα
Γηαθνξά ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο
2.37
Γηαθνξά απόζηαζεο νρήκαηνο
-4.13
από ην δεμί άθξν ηεο νδνύ
ΓΙΑΚΡΙΤΔΣ ΜΔΤΑΒΛΗΤΔΣ
Οδεγηθή εκπεηξία 5-9 έηε
-3.44
Υξήζε 2εο ηαρύηεηαο θηβσηίνπ
3.43
"Γύζθνιε" ζπλνκηιία
1.80

 R2=0,271

-14.97
1.00
-42.81
-58.48
1.00
12.54

ςζσέηιζη σπόνος ανηίδπαζηρ ζε επικίνδςνο/αππόζμενο ζςμβάν με
ηη μεηαβολή ηηρ απόζηαζηρ ηος οσήμαηορ από ηο δεξί άκπο ηηρ οδού
1.3
1.2

Υπόνορ ανηίδπαζηρ (sec)

1.1

1
0.9
0.8

Γε ζπλνκηιεί

0.7

πλνκηιεί

0.6

0.5
0.4
-1.5

-1.1

-0.7

-0.3

0.1

0.5

0.9

Μεηαβολή απόζηαζηρ οσήμαηορ από ηο δεξί άκπο ηηρ οδού(m)



Ο ρξόλνο αληίδξαζεο είλαη κεγαιύηεξνο όηαλ ν νδεγόο ζπλνκηιεί

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ
U = 1,205 × td - 0,846 × rspurmin + 3,118 × event - 0,001 × RPMav + 0,139 ×
ABSdv - 3,862

𝑃=

𝑒𝑈
𝑒 𝑈 +1

 Likelihood Ratio test
κε 4 βαζκνύο ειεπζεξίαο (=9,49) ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%

td:
δύζθνιε ζπλνκηιία
RPMav: κέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ θηλεηήξα
rspurmin: ειάρηζηε απόζηαζε από ηε κέζε
ηεο νδνύ (m)
ABSdv: απόιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο
ηαρύηεηαο από ηε κέζε ηαρύηεηα
(km/h)
event:
επηθίλδπλν ζπκβάλ

Ανεξάπτητερ μεταβλητέρ

Wald

Σσετική
επιπποή ei *

ΣΥΝΔΦΔΙΣ ΜΔΤΑΒΛΗΤΔΣ
Γηαθνξά ηαρύηεηαο νδήγεζεο από
ηε κέζε ηαρύηεηα
Μέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ θηλεηήξα
Η ειάρηζηε απόζηαζε ηνπ νρήκαηνο
από ηε κέζε ηεο νδνύ

11.17

2.01

4.93

-4.79

7.89

-1.00

ΓΙΑΚΡΙΤΔΣ ΜΔΤΑΒΛΗΤΔΣ
Δπηθίλδπλν ζπκβάλ
14.32
"Γύζθνιε" oκηιία κε ζπλνδεγό
4.58

8.94
1.00

 Σν επηθίλδπλν ζπκβάλ έρεη ηελ κεγαιύηεξε επηξξνή ζην κνληέιν όζνλ αθνξά ζηηο δηαθξηηέο
κεηαβιεηέο. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη 8,9 θνξέο κεγαιύηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλόηεηα
αηπρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή “Γύζθνιε” νκηιία κε ζπλνδεγό.
 Όζνλ αθνξά ζηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο, ν κέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ θηλεηήξα παξνπζηάδεη ηελ
κεγαιύηεξε επηξξνή.

ςζσέηιζη πιθανόηηηαρ να ζςμβεί αηύσημα
με μεηαβολή ηασύηηηαρ και απόζηαζηρ από ηο κένηπο ηηρ οδού
ανάλογα με ηον παπάγονηα δύζκολη ζςνομιλία και ηον απιθμό ζηποθών.

Πιθανόηηηα να ζςμβεί αηύσημα
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• Η πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηύρεκα είλαη κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νδεγόο ζπλνκηιεί.
• Η πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηύρεκα απμάλεηαη όηαλ ν νδεγόο ζπλεζίδεη λα νδεγεί κε πςειέο
ζηξνθέο θηλεηήξα κεραλήο νρήκαηνο.

Πιθανόηηηα να ζςμβεί αηύσημα

1

1

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (1/2)
1. Γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα δηεξεπλάηαη ε επηξξνή ηεο θαηαλάισζεο θαγεηνύ,
ηεο νκηιίαο κε ζπλνδεγό θαη ηνπ θαπλίζκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ θαη
ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο με σπήζη πποζομοιυηή οδήγηζηρ.
2. Καη νη ηξεηο παξάγνληεο απόζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ πνπ εμεηάζηεθαλ
(ζπλνκηιία κε ζπλνδεγό, θαηαλάισζε θαγεηνύ, θάπληζκα) νδεγνύλ ζηε κείσζε
ηεο κέζεο ηαρύηεηαο.
3. Η κέζε ηαρύηεηα ησλ αληξώλ όηαλ ζπλνκηινύλ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ
αληίζηνηρε ησλ γπλαηθώλ όηαλ εθείλεο δε ζπλνκηινύλ.
4. Όηαλ ν νδεγόο ζπλνκηιεί ηόηε νδεγεί πην δεμηά πάλσ ζην νδόζηξσκα ζε ζρέζε
κε ηνλ άμνλα ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο. Σα άηνκα πνπ ζπλνκηινύλ θαη νδεγνύλ
κε πςειέο ηαρύηεηεο νδεγνύλ ζε ίδηεο ζρεηηθέο ζέζεηο ζην νδόζηξσκα κε ηα
άηνκα πνπ δελ ζπλνκηινύλ αιιά νδεγνύλ ζε ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (2/2)
5. Η ζπλνκηιία απμεκέλεο δπζθνιίαο απμάλεη ηνλ ρξόλν αληίδξαζεο. Σα άηνκα πνπ
δε ζπλνκηινύλ θαη νδεγνύλ πνιύ θνληά ζην δεμί έξεηζκα ηεο νδνύ παξνπζηάδνπλ
όκνηνπο ρξόλνπο αληίδξαζεο κε εθείλνπο πνπ ζπλνκηινύλ αιιά νδεγνύλ ζε πην
θεληξηθέο ζέζεηο επάλσ ζην νδόζηξσκα.
6. Η έληνλε νκηιία κε ζπλνδεγό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο θαίλεηαη όηη αςξάνει
ζημανηικά ηην πιθανόηηηα αηςσήμαηορ. Σα άηνκα πνπ ζπλνκηινύλ θαη έρνπλ
κηθξή απόθιηζε από ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ νδεγώλ παξνπζηάδνπλ
ίδηα πηζαλόηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηύρεκα κε εθείλνπο πνπ δε ζπλνκηινύλ αιιά
έρνπλ κεγάιε απόθιηζε ηαρύηεηαο από ηε κέζε ηαρύηεηα όισλ ησλ νδεγώλ.
7.

Σόζν ην θάπληζκα όζν θαη ε θαηαλάισζε θαγεηνύ ηελ ώξα ηεο νδήγεζεο
επηθέξνπλ κείσζε ζηε κέζε ηαρύηεηα νδήγεζεο ελώ δελ βξέζεθε λα ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα
ελδερνκέλσο ε αξλεηηθή επηξξνή ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ηελ αύμεζε ηνπ
ρξόλνπ αληίδξαζεο αληηζηαζκίδεηαη από ηε κείσζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ησλ
νρεκάησλ θαη ηελ νδήγεζε δεμηόηεξα.

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΣΗΝ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ
Αποςζία Γύζκοληρ ςνομιλίαρ

Από ηελ αλάιπζε πξνέθπςε όηη
ε δύζθνιε ζπλνκηιία νδεγεί ζε
αύξηζη ηηρ πιθανόηηηαρ
αηςσήμαηορ
θαη θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα εμαρζεί
ην ζπκπέξαζκα όηη
ε ρακειόηεξε ηαρύηεηα θαη
ε απόθιηζε πξνο ηα δεμηά εθείλσλ
πνπ έρνπλ κία δύζθνιε ζπδήηεζε
θαηά ηελ νδήγεζε
δελ κπνξνύλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ
πνιύ πεξηζζόηεξν απμεκέλν
θίλδπλν αηπρήκαηνο
ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ
αληίδξαζεο.

Γύζκολη ςνομιλία

ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ

 Δνημέπυζη πνιηηώλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα,
ζηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγώλ, ώζηε λα γίλεη επξέσο αληηιεπηόο ν
θίλδπλνο πνπ πξνθαινύλ νη ελέξγεηεο πνπ απνζπνύλ ηελ πξνζνρή θαηά
ηελ νδήγεζε.
 Δκπαίδεςζη νέυν οδηγών και μέζυ πποζομοιυηών οδήγηζηρ
πξηλ ηελ απόθηεζε δηπιώκαηνο απηνθηλήηνπ
 Θέζπιζη από ηο κπάηορ ζεμιναπίυν οδικήρ αζθάλειαρ γηα ηε
ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ νδεγώλ.

ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ

 Δθαξκνγή πεηξάκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο
 Δθαξκνγή πεηξάκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο νδηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο
θαη ζε δηαθνξεηηθά νδηθά πεξηβάιινληα
 Δθαξκνγή άιισλ κεζόδσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
 Σαπηόρξνλε κειέηε όισλ ησλ παξαγόλησλ απόζπαζεο

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ
ΥΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΣΗ ΤΝΟΜΙΛΙΑ,
ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΦΑΓΗΣΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ
ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ
Ε ΟΡΕΙΝΗ ΟΔΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ ΟΔΗΓΗΗ

ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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