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ΤΝΟΦΗ: 

 

Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ 

γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ λέσλ νδεγψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο φπνπ 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο νδήγεζαλ ζε δηάθνξα ζελάξηα νδήγεζεο. Με ρξήζε 

πξφηππσλ ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο πξνζδηνξίζηεθε ε επηξξνή ηνπ 

γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ θαη άιισλ παξακέηξσλ ζηε κέζε 

ηαρχηεηα νδήγεζεο θαη ζην κέζν ρξφλν αληίδξαζεο ησλ νδεγψλ. Με ρξήζε ηεο 

ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο πξνζδηνξίζηεθε ε επηξξνή ηνπ γξαςίκαηνο θαη 

ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ θαη ησλ δηαθφξσλ άιισλ παξακέηξσλ ζηελ πηζαλφηεηα 

λα ζπκβεί αηχρεκα. Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξφηππσλ πξνθχπηεη φηη, ην γξάςηκν θαη 

ην δηάβαζκα κελπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο νδεγεί ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο θαη αχμεζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νδήγεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα νδεγεί 

θαη ζε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο 

απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο θαζπζηεξεκέλεο 

αληίδξαζεο ηε ζηηγκή ηνπ ζπκβάληνο. Οη νδεγνί πνπ είραλ θηλεηφ κε νζφλε αθήο 

είραλ δηαθνξεηηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ κέζε ηαρχηεηά ηνπο θαη παξνπζίαζαλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. 

 

 

  

Λέμεηο-Κιεηδηά: γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελχκαηνο, πξνζνκνησηήο νδήγεζεο, νδηθά 

αηπρήκαηα, ηαρχηεηα, ρξφλνο αληίδξαζεο, ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε, 

ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. 

 



 

- vi - 

SIMULATION OF TEXTING IMPACT ON YOUNG DRIVERS 

BEHAVIOUR AND SAFETY IN URBAN AND RURAL ROADS  

 

CHRISTOFOROU CHARALAMBOS 

Supervisor: George Yannis, Associate Professor NTUA 

 

 

 

ABSTRACT: 

 

This Diploma Thesis aims to investigate the impact of texting to the behaviour and 

safety of young drivers in urban and rural roads. In order to achieve this objective an 

experimental process on a driving simulator was carried out, in which all the 

participants drove in different driving scenarios. Lognormal regression methods were 

used to investigate the influence of texting as well as various other parameters on the 

mean speed and mean reaction time. Binary logistic methods were used to 

investigate the influence of text messaging use as well as various other parameters 

in the probability of an accident. From the models application it appears that text 

messaging leads to statistically significant decrease of the mean speed and increase 

the mean reaction time in urban and interurban road environment and simultaneously 

leads to an increase of accident‟s probability, perhaps due to distraction of driver 

attention and as a result of the delayed reaction time at the moment of the incident. It 

appeared that drivers with touch screen present different driving behaviour in their 

speed, however, they had a high probability of being involved in an accident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: text messaging, driving simulator, road accidents, speed, reaction time, 

lognormal regression, binary logistic regression. 



                                                                                                         ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

- vii - 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε 

ηεο επηξξνήο ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αζθάιεηα λέσλ 

νδεγώλ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο. Ζ έξεπλα απηή απνηειεί 

ηελ πξψηε ζηελ Διιάδα πνπ εμεηάδεη ηελ επηξξνή ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ 

γξαςίκαηνο κελπκάησλ ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο, πεηξακαηηθά κε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο. 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα 

ζε 34 λένπο νδεγνχο ζηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο (Driving Simulator FPF) 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κπθινθνξηαθήο Σερληθήο ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη 

πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Δπηπιένλ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο νδεγνχο 

απηνχο εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζε φ,ηη αθνξά ζηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο θαη ηνπ 

κέζνπ 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. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη μερσξηζηέο 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, δχν γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέζεο 

ηαρχηεηαο νδήγεζεο, δχν γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κέζνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο θαη δχν γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί 

αηχρεκα πνπ πξνέθπςαλ απφ έλα εληαίν πίλαθα ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. ε θάζε ζηαηηζηηθφ κνληέιν εμεηάζηεθε ε επηξξνή ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ μερσξηζηά.  

 

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 
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αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θάζε κνληέινπ ζηελ αληίζηνηρε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή (κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο, κέζνο ρξφλνο αληίδξζεο θαη αηχρεκα ή 

φρη αηχρεκα) πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ησλ κεγεζψλ ηεο ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο 

ςεπδνειαζηηθφηεηαο. Η 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 κνληέια ηεο κέζεο ηαρχηεηαο, ηνπ κέζνπ 

ρξφλνπ αληίδξαζεο θαη ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα. 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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ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ ηαρχηεηαο. 

 

 

ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε απξφνπην ζπκβάλ. 

 

 

ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ αηπρήκαηνο ζε απξνφπην ζπκβάλ. 
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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 πνπ 

αθνινπζνχλ. 

 

 To δηάβαζκα θαη ε αλάγλσζε γξαπηψλ κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νδήγεζεο θαίλεηαη φηη, απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα 

αηπρήκαηνο παξά ην γεγνλφο ηεο κείσζεο ηεο ηαρχηεηαο απφ ηνπο 

νδεγνχο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 

ρξφλσλ αληίδξαζεο. Δηδηθφηεξα, ην γξάςηκν κελύκαηνο έρεη 

δπζκελέζηεξεο επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ην 

δηάβαζκα φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο πλεπκαηηθήο εγξήγνξζεο πνπ 

απαηηεί. 

 

 Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζε φηη αθνξά ζηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο 

ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο πνπ απνδείρζεθε θαηάιιειε γηα 

ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε ελψ ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 

ζε φηη αθνξά ζηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο θαη ην κέζν ρξφλν 

αληίδξαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο πνπ επίζεο απνδείρζεθε θαηάιιειε γηα ηέηνηνπ είδνπο 

αλάιπζε. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο κεζφδνπο απηέο, νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζπζρέηηζεο ηεο 

κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο, ηνπ κέζνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο θαη ηεο 

πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο κε ηηο παξακέηξνπο ηα επεξεάδνπλαλ 

ρσξηζηά γηα αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 Ο βαζκφο επηξξνήο ησλ εμεηαζζέλησλ παξακέηξσλ ζηε κέζε 

ηαρύηεηα νδήγεζεο πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο.  

Απφ ηε δηαδηθαζία απηή πξνέθπςε φηη: 

 Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο επηθέξνπλ κείσζε ζηελ ηαρύηεηα θπθινθνξίαο ηφζν 

ζην αζηηθφ φζν θαη ζην ππεξαζηηθφ δίθηπν φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 
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κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ. Δλδερνκέλσο, ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο 

λα επηθέξεη αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο νδεγνχο θαη λα ιεηηνπξγεί σο 

αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο ζηηο απμεκέλεο πλεπκαηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο.  

 Οη νδεγνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πείξακα κείσζαλ ηελ ηαρχηεηά 

ηνπο ελψ δηάβαδαλ κήλπκα θαηά 18% ζηελ θαινθαηξία, 12% ζηελ 

νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 14% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα ζην 

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. ην αζηηθφ πεξηβάιινλ κείσζαλ ηαρχηεηα 

ελψ δηάβαδαλ κήλπκα θαηά 30% ζηελ θαινθαηξία, 24% ζηελ 

νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 28% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα.  

 Καηά ην γξάςηκν κελύκαηνο ε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ήηαλ 

κεγαιύηεξε αθνχ κείσζεθε θαηά 22% ζηελ θαινθαηξία, 20% ζηελ 

νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 24% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα ζην 

ππεξαζηηθφ πεξηβαιινλ ελψ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ κείσζεθε θαηά 

45% ζηελ θαινθαηξία, 35% ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 39% ζηελ 

νδήγεζε ηελ λχρηα.  

 Ζ πνζνζηηαία κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ κεγαιχηεξε ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη ζε ζπλζήθεο λχρηαο δελ έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ κέζε ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ. 

 

 Ο βαζκφο επηξξνήο ησλ εμεηαζζέλησλ παξακέηξσλ ζηoλ ρξόλν 

αληίδξαζεο πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο.  

Απφ ηε δηαδηθαζία απηή πξνέθπςε φηη: 

 Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ έρνπλ δπζκελή επηξξνή 

ζηνλ ρξφλν αληίδξαζεο ηφζν ζην αζηηθφ φζν θαη ζην ππεξαζηηθφ 

δίθηπν φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο δηεζλψο. 

 Ο ρξφλνο αληίδξαζεο απμήζεθε ζηελ αλάγλσζε κελχκαηνο θαηά 

30% ζηελ θαινθαηξία, 25% ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 31% ζηελ 

νδήγεζε ηελ λχρηα ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. ην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ ν ρξφλνο αληίδξαζεο απμήζεθε ζηελ αλάγλσζε 
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κήλπκαηνο θαηά 17% ζηελ θαινθαηξία, 22% ζηελ νδήγεζε ππφ 

βξνρή θαη 23% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα. 

 Καηά ην γξάςηκν κελχκαηνο ε αύμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο 

ήηαλ κεγαιύηεξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απμήζεθε θαηά 46% ζηελ 

θαινθαηξία, 33% ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 30% ζηελ νδήγεζε 

ηελ λχρηα ζην ππεξαζηηθφ πεξηβαιινλ, ελψ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

απμήζεθε θαηά 26% ζηελ θαινθαηξία, 33% ζηελ νδήγεζε ππφ 

βξνρή θαη 29% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα. Παξαηεξείηαη φηη, ε 

πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ήηαλ κεγαιχηεξε ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 Ο βαζκφο επηξξνήο ησλ εμεηαζζέλησλ παξακέηξσλ ζηε πηζαλόηεηα 

λα ζπκβεί αηύρεκα πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο. 

Απφ ηε δηαδηθαζία απηή πξνέθπςε φηη: 

 Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο είλαη επηθίλδπλα, αθνχ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο 

κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ βιέπνπλ εληφο ηνπ 

νρήκαηνο θαη φρη ηνλ δξφκν. 

 ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 2,9 

θαη 8,3 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη θαη γξάθεη 

κήλπκα αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηελ ειέπζεξε νδήγεζε. 

 ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 

1,4 θαη 1,5 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη θαη γξάθεη 

κήλπκα αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ ειέπζεξε νδήγεζε. 

 Ζ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν λα ζπκβεί αηχρεκα 

αιιά δελ αληηζηαζκίδεη ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο 

ιφγσ ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ.  

 ηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη λύρηα απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα θαη εηδηθά ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νη 

κεηαβιεηέο απηέο παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή. 

 Οη νδεγνί πνπ είλαη γπλαίθεο, έρνπλ θηλεηφ κε νζφλε αθήο θαη έρνπλ 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο απφ ηνπο ππφινηπνπο νδεγνχο 
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παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα ζε 

αζηηθφ πεξηβάιινλ. ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ηζρχνπλ νκνίσο ηα 

πην πάλσ κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη, νη νδεγνί πνπ έζηεηιαλ ην 

κήλπκα ηνπο κε επηηπρία θαη νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο 

απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα 

ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. 

 

 πγθξίλνληαο ηηο κεηαβιεηέο δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελχκαηνο 

παξαηεξείηαη φηη:  

 ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ παξφιν πνπ νη νδεγνί κεηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηαρχηεηα, ν ρξφλνο αληίδξαζεο θαη ε πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηφο ηνπο απμάλνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ κελχκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα ζην ζελάξην ηεο βξνρήο ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ 

12% ζηελ αλάγλσζε κελχκαηνο θαη 20% ζην γξάςηκν κελχκαηνο 

ελψ, νη ρξφλνη αληίδξαζεο απμήζεθαλ θαηά 25% θαη 33% 

αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, ην γξάςηκν κελχκαηνο παξνπζηάδεη 1,1 

θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

  Οκνίσο, ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ παξφιν πνπ νη νδεγνί κεηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηαρχηεηα, ν ρξφλνο αληίδξαζεο θαη ε πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηφο ηνπο απμάλνληαη θαηά ην γξάςηκν κελχκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα ζην ζελάξην ηεο θαινθαηξίαο ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο 

ήηαλ 30% ζηελ αλάγλσζε κελχκαηνο θαη 45% ζην γξάςηκν 

κελχκαηνο ελψ, νη ρξφλνη αληίδξαζεο απμήζεθαλ θαηά 17% θαη 

26% αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, ην γξάςηκν κελχκαηνο παξνπζηάδεη 

2,8 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

 πκπεξαίλεηαη φηη, ην γξάςηκν κελύκαηνο έρεη δπζκελέζηεξεο 

επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ην δηάβαζκα φπσο έρεη 

απνδεηρζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο δηεζλψο. Αλ θαη ε κεηψζε ηεο 

ηαρχηεηαο είλαη κεγαιχηεξε θαηά ην γξάςηκν, νη ρξφλνη αληηδξαζεο 

απμάλνληαη πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 

λα είλαη κεγαιπηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλάγλσζε. 
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  πγθξίλνληαο ηηο κεηαβιεηέο βξνρή θαη λύρηα παξαηεξείηαη φηη:  

 ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή νη νδεγνί 

κεηψλνπλ πνζνζηηαία ιηγφηεξν ηελ ηαρχηεηα ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα ελδερνκέλσο ιφγσ 

ηεο νιηζζεξφηεηαο ηνπ δξφκνπ. Γηα παξάδεηγκα θαηά ην γξάςηκν 

κελχκαηνο ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ 20% ζηελ νδήγεζε ππφ 

βξνρή θαη 24% ζηελ νδήγεζε ηε λχρηα. Σαπηφρξνλα, ε βξνρή 

παξνπζηάδεη 2,8 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο. 

 Οκνίσο, ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή νη νδεγνί 

κεηψλνπλ πνζνζηηαία ιηγφηεξν ηελ ηαρχηεηα ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. Γηα παξάδεηγκα, 

θαηά ην δηάβαζκα κελχκαηνο ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ 24% 

ζηελ νδήγεζε ππφ βνρή θαη 28% ζηελ νδήγεζε ηε λχρηα. 

Σαπηφρξνλα, ε βξνρή παξνπζηάδεη 2,1 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή 

ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

 πκπεξαίλεηαη φηη, ε νδήγεζε ππό βξνρή έρεη δπζκελέζηεξεο       

επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ηελ νδήγεζε ηε λύρηα. 

Ζ κεγαιχηεξε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο απφ ηνπο νδεγνχο ζηελ 

νδήγεζε ηε λχρηα απνηειεί αληηζηαζκηζηηθφ παξάγνληα, κε 

απνηέιεζκα ηε κεηψζε ηεο πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ νδήγεζε ππφ βξνρή. 

 

 ρεηηθά κε ηε κεηαβιεηή νζόλε αθήο παξαηεξείηαη φηη:  

 ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νη νδεγνί πνπ έρνπλ θηλεηφ κε νζφλε 

αθήο κεηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηαρχηεηα ηνπο αιιά παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. Γηα παξάδεηγκα, ην 

81% θαη 58% ησλ νδεγψλ πνπ είραλ αηχρεκα είραλ θηλεηφ κε νζφλε 

αθήο ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη θαινθαηξία αληίζηνηρα.  

 Οκνίσο, ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νη νδεγνί πνπ έρνπλ θηλεηφ κε 

νζφλε αθήο κεηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηαρχηεηα ηνπο αιιά 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην 64% θαη 73% ησλ νδεγψλ πνπ είραλ αηχρεκα είραλ 
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θηλεηφ κε νζφλε αθήο ζηελ νδήγεζε ππφ θαινθαηξία θαη λχρηα 

αληίζηνηρα. 

 πκπεξαίλεηαη φηη, νη νδεγνί πνπ έρνπλ θηλεηφ κε νζφλε αθήο 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο νδεγνχο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο 

εμεγείηαη απφ ηε κηθξφηεξε επθνιία ζηελ πιεθηξνιφγεζε ζηηο 

νζφλεο αθήο (ζπλήζσο κε δχν ρέξηα).  

 

 πγθξίλνληαο ηελ νδήγεζε ζε αζηηθό θαη ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ 

παξαηεξείηαη φηη:   

 Ζ  πνζνζηηαία κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ κεγαιχηεξε ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ήηαλ κεγαιχηεξε ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Σα δχν κνληέια γηα εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο έρνπλ 

θνηλέο κεηαβιεηέο ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο (λχρηα, βξνρή, 

δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελχκαηνο, νζφλε αθήο, θχιν θαη ιφγνο 

ηαρχηεηαο) εθηφο απφ ηηο κεηαβιεηέο απνηπρία απνζηνιήο 

κελχκαηνο θαη απφζηαζε απφ ην δεμηφ άθξν ηεο νδνχ πνπ 

εκθαλίδνληαη κφλν ζην κνληέιν γηα ην  ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ην γξάςηκν κελχκαηνο παξνπζηάδεη 2,8 

θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ζε ζρέζε 

κε ην δηάβαζκα κελχκαηνο. ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ε επηξξνή 

απηή ηνπ γξαςίκαηνο κελχκαηνο είλαη 1,1 θνξέο κεγαιχηεξε ζε 

ζρέζε κε ην δηάβαζκα κελχκαηνο. 

 ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 2,9 

θαη 8,3 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη θαη γξάθεη 

κήλπκα αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε ελψ ζην 

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 1,4 

θαη 1,5 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη θαη γξάθεη 

κήλπκα αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε. 

 πκπεξαίλεηαη φηη, νη παξάγνληεο απφζπαζεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ παξφιν πνπ ε πνζνζηηαία κείσζε 
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ηεο ηαρχηεηαο είλαη κεγαιχηεξε, ελδερνκέλσο ιφγσ, ησλ πνιιψλ 

άιισλ παξαγφλησλ απφζπαζεο πνπ ππάξρνπλ εληφο κηαο πφιεο 

φπσο ηα θηήξηα, ηα θαηαζηήκαηα, ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, νη 

πεδνί, νη ζπρλέο δηαζηαπξψζεηο, ηα ζήκαηα θπθινθνξίαο πνπ δελ 

είλαη ηφζν ζπρλά ζην ππεξαζηηθφ δίθηπν. 
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1. EIΑΓΧΓΗ 
 

1.1 ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

Αλακθίβνια, ε αλάπηπμε ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ απνηειεί 

επίηεπγκα γηα θάζε αλαπηπγκέλε θνηλσλία ηαπηφρξνλα φκσο, νδήγεζε ζε 

κεγάιεο θαζεκεξηλέο αλζξψπηλεο απψιεηεο θαη ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο ζε 

νδηθά αηπρήκαηα παγθνζκίσο. Ζ κάζηηγα ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ ηαιαλίδεη 

ηνλ ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ πνιηηηζκφ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

ππνηηκάηαη νχηε θαη λα πεξηζσξηνπνηείηαη. 

 

Οη λεθξνί, νη ηξαπκαηίεο θαη νη πιηθέο δεκηέο έρνπλ έλα ηεξάζηην θνηλσληθό 

θαη νηθνλνκηθό θόζηνο θαη ε ζπξξίθλσζή ηνπο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα 

θάζε ρψξα. Σν 2010 ηα νδηθά αηπρήκαηα ήηαλ ε αηηία γηα ηνλ ζάλαην 30.900 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ζηελ Διιάδα ζθνηψζεθαλ 1258 

πνιίηεο (Γηάγξακκα 1.1). Παξαηεξείηαη πάλησο κηα πησηηθή ηάζε ησλ 

ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(Γηάγξακκα 1.2), πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη θαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ εθπνλήζεθε απφ 

ην Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ έξγν κε ηίηιν "Αλάπηπμε 

ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ" γηα ηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα, 

2011-2020". 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1-1: Καηαλνκή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ απν ην 2001 κέρξη ην 2010 ζηελ 
Δ.Δ. Πεγή: Δuropean Commission 2012. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1-2: Νεθξνί αλα εθαηνκκχξην θαηνίθσλ απφ ηξνραία αηπρεκάηα απφ ην 
2001 κέρξη ην 2011 ζηελ Διιάδα. Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Aξρή. 
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Σξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα: 

i. Σν φρεκα  

ii. Ζ νδφο θαη ην πεξηβάιινλ 

iii. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ηεο νδνχ 

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δχν ή ηξεηο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

ζπκβάιινπλ ζην αηχρεκα. Ζ πνιππινθφηεηα αιιά θαη ε έιιεηςε ιεπηνκεξνχο 

θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο έγηλε ην αηχρεκα, 

δελ επηηξέπνπλ πάληα ηελ αληηθεηκεληθή δηαπίζησζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ θάζε 

παξάγνληα. Απφ πνιιέο κειέηεο πξνθχπηεη φηη, ν ρξήζηεο ηεο νδνχ κφλνο ή 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο δχν παξάγνληεο απνηειεί ηελ θύξηα αηηία 

ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ (Φξαληδεζθάθεο, et al., 1994). χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα κειεηψλ αλαιπηηθήο εμέηαζεο ησλ αηηηψλ ησλ αηπρεκάησλ ζηελ 

Αγγιία θαη ζηηο ΖΠΑ ππάξρεη επζχλε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε 95% θαη 

94% αληίζηνηρα ησλ πεξηπηψζεσλ. Χζηφζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε θαη ε 

ζπζρέηηζή ηεο κε ηα νδηθά αηπρήκαηα απνηειεί κηα πνιχ ζχλζεηε δηαδηθαζία 

γηαηί ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθνο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο.  

 

Ζ αλάδεημε ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηα νδηθά 

αηπρήκαηα σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζηζηά αλαγθαία ηελ εμέηαζε όισλ 

ησλ παξαγόλησλ πνπ πηζαλώο έρνπλ επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ.  

 

Οη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή αζθάιεηα πξαγκαηνπνηνύληαη 

κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, κεηξήζεσλ ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα 

θαηαγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. θακεξψλ), κε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ 

αηπρεκάησλ, αιιά θπξίσο κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο. Οη 

πξνζνκνησηέο νδήγεζεο απνηεινχλ ζηηο κέξεο καο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε επηζηήκε γηα λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ.  

 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ησλ πξνζνκνησηώλ νδήγεζεο είλαη φηη, ζε 

ζπλζήθεο απφιπηεο αζθάιεηαο γηα ηνλ νδεγφ επηηξέπνπλ ηε ζπιινγή κε 
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κεγάιε αθξίβεηα ελφο κεγάινπ πιήζνπο δεδνκέλσλ πνπ ζα ήηαλ πνιχ 

δχζθνιν λα ιεθζνχλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο. Με ην εηδηθφ 

ινγηζκηθφ πνπ δηαζέηνπλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζνκνησζνχλ αξθεηά ξεαιηζηηθά  

πνιιέο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο πνπ ρξήδνπλ  έξεπλαο θαη λα κειεηεζνχλ 

δηεμνδηθά. Παξάιιεια, επηηπγράλνπλ παξφκνηεο ζπλζήθεο κέηξεζεο γηα 

φινπο ηνπο εμεηαδφκελνπο, θάηη ην νπνίν είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί κε άιιν 

ηξφπν. Ζ επηξξνή θάζε παξάγνληα πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδεηαη κε ηελ νδηθή 

αζθάιεηα κπνξεί λα εμεηαζηεί ππφ ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ νδηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. Δπηπξνζζέησο, ν ηξφπνο απηφο έξεπλαο είλαη 

θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ αθνχ δελ παξάγνληαη ξχπνη θαη εμνηθνλνκνχληαη 

θπζηθνί πφξνη. 

 

 Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνζνκνησηή νδήγεζεο αθνξνχλ ζηε κε πιήξσο 

ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ νδήγεζήο, ε 

ζηέξεζε απφ ηνλ νδεγφ ησλ παξακέηξσλ ηεο πξαγκαηηθήο νδήγεζεο (π.ρ.. 

βξνρή, θξχν) θαη ε πηζαλή αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ δελ „παξαθνινπζείηαη‟ απφ 

ηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο. Δηδηθφηεξα ην αίζζεκα αζθάιεηαο αιιά θαη ε 

πηζαλή δάιε πνπ πξνθαιεί ε παξαηεηακέλε νδήγεζε ζηνλ πξνζνκνησηή 

ελδερνκέλσο λα αιινηψλεη ζε έλα κηθξφ βαζκφ ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

νδεγψλ. Οη πην πάλσ παξαηεξήζεηο απνηεινχλ αδπλακίεο ηνπ πεηξάκαηνο 

ζηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο. 

 

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία φπνπ ηα θηλεηά ηειέθσλα απνηεινχλ έλα απφ ηα 

θπξίαξρα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο θαη έλα εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη 

ζηνλ άλζξσπν έλα ηεξάζηην πιήζνο ππεξεζηψλ ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ θαη εηδηθόηεξα ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ έρεη 

πξνζηεζεί ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηεξεπλάηαη ε επηξξνή ηνπο ζηελ νδηθή 

αζθάιεηα. Σν 70% ησλ λέσλ νδεγψλ ιακβάλνπλ κελχκαηα θαζψο νδεγνχλ, 

ην 81% απ‟ απηνχο ην δηαβάδνπλ, ην 92% ην απαληνχλ θαη κφιηο 2% δελ 

γξάθεη νχηε δηαβάδεη κελχκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζχκθσλα κε 

έξεπλα ζην παλεπηζηήκην ηνπ Κάλζαο (Atheley et al, 2010). Δπίζεο ζε 

παξφκνηα έξεπλα κεηαμχ θνηηεηψλ απνδείρζεθε φηη, ην 70% γξάθνπλ θαη 

δηαβάδνπλ κελχκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο (Νelson et al, 2009).  
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Δθηηκάηαη φηη, ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ ζπκβάιιεη ζε 1,6 

εθαηνκκχξηα νδηθά αηπρήκαηα εηεζίσο θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο 

θαηά 20 θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε (Νational Highway Traffic 

Safety Adminitration, 2008). ηηο πεξηζζφηεξεο Πνιηηείεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ απνηειεί νδηθή 

παξάβαζε. ηελ Απζηξαιία παξφιν πνπ απαγνξεχεηαη ην δηάβαζκα θαη ην 

γξάςηκν κελπκάησλ ην 27% ησλ Απζηξαιψλ εμαθνινπζεί λα δηαβάδεη θαη λα 

γξάθεη κελχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο (White et al, 2010). Οκνίσο 

ην 60% ησλ λέσλ νδεγψλ πξάηηνπλ ην ίδην ζηηο Ζ.Π.Α φπνπ απαγνξεχεηαη 

επίζεο ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ (Vlingo, et al, 2009). 

 

ΔΙΚΟΝΑ 1-1: Πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α φπνπ απαγνξέπεηαη ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν 
κελπκάησλ. Πεγή: Wikipedia 

 

Η ζπρλόηεηα δηαβάζκαηνο θαη γξαςίκαηνο κελπκάησλ θαηά ηελ 

νδήγεζε έρεη απμεζεί κε ηηο γπλαίθεο λα γξάθνπλ πεξηζζφηεξα κελχκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληξηθφ πιεζπζκφ (Billieux et 

αl, 2008) φπσο απνδεηθλχεηαη απφ κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Oη 

πεξηζζφηεξνη πνιίηεο έρνπλ σο θχξην κέζν επηθνηλσλίαο ηνπο ηα κελχκαηα 

κέζσ θηλεηoχ ηειεθψλνπ αληί ησλ κέρξη ηψξα θιήζεσλ απφ θηλεηά ηειέθσλα 
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απνζηέιινληαο θαηά κέζν φξν 500 κελχκαηα ην κήλα (Vlingo Corporation et 

al, 2009).  

 

Η εμαθξίβσζε ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ ζηα 

νδηθά αηπρήκαηα δελ είλαη εχθνιν λα δηεξεπλεζεί. Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα 

αηπρήκαηα είλαη δχζθνιν λα εμαθξηβσζεί θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε 

ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ αθφκα θαη ζε ζνβαξά αηπρήκαηα δελ 

θαηαγξάθεηαη.  

 

Μειέηεο ζρεηηθέο κε ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ ζηελ 

νδήγεζε έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη, έρνπλ επηξξνή ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ θαζψο ηνπ απνζπνχλ ηε 

ζπγθέληξσζε θαη πξνθαινχλ αιιαγέο ζηελ νδηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά κε 

απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. ε ηαρχηεηα 70 κηιίσλ ηελ 

ψξα ε επηπξφζζεηε απφζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα λα ζηακαηήζεη έλα φρεκα 

είλαη 4 πφδηα φηαλ ν νδεγφο είλαη ππφ ηελ επήξξεηα αιθνφι, 30 πφδηα φηαλ 

δηαβάδεη κήλπκα θαη 70 πφδηα φηαλ γξάθεη κήλπκα ζχκθσλα κε δεκνζίεπζε 

ηνπ πεξηνδηθνχ Car and Driving Magazine (Alterman et al, 2009 Οscodo 

Mishigan). 

 

Σν γξάςηκν κελχκαηνο θαίλεηαη λα έρεη ηνλ ίδην ή θαη κεγαιύηεξν βαζκό 

επηθηλδπλόηεηαο ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο 

αθνχ νη ζπλνιηθέο καηηέο πνπ απαηηνχληαη θαηά ην γξάςηκν ελφο κελχκαηνο 

είλαη ηξείο θνξέο πεξηζζφηεξεο (Γηάγξακκα 1-3) ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα 

(Justin M. Owens 2010). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1-3: πλνιηθφο αξηζκφο καηηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην γξάςηκν θαη ην 

δηάβαζκα κελχκαηνο. 

 

ε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο 

κελπκάησλ ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά έρνπλ παξαηεξεζεί ηα εμήο: 

 

i. Οη νδεγνί έρνπλ κεγαιχηεξν ρξόλν αληίδξαζεο αθφκα θαη ζε 

ζρέζε κε ηελ νδήγεζε ππφ ηελ επήξξεηα αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Οη ρξφλνη αληίδξαζεο ησλ νδεγψλ είλαη 30% απμεκέλνη ζε 

ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε (UK Institute of Advanced 

Motorists, 2012). 

ii. Οη νδεγνί δελ κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα αιιά απμάλνπλ ηηο 

απνζηάζεηο αζθαιείαο απφ ηα πξνπνξεπφκελα νρήκαηα ψζηε 

λα αληηζηαζκηζηνχλ νη απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ πξνθαιεί ε 

ρξήζε θηλεηνχ (Drews, 2009). 

 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ Βηξηδίληα ησλ Ζ.Π.Α ν θίδπλνο 

αηπρήκαηνο κε ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ είλαη απμεκέλνο θαηά 

23 θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε αθνχ ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ 

απνζπνχληαη απν ην δξφκν θνηηάδνληαο ην θηλεηφ ηειέθσλν (Virginia Tech 

Transportation Institute, 2009). Ζ ζπλνκηιία ζην θηλεηφ είλαη ιηγφηεξν 

επηθίλδπλε απφ ην γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελχκαηνο. Απηφ ίζσο ζπκβάηλεη 

επεηδή κε ηελ ζπλνκηιία ζην θηλεηφ ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ βιέπνπλ ζπλερψο ην 

δξφκν, ζε αληίζεζε κε ην γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελχκαηνο πνπ ηα κάηηα ηνπ 

νδεγνχ ζπρλά θαη παξαηεηακέλα θνηηάδνπλ εληφο ηνπ νρήκαηνο. 
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ΠINAKA 1.1: Αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο γηα δηάθνξνπο παξάγνληεο 

απφζπαζεο ηνπ νδεγνχ. Πεγή: (Virginia Tech Transportation Institute, 2009) 

 

 

πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα ησλ έσο ζήκεξα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη, 

ππάξρεη απμεκέλε επηξξνή ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ θαη ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Έλα ζέκα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ν βαζκφο πνπ ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ 

επεξεάδεη ηνπο λένπο ειηθηαθά νδεγνχο νη νπνίνη εθηφο ηνπ φηη, έρνπλ 

κηθξφηεξε εκπεηξία ζηελ νδήγεζε, έρνπλ ηελ ηάζε γηα ππεξεθηίκεζε ηεο 

πξνζσπηθήο νδεγηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο 

έξεπλεο γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ κελχκαηα πην ζπρλά απφ ηνπο ππφινηπνπο 

νδεγνχο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, θακία ζπλαθήο έξεπλα δε θαίλεηαη λα έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρψξα καο, κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ, απνθαζίζηεθε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηελ Διιάδα πείξακα πνπ λα εμεηάδεη ηελ επηξξνή ηνπ 

γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ κε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο.  

 

1.2 ΣΟΥΟ ΣΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 
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χκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ζηφρν 

ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ λέσλ νδεγώλ ζε εηδηθέο ζπλζήθεο 

κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο ζε αζηηθή θαη ζε ππεξαζηηθή νδό.  

 

πγθεθξηκέλα, ζα εμεηαζηνύλ ν βαζκφο, ζηνλ νπνίν ην δηάβαζκα θαη ην 

γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. ππεξαζηηθέο-

αζηηθέο νδνί, νδήγεζε ππφ επκελείο εηδηθέο ζπλζήθεο ή ππφ βξνρή ή λχρηα), 

αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ (π.ρ. εηεζίσο 

δηαλπφκελα ρηιηφκεηξα, ειηθία, θχιν, είδνο νζφλεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ) θαη 

ηνπ ηξφπνπ νδήγεζήο ηνπ (π.ρ. κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα) 

ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ηεο δηαδξνκήο, ηνπ κέζνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο θαζψο θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο πηζαλφηεηαο εκπινθήο ζε 

αηχρεκα. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε απηψλ ησλ επηξξνψλ, απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζόδσλ 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.  

 

Σα κνληέια πνπ ζα αλαπηπρζνύλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο, 

ζα πεξηγξάθνπλ ηε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο, ηε κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ 

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

γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηάβαζκαηνο κελπκάησλ 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 ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο, επεξεάδνπλ 
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ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο, ην κέζν ρξφλν αληίδξαζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί θάπνην αηχρεκα. 

 

1.3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

ην εδάθην απηφ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

 

Αξρηθά θαζνξίζηεθε ην αληηθείκελν πνπ ζα εμέηαδε ε παξνχζα εξγαζία θαζψο 

θαη ν επηδησθφκελνο ζηφρνο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επξεία βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. Αλαδεηήζεθαλ, 

δειαδή, έξεπλεο κε ζέκα ζπλαθέο κε εθείλν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

θπξίσο ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη έξεπλεο απηέο ζα θαηλφληαλ ρξήζηκεο ηφζν 

ζηελ επηινγή κεζφδνπ ζπιινγήο ζηνηρείσλ, φζν θαη ζηελ επηινγή κεζφδνπ 

αλάιπζεο απηψλ.  

 

Μεηά 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 Κπθινθνξηαθήο Σερληθήο ηνπ ηνκέα Μεηαθνξψλ θαη 

πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ 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 κεζνδνινγίαο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ε εηζαγσγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

Σελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο δηαδέρηεθε ε αλάπηπμε ησλ 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθή ηεο επηξξνήο ηνπ 
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δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ ζηελ ηαρχηεηα δηαδξνκήο, ζην 

κέζν ρξφλν αληίδξαζεο 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. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1-3: Γηάγξακκα ξνήο ησλ ζηαδίσλ εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο 
Δξγαζίαο. 

1.4 ΓΟΜΗ ΣΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ην ππνθεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

κέζσ ηεο ζπλνπηηθήο αλαθνξάο ζην πεξηερφκελν ησλ θεθαιαίσλ ηεο. 
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Σν 1ν θεθάιαην είλαη εηζαγσγηθό θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αξρηθά αλαθέξνληαη 

θάπνηα γεληθά ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ 

Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα γεληθή 

αλαζθφπεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ 

θαηά ηελ νδήγεζε θαη αλαθέξνληαη θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη δηεζλψο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ. 

Δπηπξνζζέησο, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ 

πξνζνκνησηψλ νδήγεζεο ζε πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

νδηθή αζθάιεηα. Δλ ζπλερεία, θαηαγξάθεηαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ν 

ζηφρνο πνπ πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία 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 αλαζθόπεζεο, παξνπζηάδνληαη 

κεζνδνινγίεο θαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ κε αληηθείκελν ζπλαθέο κε εθείλν 

ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Πεξηγξάθνληαη 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, θαηαγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπο θαη 

γίλεηαη κηα ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπο. 

ην θεθάιαην 3, πνπ αθνξά ζην ζεσξεηηθό ππόβαζξν, αλαιχεηαη ε 

επηιεγείζα κεζνδνινγία 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. 

 

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. 

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 κεζνδνινγίαο πνπ 

εθαξκφζηεθε σο ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Αξρηθά, 

πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο 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 επθνιφηεξε 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 αληηθείκέλν ηεο 
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Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είηε κε άιιεο κεζφδνπο, είηε κε εμέηαζε πξφζζεησλ 

παξακέηξσλ θαη κεηαβιεηψλ. 

 

ην θεθάιαην 7 παξαηίζεηαη ν θαηάινγνο ησλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ. 

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 ππφβαζpo. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
 

2.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη πεξηιακβάλεη 

έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ην αληηθείκελν θαη ε κεζνδνινγία 

ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

επηξξνή ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ θαηά ηελ νδήγεζε, ζηελ θπθινθνξία θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα. Γηα 

θάζε επηζηεκνληθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ζχληνκε ζχλνςε, κε έκθαζε ζηε 

κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία 

πξνέθπςαλ. Mέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ εξεπλψλ απηψλ, 

επηρεηξήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο κηαο θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

2.2 ΤΝΑΦΔΙ ΔΡΔΤΝΔ 

 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα ζεκεία εξεπλώλ πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηε κεηαβνιή ηεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νδηθήο αζθάιεηαο 

σο απνηέιεζκα ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ θαηά ηελ 

νδήγεζε. Οη έξεπλεο απηέο βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε ζε πξαγκαηηθέο είηε ζε πξνζνκνησκέλεο ζπλζήθεο 

νδήγεζεο. ηφρνο ηνπο είλαη λα εμεηάζνπλ ηε κεηαβνιή πνπ επηθέξεη ην 

γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελπκάησλ ζηα δηάθνξα κεγέζε ηεο θπθινθνξίαο, 

αιιά θαη ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 
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2.2.1 Η ΔΠΙΡΡΟΗ ΣΟΤ ΓΙΑΒΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΡΑΦΙΜΑΣΟ 
ΜΗΝΤΜΑΣΧΝ ΣΗΝ ΔΠΙΓΟΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ 
ΟΓΗΓΟΤ. 

 

16 θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ (University College of London), 

δεθα γπλαίθεο θαη έμη άληξεο, δήισζαλ εζεινληηθά ζπκκεηνρή (ιακβάλνληαο 

επηπιένλ κνλάδεο ζην κάζεκα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο) γηα ηελ έξεπλα 

πξνζνκνίσζεο ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ Cheung (2010), πνπ αθνξνχζε ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο. 

 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 27,5 έηε θαη ν κέζνο φξνο ηεο 

νδεγηθήο ηνπο εκπεηξίαο ήηαλ 6,5 έηε. Σα θηλεηά πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ 

νδήγεζε ήηαλ κε νζφλε αθήο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο αξρηθά νδήγεζαλ ειεχζεξα, ρσξίο ηε ρξήζε θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ (single task) θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδχαζαλ παξάιιεια κε ηελ 

νδήγεζε ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ (dual task). πγθεθξηκέλα, 

νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα πεξηγξάςνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη λα 

θαζνξίζνπλ ηελ ψξα ζπλάληεζήο ηνπο. 

 

Ζ κεηαβιεηή ε νπνία νξίζζεθε σο εμαξηεκέλε ήηαλ ε πιεπξηθή απόθιηζε 

απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ δξφκνπ θαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

νξίζζεθαλ ε ηαρχηεηα, ν ρξφλνο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ γξαπηψλ 

κελπκάησλ, ν ρξφλνο αληίδξαζεο ησλ νδεγψλ (ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο ιήςεο 

ηνπ εηζεξρφκελνπ κελχκαηνο κέρξη ν ζπκκεηέρνληαο λα παηήζεη ην πξψην 

θνπκπί), ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο (ε ρξνληθή δηάξθεηα απφ ην πάηεκα ηνπ 

πξψηνπ θνπκπηνχ κέρξη ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο) θαη ε ηαρχηεηα 

πιεθηξνιφγεζεο (ραξαθηήξεο αλά δεπηεξφιεπην).  

 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο ηεο δηαθύκαλζεο (ANOVA – 

analysis of variance) κε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% απφ ηελ νπνία 

πξνέθπςαλ ηα εμήο:  
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 Ζ πιεπξηθή απφθιηζε απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ δξφκνπ ήηαλ 280% 

κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νδεγφο δηάβαδε θαη έγγξαθε 

κελχκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε. Σν θαηλφκελν ήηαλ 

εληνλφηεξν ζηηο κεγάιεο ηαρχηεηεο. Ζ δηαθνξά ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 

κηζνχ κέηξνπ (Γηάγξακκα 2-1). 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-1: Ζ επίδξαζε ησλ ζελαξίσλ ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηεο ηαρχηεηαο ζηελ 

πιεπξηθή απφθιηζε απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ δξφκνπ. 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο άιιαμαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην γξάςηκν ηνπ 

κελχκαηνο ζπληνκεύνληαο ηελ απάληεζή ηνπο θαηά πεξίπνπ 12 

ραξαθηήξεο φηαλ νδεγνχζαλ. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο έγξαθαλ ιηγφηεξνπο ραξαθηήξεο αλά δεπηεξφιεπην ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ θαζεκεξηλε δσή (πεξίπνπ κηζφ ραξαθηήξα ην 

δεπηεξφιεπην ιηγφηεξν) (Γηάγξακκα 2-2). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-2: Ζ επίδξαζε ησλ ζελαξίσλ ηνπ πεηξάκαηνο ζην κέζν αξηζκφ 

ραξαθηήξσλ ηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο. 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο θαζπζηεξνύζαλ λα απαληήζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν 

ζε εηζεξρφκελν κήλπκα (κεγαιχηεξνο ρξφλνο αληίδξαζεο) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο απφ φηη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. πγθεθξηκέλα 

θαζπζηεξνχζαλ πεξίπνπ 4,5 δεπηεξφιεπηα πεξηζζφηεξν. 

 

 Γελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο (ε 

ρξνληθή δηάξθεηα απφ ην πάηεκα ηνπ πξψηνπ θνπκπηνχ κέρξη ηελ 

απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηεη φηη, ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα 

κελπκάησλ έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νδεγνχ λα 

δηαηεξήζεη κηα ζηαζεξή πνξεία ζε ζρέζε κε ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ δξφκνπ. 

Δπίζεο, παξφιν πνπ νη νδεγνί γξάθνπλ πην ζχληνκα κελχκαηα απηφ δελ 

αληηζηαζκίδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο 

κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθε φηη, 

νη νδεγνί „αγλννύλ’ ην εηζεξρφκελν κήλπκά ηνπο κέρξη λα ληψζνπλ αζθαιείο 

θαη φηη ην απηνθίλεηφ ηνπο βξίζθεηαη ζε κηα ζσζηή πνξεία. 
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Κάπνηεο απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ην κηθξό δείγκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ην κνληέιν θαη ε κε 

ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ πεηξάκαηνο ιφγσ ηεο ρξήζεο πξνζνκνησηή νδήγεζεο. 

Δπίζεο, ην πείξακα ήηαλ πνιχπινθν κε απνηέιεκα θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο λα 

κελ αληηιήθζεθαλ ζσζηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

2.2.2 Η ΔΠΙΡΡΟΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΙΑΒΑΜΑΣΟ 
ΜΗΝΤΜΑΣΧΝ ΣΗΝ ΟΓΗΓΗΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΧΣΗ 
ΟΓΗΓΗΗ. 

 

40 θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίν ζην Utah (University of Utah, Salt Lake City, 

USA), 20 άλδξεο θαη 20 γπλαίθεο, θάηνρνη δηπιψκαηνο νδήγεζεο, ειηθίαο 19-

23 εηψλ (κε κέζε ηηκή ηα 21 έηε) θαη νδεγηθή εκπεηξία απφ 3 έσο 7 έηε (κε 

κέζε ηηκή ηα 4,75 έηε) ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Drews (2009) 

πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο κε ζηφρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο επίδξαζεο ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο 

κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δηθά ηνπο πξνζσπηθά θηλεηά ηειέθσλα 

θαη αθνχ ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιφγην ρσξίζζεθαλ ζε δπάδεο (20 ζηνλ 

αξηζκφ). Ζ δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε 2 ζηάδηα. ην πξψην (single task) ν έλαο 

απφ ηε δπάδα νδεγνχζε έρνληαο ζαθείο εληνιέο λα αθνινπζεί ην κπξνζηηλφ 

απηνθίλεην θαη ηα ζήκαηα ηξνραίαο. ην δεχηεξν ζηάδην (dual task), ελψ ην 

πξψην άηνκν ηεο δπάδαο νδεγνχζε, ν δεχηεξνο ηνπ έζηειιε γξαπηά 

κελχκαηα, ηα νπνία αθνξνχζαλ θάπνηεο ηδέεο γηα ηελ βξάδηλή έμνδφ ηνπο 

(θηλεκαηνγξάθνο, εζηηαηφξην). Ο νδεγφο απαληνχζε κε ζθνπφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο βξαδηλήο εμφδνπ ηνπο, ελψ πξνπνξεπφκελν φρεκα 

πξαγκαηνπνηχζε απφηνκεο ζηάζεηο. Σα ζελάξηα απηά πξαγκαηνπνηνχληαλ κε 

ηπραία ζεηξά.  

  

Χο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νξίζζεθαλ ν ρξφλνο αληίδξαζεο ηνπ νδεγνχ 

ζην επηθίλδπλν ζπκβάλ, ε απφζηαζε απφ ην πξνπνξεπφκελν φρεκα, ε 

πιεπξηθή κεηαηφπηζε απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ θαη ε χπαξμε ή φρη αηπρήκαηνο.  
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Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο ηεο δηαθύκαλζεο (ANOVA – 

analysis of variance) θαη ν έιεγρνο t-test. Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηελ 

πξνέθπςαλ ηα εμήο:  

 

 Ο ρξόλνο αληίδξαζεο, δειαδή ν ρξφλνο πνπ ν νδεγφο ήζειε γηα λα 

παηήζεη ην θξέλν κεηά απφ απξφνπην ζπκβάλ, ήηαλ κεγαιχηεξνο θαηά 

0,2 δεπηεξφιεπηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχζε ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν γηα λα 

γξάςεη κήλπκα (Γηάγξακκα 2-3). 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-3: Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ησλ ρξφλσλ αληίδξαζεο ζηηο δχν ζπλζήθεο 

νδήγεζεο. 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γξαςίκαηνο θαη δηαβάζκαηνο 

κελπκάησλ (dual task) δηαηεξνχζαλ κεγαιύηεξεο κεζεο απνζηάζεηο 

απφ ην πξνπνξεπφκελν φρεκα αιιά, νη ειάρηζηεο ηηκέο ηεο απφζηαζεο 

απηήο ήηαλ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε. Ζ 

κεηαβιεηή απηή παξνπζηάδεη κηθξφηεξε δηαθχκαλζε θαηά ηελ ειεχζεξε 

νδήγεζε (Πίλαθαο 2-1). 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαδαλ αδπλακία λα δηαηεξήζνπλ ηελ νξζή 

πνξεία ηνπο ζηε ισξίδα φηαλ έγγξαθαλ θαη δηάβαδαλ κελχκαηα ζην 

θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν. Γειαδή, είραλ κεγαιύηεξεο ηηκέο πιεπξηθήο 

κεηαηόπηζεο απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ (Πίλαθαο 2-1).  
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ΠΙΝΑΚΑ 2-1: Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε γηα θάζε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ζηηο δχν ζπλζήθεο νδήγεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηαλ νη ζπκκεηέρνληεο νδεγνχζαλ ειεχζεξα παξαηεξήζεθε κφλν έλα 

αηχρεκα ζε αληίζεζε κε ην ελαιιαθηηθφ ζελάξην ηνπ γξαςίκαηνο θαη 

δηαβάζκαηνο κελχκαηνο φπνπ παξαηεξήζεθαλ έμη αηπρήκαηα, κε ηνλ 

έιεγρν x2 λα πιεξείηαη. (x2= 4.33, p<0.05) 

 

 9 ζηνπο 10 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην φηη, 

γξάθνπλ πεξηζζφηεξα απφ 2 κελχκαηα ηελ εκέξα θαζψο νδεγνχλ. 

Σαπηφρξνλα, ίδην πνζνζηφ δήισζε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ιάβεη 

κελπκα ελψ νδεγεί ζα ην δηαβάζεη. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2                                      ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 - 22 -  

Απφ ηα ζππεξάζκαηα πξνθχπηεη φηη, ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ρξφλν 

αληίδξαζεο, ζηνλ πιεπξηθφ έιεγρν θαη ζηελ χπαξμε ή φρη αηπρήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Ο ρξόλνο αληίδξαζεο απμάλεηαη 15-45% κε ην 

δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν δηαηεξνχλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο απφ 

ηα πξνπνξεπφκελα νρήκαηα θαη θξαηνχλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν κε ην δεμί 

ηνπο ρέξη ζην ύςνο ηνπ ηηκνληνύ, πξαθηηθέο πνπ φπσο απνδεηθλχεηαη είλαη 

αλεπαξθείο. Ζ έξεπλα απνδεηθλχεη φηη, ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα 

κελπκάησλ είλαη πην επηθίλδπλν απφ ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα 

ζπλνκηιία αθνχ νη ρξφλνη αληίδξαζεο απμάλνληαη θαηά 10% θαη 15-45% 

αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 2-4). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κε ην δηάβαζκα θαη ην 

γξάςηκν κελχκαηνο ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ δελ βιεπνπλ θαζφινπ ην δξφκν 

παξφιν πνπ σο ελέξγεηα απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν απφ κηα ζπλνκηιία ζην 

θηλεηφ ηειέθσλν. 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-4: Υξφλνη αληίδξαζεο γηα ηνπο ηξείο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο 

απφζπαζεο (texting, hands-free, hand-held). 

 

Κάπνηεο απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ φηη, ην κηθξφ δείγκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο πνπ αιινηψλεη ηε 

ξεαιηζηηθφηεηα ηεο νδήγεζεο. Πην αμηφπηζηεο κεζφδνη αλάιπζεο ζα 

πξνέθππηαλ κε ηελ αχμεζε ηνπ δείγκαηνο.  
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2.2.3 Η ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟ 
ΓΡΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΑΒΑΜΑ ΜΗΝΤΜΑΣΧΝ 

 

20 ζπκκεηέρνληεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ ζηε Βηξηδίληα 

(Virginia Tech Transportation Institute, USA), 11 άλδξεο θαη 9 γπλαίθεο, 

ειηθίαο 39-51 (Owens 2010) δηεμήγαγαλ έξεπλα γηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ ηα 

εηδηθά ζπζηήκαηα εληφο ηνπ νρήκαηνο επηδξνχλ ζεηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο. Ζ έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε εηδηθά εμνπιηζκέλνπ νρήκαηνο, ην 

νπνίν ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηέζεηε θαηάιιεια ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγίεο πνπ 

ζηφρν είραλ ηελ απνδέζκεπζε ησλ ρεξηψλ θαηά ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα 

κελχκαηνο ζηελ νδήγεζε. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζηψζεη αλ νη 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη ηα εηδηθά ζπζηήκαηα εληφο ηνπ νρήκαηνο, πνπ 

βνεζνχλ ζην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ δελ απνζπνχλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ νδεγνχ θαη σο εθ ηνχηνπ λα λνκηκνπνηεζνχλ. 

 

Σν φρεκα εηαλ εμνπιηζκέλν κε ην ζχζηεκα ΟΔΜ (original equipment 

manufacturer). Σν ζχζηεκα απηφ δηαβάδεη απεπζείαο ζηνλ νδεγφ ην 

εηζεξρφκελν κήλπκα κε θσλεηηθφ έιεγρν κέζσ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο 

(bluetooth) επηηξέπoληαο θαη ηελ απνζηνιή κελπκάησλ (Δηθφλα 2-1). Γηα ηελ 

απνζηνιή κελπκάησλ ν νδεγφο ρξεζηκνπνηεί θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη ζην 

ηηκφλη επηιέγνληαο ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα ζηείιεη απφ ηα 15 έηνηκα κελχκαηα 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ εηδηθή νζφλε. 
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ΔΙΚΟΝΑ 2-1: Δηδηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζεθαλ εληφο ηνπ νρήκαηνο (Α: 

θνπκπηά ζην ηηκφλη Β: νζφλε επηινγήο κελπκάησλ) 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δηθά ηνπο πξνζσπηθά θηλεηά ηειέθσλα, 

(10 άηνκα κε θιαζηθφ πιεθηξνιφγην 12 θνπκπηψλ, 6 κε νζφλε αθήο θαη 4 κε 

Qwerty πιεθηξνιφγην) ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηερλνινγίεο εληφο ηνπ νρήκαηνο 

αιιά άπεηξνη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

πιεξψζεθαλ έλα πνζφ ην νπνίν πεξηιάκβαλε θαη ηα έμνδα απνζηνιήο ησλ 

κελπκάησλ ηνπο. 

 

Ζ έξεπλα παξνπζίαζε ηελ επίδξαζε ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο 

κελπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο κε ηνλ θιαζζηθό ηξόπν 

(ρξεζηκνπνηψληαο δειαδή ηα ρέξηα) θαη κε ηα εηδηθά ζπζηήκαηα εληφο ηνπ 

νρήκαηνο. ην πξώην ζελάξην νη ζπκκεηέρνληεο έγξαθαλ θαη δηάβαδαλ 

κελχκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ζην δεύηεξν ζελάξην 

κε ην θιαζζηθφ ηξφπν ησλ ρεξηψλ. Εεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

δηαηεξήζνπλ ηαρχηεηα ίζε ή κηθξφηεξε ησλ 60 km/h θαη ζηα δχν ζελάξηα. 
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Σν φρεκα δηέζεηε 4 θάκεξεο νη νπνίεο θάιππηαλ ην πξφζσπν ηνπ νδεγνχ, ην 

κπξνζηηλφ δξφκν θαη νη άιιεο 2 ηα εηδηθά ζπζηήκαηα.  

ΔΙΚΟΝΑ 2-2: Δηδηθέο θάκεξεο γηα ηελ θαηαγξαθή δηάθνξσλ νπηηθψλ παξακέηξσλ 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

Σα απνηειέζκαηα επεμεξγάζηεθαλ κε ην ινγηζκηθφ General Linear Model 

(GLM) SAS 9.2. θαη ε νξζφηεηα ηνπο ειέρζεθε κε ηε ρξήζε ANOVA.  

 

Σα απνηειέζκαηα παξαηίζνληαη θάησζη:  

 Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ κε ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν („δηα 

ρεηξφο‟) απαηηεί πνιχ κεγαιύηεξε ζθέςε θαη πλεπκαηηθή εγξήγνξζε 

εηδηθφηεξα ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο (Γηάγξακκα 2-5). 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-5: Πλεπκαηηθή εγξήγνξζε αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηνλ παξάγνληα 

απφζπαζεο θαη ην ζελάξην νδήγεζεο. 
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 Η ζπρλόηεηα θαη ε δηάξθεηα πνπ ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ δελ βιέπνπλ ην 

δξφκν απμάλεηαη ζεκαληηθά φηαλ ην γξάςηκν ησλ κελπκάησλ γίλεηαη κε 

ηα ρέξηα. πγθεξηκέλα ν κέζνο ρξφλνο πνπ ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ δελ 

βιέπνπλ ην δξφκν γηα απνζηνιή κελχκαηνο είλαη 17,4 δεπηεξφιεπηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα, 6,55 δεπηεξφιεπηα ρξεζηκνπνηψληαο ην 

εηδηθφ ζχζηεκα, ελψ ν ρξφλνο απηφο είλαη κφιηο 3,14 δεπηεξφιεπηα 

ζηελ ειεχζεξε νδήγεζε.  

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ ζπζηήκα δηαηεξνχζαλ 

νξζφηεξε πνξεία ζε κνίξεο παξνπζηάδνληαο κηθξόηεξε απόθιηζε 

απφ ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν 

γξαςίκαηνο θαη δηαβάζκαηνο κελπκάησλ. πγθεθξηκέλα γηα ην 

δηάβαζκα κελχκαηνο ε κέζε απφθιηζε απφ ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ 

ήηαλ 2,18 deg2 θαη 1,46 deg2 ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα θαη ην εηδηθφ 

ζχζηεκα αληίζηνηρα. Οκνίσο γηα ηελ απνζηνιή κελχκαηνο ε κέζε 

πιεπξηθή απφθιηζε ήηαλ 2,91 deg2 θαη 1,66 deg2 ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ρέξηα θαη ην εηδηθφ ζχζηεκα αληίζηνηρα.  

 

 Σν γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ κε ηα ρέξηα, δηαξθνύζε 

πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ην εηδηθφ ζπζηήκα γηα ηελ απνζηνιή ηνπ 

ίδηνπ γξαπηνχ κελχκαηνο. Σν θαηλφκελν απηφ ήηαλ πην έληνλν ζηηο 

κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδεο. πγθεθξηκέλα γηα ην δηάβαζκα 

κελχκαηνο ε κέζε δηάξθεηα ήηαλ 12,8 θαη 7,1 δεπηεξφιεπηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα θαη ην εηδηθν ζχζηεκα αληίζηνηρα. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-6: Γηάξθεηα δηαβάζκαηνο θαη γξαςίκαηνο κελπκάησλ κε θαη 

ρσξίο ην εηδηθφ ζχζηεκα εληφο ηνπ νρήκαηνο γηα λένπο θαη ειηθησκέλνπο 

νδεγνχο. 
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Ζ έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη, νη νδεγνί κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ζπζηεκάησλ είραλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη βειηίσζε ζε φια ηα κεγέζε πνπ είραλ κεηξεζεί. Ζ 

βειηίσζε απηή φκσο δελ ήηαλ ζηα ίδηα επίπεδα ηεο ειεχζεξεο νδήγεζεο. Ο 

νδεγφο απνζπάηαη γηα κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα (δηάξθεηα) φηαλ ην 

δηάβαζκα θαη ε απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ εληφο ηνπ νρήκαηνο. Δπηπφζζεηα, φια ηα κεγέζε πνπ 

κεηξήζεθαλ ήηαλ δπζκελέζηεξα ζηηο κεγάιεο ειηθίεο. Δπίζεο, απφ ηα κεγέζε 

πνπ κεηξήζεθαλ παξαηεξείηαη φηη, ε απφζπαζε ηνπ νδεγνχ θαηά ην γξάςηκν 

ηνπ κελπκαηνο είλαη κεγαιχηεξε θαη δπζκελέζηεξε ζε ζχγθξηζε κε ην 

δηάβαζκα ηνπ κελχκαηνο (Γηάγξακκαηα 2-5 θαη 2-6) 

 

2.2.4 ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΟΓΗΓΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟΤ 
ΓΡΑΦΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΙΑΒΑΜΑΣΟ ΜΗΝΤΜΑΣΧΝ ΣΗΝ 
ΟΓΗΓΗΗ 

 

Ζ έξεπλα ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Marissa A. Harrison δηεμήρζεθε ην Μάξηην 

ηνπ 2011 ζην Penn State Harrisburg (USA) κε ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηνπ 

γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ ζηελ νδήγεζε.  

 

Γεκηνπξγήζεθε δηαδηθηπαθόο ηζηόηνπνο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ ην εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην. Οη 91 ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

θνηηεηέο απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ). Σν 66% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο θαη ην ππφινηπν 34% άλδξεο κε κέζν φξν 

ειηθίαο ηα 23 έηε. Ζ έξεπλα εθηφο απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ηδεψλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ πνπ επηθξαηνχλ αλάκεζα ζηε λενιαία εμέηαζε θαη ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο απξνζεμίαο θαη απφζπαζεο θαηά ηελ νδήγεζε θαη ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε ζπκπεξηθνξά.  

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ήηαλ ηα εμήο: 

 

 Μφιηο ην 9% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ δηαβάδνπλ θαη δελ γξάθνπλ 

κήλπκαηα ελψ νδεγνχλ.(Γίαγξακκα 2-7) 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-7: πρλφηεηα δηαβάζκαηνο θαη γξαςίκαηνο κελπκάησλ θαηά ηελ 

νδήγεζε. 

 

 Σν 80% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη, νδεγεί επηθίλδπλα, μεθεχγεη 

απφ ην φξην ηαρχηεηαο θαη παξαζχξεηαη ζην απέλαληη ξεχκα 

θπθινθνξίαο φηαλ γξάθεη ή δηαβάδεη κελχκα. 

 

 Οη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξαδέρνληαη φηη, ην γξάςηκν θαη ην 

δηάβαζκα κελχκαηνο θαηά ηελ νδήγεζε είλαη επηθίλδπλν, ηνπο 

πξνθάιεη αλαζθάιεία θαη ζα έπξεπε λα απαγνξεπηεί. (Πίλαθαο 2-2). 
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ΠΙΝΑΚΑ 2-2: Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κε θιίκαθα απφ ην 1-5 (1:δηαθσλψ απφιπηα, 5:ζπκθσλψ απφιπηα) 

 

 Έλαο ειάρηζηνο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο είρε 

εκπεηξία απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα 

κελπκάησλ ζηελ νδήγεζε. πγθεθξηκέλα, κφιηο ην 2,2% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έιαβε θιήζε ελψ έγξαθε κήλπκα, ην 4,4% είρε 

αηχρεκα ελψ έγξαθε κήλπκα θαη 6,6% δελ ζηακάηεζε ζε ζήκα 

ππνρξεσηηθήο ζηάζεο ιφγσ ηεο απφζπαζεο πνπ πξνθαιεί ην γξάςηκν 

κελχκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο (Πίλαθαο 2-3). 

 

 Αληίζεηα, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη, 

έρεη βηώζεη ηελ επίπησζε θάπνηαο απξνζεμίαο, ελψ δηάβαδε ή 

έγγξαθε κήλπκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. πγθεθξηκέλα ιφγσ 

ηεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο πνπ πξνθαιεί ην γξάςηκν θαη ην 

δηάβαζκα 54,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαζχξζεθε ζην αληίζεην 

ξεχκα θπθινθνξίαο, 53,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ έηξεμε 10 κίιηα ηελ 

ψξα πεξηζζφηεξν απφ ην φξην ηαρχηεηαο θαη 38,5% έηξσγε θαζψο 

δηάβαδε θαη έγγξαθε κήλπκα (Πίλαθαο 2-3). 
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ΠΙΝΑΚΑ 2-3: Πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δήισζε φηη, έρεη βηψζεη ή είρε 

θάπνηα εκπεηξία ελψ δηάβαδε ή έγγξαθε κήλπκα θαηά ηελ νδήγεζε. 

 

Μεξηθέο απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ην κηθξφ δείγκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαπνηειεζκαηηθή ηελ ζηαηηζηηθή 

ζχγθξηζε. Δπίζεο, ππήξρε κέηξηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θχξησλ κεγεζψλ. 

Σν γεγνλφο φηη, ειάρηζηνη δήισζαλ φηη βίσζαλ ηηο ζπλέπεηεο ζε θάπνηεο 

θαηεγνξίεο αληίθεηηαη ζηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ κειεηψλ.  

 

2.2.5 Η ΔΠΙΡΡΟΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΑΠΟΠΑΗ ΣΗΝ 

ΟΓΗΓΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαθνξψλ ζηε 

Βηξηδίληα (Virginia Tech Transportation Institute, USA) ην επηέκβξην ηνπ 2009 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο θ. Rebecca L. Olson θαη κειέηεζε ηνλ ηξφπν πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 

δηάθνξνη παξάγνληεο απφζπαζεο αλάκεζα ηνπο θαη ην δηάβαζκα θαη γξάςηκν 

κελπκάησλ. 
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Σν πείξακα πεξηειάκβαλε δχν κειέηεο παξαθνινχζεζεο ηεο νδήγεζεο ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο (naturalistic driving) απφ 203 νδεγνχο. 

Απφ ηα δχν πεηξάκαηα πξφεθπςε κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία αθνχ 

επεμεξγάζηεθε έδσζε ζεκαληηθά θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, 

γηα ηελ πξψηε κειέηε 103 νδεγνί ειηθίαο απφ 24 εψο 60 έηε (κε κέζε ηηκή ηα 

40 έηε) θαη νδεγηθή εκπεηξία απφ 1 έσο 42 έηε (κε κέζε ηηκή ηα 10 έηε) 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ ινγηζκηθφ (Drowsy Driver Warning System Field 

Operational Test) νδήγεζαλ ζπλνιηθά γηα 18 κήλεο (12 εβδνκάδεο πεξίπνπ ν 

θαζέλαο) δηαλχνληαο ζπλνιηθά 2,2 εθαηνκκχξηα κίιηα. Ζ δεχηεξε κειέηε 

πεξηειάκβαλε 100 νδεγνχο ειηθίαο απφ 21 εψο 73 έηε (κε κέζε ηηκή ηα 44,5 

έηε) θαη νδεγηθή εκπεηξία απφ 0,1 έηε έσο 54 έηε (κε κέζε ηηκή 10,6 έηε) 

νδήγεζαλ ν θαζέλαο γηα 4 εβδνκάδεο δηαλχνληαο ζπλνιηθά 735 ρηιηάδεο κίιηα.  

 

ΔΙΚΟΝΑ 2-3: Οη θάκεξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο νδεγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ θαηαγξάθνληαλ θαη γηα ηηο δχν κειέηεο ήηαλ ε κέζε ηηκή 

ηεο επηβξάδπλζεο, ε εκθάληζε ή φρη απξφνπηνπ ζπκβάληνο, ν ελαπνκείλνλ 
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ρξφλνο κέρξη ηε ζχγθξνπζε θαη ε πνξεία ηνπ νρήκαηνο αλαθνξηθά κε ηνλ 

άμνλα ηεο νδνχ (πιεπξηθή απφθιηζε). 

Οη παξάγνληεο απφζπαζεο αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηνπο 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Σνπο εχθνινπο παξάγνληεο 

απφζπαζεο (π.ρ. νκηιία κε ζπλνδεγφ, θάπληζκα, ηνπνζέηεζε δψλεο 

αζθαιείαο), ηνπο κέηξηνπο παξάγνληεο απφζπαζεο (π.ρ. πηάζηκν θάπνηνπ 

αληηθεηκέλνπ εληφο ηνπ νρήκαηνο, νκηιία κε ην θηλεηφ ηειέθσλν, θαγεηφ, 

ξαδηφθσλν) θαη ηνπο ζχλζεηνπο παξαγνληεο απφζπαζεο (π.ρ. γξάςηκν θαη 

δηάβαζκα κελχκαηνο, ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο, δηάβαζκα ράξηε, 

αλάγλσζε εθεκεξίδαο). 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεζφδνη ηεο 

αλαινγίαο πηζαλνηήησλ (odds ratio) θαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ αλαινγεί ζε 

θίλδπλν (population attributable risk).  

 

πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 4452 ζπκβάληα, απφ ηα νπνία ηα 21 ήηαλ 

αηπρήκαηα, ηα 3216 παξαιίγνλ αηπρήκαηα θαη 1215 αιιαγέο ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο ιφγσ ησλ παξαγφλησλ απφζπαζεο πνπ 

κειεηήζεθαλ.  

 

ρεηηθά κε ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ πξνέθπςαλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

 To δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο θαηαηάρζεθε ζηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

απφζπαζεο. πγθεθξηκέλα, ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο είλαη 23,2 

θνξέο θαη 5,9 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο γξάθεη ή δηαβάδεη 

κήλπκα θαη κηιά ζην θηλεηφ ηειέθσλν αλίζηνηρα (Πίλαθαο 2-4).  

 

 Σα αηπρήκαηα ζα ήηαλ κεησκέλα θαηά 0,67% αλ ν παξάγνληαο 

απφζπαζεο δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελχκαηνο αθαηξεζεί. Δπίζεο, ηα 

αηπρήκαηα ζα κεησζνχλ θαηά 2,46% αλ αθαηξεζεί ν παξάγνληαο 

απφζπαζεο ζπλνκηιία ζην θηλεηφ ηειέθσλν (Πίλαθαο 2-5). 
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ΠΙΝΑΚΑ 2-4: Αλαινγία πηζαλνηήησλ (odds ratio) γηα ηνπο δηάθνξεο παξάγνληεο 

απφζπαζεο πνπ κειεηήζεθαλ. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2-5: Πνζνζηφ κείσζεο ησλ αηπρεκάησλ αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα 

απφζπαζεο (κέζνδνο: population attributable risk-PAR). 
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 Οη πην θξίζηκνη παξάγνληεο απφζπαζεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

έξεπλα είλαη ην γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελύκαηνο, ην γξάςηκν ζε 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή, ε νκηιία ζην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ε αλάγλσζε 

ράξηε. 

 

Ζ κειέηε απηή απνδεηθλχεη ηελ χςηζηε ζεκαζία απνπζίαο θάπνηνπ παξάγνληα 

απφζπαζεο θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ αλαγθάδνπλ ηνλ νδεγφ λα βιέπεη εληφο 

ηνπ νρήκαηνο αληί ηνλ δξφκν. Καηαιήγεη ζην ζπκπεξαζκα φηη, ην δηάβαζκα 

θαη ην γξάςηκν κελχκαηνο θαηά ηελ δηαξθεηα ηεο νδήγεζεο πξέπεη λα 

απαγνξεπηεί.  

 

2.3 ΤΝΟΦΗ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο απφ έλα πιήζνο 

εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο επηπηψζεηο ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο 

κελπκάησλ θαηά ηελ νδήγεζε, ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ θαη ηελ νδηθή 

αζθάιεηα. Απφ ηε ζχλζεζε ησλ βαζηθψλ ηνπο ζεκείσλ πξνθχπηνπλ νη εμήο 

παξαηεξήζεηο:  

 

 Σν γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο επηθέξεη αλακθίβνια κεηαβνιή ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

νδεγψλ. Μπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ λα δηαθέξνπλ αξηζκεηηθά, δείρλνπλ φκσο κηα γεληθή ηάζε ζηε 

κεηαβνιή ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ. Αλαθέξεηαη φηη, πξνέθπςαλ θαη 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζε κεγέζε δηαθξηηά, ησλ νπνίσλ ε 

κέηξεζε είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ θσδηθνπνηεκέλν 

θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 

 

 Χο αληηζηάζκηζκα ησλ απμεκέλσλ πλεπκαηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ νη νδεγνί 

ζπληνκεχνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο γξάθνληαο ιηγφηεξνπο ραξαθηήξεο, 

θαζπζηεξνπλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εηζεξρφκελσλ κελπκάησλ κέρξη λα 

ληψζνπλ αζθαιείο, δηαηεξνχλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο απφ ηα 
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πξνπνξεπφκελα νρήκαηα θαη θξαηνπλ ην θηλεηφ ηειέθσλν ζην χςνο 

ηνπ ηηκνληνχ. Οη πξαθηηθέο φκσο απηέο δελ αληηζηαζκίδνπλ ηνλ 

απμεκέλν θίλδπλν. 

 

 Ο κέζνο ρξόλνο αληίδξαζεο απμάλεηαη φηαλ ν νδεγφο γξάθεη ή 

δηαβάδεη κήλπκα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Ο ρξφλνο αληίδξαζεο ησλ νδεγψλ δηπιαζηάδεηαη φηαλ 

δηαβάδνπλ ή γξάθνπλ κήλπκα ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε 

νδήγεζε (Hosking, 2006). 

 

 Ο ρξφλνο αληίδξαζεο απμάλεηαη θαηά 0,2 δεπηεξφιεπηα φηαλ ν 

νδεγφο γξάθεη κήλπκα ( Drews, 2009).  

 

 Οη νδεγνί παξνπζηάδνπλ κεγάιε πιεπξηθή απόθιηζε απφ ηνλ άμνλα 

ηεο νδνχ φηαλ γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ κήλπκα ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

ηνπο λα θξαηήζνπλ ην φρεκα ζηα φξηα ηνπ δξφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

ειεχζεξε νδήγεζε. πγθεθξηκέλα: 

 

 H πιεπξηθή απφθιηζε απμάλεηαη θαηά 50% φηαλ ν νδεγφο 

γξάθεη κήλπκα ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε (Hosking, 

2009).  

 

 Ζ πιεπξηθή απφθιηζε απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ δξφκνπ είλαη 

280% κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νδεγφο δηάβαδε θαη 

έγγξαθε κελχκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε. ( 

Cheung, 2010) 

 

 Ζ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο απμάλεηαη κε ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα 

κελπκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε. πγθεθξηκέλα: 

 

 Ζ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο είλαη 23,2 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν 

νδεγφο γξάθεη ή δηαβάδεη κήλπκα (Olson 2009). 
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 Ο ελαπνκείλσλ ρξφλνο ζχγθξνπζεο (time headway) κεηψλεηαη 

κε ηo γξάςηκν κελπκάησλ θαηά 138% ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζξε 

νδήγεζε (Hosking, 2006). 

 

 Ο παξάγνληαο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο: γξάςηκν θαη δηάβαζκα 

κελχκαηνο παξνπζηάδεη απμεκέλνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο θαη 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα 

απφζπαζεο πξνζνρήο: ζπλνκηιία ζην θηλεηφ ηειέθσλν. πγθεθξηκέλα: 

 

 Ζ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο είλαη 23,2 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν 

νδεγφο γξάθεη ή δηαβάδεη κήλπκα θαη 5,9 θνξέο φηαλ ν νδεγφο 

κηιά ζην θηλεηφ ηειέθσλν (Olson 2009).  

 Ο ρξφλνο αληίδξαζεο ζην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ 

απμάλεηαη θαηά 15 - 45% ελψ ζηελ ζπλνκηιία κε θηλεηφ 

ηειέθσλν ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο είλαη κφιηο 10% 

(Drews, 2009). 

 

 Σν γξάςηκν κελχκαηνο θαίλεηαη λα έρεη ηνλ ίδην ή θαη κεγαιχηεξν 

βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο. πγθεθξηκέλα: 

 

 

 

  

  

  

  

  

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2-8: πλνιηθή δηάξθεηα πνπ ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ βιέπνπλ εληφο 

νρήκαηνο γηα γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελχκαηνο. 

 Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ απνζπνχληαη απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη εζηηάδνπλ εληφο ηνπ νρήκαηνο ιφγσ 

γξαςίκαηνο κελχκαηνο είλαη 4 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην 

δηάβαζκα κελχκαηνο (Owens 2010). 
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3. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡO 
 

3.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ην θεθάιαην απηφ, πνπ αθνξά ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξία ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 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, ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ πξνβιήκαηνο (ηαρχηεηα δηαδξνκήο) αθελφο 

ιακβάλεη ζπλερείο ηηκέο θαη αθεηέξνπ αθνινπζεί 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 ην αλ ζα ζπκβεί ηειηθά θάπνην αηχρεκα 

επηιέρηεθε ε κέζνδνο ηεο ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο (binary 

logistic regression). Απηφ έγηλε δηφηη, ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή 

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

γίλεη αλαθνξά ζε θάπνηεο βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο, αλαιχνληαη ηα 

επηκέξνπο ζεσξεηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε γξακκηθή θαη ζηε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε, ζηε ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, 

θαζψο θαη ζηα θξηηήξηα απνδνρήο ελφο πξνηχπνπ. Σέινο, αλαπηχζζνληαη 

θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

3.2 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

 

Ο φξνο πιεζπζκόο (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. 
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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. ια 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.  

 

Με ηνλ φξν κεηαβιεηέο (variables) ελλννχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

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

κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνινπζνχλ:  

 

(α) Πνηνηηθέο 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. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

είλαη κηα ηέηνηα κεηαβιεηή. 

 

(β) Πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (quantitative variables). Δίλαη νη κεηαβιεηέο κε 

ηηκέο αξηζκνχο, πνπ φκσο έρνπλ ηε ζεκαζία ηεο κέηξεζεο. Ζ ειηθία θαη ν 

αξηζκφο παηδηψλ κηαο νηθνγέλεηαο ζπληζηνχλ ηέηνηεο κεηαβιεηέο. Οη πνζνηηθέο 

κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηηο 

δηαθξηηέο (ή αζπλερείο) θαη ηηο ζπλερείο. 

 

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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Μέηξα θεληξηθήο ηάζεο (measures of central tendency): ε πεξίπησζε 

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

ζρέζε:  

x = (x1+ x2 +…+ x3) / λ = (1/λ) . λ
i=1 (xi) 

 

Μέηξα δηαζπνξάο θαη κεηαβιεηόηεηαο (measures of variability): ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ηα δεδνκέλα απνηεινχλ έλα δείγκα, ε δηαθύκαλζε 

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

 

s2 = [1/( λ-1)] . λ
i=1 (xi – x)2 

 

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

δείγκα. 

 

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

 

s= (s2)1/2 = [ (λ
i=1 (xi – x)2) / (λ-1)]1/2 

 

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   

 

πλδηαθύκαλζε (covariance of the two variables): Απνηειεί έλα κέηξν ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ δχν πεξηνρψλ δεδνκέλσλ.  

 

cov (X, Y) = [1/ (λ-1)]. λ
i=1 [(xi – x). (yi – y)] 

 

Μέηξα αμηνπηζηίαο: 

 Δπίπεδν εκπηζηνζύλεο: ε αλαινγία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ κηα εθηίκεζε 

ζα είλαη ζσζηή. 
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 Δπίπεδν ζεκαληηθόηεηαο: ε αλαινγία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ έλα 

ζπκπέξαζκα είλαη εζθαικέλν. 

 

3.3 ΤΥΔΣΙΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ- ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΤΥΔΣΙΗ 

 

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: 

 

ξ = (ζXY / ζX).(1/ζY) 

 

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 : 

 

r (X, Y) = [λ
i=1 (xi – x) . (yi – y)] / [(λ

i=1 (xi – x)2)1/2 . (λ
i=1 (yi – y)2)1/2] 

 

3.4 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

 

πσο 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. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαηαλνκέο 

πηζαλφηεηαο γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο είλαη ε θαλνληθή θαηαλνκή ή θαηαλνκή 

ηνπ Gauss. Ζ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο ηεο θαηαλνκήο απηήο είλαη : 
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F(x) = (1 / ζ.(2π)1/2) . e
[-(x-κ)^2) / 2ζ^2] 

  

φπνπ µ θαη ζ είλαη ζηαζεξέο ίζεο µε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε, 

αληίζηνηρα. 

 

3.5 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

3.5.1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ 

 

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 παιηλδξόκεζεο (regression analysis). 

Με 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 εμηζώζεσλ 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.  

 

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 παιηλδξόκεζε (simple linear regression).  
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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:   

yi = α + β. xi + εi 

 

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

πνπ εθθξάδνπλ θαιχηεξα ηε γξακκηθή εμάξηεζε ηεο Τ απφ ηε Υ. Κάζε 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 παιηλδξόκεζεο (regression coefficient). Δθθξάδεη ηελ 

κεηαβνιή ηεο κεηαβιεηήο Τ φηαλ ε κεηαβιεηή Υ κεηαβιεζεί θαηά κηα 

κνλάδα. 

 

Ζ ηπραία κεηαβιεηή εi ιέγεηαη ζθάικα παιηλδξόκεζεο (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 ππνζέζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ: 

 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 παιηλδξόκεζε (multiple linear regression). Ζ εμίζσζε 

πνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

είλαη ε εμήο:   

 

yi = β0 + β1 . x1i + β2 . x2i + β3 . x3i + …..+ βk . xki + εi. 

 

Οη ππνζέζεηο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο 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 ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ 

 

ηελ πνξεία αλαδήηεζεο κηαο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ επηιέρζεθε ε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξόκεζε (lognormal regression). Μέζσ 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 
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ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξνηχπνπ είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Τπνινγίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 

κε βάζε ηελ αξρή ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ, δειαδή ππνινγίδνληαη 

θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην άζξνηζκα: 

 

(Τ-(βo+β1X1+β2Υ2+βiΥi))² 

 

Ζ ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξόκεζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη, ν 

θπζηθφο ινγάξηζκνο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αθνινπζεί κηα θαλνληθή 

θαηαλνκή κε αξηζκεηηθφ κέζν κ θαη ηππηθή απφθιηζε ζ². Με άιια ιφγηα ε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν φηαλ ηα 

ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ είλαη κε αξλεηηθά, ν θπζηθφο 

ινγάξηζκνο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή 

θαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο είλαη ζρεηηθά κεγάινο. Με 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 παξαηεξεζέλησλ ηηκψλ 

κi(i=1,2,…,q) ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ησλ ηηκψλ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ( Bauer, Harwood, 1998).  

 

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

 

Log yi = β0 + β1 . x1i + β2 . x2i + β3 . x3i + …..+ βk . xki + εi 

 

φπνπ: 

y : είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη 

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

xi1,xi2,…,xiN : είλαη νη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

 

Eλαιιαθηηθά κπνξεί λα δηαηππσζεί κε ηελ πην πνιχπινθε κνξθή πνπ 

αθνινπζεί: 
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κi = exp(βo) . exp(β1Υi1)…exp(βqXiq) 

 

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

ζ².   

 

3.5.3 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ 

 

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 πηζαλόηεηα ή ην ιόγν πηζαλνθάλεηαο 

(likelihood ratio), ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή λα είλαη 1 ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 

πνπ αθνινπζεί: 

 

Τ= logit(P)= LN(Pi/1-Pi) = Bo+BiXi , 

 

φπνπ: 

Βν: είλαη ε ζηαζεξά ηνπ κνληέινπ 

Βi: είλαη παξακεηξηθέο εθηηκήηξηεο γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ( Υii=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 ινγηζκηθήο 

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. 
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Με απιφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξαπάλσ ζρέζεο νδεγνχκαζηε ζηελ εμήο λέα 

ζρέζε: 

 

(Pi/1-Pi)= expBo+BiXi  = expBo . expBiXi 

 

H ζεκειηψδεο εμίζσζε γηα ηε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε δείρλεη φηη, φηαλ ε ηηκή 

κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο απμεζεί θαηά κηα κνλάδα θαη φιεο νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο ν λένο ιφγνο πηζαλνθάλεηαο (Pi/1-Pi) 

δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε πνπ αθνινπζεί: 

 

(Pi/1-Pi)
* = expBo . expBi(Xi+1)  = exp Bo .  expBiXi   . expBi 

 

Έηζη παξαηεξείηαη φηη, φηαλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υi απμεζεί θαηά κηα 

κνλάδα , κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο παξακείλνπλ ζηαζεξέο , ε 

πηζαλφηεηα Pi/1-Pi απμάλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή expBi . 

 

3.5.4 ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ 

 

Ζ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ηφζν ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο 

φζν θαη ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο γίλεηαη κε ηε κέζνδν 

ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (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 παιηλδξόκεζεο ηεο Τ πάλσ ζηελ 

Υ. θνπφο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαθφξπθσλ 

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

επφκελε ζειίδα δίλεηαη έλα ελδεηθηηθφ δηάγξακκα ηεο επζείαο ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. 
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Γηάγξακκα 3.1: Δπζεία ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

 

3.6 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΥΗ 
ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν εδάθην, νη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

εμεηάδνληαη πξηλ ηελ αλάπηπμε ελόο κνληέινπ αθνξνχλ θαηαξρήλ ζηελ 

θαλνληθφηεηα. Βάζεη ηεο πξνυπφζεζεο απηήο, απαηηείηαη νη ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο Τ λα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή.  

 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ 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 

δηακόξθσζή ηνπ είλαη ηα πξφζεκα θαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ βi ηεο 

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

ζθάικα ηεο εμίζσζεο.  

 

ζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ινγηθήο εξκελείαο ησλ πξνζήκσλ ηνπο. Σν ζεηηθφ πξφζεκν ηνπ 
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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).  

 

Η ειαζηηθόηεηα αληηθαηνπηξίδεη ηελ επαηζζεζία κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

Τ ζηελ κεηαβνιή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δίλαη 

πνιιέο θνξέο νξζφηεξν λα εθθξαζηεί ε επαηζζεζία σο πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ πξνθαιεί ε 1% κεηαβνιή ηεο αλεμάξηεηεο. 

Ζ ειαζηηθφηεηα, γηα γξακκηθά πξφηππα, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

ei = (ΓΤi  / ΓXi) . (Xi / Yi) = βi . (Xi / Yi) 

 

Ζ ζηαηηζηηθή εκπηζηνζύλε ηνπ γξακκηθνύ κνληέινπ αμηνινγείηαη κέζσ ηνπ 

ειέγρνπ t-test (θξηηήξην t ηεο θαηαλνκήο student). Με 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: 

 

tstat = βi / s.e 

 

πνπ,  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). ζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ t, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηξξνή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. ηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη 
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ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θξίζηκεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή t ( t* ) γηα θάζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3-1: Κξίζηκεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή t 

Βαθμός 

Ελεσθερίας 

Επίπεδο Εμπιζηοζύνης 

0.90 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 

 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 

 

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 είλαη απνδεθηή ε 

κεηαβιεηή σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην 95% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο εκπηζηνζχλεο, εμεηάδεηαη ε πνηόηεηα ηνπ 

κνληέινπ. Ζ πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή 

πξνζαξκνγήο. Ο ζπληειεζηήο R2 ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην θαιήο 

πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζην γξαµµηθό κνληέιν θαη νξίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε:  

 

R2 = SSR / SST 

 

πνπ:                    SSR = λ
i=1 (yi – y)2 = β2. λ

i=1 (xi – x)2
             θαη 

                              SST = λ
i=1 (yi – y)2 

 

Ο ζπληειεζηήο απηφο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο Τ πνπ εμεγείηαη απφ ηελ κεηαβιεηή Υ. Λακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 

1. ζν 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 
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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 

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

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

 

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

πιεξνί ηξεηο πξνυπνζέζεηο:  

 Να αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή 

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

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

 

Αλαθέξεηαη φηη, ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο εμαξηάηαη απφ ην ζπληειεζηή 

πξνζδηνξηζκνχ R2 . ζν κεγαιχηεξν είλαη ην R2 ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο, δειαδή ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξφβιεςε πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ επζεία παιηλδξφκεζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηα κνληέια ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξόκεζεο, 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 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 
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ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο θαη πξνηηκνχληαη ηα κνληέια κε κηθξφηεξν ινγάξηζκν 

ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλνθάλεηαο L. Μνληέια 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  LRT=
^

2*( ( ) (0))L b L  , φπνπ 

^

( )L b = L(κνληέιν κε ηηο p κεηαβιεηέο) ελψ (0)L = 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.  

 

Ο 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 
^

2 1 ( ( ) / (0))L b L    φπνπ 
^

( )L b = L(κνληέιν κε ηηο p 

κεηαβιεηέο) ελψ (0)L = L(κνληέιν ρσξίο ηηο p κεηαβιεηέο). πγθεθξηκέλα, 

εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο Τ πνπ εμεγείηαη απφ 

ηε κεηαβιεηή Υ. Λακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. ζν 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 πνζνζηό 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 
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απφ ην 65% θαη λα κελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν αληίζηνηρσλ 

πνζνζηψλ ησλ δπν ελδερφκελσλ. 

 

3.7 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ έγηλε κε ηε 

ρξήζε εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ. Αθνχ θαηαρσξήζεθαλ ηα δεδνκέλα ζε 

εηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, κεηαθέξζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ ζην πεδίν 

δεδνκέλσλ θαη αθνινπζήζεθαλ νη ελέξγεηεο πνπ ζπλνπηηθά 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

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 (nominal).  

 

ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή Analyze γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Ζ εληνιή απηή πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο πνπ αθνινπζνχλ: 

 

 Descriptive Statistics: Γηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Δδψ βξίζθεηαη ε επηινγή Options. Πξφθεηηαη γηα 

ρξήζηκεο ζηαηηζηηθέο πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο (κέζνο, 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. 
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 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 αλαγξάθνληαη εθεί. 

 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηα δεδνκέλα εμφδνπ. Γηα ηνλ έιεγρν 

θαηαιιειόηεηαο ηνπ κνληέινπ εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Δπηδηψθεηαη: 

 

 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 λα είλαη θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξνο 

ζηα κνληέια γξακκηθήο θαη ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο ελψ, 

ζηα κνληέια ινγηζηηθήο 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 ζπληειεζηώλ παιηλδξόκεζεο βi λα 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ινγηθά.  

 Ο ζηαζεξόο όξνο ηεο εμίζσζεο, πνπ εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ 

παξακέηξσλ πνπ δε ιήθζεθαλ ππφςε, λα είλαη θαηά ην δπλαηφ 

κηθξφηεξνο. 

 Η ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνύ ειέγρνπ t λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή 

1,7 γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% θαη 

  Σν επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο λα είλαη κηθξφηεξν απφ 5%.
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4. ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 
 

4.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Μεηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εξεπλψλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, 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. Δπφκελν βήκα ήηαλ ε εθαξκνγή κηαο θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο, απφ φπνπ ζα πξνέθππηαλ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα 

νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, δειαδή ηε 

δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξάο θαη αζθάιεηαο λέσλ νδεγψλ ζε εηδηθέο ζπλζήθεο 

κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο.  

 

Σν θεθάιαην απηφ, πνπ αθνξά ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, 

πεξηιακβάλεη δχν ππφ-θεθάιαηα. ην ππνθεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ, πεξηγξάθεηαη ην πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. Παξάιιεια 

παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνζνκνησηή πνπ έπξεπε λα 

ξπζκηζηνχλ ψζηε λα ζπιιερζνχλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα. ην δεχηεξν 

ππνθεθάιαην ην νπνίν αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδεηαη 

ε θσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο ηνπο ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Δπηπξφζζεηα αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε θαηά ηε ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. πγθεθξηκέλα δίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ.  
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4.2 ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ 

 

4.2.1 ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

 

Δμεηάζηεθε ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην δηάβαζκα θαη 

ην γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ αιιά θαη ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ. Οξηζκέλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ πνπ εμεηάζηεθαλ αθνξνχλ ηελ ειηθία, ην θχιν, 

ηελ νδεγηθή εκπεηξία, ηε ζπρλφηεηα πνπ δηαβάδεη θαη γξάθεη κελχκαηα ελψ 

νδεγεί θ.α. πγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

εξεπλήζεθε ε επίδξαζή ηνπο αθνξνχλ: 

 

i. ηελ νδφ, νδήγεζε ζε αζηηθή θαη ππεξαζηηθή νδφ ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο θπθινθνξίαο  

 

ii. ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο, νδήγεζε ζε θαινθαηξία, ππφ 

βξνρή θαη λχρηα 

 

4.2.2 ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

 

Απνθαζίζηεθε ε έξεπλα λα εζηηάζεη ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο λέσλ 

νδεγώλ. Ζ απφθαζε απηή βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη, ε νκάδα ηνπ δείγκαηνο 

έπξεπε λα είλαη ζπκπαγήο κε ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο θαη ήηαλ πην εχθνιν λα 

αλαδεηεζνχλ λένη νδεγνί. Δπηπξνζζέησο, είλαη γλσζηφ απφ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία φηη, ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηνπ νδεγνχ. Οη 

λένη ειηθηαθά νδεγνί εθηφο ηνπ φηη έρνπλ κηθξφηεξε εκπεηξία ζηελ νδήγεζε, 

έρνπλ ηελ ηάζε γηα ππεξεθηίκεζε ηεο πξνζσπηθήο νδεγηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο 

θαη παξαηεξείηαη κηα απμεκέλε πηζαλφηεηα λα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηνξίζηεθε ζε νδεγνχο ειηθίαο 

18-28 εηώλ. ην πείξακα ζπκκεηείραλ 34 εζεινληέο, 19 άλδξεο θαη 15 

γπλαίθεο κε κέζν φξν νδεγηθήο εκπεηξίαο 3,5 έηε. ινη ηνπο ήηαλ θάηνρνη 

δηπιψκαηνο νδήγεζεο θαη ζπκκεηείραλ ζην πείξακα κε ην δηθφ ηνπο 
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πξνζσπηθφ θηλεηφ ηειέθσλν κε ην νπνίν ήηαλ θαιχηεξα εμνηθεησκέλνη ελψ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

 

4.2.3 Ο ΠΡΟΟΜΟΙΧΣΗ 

 

Σν πείξακα απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο (εηθφλα 4.1) (Driving Simulator FPF) ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μεηαθνξψλ 

θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. O ζπγθεθξηκέλνο πξνζνκνησηήο (Driving Simulator 

FPF) έρεη θαηαζθεπαζζεί απφ ηελ γεξκαληθή εηαηξεία FOERST ψζηε λα 

εμππεξεηεί εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ θσηνγξαθία παξνπζηάδεη ηνλ 

πξνζνκνησηή πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο νζφλεο LCD 40", ζέζε νδήγεζεο θαη 

βάζε ππνζηήξημεο. Οη δηαζηάζεηο ζε πιήξε αλάπηπμε είλαη 230 Υ 180 cm., 

ελψ ην πιάηνο βάζεο 78 cm. 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4-1: Φσηνγξαθία ηνπ πξνζνκνησηή νδήγεζεο (Driving Simulator FPF). 

Γηαζέηεη ξπζκηδφκελν θάζηζκα νδήγεζεο, ηηκφλη δηακέηξνπ 27 cm, 

πνδφπιεθηξα ρεηξηζκνχ (γθάδη, θξέλν, ζπκπιέθηεο), πίλαθα νξγάλσλ 

νρήκαηνο (ηαρνγξάθνο, ζηξνθφκεηξν) θαζψο θαη δχν εμσηεξηθνχο θαη έλαλ 
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θεληξηθφ θαζξέπηε πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο πιάγηεο θαη ζηελ θεληξηθή νζφλε 

αληίζηνηρα θαη απεηθνλίδνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αληηθείκελα θαη ζπκβάληα 

πνπ ζπκβαίλνπλ πίζσ απφ ην „φρεκα‟. Σα ρεηξηζηήξηα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ν νδεγφο είλαη κνριφο 5 ηαρπηήησλ θαη φπηζζελ, θιαο, 

παινθαζαξηζηήξεο, θψηα, θφξλα, ρεηξφθξελν θαη κίδα (εηθφλα 4.2). 

 

 

ΔΙΚΟΝΔ 4.2, 4.3: Φσηνγξαθίεο ηεο ζέζεο νδήγεζεο ηνπ πξνζνκνησηή . 

 

Σν εηθνληθό νδηθό πεξηβάιινλ παξάγεηαη κέζσ ππνινγηζηή θαη απεηθνλίδεη ην 

νδφζηξσκα θαη ην νδηθφ πεξηβάιινλ. Οη ρξήζηεο νδεγνχλ θαηά κήθνο ηεο 

νδνχ ππφ ζπλζήθεο πνπ πξνζνκνηψλνπλ ξεαιηζηηθά ηηο πξαγκαηηθέο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη ζπλζήθεο νδήγεζεο ζηνλ πξνζνκνησηή δελ κπνξεί λα 

είλαη απνιχησο φκνηεο κε εθείλεο πνπ αληηιακβάλεηαη ν νδεγφο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ δελ επεξεάδεη 

απαξαίηεηα ηελ ζρεηηθή επηξξνή ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ. Απηφ 

ελδερνκέλσο είλαη πην έληνλν ζηε βξνρή φπνπ ν νδεγφο ππφ πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηελ αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ νδήγεζε ζην 

πξνζνκνησκέλν πεξηβάιινλ.  

Δπίζεο, ζηνλ πξνζνκνησηή παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο 

πνιιψλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ηχπσλ νδψλ (αζηηθή-ππεξαζηηθή 

νδφο, απηνθηλεηφδξνκνο) ζε δηαθνξεηηθέο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο (θαλνληθή 

– κεησκέλε - ρσξίο - κφλν ζπλνδεπηηθή ή επεξρφκελε θπθινθνξία), θαη ππφ 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4-2: Φσηνγξαθίεο ηεο ζέζεο νδήγεζεο ηνπ πξνζνκνησηή . 
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δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ (θαινθαηξία, νκίριε, βξνρή, ρηφλη, λχρηα). Παξάιιεια 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεηξάκαηνο κπνξεί λα επηιεγεί ε πξνζνκνίσζε 

δηαθφξσλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ φπσο ε εκθάληζε εκπνδίνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ή ε κε αλακελφκελε πνξεία θάπνηνπ πξνπνξεπφκελνπ 

νρήκαηνο ζε πξνθαζνξηζκέλα ή ηπραία ζεκεία ηεο δηαδξνκήο (εηθφλεο 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6). 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4-3: Δπηθίλδπλα γεγνλφηα- Απξφζκελν άλνηγκα πφξηαο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4-4: Δπηθίλδπλα γεγνλφηα- Απφηνκε, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε εθθίλεζε 
ζηαζκεπκέλνπ νρήκαηνο. 

 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4-5: Δπηθίλδπλα γεγνλφηα- Απφηνκε, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε επηβξάδπλζε 

πξνπνξεπφκελνπ νρήκαηνο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4-6: Δπηθίλδπλα γεγνλφηα- Δκθάληζε εκπνδίνπ (δψνπ). 

 

 

 

Οη επηινγέο απηέο ξπζκίδνληαη ζην ινγηζκηθνχ ηνπ πξνζνκνησηή, κέζσ ελφο 

εηδηθνύ πιεθηξνινγίνπ ειέγρνπ (εηθφλα 4.7). Σν πιήθηξν Mode 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηήγεζε ζε δηαθνξεηηθνχο θαηαιφγνπο επηινγψλ 

ηνπ θχξηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ αιιαγή ζηηο επηινγέο ζην εζσηεξηθφ 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαηαιφγνπ, ελψ ην πιήθηξν Line δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

πεξηήγεζεο εληφο ησλ επηινγψλ θάζε θαηαιφγνπ.  
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ΔΙΚΟΝΑ 4-7: Πιεθηξνιφγην ειέγρνπ. 

 

ζνλ αθνξά ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνζνκνησηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απηέο έγηλαλ ζηνπο εμήο θαηαιφγνπο: 

 

ηνλ βαζηθφ θαηάινγν επηινγψλ (Διεχζεξε νδήγεζε): ζηελ επηινγή Υάξηεο, 

ζηελ δεχηεξε ζεηξά, επηιέρζεθε ε Κπθιηθή πνξεία δηφηη, πεξηιακβάλεη 

νδήγεζε ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ (Δηθφλα 4.8). ηελ ηξίηε ζεηξά, 

ζηελ επηινγή Καηξφο, επηιέρζεθε: Καιφο ζηελ πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεη ν 

νδεγφο λα νδεγεί ππφ θαινθαηξία, Βξνρή γηα νδήγεζε ππφ βξνρή θαη Νχρηα 

γηα λπρηεξηλή νδήγεζε. ηελ ηέηαξηε ζεηξά επηιέρζεθε Δπηθίλδπλα ζπκβάληα 

(Δηθφλα 4.9) ψζηε ζε ηπραία ζεκεία λα ζπκβαίλνπλ απξφζκελα γεγνλφηα 

φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4-8: Βαζηθφο θαηάινγνο επηινγψλ – Διεχζεξε νδήγεζε. 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4-9: Βαζηθφο θαηάινγνο επηινγψλ – Ρχζκηζε νδηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

ηνλ θαηάινγν Τπνζηήξημε (Service): επηιέγεηαη ε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο γηα 

θάζε πείξακα. ηελ πέκπηε ζεηξά ζηελ επηινγή Γηάξθεηα νδήγεζεο παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα επηιεγνχλ ρξφλνη απφ 1:30 έσο 5:00 ιεπηά. Δλαιιαθηηθά 

κπνξεί λα επηιεγεί Απεξηφξηζηε δηάξθεηα θαη λα δηαθνπεί ην πείξακα 

παηψληαο ηα πιήθηξα Mode θαη Line ζην πιεθηξνιφγην ειέγρνπ ηαπηφρξνλα 

(Δηθφλα 4.10). 
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ΔΙΚΟΝΑ 4-10: Καηάινγνο επηινγψλ Τπνζηήξημε (Service) – Ρχζκηζε Γηάξθεηαο 
πεηξάκαηνο. 

 

Η απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πεηξακάησλ πξαγκαηνπνηείηαη 

απηφκαηα ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Σα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζηνλ 

θάθειν D:\Logfiles ζε κνξθή θεηκέλνπ (*.txt) (εηθφλα 4.11). 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 

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 4.1). Αλαιπηηθά νη 

κεηαβιεηέο απηέο ζα πεξηγξαθνχλ ζην ππφ-θεθάιαην παξαηεξεζείζεο 

κεηαβιεηέο.  
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ΔΙΚΟΝΑ 4-11: Φάθεινο πνπ απνζεθεχνληαη νη κεηξήζεηο ζηνλ πξνζνκνησηή. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4-1: Πίλαθαο ζπιιεγφκελσλ κεηαβιεηψλ. Πεγή DR-ING.REINER FOERST 
GMBG 

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. 
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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. 

 

4.2.4 ΓΙΑΣΑΞΗ ΥΧΡΟΤ 

 

Πέξαλ ηνπ ρψξνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνζνκνησηήο νδήγεζεο 

(Δηθφλα 4.1) γηα ηελ νξζφηεξε ζπιινγή δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε κηα λέα 

ζέζε εξγαζίαο (Δηθφλα 4.12). Απηφ θξίζεθε απαξαίηεην θαζφηη, νη νδεγνί κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα επεξεάδνληαλ απφ ηελ παξνπζία ηνπ παξαηεξεηή 

θαη ζα δηαηεξνχζαλ ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλήζσο έρνπλ. 

Δπηπξνζζέησο, ήηαλ απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο ν 

παξαηεξεηήο λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζε ζρέζε κε ηελ 

ψξα έλαξμεο ηεο δηαδξνκήο θαη ην νδηθφ πεξηβάιινλ (αζηηθφ ή ππεξαζηηθφ) 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην δηάβαζκα θαη ε αλάγλσζε κελπκάησλ. Με ηε 

βνήζεηα κηαο ελζχξκαηεο θάκεξαο USB, ελφο κεηαηξνπέα USB ζε UTP θαη κε 

ηε ρξήζε 15 κέηξσλ θαισδίνπ UTP ν παξαηεξεηήο παξαθνινπζνχζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ εμέιημε ηνπ πεηξάκαηνο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηνλ βνεζεηηθφ ρψξν. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4-12: Φσηνγξαθία ηνπ βνεζεηηθνχ ρψξνπ-λέαο ζέζεο εξγαζίαο. 

 

4.2.5 ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΝΑΡΙΟΤ ΟΓΗΓΗΗ 

 

Ο πξνζνκνησηήο σο εξγαιείν γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ 

δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ δηαζέηεη έλα πιήζνο ζελαξίσλ 

νδήγεζεο θαη επηινγψλ πνπ κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζην πείξακα. Με 

βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη έλα πιήζνο δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ επηιέρζεθε ηειηθά ε δηαδξνκή ηεο Κπθιηθήο 

πνξείαο σο ε πην θαηάιιειε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηήο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζπλδπάδεη νδήγεζε ζε 

αζηηθό πεξηβάιινλ κηθξήο επαξρηαθήο πόιεο (Υ.Θ +1100 έσο +1650 

κέηξα) θαη ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ (Υ.Θ +0,00 έσο +1100 κέηξα, +1650 

έσο ηέινο δηαδξνκήο) κε φξηα ηαρχηεηαο 50 θαη 70 km/h αληίζηνηρα ππφ 

θαλνληθή θπθινθνξία. ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ππήξραλ ζεκαηνδφηεο 

ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο, θηλήζεηο πεδψλ, βηηξίλεο θαηαζηεκάησλ, 

επεξρφκελε θπθινθνξία, ειάρηζηεο ζηξνθέο θαη θιίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 1%. Ζ 
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νδφο είρε δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο ελψ δελ ππήξρε ζηεζαίν αζθαιείαο νχηε 

δηαρσξηζηηθή λεζίδα. Ζ πξνζπέξαζε ήηαλ απαγνξεπκέλε θαη ην ειάρηζηη 

πιάηνο ηεο νδνχ ήηαλ 3,6κ. ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ πεξηβάιινλ ππήξραλ 

δέληξα, αλνηρηέο ζηξνθέο, επζπγξακκίεο, ζήκαλζε, ζεκαηνδφηεο ειέγρνπ ηεο 

θπθινθνξίαο, θιίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 1% θαη επεξρφκελε θπθινθνξία. Ζ νδφο 

είρε δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο ελψ δελ ππήξρε ζηεζαίν αζθαιείαο νχηε 

δηαρσξηζηηθή λεζίδα. Ζ πξνζπέξαζε ήηαλ απαγνξεπκέλε, δελ ππήξρε 

θαλέλα εκπφδην ζηελ θπθινθνξία θαη ην πιάηνο ηεο ισξίδαο ήηαλ πεξίπνπ 

3,6 κ. 

 

ην ζελάξην ηεο θπθιηθήο πνξείαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο αξθεηψλ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ, απφ ηηο νπνίεο επηιέρζεθαλ λα κειεηεζνχλ ε νδήγεζε 

ππφ θαιό θαηξό, λύρηα θαη ππφ βξνρή. Κξίζεθε ζθφπηκν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νδήγεζεο λα ζπκβαίλνπλ ζε ηπραία ζεκεία ηεο δηαδξνκήο δηάθνξα 

επηθίλδπλα ζπκβάληα. Με βάζε ηηο θαηαγξαθέο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

νδεγψλ ζηηο κε αλακελφκελεο θαηαζηάζεηο ζα πξνθχςνπλ δεδνκέλα πνπ 

αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ 

γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ. Ζ 

δηάξθεηα ηεο θάζε δηαδξνκήο επηιέρζεθε λα είλαη πέληε ιεπηά θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηαιείκκαηα κεηαμχ ησλ πεηξακάησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

ίδην νδεγφ, δηφηη ε παξαηεηακέλε νδήγεζε πηζαλφλ λα πξνθαινχζε 

παξελέξγεηεο ζηνπο νδεγνχο, φπσο π.ρ. ε λαπηία πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζε 

παξφκνηεο έξεπλεο. Παξαηίζεηαη έλα ζθαξίθεκα ηεο δηαδξνκήο θαη κεξηθέο 

επηπιένλ εηθφλεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ νδήγεζεο (Δηθφλεο 4.13, 

4.14, 4.15). 
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ΔΙΚΟΝΑ 4-13: ελάξην θπθιηθή πνξεία- ζθαξίθεκα δηαδξνκήο. 

 

 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4-14: ελάξην θπθιηθή πνξεία- ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νδήγεζεο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4-15: ελάξην θπθιηθή πνξεία - αζηηθφ πεξηβάιινλ νδήγεζεο - βξνρή. 

 

4.2.6  ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ 

 

Σν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηέιε Μαξηίνπ θαη αξρέο Απξηιίνπ 

2012. Οη 34 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη λα νδεγήζνπλ ηέζζεξηο θνξέο ν θαζέλαο ζηνλ 

πξνζνκνησηή νδήγεζεο.  

 

Βαζηθφο ήηαλ θαη ν ξφινο ηνπ ζπληνληζηή ηνπ πεηξάκαηνο πνπ 

παξαθνινπζνχζε θαη ζπλέιεγε δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Απφ ηνλ βνεζεηηθφ ρψξν απέζηειιε θαη ιάκβαλε γξαπηά κελχκαηα ζηα 

ζεκεία πνπ είραλ θαζνξηζηεί ελψ ηαπηφρξνλα ζπκπιήξσλε ζε εηδηθφ έληππν 

ηνπ πεηξάκαηνο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ 

θαη ηε ρξνληθή εμέιημε ηνπ πεηξάκαηνο. Γηα λα θαζνξίδεη δηάθνξεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο θαηέγξαθε ζην εηδηθφ έληππν ηε ρηιηνκεηξηθή ζέζε πνπ εκθαληδφηαλ 

ζην θάησ αξηζηεξά κέξνο ηεο θεληξηθήο νζφλεο.  

 

Ζ δηαδηθαία δηαβάζκαηνο θαη γξαςίκαηνο κελπκάησλ γηλφηαλ ζε θαζνξηζκέλα 

ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο κε δηάξθεηα ζπλήζσο ηξηάληα έσο ζαξάληα 

δεπηεξφιεπηα θαη ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα ζέζνπλ ηνλ νδεγφ ζε δηαδηθαζία 

ζθέςεο θαζψο απαηηνχζαλ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε. χκθσλα κε έξεπλεο, 

έρεη δηαπηζησζεί φηη, ν βαζκφο απφζπαζεο ηνπ νδεγνχ απφ ηελ νδήγεζε 
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επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. ζν πην έληνλα 

απαζρνιεί ηνλ νδεγφ ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν επεξεάδεηαη 

ε νδεγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. ηελ ππεξαζηηθή νδφ νη ζπκκεηέρνληεο 

δηάβαδαλ έλα επραξηζηήξην κήλπκα 180 ραξαθηήξσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην πείξακα θαη θαινχληαλ λα γξάςνπλ ηνπο δύν πξώηνπο ζηίρνπο 

ηνπ Δζληθνύ Ύκλνπ. ηελ αζηηθή νδφ νη ζπκκεηέρνληεο δηάβαδαλ κήλπκα 

ππφ κνξθή εξψηεζεο 30 πεξίπνπ ραξαθηήξσλ (π.ρ. ‟Ση ζεο λα θαο φηαλ 

γπξίζεηο ζπίηη‟) ην νπνίν θαη απαληνχζαλ. 

 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα δχν ζηάδηα ηνπ πεηξάκαηνο: 

 

ην πξώην ζηάδην ηνπ πεηξάκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσλαλ έλα 

εξσηεκαηνιόγην, πνπ αθνξνχζε ζηα πεξηγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζηελ νδεγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν 

κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην 

ηέινο ηνπ παξφληνο ππνθεθαιαίνπ (Έληππν 4.1). Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δίλνληαλ ζηνπο νδεγνχο νη απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη γηλφηαλ 

κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ πξνζνκνησηή. Γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πεηξάκαηνο ηνπο δεηήζεθε λα δηαηεξήζνπλ ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

έρνπλ ζπλήζσο θαη λα κελ επεξεαζηνχλ απφ άιινπο παξάγνληεο. 

 

Σν δεύηεξν ζηάδην ηνπ πεηξάκαηνο απνηεινχζε ε ζπιινγή ζηνηρείσλ 

κέζσ ηνπ πξνζνκνησηή φπνπ πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο θάζεηο: 

 

1ε ΦΑΗ – 1ε ΓΙΑΓΡΟΜΗ:  

 

Οδεγφο: Ο νδεγφο ζηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηνχζε κηα πεληάιεπηε 

δνθηκή. θνπφο απηήο ηεο δηαδξνκήο ήηαλ ε εμνηθείσζή ηνπ κε ηνλ 

πξνζνκνησηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο νη νδεγνί δελ 

πξαγκαηνπνίεζαλ θακία ελέξγεηα κε ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν. Μεηά ην ηέινο 

απηήο ηεο θάζεο αθνινπζνχζε δηάιεηκκα κηθξήο δηάξθεηαο φπνπ ν νδεγφο 

μεθνπξαδφηαλ θαη έζεηε ζηνλ ζπληνληζηή ηνπ πεηξάκαηνο ηπρφλ απνξίεο ηνπ.  
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πληνληζηήο πεηξάκαηνο: ηε θάζε απηή ν ζπληνληζηήο ηνπ πεηξάκαηνο, αθνχ 

πξψηα είρε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηνλ πξνζνκνησηή θαη 

παξαθνινπζνχζε ην πείξακα απφ ηνλ βνεζεηηθφ ρψξν κέζσ ηνπ εηδηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ζπκπιήξσλε ζην εηδηθό 

έληππν (Έληππν 4.2) ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (π.ρ. αξηζκφο αηπρεκάησλ, 

ρηιηνκεηξηθέο ζέζεηο δηαβάζκαηνο θαη γξαςίκαηνο κελπκάησλ, θ.ά). ην ηέινο 

ηεο δηαδξνκήο ν παξαηεξεηήο κεηέβαηλε ζηελ αίζνπζα ηνπ πεηξάκαηνο φπνπ 

επίιπε ηπρφλ απνξίεο ηνπ νδεγνχ θαη πξαγκαηνπνηνχζε ζπζηάζεηο αλ 

ρξεηάδνληαλ. Δπίζεο ξχζκηδε ηνλ πξνζνκνησηή ζχκθσλα κε ην επφκελν 

ζελάξην νδήγεζεο θαη έδηλε νδεγίεο γηα ηελ επφκελε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο.   

 

2ε ΦΑΗ– 2ε ΓΙΑΓΡΟΜΗ:  

 

Οδεγφο: Ο νδεγφο ζηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηνχζε κηα πεληάιεπηε 

δηαδξνκή ζην επηιεγκέλν ζελάξην ππφ θαιφ θαηξφ, λχρηα ή ππφ βξνρή. Ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη κήλπκα φζεο θνξέο ρξεηαδφηαλ. Με 

ην ηέινο ηεο 2εο θάζεο ηνπ πεηξάκαηνο αθνινπζνχζε δηάιεηκκα κηθξήο 

δηάξθεηαο. 

 

πληνληζηήο πεηξάκαηνο: ηε θάζε απηή ν ζπληνληζηήο ηνπ πεηξάκαηνο, αθνχ 

πξψηα είρε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηνλ πξνζνκνησηή, 

παξαθνινπζνχζε ην πείξακα. Βαζηθφο ξφινο ηνπ ήηαλ λα απνζηείιεη ην 

γξαπηφ κήλπκα ζηνλ νδεγφ εληφο ππεξαζηηθνχ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

λα θαηαγξάςεη ηελ θαηάιιειε ρηιηνκεηξηθή ζέζε. ε ζθαξίθεκα 

παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο ηνπ „απηνθηλήηνπ‟ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαλ απηέο νη 

ελέξγεηεο (Δηθφλα 4.16). Σαπηφρξνλα ζεκείσλε ζην έληππν βάζεη ησλ 

ρηιηνκεηξηθψλ ζέζεσλ ηηο ζέζεηο αξρήο θαη ηέινπο ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ 

γξαςίκαηνο κελπκάησλ. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ν παξαηεξεηήο ξχζκηδε ηνλ 

πξνζνκνησηή ζχκθσλα κε ην επφκελν ζελάξην νδήγεζεο θαη έδηλε νδεγίεο 

γηα ηελ επφκελε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο.   

 

3ε ΦΑΗ– 3ε ΓΙΑΓΡΟΜΗ:  

Ζ ηξίηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο πξνζνκνίσζεο ήηαλ παλνκνηφηππε κε ηε 

δεχηεξε, ε κφλε δηαθνξά ήηαλ ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζελαξίνπ νδήγεζεο. 
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Δάλ ν νδεγφο γηα παξάδεηγκα ζηε δεχηεξε θάζε είρε νδεγήζεη ππφ θαιέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ηφηε ζε απηήλ ηε θάζε νδεγνχζε ππφ βξνρή ή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο θνθ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, επηιέρζεθε ην έλα ηξίην ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα νδεγήζνπλ γηα παξάδεηγκα ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ 

πεηξάκαηνο ππφ θαινθαηξία, ην άιιν έλα ηξίην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη 

νη ππφινηπνη ππφ βξνρή ψζηε ε εμνηθείσζε ηνπο κε ηνλ πξνζνκνησηή θαηά 

ηελ ηξίηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο λα κελ επεξεάζεη ζπλνιηθά ηα απνηειέζκαηα.  

 

4ε ΦΑΗ– 4ε ΓΙΑΓΡΟΜΗ:  

 

Ζ ηέηαξηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο πξνζνκνίσζεο ήηαλ παλνκνηφηππε κε ηε 

δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε, ε κφλε δηαθνξά ήηαλ ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

ζελαξίνπ νδήγεζεο. ηε ηέηαξηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ην ζελάξην πνπ είρε απνκείλεη. 

 

ην ηέινο ηεο ηέηαξηεο θάζεο ν ζπληνληζηήο ηνπ πεηξάκαηνο κεηέθεξε ηα 

αξρεία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξνζνκνησηή ζε κία θνξεηή 

κνλάδα απνζήθεπζεο, αθνχ πξψηα είρε δεκηνπξγήζεη έλα θάθειν μερσξηζηά 

γηα ηηο κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε θάζε ζπκκεηέρνληα, ψζηε λα 

απνζεθεπηνχλ ηειηθά ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

επεμεξγαζία θαη λα θξαηεζνχλ αληίγξαθα αζθαιείαο. 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4.16: Δπεμεγεκαηηθφ ζθαξίθεκα Φάζε 2 - Φάζε 3 – Φάζε 4 

πεηξάκαηνο. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4                                            ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 - 73 -  

ΔΝΣΤΠΟ 4.1:  Δξσηεκαηνιφγην πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο 

 

Δξσηεκαηνιφγην πξηλ ηε δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο       

α/α ζπκκεηέρνληα:            .    

 
1. Ζκεξνκελία πεηξάκαηνο    _________.        

                                     
2. Ζιηθία:      ____  εηψλ 

 
 

3.  Φχιν:             
 
   

4. Οδεγηθή εκπεηξία  (έηε):    
 
               

5. Ση απφζηαζε δηαλχεηε εβδνκαδηαίσο κε Η.Υ φρεκα;       km 
 
 

6.  αο αξέζεη ε νδήγεζε;  
 

 
7. Έρεηε εκπιαθεί ζε αηχρεκα ελψ 
γξάθαηε ή δηαβάδαηε γξαπηφ 
κήλπκα; 

 
 
    8.Πφζν ζπρλά νδεγείηε; 

 ΔΝΣΟ ΠΟΛΖ ΔΚΣΟ ΠΟΛΖ 

Μία θνξά ηελ εκέξα   

Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα   

Μηα θνξά ην κήλα    

Πνηέ   

 
 

9.Πφζν ζπρλά νδεγείηε ππφ βξνρή; 

 ΔΝΣΟ ΠΟΛΖ ΔΚΣΟ ΠΟΛΖ 

Μία θνξά ηελ εκέξα   

Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα   

Μηα θνξά ην κήλα    

Πνηέ   

 

Άληξαο  Γπλαίθα  

1-3   4-6  >7  

Ναη  ρη  

 ΔΝΣΟ ΠΟΛΖ ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΔΚΣΟ ΠΟΛΖ ΝΑΗ ΟΥΗ 
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10. Πφζν επηθίλδπλν ζεσξείηε φηη είλαη, φηαλ νδεγείηε θαη δηαβάδεηε ή 
γξάθεηε κήλπκα; 

 ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΗΓΟ ΜΔΣΡΗΑ ΑΡΚΔΣΑ ΠΟΛΤ 

Δληφο πφιεο-Καινθαηξία      

Δληφο πφιεο-Νχρηα      

Δθηφο πφιεο-Καινθαηξία      

Δθηφο πφιεο-Νχρηα      

 
 

11. Καηά πνην ηξφπν αιιάδεηε ηελ νδηθή ζαο ζπκπεξηθνξά, φηαλ νδεγείηε 
ππφ βξνρή; 

 
 Μεηψλσ ηαρχηεηα θαη νδεγψ πην πξνζεθηηθά 
 ηακαηψ ην φρεκα 
 Οδεγψ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ 
 Γελ αιιάδσ ζπκπεξηθνξά 
                                                                                            

 
12. Καηά πνηφ ηξφπν αιιάδεηε ηελ νδηθή ζαο ζπκπεξηθνξά, φηαλ νδεγείηε 

θαη γξάθεηε ή δηαβάδεηε κελχκαηα; 
 

 Μεηψλσ ηαρχηεηα 
 Oδεγψ ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ 
 Γελ αιιάδψ ζπκπεξηθνξά 
 Γελ γξάθσ/δηαβάδσ κελχκαηα 
 ηακαηψ ην φρεκα  

 
 

13. Πφζν ζπρλά: 
 

 Γξάθεηε/δηαβάδεηε κελχκαηα φηαλ νδεγείηε; 
               
                  πνηέ |-----|-----|-----|-----|-----| πάληα 
 
 ηακαηάηε ην απηνθίλεην γηα λα γξάςεηε/δηαβάζεηε έλα κήλπκα; 

                   
                  πνηέ |-----|-----|-----|-----|-----| πάληα 
 

14.  Πφζν κεηψλεηε ηελ ηαρχηεηα ζαο φηαλ: 
 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ  (km/h) 0-10  10-20 >30 

Γηαβάδεηε ή γξάθεηε κήλπκα    

Οδεγείηε θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο    

Οδεγείηε Δληφο/Δθηφο πφιεο     

Οδεγείηε ππφ βξνρή    

 
 

15.  Σν θηλεηφ ζαο έρεη νζφλε αθήο;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναη  ρη  
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ΔΝΣΤΠΟ 4.2:  Έληππν ζπληνληζηή πεηξάκαηνο 
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4.3 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

 

ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη επηγξακκαηηθά ε 

δηαδηθαζία  εηζαγσγήο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνέθπςαλ ζην ινγηζκηθφ ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Παξάιιεια δίδεηαη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θάπνηα 

ρξήζηκα ζηνηρεία πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

 

4.3.1 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΧΝ 

 

Σα δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηαρσξήζεθαλ ζε έλα πίλαθα κε 34 

γξακκέο, φζνη ήηαλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη αθνξνχλ ηφζν ζηα δεκνγξαθηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη ζηηο ζπλήζεηέο ηνπο θαηά ηελ νδήγεζε. ην 

ζεκείν απηφ πξνέθπςε ην εξψηεκα, κε πνην ηξφπν ζα θαηαρσξνχληαλ ηα 

ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα πνπ απνηεινχληαλ απφ πνζνηηθά κεγέζε, φπσο είλαη ε 

ειηθία, θαη απφ πνηνηηθά, φπσο είλαη ην θχιν.  

 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ήηαλ αλαγθαίν λα βξεζεί έλαο ηξφπνο ψζηε φιεο νη 

κεηαβιεηέο λα είλαη ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ηνπο. Γηα λα απνθηήζνπλ νη 

πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ηελ έλλνηα ηεο κέηξεζεο απνθαζίζηεθε λα 

θαηαρσξεζνχλ ζηνλ πίλαθα κε ηξφπν ηέηνηνλ, ψζηε ε θάζε πηζαλή απάληεζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα αληηζηνηρεί ζε θάπνηνλ αθέξαην αξηζκφ. Γηα 

παξάδεηγκα ε νδεγηθή εκπεηξία ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 1-3, 4-6, >7 

έηε νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο ηηκέο 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα. ε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απαληνχζε φηη, ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν έρεη νζφλε 

αθήο ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπνζεηήζεθε 1 (θαηαθαηηθή απάληεζε) αιιηψο 0 

(αξλεηηθή απάληεζε). Ζ ειηθία θαη ε εβδνκαδηαία δηαλπφκελε απφζηαζε 

εηζήρζεζαλ σο ζπλερείο κεηαβιεηέο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην (Πίλαθαο 4.2) θαζψο θαη 

απφζπαζκα απφ ηνλ πίλαθα πνπ θαηαρσξήζεθαλ νη κεηαβιεηέο απηέο 
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(Πίλαθαο 4.3). Σέινο ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ, απνηππψλνληαη νη 

θαηαλνκέο ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ θύινπ θαη ηνπ είδνπο ηεο νζόλεο 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα ηνπο 34 ζπκκεηέρνληεο (Γξαθήκαηα 4.1,4.2). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4-2: Πίλαθαο κεηαβιεηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ΣΗΜΔ 
ΣΤΠΟ 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

age Ζ ειηθία ηνπ ζπκκεηέρνληα π.ρ. 22 Scale 

sex Σν θχιν ηνπ ζπκκεηέρνληα (άλδξαο=1, γπλαίθα=0) Nominal 

d_experience 
Ζ νδεγηθή εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα (1-3έηε=1, 4-
6έηε=2, >7 έηε=3) 

Ordinal 

dist_week Ζ εβδνκαδηαία δηαλπφκελε απφζηαζε π.ρ. 200 Scale 

love_d 
Αλ αξέζεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ε νδήγεζε 
(λαη=1,φρη=0) 

Nominal 

acc_in 
Αλ έρεη ζπκβεί αηχρεκα ζηνλ ζπκκεηέρνληα ελψ 
έγξαθε ή δηαβάδε κήλπκα ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ 
(λαη=1, φρη=0) 

Nominal 

acc_out 
Αλ έρεη ζπκβεί αηχρεκα ζηνλ ζπκκεηέρνληα ελψ 
έγξάθε ή δηάβάδε κήλπκα ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 
(λαη=1, φρη=0) 

Nominal 

in_freq 
Πφζν ζπρλά νδεγεί ν ζπκκεηέρνληαο ζε αζηηθή νδφ 
(Μηα θνξά ηελ εκέξα =1, Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα =2, 
Μηα θνξά ηνλ κήλα=3, Πνηέ =4) 

Ordinal 

out_freq 
Πφζν ζπρλά νδεγεί ν ζπκκεηέρνληαο ζε ππεξαζηηθή 
νδφ (Μηα θνξά ηελ εκέξα =1, Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα 
=2, Μηα θνξά ηνλ κήλα=3, Πνηέ =4) 

Ordinal 

in_freq_rain 
Πφζν ζπρλά νδεγεί ν ζπκκεηέρνληαο ζε αζηηθή νδφ 
ππφ βξνρή (Μηα θνξά ηελ εκέξα =1, Μηα θνξά ηελ 
εβδνκάδα =2, Μηα θνξά ηνλ κήλα=3, Πνηέ =4) 

Ordinal 

out_freq_rain 
Πφζν ζπρλά νδεγεί ν ζπκκεηέρνληαο ζε ππεξαζηηθή 
νδφ ππφ βξνρή (Μηα θνξά ηελ εκέξα =1, Μηα θνξά 
ηελ εβδνκάδα =2, Μηα θνξά ηνλ κήλα=3, Πνηέ =4) 

Ordinal 

dang_in_good 

Πφζν επηθίλδπλν ζεσξεί o ζπκκεηέρνληαο φηη, είλαη 
φηαλ νδεγεί θαη δηαβάδεη ή γξάθεη γξαπηφ κήλπκα ππφ 
θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ 
(θαζφινπ=1, ιίγν=2 , κέηξηα=3 ,αξθεηά=4, πνιχ=5) 

Ordinal 

dang_in_night 

Πφζν επηθίλδπλν ζεσξεί o ζπκκεηέρνληαο φηη, είλαη 
φηαλ νδεγεί θαη δηαβάδεη ή γξάθεη κήλπκα ηε λχρηα ζε 
αζηηθφ πεξηβάιινλ (θαζφινπ=1, ιίγν=2 , κέηξηα=3, 
αξθεηά=4, πνιχ=5) 

ordinal 

dang_out_good 

Πφζν επηθίλδπλν ζεσξεί o ζπκκεηέρνληαο φηη, είλαη 
φηαλ νδεγεί θαη δηαβάδεη ή γξάθεη κήλπκα ππφ θαιέο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 
(θαζφινπ=1, ιίγν=2 , κέηξηα=3 ,αξθεηά=4, πνιχ=5) 

ordinal 

dang_out_night 

Πφζν επηθίλδπλν ζεσξεί o ζπκκεηέρνληαο φηη, είλαη 
φηαλ νδεγεί θαη δηαβάδεη ή γξάθεη κήλπκα ηε λχρηα ζε 
ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ (θαζφινπ=1, ιίγν=2 , 
κέηξηα=3 ,αξθεηά=4, πνιχ=5) 

ordinal 
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b_rain 

Με πνηφ ηξφπν αιιάδεη ν ζπκκεηέρνληαο νδηθή 
ζπκπεξηθνξά φηαλ νδεγεί ππφ βξνρή (κεηψλεη 
ηαρχηεηα=1, ζηακαηά ην φρεκα=2, νδεγά ζηελ άθξε 
ηνπ δξφκνπ =3, δελ αιιάδεη ζπκπεξηθνξά=4) 

ordinal 

b_sms 

Με πνηφ ηξφπν αιιάδεη ν ζπκκεηέρνληαο νδηθή 
ζπκπεξηθνξά φηαλ νδεγεί θαη γξάθεη ή δηαβάδεη 
κήλπκα (κεηψλεη ηαρχηεηα=1, νδεγά ζηελ άθξε ηνπ 
δξφκνπ=2, δελ αιιάδεη ζπκπεξηθνξά =3, δελ 
γξάθεη/δηαβάδεη κελχκαηα=4, ζηακαηά ην φρεκα=5) 

ordinal 

freq_sms 
Πφζν ζπρλά ν ζπκκεηέρνληαο γξάθεη/δηαβάδεί 
κήλπκα φηαλ νδεγεί (πνηέ=1, ιίγν=2, κέηξηα=3, 
ζπρλά=4, πάληα=5) 

ordinal 

freq_stop 
Πφζν ζπρλά ν ζπκκεηέρνληαο ζηακά ην απηνθίλεην 
γηα λα γξάσεη ή λα δηαβάζεη κήλπκα (πνηέ=1, ιίγν=2, 
κέηξηα=3, ζπρλά=4, πάληα=5) 

ordinal 

red_sms 
Πφζν ν ζπκκεηέρνληαο κεηψλεη ηαρχηεηα φηαλ 
δηαβάδεη ή γξάθεη κήλπκα (0-10=1,10-20=2, >20=3) 

ordinal 

red_night 
Πφζν (km/h) ν ζπκκεηέρνληαο κεηψλεη ηαρχηεηα φηαλ 
νδεγεί βξάδπ (0-10=1, 10-20=2, >20=3) 

ordinal 

red_rain 
Πφζν (km/h) ν ζπκκεηέρνληαο κεηψλεη ηαρχηεηα φηαλ 
νδεγεί ππφ βξνρή (0-10=1,10-20=2, >20=3) 

ordinal 

touch 
Αλ ην θηλεηφ ηνπ ζπκκεηέρνληα έρεη νζφλε αθήο 
(λαη=1,φρη=0) 

nominal 

wm_fail_ingood 
Aλ ν ζπκκεηέρνληαο απέηπρε λα γξάςεη ην κήλπκα 
πνπ ηνπ δεηήζεθε ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ππφ θαιφ 
θαηξφ (0=επηηπρία, 1= απνηπρία) 

nominal 

wm_fail_outgood 
Aλ ν ζπκκεηέρνληαο απέηπρε λα γξάςεη ην κήλπκα 
πνπ ηνπ δεηήζεθε ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ππφ 
θαιφ θαηξφ (0=επηηπρία,1= απνηπρία) 

nominal 

wm_fail_inrainy 
Aλ ν ζπκκεηέρνληαο απέηπρε λα γξάςεη ην κήλπκα 
πνπ ηνπ δεηήζεθε ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ππφ βξνρή 
(0=επηηπρία, 1= απνηπρία) 

nominal 

wm_fail_outrainy 
Aλ ν ζπκκεηέρνληαο απέηπρε λα γξάςεη ην κήλπκα 
πνπ ηνπ δεηήζεθε ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ππφ 
βξνρή (0=επηηπρία, 1= απνηπρία) 

nominal 

wm_fail_innight 
Aλ ν ζπκκεηέρνληαο απέηπρε λα γξάςεη ην κήλπκα 
πνπ ηνπ δεηήζεθε ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηε λχρηα 
(0=επηηπρία, 1= απνηπρία) 

nominal 

wm_fail_outnight 
Aλ ν ζπκκεηέρνληαο απέηπρε λα γξάςεη ην κήλπκα 
πνπ ηνπ δεηήζεθε ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ηε 
λχρηα (0=επηηπρία, 1= απνηπρία) 

nominal 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.3: Απφζπαζκα ηειηθνχ πίλαθα κεηαβιεηψλ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4-1: Καηαλνκή θχινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4-2: Καηαλνκή ηνπ είδνπο νζφλεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 

ζπκπιεξψζεθε εηδηθφ έληππν απφ ηνλ ζπληνληζηή πνπ έζηειιε θαη ιάκβαλε 

ηα γξαπηά κελχκαηα. Απφ ην έληππν απηφ πξνέθπςαλ νη κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ην πφζν θαιά αληαπνθξίζεθαλ νη νδεγνί ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ (Γξαθήκαηα 4.3) 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4-3: Πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγξαςε ζσζηά ην κήλπκα αλά 
νδεγηθφ πεξηβάιινλ θαη εηδηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο. 
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4.3.2 ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΡΗΔΧΝ ΠΡΟΟΜΟΙΧΣΗ 

 

Σα αξρεία κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ πξνζνκνησηή πνπ εμάγνληαη είλαη ζε κνξθή 

θεηκέλνπ (*.txt). Γηα λα γίλεη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπο αξρηθά έγηλε ε 

εηζαγσγή ηνπο ζε θχιιν επεμεξγαζίαο Excel. Σα αξρεία πνπ πξνθχπηνπλ 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κεηξήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ε θάζε ζεηξά απηψλ ησλ αξρείσλ αληηζηνηρεί 

ζηηο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν πξνζνκνησηήο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απείραλ κεηαμχ ηνπο 33 έσο 50 ρηιηνζηά ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ.  

 

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο 

κελπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο έπξεπε λα κειεηεζνχλ μερσξηζηά 

ηα δηαζηήκαηα πνπ θάπνηνο δηάβαδε, έγξαθε ή νδεγνχζε ειεχζεξα. Με βάζε 

ην εηδηθφ έληππν ηνπ πεηξάκαηνο πνπ είρε ζπκπιεξψζεη ν ζπληνληζηήο ήηαλ 

δπλαηφο ν δηαρσξηζκόο ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο αλάινγα κε ην νδηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ παξάγνληα απφζπαζεο ζηα εμήο ηκήκαηα:  

 

1. ηκήκα ππεξαζηηθνχ νδηθνχ πεξηβάιινληνο: 

i. ζην νπνίν ν νδεγφο νδεγνχζε ειεχζεξα. 

ii. ζην νπνίν νδεγφο δηάβαδε κήλπκα. 

iii. ζην νπνίν νδεγφο έγξαθε κήλπκα. 

 

2. ηκήκα αζηηθνχ νδηθνχ πεξηβάιινληνο: 

i. ζην νπνίν ν νδεγφο νδεγνχζε ειεχζεξα. 

ii. ζην νπνίν ν νδεγφο δηάβαδε κήλπκα. 

iii. ζην νπνίν ν νδεγφο έγξαθε κήλπκα. 

 

ηε ζπλέρεηα ζε θάζε ηκήκα ηεο νδνχ ππνινγίζζεθαλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πξνζνκνησηή, κε ρξήζε απιψλ εληνιψλ ηνπ Excel, νη κεηαβιεηέο πνπ 

ζα δηεξεπλεζνχλ ζην ζηάδην ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4                                            ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

- 82 - 

Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνζνκνησηή κέζσ ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ νη κεηαβιεηέο πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ. 

 

4.3.2.1 ΣΑΓΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΟ EXCEL 

 

Σα αξρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνλ πξνζνκνησηή γηα θάζε νδεγφ εηζάγνληαη 

ζην ινγηζκηθφ EXCEL κέζσ ηεο εληνιήο DataImport Extrenal DataImport 

Data (εηθφλα 4.17). Γηα θάζε ζπκκεηέρνληα δεκηνπξγήζεθε έλα θύιιν 

εξγαζίαο. Οη δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ζε θάζε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο 

απνζεθεχηεθαλ ζε δηαθνξεηηθή θαξηέια ζην ίδην αξρείν (Δηθφλα 4.18). ηηο 

ηξεηο πξψηεο θαξηέιεο πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ηξηψλ πξψησλ 

δηαδξνκψλ (Logfile*.txt) ελψ ζηελ ηειεπηαία θαξηέια ηα αξρεία κε ηα ιάζε θαη 

ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν νδεγφ (Err_log*.txt). 

 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4.17: Γηαδηθαζία εηζαγσγήο κεηξήζεσλ ζην Excel. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4.18: Δηζαγσγή κεηξήζεσλ ζην Excel-Αξρείν πεηξάκαηνο. 

4.3.2.2 ΣΑΓΙΟ 2: ΓΙΑΥΧΡΙΜΟ ΓΙΑΓΡΟΜΗ Δ ΣΜΗΜΑΣΑ 

 

Σα αξρεία δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξνζνκνησηή αθνξνχλ ζηηο 

κεηξήζεηο ηεο ζπλνιηθήο δηαδξνκήο. Γηα λα ρσξηζηεί ε δηαδξνκή ζηα 

εμεηαδφκελα ηκήκαηα ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ αθνινπζήζεθε ε 

εμήο δηαδηθαζία: 

 

ην θχιιν επεμεξγαζίαο ηεο θάζε δηαδξνκήο δεκηνπξγήζεθε κηα λέα ζηήιε. 

ηηο ζεηξέο πνπ ε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο Distance ηνπ πξνζνκνησηή ήηαλ 

ίζε κε ηελ ηηκή ηεο κέηξεζεο πνπ είρε θαηαγξαθεί ζην έληππν ηνπ πεηξάκαηνο 

αλαγξαθφηαλ ζηελ πξψηε ζηήιε έλαο ραξαθηεξηζκφο πνπ βνεζνχζε ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηεο δηαδξνκήο ζε ζρέζε κε ην παξάγνληα απφζπαζεο. Δπίζεο 

φηαλ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Distance ήηαλ ίζε κε ηελ ρηιηνκεηξηθή ζέζε φπνπ 

άιιαδε ην νδεγηθφ πεξηβάιινλ (Υ.Θ +1100 έσο +1650 κέηξα) γηα αζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ (Υ.Θ +0,00 έσο +1100 κέηξα, +1650 

έσο ηέινο δηαδξνκήο) ζπκπιεξψλνηαλ νη γξακκέο απηέο κε ηνπο 
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ραξαθηεξηζκνχο inside, outside αληίζηνηρα ζηελ πξψηε ζηήιε. ηα 

παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζηε ρηιηνκεηξηθή ζέζε Dist=1300 άξρηζε o 

ζπκκεηέρνληαο λα γξάθεη κήλπκα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ (εηθφλα 4.19) ελψ 

ζηε ζεηξά φπνπ Dist=1100 ν νδεγφο άξρηζε λα νδεγεί ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ 

(εηθφλα 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4.19: Γεκηνπξγία λέαο ζηήιεο-έλαξμε γξαςίκαηνο κελχκαηνο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4.20: Γεκηνπξγία λέαο ζηήιεο-εηζαγσγή ραξαθηεξηζκνχ νδηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 

4.3.2.3 ΣΑΓΙΟ 3: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Πεξηγξάθνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

επηξξνήο ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ.  

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 4.4) επεμεγνχληαη νη κεηξήζεηο ηνπ 

πξνζνκνησηή κε βάζε ηηο νπνίεο πξνήιζαλ νη κεηαβιεηέο ηεο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4: Πίλαθαο κεηξήζεσλ πξνζνκνησηή πνπ επεμεξγάζηεθαλ. 

  1 
time Σξέρσλ πξαγκαηηθφο ρξφλνο ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ          

απφ ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο. 

2 rspur Απφζηαζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηε κέζε ηνπ δξφκνπ ζε κέηξα 

3 dist Απφζηαζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ αθεηεξία ηεο εθθίλεζεο  

4 speed Σαρχηεηα km/h. 

5 brk Θέζε θξέλσλ 

6 acc Θέζε γθαδηνχ 

7 clutch Θέζε ζπκπιέθηε 

8 gear Δπηιεγκέλε ηαρχηεηα θηβσηίνπ 

9 Rpm Αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα αλά ιεπηφ  

10 

hway Απφζηαζε απφ ηνλ πίζσ πξνθπιαθηήξα ηνπ πξνπνξεπφκελνπ 
νρήκαηνο ζε κέηξα 

11 dleft Απφζηαζε απφ ην αξηζηεξφ άθξν ηεο νδνχ ζε κέηξα 

12 dright Απφζηαζε απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ ζε κέηξα 

13 

thead Απφζηαζε απφ ηνλ πίζσ πξνθπιαθηήξα ηνπ πξνπνξεπφκελνπ 
νρήκαηνο ζε δεπηεξφιεπηα 

14 ttc Υξφλνο έσο ηελ ζχγθξνπζε  

15 acclon επηηάρπλζε δηακήθεο m/s^2  

 16 evvis Δπηθίλδπλν γεγνλφο, 0 = φρη, 1 = λαη 

18 err1no Αξηζκφο πεξηγξαθήο ιάζνπο  

19 err1val Ο ρξφλνο αληίδξαζεο ή κέηξεζε πνπ αθνξά ηε κεηαβιεηή Err1No 

20 evdist Απφζηαζε απφ ζεκείν επηθίλδπλνπ ζπκβάληνο 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ππνινγίζζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξάο θαη 

αζθάιεηαο λέσλ νδεγψλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Πίλαθαο 4.5). ε θάζε 

έλα απφ ηα αξρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ πξνζνκνησηή ππνινγίζηεθαλ νη 

ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ γηα θάζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο κε ρξήζε απιψλ 

εληνιψλ πξνγξακκαηηζκνχ (Δηθφλα 4.21). Με ηηο κεηαβιεηέο απηέο ηνπ θάζε 

αξρείνπ δεκηνπξγήζεθε έλαο εληαίνο πίλαθαο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζε ην 

αζηηθφ θαη ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Έλα παξάδεηγκα απφ κέξνο απηνχ ηνπ αξρείνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 

(Δηθφλα 4.22). Με ηα ζηνηρεία απηά δεκηνπξγήζεθε έλαο εληαίνο πίλαθαο 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζε ηφζν ζην αζηηθφ φζν θαη ζην ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.5: Πίλαθαο κεηαβιεηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ 
δηαβάζκαηνο κελπκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ 

 

 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4.21: Απφζπαζκα πίλαθα ππνινγηζκνχ ηειηθψλ κεηαβιεηψλ απφ κεηξήζεηο 

κηαο δηαδξνκήο. 

1 Rainy νδήγεζε ππφ βξνρή (1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

2 Night νδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

3 Good νδήγεζε ππφ θαιφ θαηξφ (1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

4 rspur κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηε κέζε ηνπ δξφκνπ (m) 

5 rspur_max κέγηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηε κέζε ηνπ δξφκνπ (m) 

6 rspur_min ειάρηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηε κέζε ηνπ δξφκνπ (m) 

7 logrspur ν ινγάξηζκνο ηεο απφζηαζεο νρήκαηνο απφ ηε κέζε ηνπ δξφκνπ 

8 speed κέζε ηαρχηεηα (km/h) 

9 logV ινγάξηζκνο κέζεο ηαρχηεηαο 

10 v_max κέγηζηε ηαρχηεηα (km/h)   

11 brk πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ ν νδεγφο θξέλαξε  

11 acc πνζνζηφ ηκήκαηνο δηαδξνκήο πνπ ν νδεγφο παηνχζε γθάδη 

12 rpm κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα 

13 dleft κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ (m) 

14 dright κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ην αξηζηεξφ άθξν ηεο νδνχ (m) 

15 
acc_no_deer 

ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο ρσξίο ειάθη                                                
(1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

16 
acc_deer 

ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο κε ειάθη                                                
(1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

17 accident ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο (1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

18 RT κέζνο ρξφλνο αληίδξαζεο (sec) 

19 logRT ν ινγάξηζκνο ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο 

20 Out_Free ειεπζεξε νδεγεζε ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ (1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

21 
Out_Read 

νδήγεζε κε δηάβαζκα κελχκαηνο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ          
(1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

22 
Out_Write 

νδήγεζε κε γξάςηκν κελχκαηνο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ          
(1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

  

23 In_Free ειεπζεξε νδεγεζε ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ (1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

24 
In_Read 

νδήγεζε κε δηάβαζκα κελχκαηνο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ                  
(1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

25 
In_Write 

νδήγεζε κε γξάςηκν κελχκαηνο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ                      
(1=ΝΑΗ ,0=ΥΗ) 

26 
Vi/Vm_In 

ν ιφγνο ηεο ηαρχηεηαο θάζε νδεγνχ πξνο ηελ κέζε ηαρχηεηα ησλ 
ππφιπνηπσλ νδεγψλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

27 
Vi/Vm_Out 

ν ιφγνο ηεο ηαρχηεηαο θάζε νδεγνχ πξνο ηελ κέζε ηαρχηεηα ησλ 
ππφιπνηπσλ νδεγψλ ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 
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ΔΙΚΟΝΑ 4.22: Απφζπαζκα πίλαθα δεδνκέλσλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο 

ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

νδεγνχ. 

 

4.4 ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

θνπφ απηήο ηεο παξαγξάθνπ απνηειεί ε πεξηγξαθή ηεο ηειηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ. ηηο παξαγξάθνπο 4.3.1 θαη 4.3.2 πεξηγξάθεθαλ νη πίλαθεο 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία.  

 

Μέζσ ησλ πηλάθσλ απηψλ δεκηνπξγήζεθε ηειηθά κία εληαία βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. ηνπο πίλαθεο 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο κεηξήζεηο ηνπ πξνζνκνησηή πξνζηέζεθε θαη 

ν πίλαθαο κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα θάζε νδεγφ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθε κία εληαία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

επηξξνήο ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ. 
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4.5 ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

 

Αθνινπζνχλ νξηζκέλα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ επεμεξγαζία ησλ ηειηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4-6: Σαρχηεηα, ρξφλνο αληίδξαζεο θαη αηπρήκαηα ζε αζηηθφ θαη 
ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο θαινθαηξία, βξνρή, λχρηα 

θαη ηνπο παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελχκαηνο. 

 

 

 

 

Απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη, νη νδεγνί φηαλ γξάθνπλ θαη 

δηαβάδνπλ κήλπκα, έρνπλ κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο αιιά παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο θαη πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα παξά φηαλ 

νδεγνχλ ειεχζεξα. Δπηπξφζζεηα, ε νδήγεζε ηε λχρηα θαη ππφ βξνρή νδεγεί 

ζε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο αιιά αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο θαη ησλ 

αηπρεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ νδήγεζε ππφ θαιφ θαηξφ. 
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 ΠΙΝΑΚΑ 4-7: Πίλαθαο πνζνζηνχ αηπρεκάησλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ην 
θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν είρε νζφλε αθήο αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο  

θαη ην νδηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

Απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη, νη νδεγνί πνπ είραλ θηλεηφ κε 
νζφλε αθήο είραλ πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νδεγνχο πνπ 
είραλ θηλεηφ ηειέθσλν κε πιήθηξα. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4-4: πρλφηεηα δηαβάζκαηνο θαη γξαςίκαηνο κελπκάησλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4-5: πρλφηεηα ζηάζεο ηνπ νρήκαηνο γηα γξάςηκν κελχκαηνο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. 

 

 

 

4.6 ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ 
ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

Μεηά ηε δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ ζην ινγηζκηθφ EXCEL, 

αθνινχζεζε ε εηζαγσγήο ηνπο ζην πεδίν δεδνκέλσλ (data view) ηνπ εηδηθνύ 

παθέηνπ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. ηε ζπλέρεηα θαζνξίζηεθε ην φλνκα, ν 

ηχπνο, θαη ν αξηζκφο ησλ ςεθίσλ θάζε κεηαβιεηήο ζην πεδίν ησλ 

κεηαβιεηψλ (variable view).  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην πξφγξακκα απηφ αλαγλσξίδεη κφλν ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο κε ιηγφηεξα απφ 8 ςεθία θαη φιεο νη ζηήιεο απνηεινχληαη απφ 

αξηζκνχο θαη φρη απφ θείκελν. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηελ αληηγξαθή ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ επηιέρζεθε ε εληνιή εηδηθή επηθφιιεζε 

(paste special) → ηηκέο (values) ψζηε λα κεηαθεξζνχλ κφλν νη ηηκέο ησλ 

θειηψλ. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ιείπεη θάπνηα ηηκή, ζηε ζέζε ηεο 

εηζάγεηαη εηδηθή ζηαζεξά (9999,000) ε νπνία δελ ιακβάλεηαη ππφςελ ζηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 
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Δπίζεο, έγηλε δηάθξηζε θάζε κεηαβιεηήο ζε ζπλερή (scale), δηαηεηαγκέλε 

(ordinal) θαη δηαθξηηή (nominal). Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε εληνιή analyze, κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ηφζν ζην ινγηζκηθφ EXCEL φζν θαη ζην εηδηθφ 

ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, δεκηνπξγήζεθε κία εληαία βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα:  

 

1. Descriptive statistics: Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή 

ρξήζηκσλ πεξηγξαθηθψλ ζπλαξηήζεσλ, φπσο απηή ηεο κέζεο ηηκήο, 

ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ηνπ κέγηζηνπ θαη ηνπ ειάρηζηνπ (analyze → 

descriptive statistics → Descriptives→ options).  

 

2. Correlate: Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπζρέηηζεο 

αλάκεζα ζε δεπγάξηα κεηαβιεηψλ. Οη κεηαβιεηέο πνπ ελδηαθέξνπλ 

εηζάγνληαη ζην πιαίζην Variables (analyze → correlate → bivariate 

correlations). Υξήζηκεο επηινγέο είλαη νη Pearson ή νη Spearman 

ζπζρεηίζεηο. 

 

3. Regression: Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία πνπ εθηειεί δηάθνξα είδε 

αλαιχζεσλ παιηλδξφκεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο μεθηλά κε ηε 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε, νπφηε θαη επηιέγεηαη ε εληνιή Linear 

(analyze → regression→ linear). Δπίζεο γηα ην ζθνπφ ηνπ πεηξάκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, νπφηε θαη 

επηιέγεηαη ε εληνιή Linear (analyze → regression→ binary logistic). 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 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4                                            ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

- 93 - 

φζεο κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζην πιαίζην Independent(s) κε ηε ζεηξά 

πνπ γξάθνληαη εθεί. 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ φζσλ πεξηγξάθεθαλ ζην εδάθην απηφ, παξνπζηάδεηαη ζηηο 

επφκελεο εηθφλεο. 

ΔΙΚΟΝΑ 4.23: Παξάδεηγκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

ΔΙΚΟΝΑ 4.24: Παξάδεηγκα θαζνξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ ζην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4.25: Παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ ζπλαξηήζεσλ ζην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο. 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4.26: Δπηινγή πεξηγξαθηθψλ ζπλαξηήζεσλ ηεο κέζεο ηηκήο, ηεο ηππηθήο 

απφθιηζεο, ηνπ κεγίζηνπ θαη ηνπ ειαρίζηνπ ζην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4.27: Γηαδηθαζία ζπζρέηηζεο κεηαβιεηψλ ζην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4.28: Αλάιπζε κε γξακκηθή παιηλδξφκεζε ζην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4.29: Αλάιπζε κε ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε ζην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4.30: Οξηζκφο εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ γηα ηε γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε ζην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 
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ΔΙΚΟΝΑ 4.31: Οξηζκφο εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ γηα ηε ινγηζηηθή 

παιηλδξφκεζε ζην ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.
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5.  ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

5.1 ΓΔΝΙΚΑ 

 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο 

κεζνδνινγίαο, θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.  

 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην πξαγκαηνπνηήζεθε κε δχν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο: ηε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε θαη ηε ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο.  

 

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 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. 

 

εκαληηθφ ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ θαηαιακβάλεη ην ππνθεθάιαην πνπ αθνξά 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηαθξίλεηαη ζηηο ηξεηο θάζεηο 

πνπ αθνινπζνχλ: 

 

 Παξνπζίαζε ησλ εμαγφκελσλ ζηνηρείσλ 

 Πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ  

 Δμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη ηφζν ηε καζεκαηηθή ζρέζε 

ηνπ κνληέινπ, φζν θαη ζρεηηθά δηαγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε γξαθηθή 

απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ.  
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Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη μερσξηζηέο ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο, δχν γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο 

νδήγεζεο, δχν γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κέζνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο 

θαη δχν γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα. 

ε θάζε ζηαηηζηηθφ πξφηππν εμεηάζηεθε ε επηξξνή ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ 

γξαςίκαηνο κελπκάησλ ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ μερσξηζηά. Σα 

κνληέια πνπ αθνινπζνχλ πξνέθπςαλ κεηά απφ πιεζψξα δνθηκψλ, 

δηαδηθαζία ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε. 

  

5.2 ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ 
ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ 

 

ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο κέζεο ηαρύηεηαο νδήγεζεο θαη ζα δηεξεπλεζεί ε 

επηξξνή ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ ζε απηή. πλνιηθά 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δχν ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Με ηηο δχν ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο ζα δηεξεπλεζνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε κέζε ηαρχηεηα 

νδήγεζεο μερσξηζηά γηα αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 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 κε ηνλ ηχπν 

ηεο νδνχ. 

 

5.2.1 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΙΟΓΟΤ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο 

εμεηάζζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηνπο πίλαθεο 4.2 θαη 4.5. Ζ 

βάζε δεδνκέλσλ εηζήρζε ζην εηδηθό ινγηζκηθό 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). Οη κεηαβιεηέο πνπ αθνινπζνχλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ηειηθά ζηαηηζηηθά πξφηππα. 
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ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ: 

 

logV:       κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο. 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ  ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ: 

 

Out_Free: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νδεγεί ειεχζεξα ζε         

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ (1=Ναη, 0=ρη). 

Out_Read: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα δηάβάδεη κήλπκα ζε 

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ (1=Ναη, 0=ρη). 

In_Read:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα δηαβάδεη κήλπκα ζε αζηηθφ 

πεξηβάιινλ (1=Ναη, 0=ρη). 

Ιn_Write: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα γξάθεη κήλπκα ζε ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ (1=Ναη, 0=ρη). 

acc:  κέζε ηηκή επηηάρπλζεο (m/s2). 

rpm:  κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα κεραλήο νρήκαηνο. 

rspur:  κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε κέηξα. 

rspur_min: ειάρηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε κέηξα. 

touch:        εάλ ν νδεγφο έρεη θηλεηφ κε νζφλε αθήο (1=Ναη, 0=ρη) 

out_freq1:  εάλ νδεγεί ζπρλά ζε ππεξαζηηθή νδφ (1=Ναη, 0=ρη) 

in_freq1:  εάλ νδεγεί ζπρλά ζε αζηηθή νδφ (1=Ναη, 0=ρη) 

b_sms1:  εάλ ν νδεγφο αιιάδεη νδεγηθή ζπκπεξηθνξά κεηψλνληαο ηαρχηεηα 

φηαλ δηαβάδεη/γξάθεη κήλπκα (1=Ναη, 0=ρη). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη κεηαβιεηέο logV, acc, rpm, rspur, rspur_min νξίζηεθαλ 

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

δηαθξηηέο (nominal) ζηηο νπνίεο αληηζηνηρήζεθαλ νη ηηκέο 0 θαη 1.  

 

5.2.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

 

Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ παξάγξαθν 

απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εληνιήο Analyze.  

Απηφ πνπ ελδηαθέξεη αξρηθά, είλαη ε δηακφξθσζε κηαο πιεξέζηεξεο εηθφλαο 

γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ, κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο 
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ζηαηηζηηθήο. Αθνχ επηιεγεί ε εληνιή Analyze, αθνινπζεί ε επηινγή ηεο εληνιήο 

Descriptive statistics θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηινγή Descriptives, πξνθεηκέλνπ 

γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ πεξηγξαθηθώλ ζπλαξηήζεσλ (analyze → 

descriptive statistics → descriptives → options). Οη ζπλαξηήζεηο πνπ 

επηιέγνληαη είλαη εθείλε ηεο κέζεο ηηκήο, ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ηνπ κέγηζηνπ 

θαη ηνπ ειάρηζηνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη, νη πξναλαθεξζείζεο ζπλαξηήζεηο 

έρνπλ λφεκα κφλν γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο. Δπνκέλσο, ζην πιαίζην ησλ 

κεηαβιεηψλ (variables) εηζάγνληαη κφλν νη κεηαβιεηέο logV (κέζε ηαρχηεηα 

νδήγεζεο), acc (κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζε m/s2), rpm (κέζνο αξηζκφο 

ζηξνθψλ θηλεηήξα κεραλήο νρήκαηνο), rspur (κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ 

ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε κέηξα), rspur_min (ειάρηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ 

ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε κέηξα). πγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-1: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-2: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ππεξαζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 
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5.2.3 ΤΥΔΣΙΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Σν επφκελν βήκα αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηώλ. Δθείλν πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε κέγηζηε δπλαηή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη κεδεληθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ηεο 

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. Μεηά απφ πιεζώξα δνθηκώλ πξνέθπςαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ηεο ζπζρέηηζεο ηφζν γηα ηηο 

ζπλερείο, φζν θαη γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζηα 

ηειηθά κνληέια. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-3: Απφξξηςε κεηαβιεηήο ιφγσ ζεηηθήο ζπζρέηηζήο ηεο κε άιιε               
κεηαβιεηή ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο  ζην ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 5-4: πζρέηηζε δηαθξηηψλ ηειηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο 
ηαρχηεηαο νδήγεζεο ππεξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5-5: Απφξξηςε κεηαβιεηήο ιφγσ ζεηηθήο ζπζρέηηζήο ηεο κε άιιε                 
κεηαβιεηή ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 5-6: πζρέηηζε δηαθξηηψλ ηειηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ 

αζηηθνχ πεξηβάιινληνο νδήγεζεο. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-7: πζρέηηζε ζπλερψλ ηειηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο 
ηαρχηεηαο νδήγεζεο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑ 5-8: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο 
νδήγεζεο ππεξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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πσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ αλάπηπμε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ, 

απαηηείηαη ε κε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηφ. πσο ππνινγίζζεθε δελ παξαηεξείηαη θακία 

ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δηαθξηηψλ θαη ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 0.01. πλεπψο νη αλεμάξηεηεο απηέο κεηαβιεηέο ζσζηά 

ειήθζεζαλ ππφςε ζηα ηειηθά κνληέια ηεο κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο. 

 

5.2.4 ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ 

 

Σν επφκελν ζηάδην ηεο αλάιπζεο ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο 

παιηλδξόκεζεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε 

δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ 

ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αζθάιεηα λέσλ νδεγψλ.  

 

Ζ επηξξνή ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ νδεγνχ ζα κειεηεζεί κέζσ ησλ κνληέισλ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο. Δπεηδή έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηινγή 

ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο είλαη ε θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή αλαπηχρζεθαλ πην θάησ ηα δηαγξάκκαηα ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαη 

ζε επφκελν ππνθεθάιαην ηα δηαγξάκκαηα ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-1: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο 

ηαρχηεηαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-2: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο 

ηαρχηεηαο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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5.2.5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ 

 

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 θαζνξηζκόο ησλ 

εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ. 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, δίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο αλάιπζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ κνληέινπ. 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αλαπηχρζεθαλ αξθεηά κνληέια γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή. κσο 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 παιηλδξόκεζεο, φπσο απηά 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

5.2.6 ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ 

 

ηελ 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 θπζηθόο ινγάξηζκνο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  
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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 1,7. 

Οη κεηαβιεηέο βξνρή (Rainy) θαη λχρηα (Night) κεηά απν πιεζψξα δνθηκψλ 

πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληεο θαη γηα απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν δελ 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην ηειηθά κνληέια ηνπ αζηηθνχ θαη ππεξαζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-9: Δλδεηθηηθά απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο  

             ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζηαηηζηηθά αζήκαληε ηελ κεηαβιεηή βξνρή. 
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ΠΙΝΑΚΑ 5-10: Δλδεηθηηθά απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο ζην 
αζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζηαηηζηηθά αζήκαληε ηελ κεηαβιεηή λχρηα. 

 

 ΠΙΝΑΚΑ 5-11: Σειηθά απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο ζην 
αζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-3: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-12: Δλδεηθηηθά απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο 

ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζηαηηζηηθά αζήκαληεο ηηο κεηαβιεηέο βξνρή θαη 

λχρηα. 
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ΠΙΝΑΚΑ 5-13: Σειηθά απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο  

ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 

 

 
 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-4: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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Παξαηεξνύκε ηα εμήο:  

 

i. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 ηζνχηαη κε 0,700 ζην κνληέιν πνπ 

κειεηήζεθε ην αζηηθφ ηκήκα ηεο δηαδξνκήο, ελψ ζην κνληέιν πνπ 

κειεηήζεθε ην ππεξαζηηθφ ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ηζνχηαη κε 0,542.  

 

ii. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ ζπληειεζηή t 

κεγαιχηεξν απφ 1,7, άξα παξνπζηάδνπλ πςειφ επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. 

 

iii. Ζ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα 

κελπκάηνο εκπεξηέρνληαη θαη ζηα δχν ζηαηηζηηθά κνληέια. 

 

5.2.7  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

 Παξαπάλσ παξνπζηάζηεθαλ ηα ηειηθά κνληέια ηε ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο γηα ηελ κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο, ησλ νπνίσλ νη 

καζεκαηηθέο ζρέζεηο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. 

 

 ΜΟΝΣΔΛΟ 1: Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε θαηά 

ηελ εμέηαζε αζηηθνύ ηκήκαηνο είλαη: 

      

logV= -0.177*In_Read -0,244*In_Write -0.045*rspur +(6.94*10-5)*rpm     

-0.014*touch +0.030*in_freq1 +1.428 

 

          Ζ παξαπάλσ ζρέζε γξάθεηαη σο εμήο: 

 

V=10{-0.177*In_Read -0,244*In_Write -0.045*rspur +(6.94*10-5)*rpm -0.014*touch +0.030*in_freq1 +1.428} 

 

 ΜΟΝΣΔΛΟ 2: Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε θαηά 

ηελ εμέηαζε ππεξαζηηθνύ ηκήκαηνο είλαη: 

 

logV= 0.134*Out_Read +0.157*Out_Free -0.035*rspur_min +0.006*acc  

-0.021touch +0.022out_freq1 –0.021b_sms1 +1.326 
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    Ζ παξαπάλσ ζρέζε γξάθεηαη σο εμήο: 

 

V= 10{0.134*Out_Read +0.157*Out_Free -0.035*rspur_min +0.006*acc  -0.021touch +0.022out_freq1 –

0.021b_sms1 +1.326} 

 

φπνπ: 

 

logV:           κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο 

Out_Free: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νδεγεί ειεχζεξα ζε 

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ (1=Ναη, 0=ρη) 

Out_Read: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα δηάβάδεη κήλπκα ζε 

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ (1=Ναη, 0=ρη) 

In_Read:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα δηαβάδεη κήλπκα ζε αζηηθφ 

πεξηβάιινλ (1=Ναη, 0=ρη) 

Ιn_Write: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα γξάθεη κήλπκα ζε αζηηθφ 

πεξηβάιινλ (1=Ναη, 0=ρη) 

acc:  κέζε ηηκή επηηάρπλζεο (m/s2) 

rpm:  κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα κεραλήο νρήκαηνο 

rspur:  κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε κέηξα 

rspur_min: ειάρηζηε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε κέηξα 

touch:        εάλ ν νδεγφο έρεη θηλεηφ κε νζφλε αθήο (1=Ναη, 0=ρη) 

out_freq1:  εάλ νδεγεί ζπρλά ζε ππεξαζηηθή νδφ (1=Ναη, 0=ρη) 

in_freq1:  εάλ νδεγεί ζπρλά ζε αζηηθή νδφ (1=Ναη, 0=ρη) 

b_sms1:  εάλ νδεγφο αιιάδεη νδεγηθή ζπκπεξηθνξα κεηψλνληαο ηαρχηεηα 

φηαλ δηαβάδεη/απνζηέιιεη γξαπηφ κήλπκα (1=Ναη, 0=ρη) 

 

ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΟΓΖΓΖΖ Δ ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Σν ζεηηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο «Out_Free», (κε ζπληειεζηή κεγαιχηεξν 

απν ηε κεηαβιεηή Οut_Read) ζην δεχηεξν κνληέιν, απνδεηθλχεη φηη, αχμεζε 

ηεο ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο, ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ. Πην απιά, ην ζεηηθφ πξφζεκν δειψλεη φηη, ε ειεύζεξε 
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νδήγεζε (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο θαη ηηκή 0 ζηελ κεηαβιεηή Οut_Read) 

επηθέξεη αύμεζε ζηελ ηαρύηεηα ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε 

πάληνηε κε ην γξάςηκν κελχκαηνο. Γειαδή, έρνληαο σο βάζε αλαθνξάο ην 

γξάςηκν κελύκαηνο πξνθχπηεη φηη, νη νδεγνί πνπ γξάθνπλ κήλπκα έρνπλ 

ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε 

νδήγεζε. Σν απνηέιεζκα απηφ ζεσξείηαη εχινγν, θαζψο ε ειεχζεξε νδήγεζε 

επηθέξεη αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο νδεγνχο κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ 

ηαρχηεηα ζε ζχγθξηζε κε ην γξάςηκν κελχκαηνο. Ζ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπ νδεγνχ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην γξάςηκν κελπκαηνο, νδεγεί ζε κείσζε 

ηεο ηαρχηεηαο. Ζ ειάηησζε ηεο ηαρχηεηαο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ 

αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ, ιεηηνπξγεί σο αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο ζηηο 

απμεκέλεο πλεπκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθαιεί ην γξάςηκν κελπκάηνο θαηά 

ηελ νδήγεζε.  

 

Αλαθέξεηαη φηη, ε κεηαβιεηή «Out_Free» ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 

δεχηεξν κνληέιν, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t είλαη 12,365. 

 

ΓΗΑΒΑΜΑ ΜΖΝΤΜΑΣΟ Δ ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Σν ζεηηθν πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο «Out_Read», (κε ζπληειεζηή κηθξφηεξν 

απν ηελ κεηαβιεηή Οut_Free) ζην δεχηεξν κνληέιν, απνδεηθλχεη φηη, αχμεζε 

ηεο ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο, ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ. Πην απιά, ην ζεηηθφ πξφζεκν δειψλεη φηη, ην 

δηάβαζκα κελύκαηνο (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο θαη ηηκή 0 ζηελ κεηαβιεηή 

Οut_Free) επηθέξεη αύμεζε ζηελ ηαρύηεηα ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζε 

ζρέζε πάληνηε κε ην γξάςηκν κελχκαηνο. Γειαδή, έρνληαο σο βάζε 

αλαθνξάο ην γξάςηκν κελχκαηνο (θαη φρη ηελ ειεχζεξε νδήγεζε φπσο ζην 

κνληέιν 1) πξνθχπηεη φηη, νη νδεγνί πνπ γξάθνπλ κήλπκα έρνπλ ρακειφηεξεο 

ηαρχηεηεο ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα κελχκαηνο. 

Σν απνηέιεζκα απηφ ζεσξείηαη εχινγν, θαζψο ην δηάβαζκα κελχκαηνο 

ζεσξείηαη εχθνιφηεξν γηα ηνπο νδεγνχο ζε ζχγθξηζε κε ην γξάςηκν 

κελχκαηνο, κε απνηέιεζκα λα απμάλνπλ ηαρχηεηα. Ζ απφζπαζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην γξάςηκν κελχκαηνο, νδεγεί ζε 

κείσζε ηεο ηαρχηεηαο. ζν πην δχζθνιν ζεσξνχλ νη νδεγνί ηνλ παξάγνληα 
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απφζπαζεο ηφζν πην πνιχ κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπο. Ζ ειάηησζε ηεο 

ηαρχηεηαο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ, ιεηηνπξγεί 

σο αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο ζηηο απμεκέλεο πλεπκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ 

πξνθαιεί ην γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηελ νδήγεζε. 

 

Αλαθέξεηαη φηη, ε κεηαβιεηή «Out_Read» ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 

δεχηεξν κνληέιν, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t είλαη 12,79. 

 

ΓΗΑΒΑΜΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΜΟ ΜΖΤΜΑΣΟ Δ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ησλ κεηαβιεηψλ «Ηn_Read», (κε ζπληειεζηή κηθξφηεξν 

απν ηελ κεηαβιεηή In_Write) θαη «Ηn_Write» ζην πξψην κνληέιν, ζπλεπάγεηαη 

φηη, αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ δηαθξηηψλ απηψλ κεηαβιεηψλ, ζπλεπάγεηαη κείσζε 

ηεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ. Πην απιά, ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη 

φηη, ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελχκαηνο (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζα 

εμεηαζηεί) επηθέξνπλ κείσζε ζηελ ηαρύηεηα ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ ζε 

ζρέζε πάληνηε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε. Γειαδή, έρνληαο σο βάζε 

αλαθνξάο ηελ ειεύζεξε νδεγεζε (θαη φρη ην γξάςηκν κελχκαηνο φπσο ην 

κνληέιν 2) νη νδεγνί πνπ δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ κήλπκα έρνπλ ρακειφηεξεο 

ηαρχηεηεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζεσξείηαη εχινγν, 

θαζψο ε ειεχζεξε νδήγεζε επηθέξεη αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο νδεγνχο κε 

απνηέιεζκα λα απμάλνπλ ηαρχηεηα ζε ζχγθξηζε κε ην δηάβαζκα θαη ην 

γξάςηκν κελχκαηνο. Ζ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελχκαηνο, νδεγεί ζε κείσζε 

ηεο ηαρχηεηαο. Ζ ειάηησζε ηεο ηαρχηεηαο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ 

αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ, ιεηηνπξγεί σο αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο ζηηο 

απμεκέλεο πλεπκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθαιεί ε απνζηνιή θαη ιήςε 

γξαπηψλ κελπκάησλ θαηά ηελ νδήγεζε.  

 

Αλαθέξεηαη φηη, νη κεηαβιεηέο «Ηn_Read» θαη «Ηn_Write» ζεσξoχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην δεχηεξν κνληέιν, θαζψο νη απφιπηεο ηηκέο ηνπ 

δείθηε t είλαη 18,43 θαη 24,45 αληίζηνηρα. 
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ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ 

 

Ζ ζπλερήο κεηαβιεηή «αcc» παξνπζηάδεηαη ζην δεχηεξν 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, αύμεζε ζηελ κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζπλεπάγεηαη 

αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ νδεγνύ. 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 «αcc» ζην δεχηεξν κνληέιν είλαη 

13,95, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηήο 

ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%. 

 

ΜΔΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΟΦΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΜΖΥΑΝΖ ΟΥΖΜΑΣΟ 

 

Ζ κεηαβιεηή «rpm» παξνπζηάδεηαη ζην πξψην κνληέιν κε ζεηηθφ πξφζεκν. 

Παξαηεξείηαη φηη, απμεκέλνο κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα νδεγεί ζε 

αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζεσξείηαη εχινγν θαζψο είλαη 

θπζηθφ φηη, ε νδήγεζε ζε απμεκέλεο ζηξνθέο επηθέξεη αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο 

ηνπ νρήκαηνο. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο «rpm» είλαη 15,88 ζην πξψην 

κνληέιν γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο 

κεηαβιεηήο. 

 

ΜΔΖ ΚΑΗ ΔΛΑΥΗΣΖ ΑΠΟΣΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΣΖ ΟΓΟΤ 

 

Ζ ζπλερείο κεηαβιεηέο «rspur» θαη «rspur_min» εκθαλίδoνληαη ζην πξψην 

θαη δεχηεξν καζεκαηηθφ κνληέιν ηαρχηεηαο κε αξλεηηθφ πξφζεκν. 

Παξαηεξήζεθε δειαδή φηη, αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ κεηαβιεηψλ ζπλεπάγεηαη 

κείσζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ. πλεπψο, ε αχμεζε ηεο κέζεο θαη 

ειάρηζηεο απφζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ην θεληξηθφ άμνλα ηεο νδνχ επηθέξεη 
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κείσζε ηεο ηαρύηεηαο. Σν πην πάλσ ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί 

απφ ην φηη, νη πην επηζεηηθνί νδεγνί, βξίζθνλαη θνληά ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ θαη 

αλαπηχζζνπλ κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ελψ νη πην δεηινί θαη αλαζθαιείο 

νδεγνχλ κε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο πην θνληά ζηελ δεμηά νξηνγξακκή θαη 

απνκαθξχλνληαη απν ηνλ άμνλα ηεο νδνχ πνπ απνηειεί πηζαλε αηηία 

ζχγθξνπζεο κε ηα νρήκαηα απφ ην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο. Απηή ε 

ζρέζε ελδερνκέλσο εμεγείηαη θαη απφ ην φηη, θαζψο κεηψλεηαη ε απφζηαζε 

απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ν νδεγφο έρεη κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηα νρήκαηα 

ηεο αληίζεηεο θπθινθνξίαο θαη έηζη έρεη πεξηζζφηεξε άλεζε ζηελ νδήγεζε κε 

απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο.  

 

Ο ΟΓΖΓΟ ΔΥΔΗ ΚΗΝΖΣΟ ΜΔ ΟΘΟΝΖ ΑΦΖ 

 

Ζ δηαθξηηή κεηαβιεηή «touch» ρσξίδεη ηνπο νδεγνχο ζε δχν θαηεγνξίεο. Σνπο 

νδεγνχο πνπ ην θηλεηφ ηνπο είλαη κε νζφλε αθήο (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο) θαη 

απηνχο πνπ ην θηλεηφ ηνπο είλαη κε θνπκπηά (ηηκή 0 ηεο κεηαβιεηήο). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φινη νη νδεγνί ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα 

γξάςνπλ ηα κελχκαηα. Σν αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη θαη ζηα δχν 

καζεκαηηθά κνληέια φηη, νη νδεγνί πνπ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν δελ είλαη κε 

θνπκπηά θαη άξα ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν ησλ κελπκάησλ έγηλε κέζσ 

θηλεηνχ κε νζφλε αθήο παξνπζίαζαλ κηθξόηεξεο ηαρύηεηεο. Δλδερνκέλσο νη 

νδεγνί απηνί (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο) δελ κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο θαηά ηελ νδήγεζε γηαηί πξέπεη λα βιέπνπλ κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη δηάξθεηα ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν γηα λα ειέγρνπλ 

ηελ νξζφηεηα ηνπ κελχκαηφο ηνπο.  

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο 

«touch» είλαη 2,045 θαη 1,818 ζην πξψην θαη δεχηεξν κνληέιν αληίζηνηρα. 

 

ΤΥΝΟΗ ΥΡΖΣΔ ΟΓΟΤ 

 

Οη κεηαβιεηέο «in_freq1» θαη «out_freq1» παξνπζηάδνληαη θαη ζηα δχν 

κνληέια κε ζεηηθφ πξφζεκν. Παξαηεξείηαη φηη, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο 

δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο νδεγεί ζε αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο. Ζ κεηαβιεηέο 
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απηέο είραλ εηζαρζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ σο δηαθξηηέο θαη πξνέθπςαλ απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην. Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη, νη νδεγνί 

πνπ είλαη ζπρλνί ρξήζηεο ηεο νδνχ, εκθαλίδνληαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

ηαρχηεηα απφ ηνπο ππφινηπνπο ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ. Ζ 

επηξξνή απηή θαίλεηαη ινγηθή θαζψο νη νδεγνί πνπ είλαη ζπρλνί ρξήζηεο είλαη 

πην εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηαρχηεηα.  

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t είλαη 1,92 θαη 2,31 ζην πξψην θαη δεχηεξν 

κνληέιν αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

ησλ κεηαβιεηψλ.  

 

ΜΔΗΧΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΓΗΑ ΓΡΑΦΗΜΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ 

 

Ζ δηαθξηηή κεηαβιεηή «b_sms1» εκπεξηέρεηαη ζην δεχηεξν κνληέιν πνπ 

αθνξά ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νδήγεζεο. Ζ κεηαβιεηή απηή ρσξίδεη ηνπο 

νδεγνχο ζε δχν θαηεγνξίεο. Σνπο νδεγνχο πνπ κεηψλνπλ ηαρχηεηα γηα λα 

δηαβάζνπλ θαη λα γξάςνπλ κήλπκα (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο) θαη απηνχο πνπ 

δελ αληηδξνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε παξφκνηα πεξίπησζε (ηηκή 0 ηεο 

κεηαβιεηήο). Σν αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη ελδερνκέλσο φηη, νη νδεγνί πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν θαη κεηψλνπλ ηαρχηεηα ζηελ θαζεκεξίλε δψε γηα 

λα δηαβάζνπλ θαη λα γξάςνπλ κήλπκα, νδεγνύλ πην αξγά απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. Δλδερνκέλσο νη νδεγνί απηνί (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο) νδεγνχλ 

πην αξγά επεηδή αληηιακβάλνληαη ηνλ απμεκέλν θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ ή 

επεηδή έρνπλ κεησκέλε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.  

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο 

«b_sms1» είλαη 2,29. 

 

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. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-5: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-6: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 
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Απφ ηα 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 . ζν 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 ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Ο βαζκόο 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 1% 

κεηαβνιή ηεο αλεμάξηεηεο.  

 

Ζ ζρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ησλ κνληέισλ, πνπ 

αλαπηχρζεθαλ, ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε: 

 

ei = (ΓΤi  / ΓXi) . (Xi / Yi) = βi . (Xi / Yi) 
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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.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ε έλλνηα ηεο επηξξνήο έρεη λφεκα κφλν γηα ζπλερείο 

κεηαβιεηέο θαη φρη γηα δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, αιιά ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ππνινγίζηεθε ε 

ζρεηηθή επηξξνή θαη γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο σο κηα ζεσξεηηθή έλλνηα, 

κφλν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζεσξεηηθά κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ εθάζηνηε κνληέινπ ζε φηη αθνξά ζηελ επηξξνή ηνπο ζηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-14: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ ηαρχηεηαο 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5                   ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

- 122 - 

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 παξαηεξνχκε φηη: 

  

 ΜΟΝΣΔΛΟ 1: εμέηαζε αζηηθνύ ηκήκαηνο: 

 

Παξαηεξείηαη φηη, ε κεηαβιεηή «κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα» 

παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο. Ζ επηξξνή απηή είλαη 30,20 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην 

αλ θάπνηνο είρε θηλεηφ κε νζφλε αθήο. Ζ κεηαβιεηή «γξάςηκν κελχκαηνο» 

επεξεάδεη ηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο 1,40 θνξέο πεξηζζόηεξν ζε 

ζρέζε κε ην «δηάβαζκα κελχκαηνο». Οη κεηαβιεηέο «ζπρλνί ρξήζηεο 

νδνχ» θαη «κέζε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ» παξνπζηάδνπλ 0,12 

θαη 0,62 θνξέο κηθξφηεξε επηξξνή ζε ζχγθξηζε κε ηε κεηαβιεηή «γξάςηκν 

κελχκαηνο».  

 

 ΜΟΝΣΔΛΟ 2: εμέηαζε ππεξαζηηθνύ ηκήκαηνο: 

 

Παξαηεξείηαη φηη, ε κεηαβιεηή «επηηάρπλζε» παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο θαη ε επηξξνή απηή είλαη 

20.60 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην αλ ν νδεγφο είρε θηλεηφ κε 

«νζφλε αθήο». Ζ κεηαβιεηή «ειεχζεξε νδήγεζε» παξνπζηάδεη 1,20 θνξέο 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «δηάβαζκα κελχκαηνο» ελψ ε κεηαβιεηή «ειάρηζηε απφζηαζε 

απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ» επεξεάδεη ηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο 0,40 

θνξέο ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη, ηα ζεηηθά πξφζεκα ησλ κεηαβιεηψλ «ειεχζεξε νδήγεζε» θαη 

«δηάβαζκα κελχκαηνο» απνδεηθλχνπλ φηη, ε ηαρχηεηα απμάλεηαη ζε ζρέζε 

κε ην αλ ν νδεγφο γξάθεη κήλπκα. Γειαδή, νη νδεγνί πνπ γξάθνπλ 

κήλπκα έρνπλ ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο απφ ηνπο νδεγφπο πνπ νδεγνχλ 

ειέπζεξα ή δηαβάδνπλ κήλπκα. Οκνίσο θαη νη νδεγνί πνπ δηαβάδνπλ 
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κήλπκα έρνπλ κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ζε ζρέζε κε ην αλ γξάθνπλ κήλπκα 

αιιά, κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ ειέπζεξε νδήγεζε.  

 

Χο γεληθά ζπκπεξάζκαηα αλαθέξεηαη φηη: 

 

 Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο 

κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο θαη ζηα δχν κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ. 

Δηδηθφηεξα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα δχν κνληέια νη νδεγνί φηαλ 

δηαβάδνπλ κήλπκα έρνπλ κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο παξά φηαλ γξάθνπλ 

κήλπκα ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο πλεπκαηηθήο εγξήγνξζεο 

πνπ απαηηεί ην γξάςηκν κελχκαηνο. 

 Ζ κεηαβιεηή «δηάβαζκα κελύκαηνο» έρεη κεγάιε επηξξνή ζηελ 

ηαρχηεηα φπσο θάλεθε θαη ζηα δχν κνληέια. πγθεθξηκέλα έρεη 6 

θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ ηαρχηεηα νδήγεζεο ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «ζπρλνί ρξήζηεο νδνχ» θαη ζηα δχν κνληέια. Ζ κεηαβιεηή 

«κέζνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα» δελ επέθεξε θακία αιιαγή ζηελ 

ηαρχηεηα νδήγεζεο φηαλ δηεξεπλήζεθε ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ κεγαιχηεξε επηξξνή παξνπζηάδεη ε 

κεηαβιεηή «επηηάρπλζε» πνπ επηθέξεη 3 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή 

ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «δηάβαζκα κελχκαηνο». 

 Ζ κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο επεξεάδεηαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ απφ ηε 

κέζε απόζηαζε απν ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ελψ ζην ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ απφ ηελ ειάρηζηε απφζηαζε απν ηνλ άμνλα ηεο νδνπ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ην κνληέιν ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο νη νδεγνί 

πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζην άμνλα ηνπ δξφκνπ ερνπλ κεγαιχηεξεο 

ηαρχηεηεο κε ηελ κεηαβιεηή «δηάβαζκα κελχκαηνο» λα έρεη κφιηο 1,17 

θφξεο κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηελ κεηάβιεηε «απνφζηαζε 

απν ηνλ άμνλα ηεο νδνχ». Αλαθνξηθά κε ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ε 

κεηαβιεηή «ειάρηζηε απφζηαζε απν ηνλ άμνλα ηεο νδνπ» πξνέθπςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απφ ην αξλεηηθφ πξφζεκφ ηεο κεηαβιεηήο 

πξνθχπηεη φηη, νη νδεγνί κε κεγαιχηεξεο ειάρηζηεο απνζηάζεηο απν ηνλ 

άμνλα ηεο νδνπ παξνπζηάδαλ κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο. Ζ κεηαβιεηή 

«ειάρηζηε απφζηαζε απν ηνλ άμνλα ηεο νδνπ» παξνπζηάδεη 0,35 
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θνξέο κηθξφηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηελ κεηάβιεηε «δηάβαζκα 

κελχκαηνο». 

 Οη κεηαβιεηή «νζόλε αθήο» παξνπζηάδεη 12,4 θαη 6,8 θνξέο 

κηθξφηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «δηάβαζκα κελχκαηνο 

ζηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 

αληίζηνηρα. πκπεξαίλεηαη φηη, νη νδεγνί πνπ έρνπλ θηλεηφ κε νζφλε 

αθήο ελδερνκέλσο επεηδή βιέπνπλ πην ζπρλά θαη κε κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα ην θηλεηφ ηειέθσλν ηείλνπλ λα κεηψζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

ηαρχηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο νδεγνχο. 

  Ζ κεηαβιεηή «δηάβαζκα κελχκαηνο» έρεη δηπιάζηα επηξξνή ζην 

αζηηθό πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ην ππεξαζηηθφ. πκπεξαίλεηαη 

ινηπφλ φηη νη νδεγνί ηείλνπλ λα κεηψζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηαρχηεηα 

ηνπο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ φηαλ δηαβάδνπλ κήλπκα ελδερνκέλσο 

ιφγσ, ησλ πνιιψλ άιισλ παξαγφλησλ απφζπαζεο πνπ ππάξρνπλ 

εληφο κηαο πφιεο φπσο ηα θηήξηα, ηα θαηαζηήκαηα, ηα ζηαζκεπκέλα 

νρήκαηα, νη πεδνί, νη ζπρλέο δηαζηαπξψζεηο, ηα ζήκαηα θπθινθνξίαο 

πνπ δελ είλαη ηφζν ζπρλά ζην ππεξαζηηθφ δίθηπν. 

 Eπηζεκαηλεηαη φηη, εμεηάζηεθαλ θαη ειέρζεζαλ θαη νη κεηαβιεηέο 

«λύρηα» θαη «βξνρή» νη νπνίεο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληεο σο 

πξνο ηελ κέζε ηαρχηεηα.  

 

5.2.9 ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ 

 

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. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-7: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ηνλ κέζν αξηζκφ ζηξνθψλ 

θηλεηήξα ζε αζηηθή πεξηνρή γηα αλάγλσζε-εγγξαθή κελχκαηνο θαη ειεχζεξεο 

νδήγεζεο (rspur=1,7m, touch=0, in_freq1=1). 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-8: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ηνλ κέζν αξηζκφ ζηξνθψλ 

θηλεηήξα ζε αζηηθή πεξηνρή γηα ζπρλνχο ή φρη ρξήζηεο (In_Read=1, In_Write=0, 

rspur=1,7m,touch=0). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-9: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ηνλ κέζν αξηζκφ ζηξνθψλ 

θηλεηήξα ζε αζηηθή πεξηνρή γηα ρξήζηεο κε θαη ρσξίο θηλεηφ κε νζφλε αθήο 

(In_Read=1, In_Write=0, rspur=1,7m, in_freq1=1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-10: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην 

άθξν ηεο νδνχ ζε ππεξαζηηθή πεξηνρή γηα αλάγλσζε-γξάςηκν κελχκαηνο θαη 

ειεχζεξεο νδήγεζεο (acc=35 m/s2, touch=0, out_freq1=1, b_sms=0). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-11: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην 

άθξν ηεο νδνχ ζε ππεξαζηηθή πεξηνρή γηα ζπρλνχο θαη κε ζπρλνχο ρξήζηεο (acc = 

35 m/s2, Out_Free=0, Out_Read=1, touch=0, b_sms=0) 

 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-12: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ηελ κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζε 

ππεξαζηηθή πεξηνρή γηα αλάγλσζε-εγγξαθή γξαπηνχ κελχκαηνο θαη ειεχζεξεο 

νδήγεζεο (rspur_min=1, touch=0, out_freq1=1, b_sms=0). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-13: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ηελ κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζε 

ππεξαζηηθή πεξηνρή γηα αλάγλσζε-εγγξαθή γξαπηνχ κελχκαηνο θαη ειεχζεξεο 

νδήγεζεο (rspur_min=1, touch=0, out_freq1=1, b_sms=0). 

 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-14: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ηελ κέζε ηηκή επηηάρπλζεο ζε 

ππεξαζηηθή πεξηνρή γηα ζπρλνχο θαη κε ζπρλνχο ρξήζηεο (Out_Free=0, 

Out_Read=1, rspur_min=1, touch=1, b_sms=0). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-15: πζρέηηζε κέζεο ηαρχηεηαο κε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην 

άθξν ηεο νδνχ ζε ππεξαζηηθή πεξηνρή γηα ρξήζηεο κε θαη ρσξίο θηλεηφ κε νζφλε 

αθήο (acc=35 m/s2, Out_Free=0, Out_Read=1, out_freq1=1, b_sms=0). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

• Οη νδεγνί κείσζαλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο φηαλ έγξαθαλ θαη δηάβαδαλ 

κήλπκα αλεμάξηεηα απφ ην αλ βξίζθνληαη ζε αζηηθφ ε ππεξαζηηθφ ηκήκα 

ηεο νδνχ. Ζ κείσζε απηή ήηαλ κεγαιχηεξε θαηά ηελ εγγξαθή ζε ζρέζε κε 

ηελ αλάγλσζε ηνπ κελχκαηνο. 

• Οη νδεγνί πνπ είραλ θηλεηφ κε νζόλε αθήο νδεγνχζαλ πην αξγά ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππφινηπνπο νδεγνχο ηφζν ζην αζηηθφ ηφζν θαη ζην ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

• Οη νδεγνί πνπ είλαη ζπρλνί ρξήζηεο νδήγεζαλ πην γξήγνξα ηόζν ζην 

αζηηθφ ηφζν θαη ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

• Ζ ηαρχηεηα ησλ νδεγψλ είλαη κεγαιχηεξε φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

αξηζκόο ζηξνθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θηλεηήξα ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

• Οη νδεγνί πνπ είραλ κεγάιεο επηηαρύλζεηο ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 

νδήγεζαλ πην γξήγνξα. 
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5.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ 
ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ ΑΝΣΙΓΡΑΗ Δ 
ΑΠΡΟΟΠΣΟ ΤΜΒAΝ 

 

ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ζε έλα απξόζκελν ζπκβάλ θαη 

ζα δηεξεπλεζεί ε επηξξνή ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ ζε 

απηφλ, ζε αζηηθφ θαη ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νδήγεζεο. 

 

5.3.1 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΙΟΓΟΤ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Οη θαηαγεγξακκέλνη απφ ηνλ πξνζνκνησηή ρξφλνη αληίδξαζεο αθνχ 

επεμεξγάζηεθαλ, δεκηνπξγήζεθε βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία εηζήρζε ζην 

εηδηθό ινγηζκηθό 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). Μεηά απφ πάκπνιιεο δνθηκέο, αθνινπζνχλ νη 

κεηαβιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηειηθά ζηαηηζηηθά πξφηππα. Ζ 

δηαδηθαζία απηή έγηλε γηα αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ μερσξηζηα 

αθξηβψο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ην θάζε νδεγηθφ πεξηβάιινλ. 

 

ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ:  

 

logRΣ: ρξφλνο αληίδξαζεο νδεγνχ ζε απξφζκελν ζπκβάλ (sec) 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ: 

 

                      Night:        εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νδεγεί ζε ζπλζήθεο λχρηαο 

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 

Rainy:        εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νδεγεί ππφ βξνρή (1=ΝΑΗ, 

0=ΥΗ) 

                   Ιn_Read:    εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν αζηηθφ ηκήκα δηαβάδεη κήλπκα    

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 

                 Ιn_Write:    εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν αζηηθφ ηκήκα γξάθεη κήλπκα      

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 
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                 Οut_Read: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ππεξαζηηθφ ηκήκα δηαβάδεη κήλπκα 

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 

                   Out_Free: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ππεξαζηηθφ ηκήκα νδεγεί ειεχζεξα 

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 
rspur:         κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε κέηξα 

αccident:   εάλ ζπλέβε αηχρεκα (1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 

freq_sms: ζπρλή απνζηνιή κελπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο 

(1=Ναη, 0=Ορη) 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβιεηέο, ε κεηαβιεηή «rspur» 

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

σο δηαθξηηέο (nominal), ζηηο νπνίεο αληηζηνηρήζεθαλ νη ηηκέο 0 θαη 1.  

 

5.3.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

καζεκαηηθνχ κνληέινπ έρεη πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην (5.2.2).  

 

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο ησλ πεξηγξαθηθψλ ζπλαξηήζεσλ ησλ ζπλερψλ 

κεηαβιεηψλ γηα αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πξηβάιινλ. 

 
ΠΙΝΑΚΑ 5-15: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ γηα αζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-16: Πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ γηα ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 
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5.3.3 ΤΥΔΣΙΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ  

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηώλ, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο αλαπηχρζεθε ζε πξνεγνχκελν 

ππνθεθάιαην (5.2.3). Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ηεο 

ζπζρέηηζεο γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζηα κνληέια, 

θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. εκεηψλεηαη φηη, ζπζρέηηζε 

ζπλερψλ κεηαβιεηψλ δελ πξαγκνηνπνηήζεθε αθνχ ε κφλε ζπλερήο 

κεηαβιεηή ήηαλ ε «rspur». 

 
ΠΙΝΑΚΑ 5-17: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ρξφλνπ αληίδξαζεο 

ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 5-18: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ρξφλνπ αληίδξαζεο 

ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

 

Απφ ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο:  

 
• ιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ παξνπζηάδνπλ ζπζρέηηζε 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο < |±0,250| ) εθηφο ησλ κεηαβιεηψλ «Night» θαη 

«Rainy». Απηέο δελ αγλνήζεθαλ απφ ηα κνληέια θαζψο είλαη κεηαμχ ηνπο 

αλεμάξηεηεο θαη ην ελδερφκελν λα ζπκβνχλ ξπζκίδεηαη ηπραία. 

• Σν επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηφζν ησλ ζπλερψλ φζν 

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

 

5.3.4 ΛOΓΑΡΙΘΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ 

 

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 αλαπηχρζεθαλ ηα δηάγξακκαηα ηεο θαηαλνκήο γηα 

αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ.  
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-16: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ 

ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-17: Ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ 

ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε αξρηθά λα εμεηαζηεί είλαη απηή ηεο γξακκηθήο 

παιηλδξόκεζεο, 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. κσο 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 ν κέζνο ρξφλνο αληίδξαζεο θαη κε ηελ αλάπηπμε 

κνληέισλ ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξόκεζεο, 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, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ, αξρηθά, φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνξξίπηνληαλ φζεο είραλ t κηθξφηεξν απφ 1,7. 
 

ΠΙΝΑΚΑ 5-18: Απνηειέζκα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο κε κεηαβιεηή πνπ 

απνξξίθζεθε ιφγσ ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 
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ΠΙΝΑΚΑ 5-19: Σειηθά απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο 

ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο.  

 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-20: Σειηθά απνηειέζκαηα ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο ζε 

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-18: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-19: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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Παξαηεξείηαη φηη, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηζνχηαη κε 0,249 ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ ελψ ζην ππεξαζηηθφ ηζνχηαη κε 0,276. Δπίζεο, νη κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ ζπληειεζηή t κε απφιπηε ηηκή κεγαιχηεξε απφ 1,7 

άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%, εθηφο απφ 

ηελ κεηαβιεηε «rspur» ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη t ιίγν κηθξφηεξν 

απφ 1,7. Σέινο, νη ηηκέο θαη ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο bi 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ινγηθά. 

 

5.3.5  ΠEΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

 

ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην παξνπζηάζηεθε ην ηειηθφ κνληέιν ηεο 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ε 

καζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε. 

 

ΜΟΝΣΔΛΟ 1: Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ 

εμέηαζε ηνπ αζηηθνύ ηκήκαηνο είλαη: 

 

logRT = 0,029*Night +0,064*Rainy +0,073*In_Read +0,102*In_Write 

+0,054*rspur +0,106*accident -0,036*freq_sms –0,120 

 

ΜΟΝΣΔΛΟ 2: Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ 

εμέηαζε ηνπ ππεξαζηηθνύ ηκήκαηνο είλαη: 

 

logRT = 0,036*Night +0,062*Rainy -0,141*Out_Free -0,038*Out_Read 

+0,037*rspur +0,141*accident -0,035*freq_sms 

 

OΓΖΓΖΖ ΣΖ ΝΤΥΣΑ 

 

Ζ κεηαβιεηή «Night» αθνξά ηελ νδήγεζε βξάδπ ή φρη. ΄Ζηαλ έλα απφ ηα ηξία 

ζελάξηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην ζεηηθφ ηεο πξφζεκν θαη ζηα δχν καζεκαηηθά 

κνληέια θαλεξψλεη φηη, αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο, 

ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ζην απξόζκελν ζπκβάλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ελδερνκέλσο λα εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, ε 

νξαηφηεηα ηε λχρηα είλαη κεησκέλε κε απνηέιεζκα νη νδεγνί λα κελ βιέπνπλ 

έγθαηξα ηα απξφνπηα ζπκβάληα. Σν ζθνηάδη δειαδή απμάλεη ηνλ ρξφλν 
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αληίδξαζεο ησλ νδεγψλ, εηδηθφηεξα φηαλ ν θσηηζκφο ζην δξφκν είλαη 

αλεπαξθήο. 

 

Ζ κεηαβιεηή «Night» ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ε απφιπηε ηηκή 

ηνπ δείθηε t είλαη 1,862 θαη 2,341 ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 

αληίζηνηρα.  

 

OΓΖΓΖΖ ΤΠΟ ΒΡΟΥΖ 

 

Ζ κεηαβιεηή «Rainy» αθνξά ηελ νδήγεζε ππφ βξνρή ή φρη. ΄Ζηαλ έλα απφ ηα 

ηξία ζελάξηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ην ζεηηθφ ηεο πξφζεκν θαη ζηα δχν 

καζεκαηηθά κνληέια θαλεξψλεη φηη, αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο 

κεηαβιεηήο, ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ζην απξόζκελν 

ζπκβάλ. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ελδερνκέλσο λα εμεγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη, ε βξνρή εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα θαη ηελ απηνζπγθέληξσζε ησλ 

νδεγψλ. Σαπηφρξνλα ν νδεγφο κε ηελ έλαξμε ηεο βξνρήο θαιείηαη λα αλάςεη 

ηα θψηα θαη λα μεθηλήζεη ηνπο παινθαζαξηζηήξεο ηνπ, παξάγνληεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ πεξαηηέξσ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ. Ζ νδήγεζε ινηπφλ 

ππφ βξνρή απμάλεη ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο ησλ νδεγψλ, εηδηθφηεξα φηαλ είλαη 

έληνλε φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ. 

 

Ζ κεηαβιεηή «Rainy» ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, θαζψο ε απφιπηε ηηκή 

ηνπ δείθηε t είλαη 4,088 θαη 4,018 ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 

αληίζηνηρα.  
 

ΓΗΑΒΑΜΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΜΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ Δ ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Σν ζεηηθφ πξφζεκν ησλ κεηαβιεηψλ «Ηn_Read», (κε ζπληειεζηή κηθξφηεξν 

απν ηελ κεηαβιεηή «In_Write») θαη «Ηn_Write» ζην πξψην κνληέιν, 

ζπλεπάγεηαη φηη, αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ δηαθξηηψλ απηψλ κεηαβιεηψλ, 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ηνπ νδεγνχ. Πην απιά, 

ην ζεηηθφ πξφζεκν δειψλεη φηη, ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελύκαηνο 

(ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζα εμεηαζηεί) επηθέξνπλ αύμεζε ζην ρξόλν 

αληίδξαζεο ηνπ νδεγνχ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ηελ 

ειεχζεξε νδήγεζε. Γειαδή, έρνληαο σο βάζε αλαθνξάο ηελ ειεύζεξε 

νδεγεζε (θαη φρη ηελ εγγξαθή κελχκαηνο φπσο ζην κνληέιν 2) νη νδεγνί πνπ 
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δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ κήλπκα έρνπλ κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ζην 

αζηηθφ πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζεσξείηαη εχινγν, θαζψο κε ηελ 

ειεχζεξε νδήγεζε ν νδεγφο βιέπεη πεξηζζφηεξν ην δξφκν, αληί εληφο ηνπ 

νρήκαηνο θαη ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν κε απνηέιεζκα λα αληηιακβάλεηαη πην 

έγθαηξα ηα απξφνπηα ζπκβάληα. Ζ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ, 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελχκαηνο, νδεγεί ζε 

αύμεζε ηνπ ρξόλν αληίδξαζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε 

άιισλ εξεπλψλ.  

Ζ κεηαβιεηέο «Ιn_Read» θαη «Ιn_Write» ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, 

θαζψο ε απφιπηέο ηηκέο ηνπ δείθηε t είλαη 4,171 θαη 5,626 αληίζηνηρα.  
. 

ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΟΓΖΓΖΖ Δ ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο «Out_Free», (κε ζπληειεζηή 

κεγαιχηεξν θαηά απφιπηε ηηκή απφ ηε κεηαβιεηή «Οut_Read») ζην δεχηεξν 

κνληέιν, ζπλεπάγεηαη φηη, αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο, 

ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ηνπ νδεγνχ. Πην απιά, 

ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη φηη, ε ειεύζεξε νδήγεζε (ηηκή 1 ηεο 

κεηαβιεηήο θαη ηηκή 0 ζηελ κεηαβιεηή «Οut_Read») επηθέξεη κείσζε ζην 

ρξόλν αληίδξαζεο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ηελ 

εγγξαθή κελχκαηνο. Γειαδή, έρνληαο σο βάζε αλαθνξάο ηελ εγγξαθή 

κελύκαηνο πξνθχπηεη φηη, νη νδεγνί πνπ γξάθνπλ κήλπκα έρνπλ 

κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ειεχζεξε νδήγεζε. Σν απνηέιεζκα απηφ ζεσξείηαη ινγηθφ, θαζψο ζηελ 

ειεχζεξε νδήγεζε ν νδεγφο δελ απνζπάηαη, ε πξνζνρή ηνπ είλαη ζηξακκέλε 

ζην δξφκν θαη σο εθηνχηνπ αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ηνπο θίλδπλνπο θαη 

αληηδξά ζε απηνχο γξεγνξφηεξα ζχγθξηζε κε ην γξάςηκν κελχκαηνο φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ. 

 

Αλαθέξεηαη φηη, ε κεηαβιεηή «Out_Free» ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 

δεχηεξν κνληέιν, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t είλαη 8,395. 
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ΓΡΑΦΗΜΟ ΜΖΤΜΑΣΟ Δ ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο «Out_Read», (κε ζπληειεζηή 

κηθξφηεξν θαηά απφιπηε ηηκή απν ηελ κεηαβιεηή «Οut_Free») ζην δεχηεξν 

κνληέιν, ζπλεπάγεηαη φηη, αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο κεηαβιεηήο, 

ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξφλνπ αληίδηαζεο ηνπ νδεγνχ. Πην απιά, 

ην αξλεηηθφ πξφζεκν δειψλεη φηη, ην δηάβαζκα κελύκαηνο (ηηκή 1 ηεο 

κεηαβιεηήο θαη ηηκή 0 ζηελ κεηαβιεηή «Οut_Free») επηθέξεη κείσζε ζην 

ρξόλν αληίδξαζεο ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ην 

γξάςηκν κελχκαηνο. Γειαδή, έρνληαο σο βάζε αλαθνξάο ην γξάςηκν 

κελύκαηνο (θαη φρη ηελ ειεχζεξε νδήγεζε φπσο ην κνληέιν 1) πξνθχπηεη φηη, 

νη νδεγνί πνπ γξάθνπλ κήλπκα έρνπλ κηθξφηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ζην 

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα κελχκαηνο. Σν απνηέιεζκα 

απηφ ζεσξείηαη εχινγν, θαζψο ην δηάβαζκα κελχκαηνο απαηηεί ιηγφηεξε 

ζθέςε θαη πλεπκαηηθή εγξήγνξζε θαη σο εθηνχηνπ ζεσξείηαη «εχθνιφηεξνο» 

παξάγνληαο απφζπαζεο ζε ζχγθξηζε κε ην γξάςηκν κελχκαηνο. Γελ παχεη 

θπζηθά ε αλάγλσζε κελχκαηνο λα απνηειεί παξάγνληα απφζπαζεο πνπ 

επηδξά αξλεηηθά, απμάλνληαο ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο ησλ νδεγψλ γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη απν ηνλ κηθξφηεξν θαηά απφιπηε ηηκή ζπληειεζηή πνπ έρεη ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο κεηαβιεηήο «Out_Free» φπσο πξναλαθέξζεθε 

ζηελ αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ. 

 

Αλαθέξεηαη θαη εδψ φηη, ε κεηαβιεηή «Out_Read» ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζην δεχηεξν κνληέιν, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t είλαη 

2,253. 

 

ΜΔΖ ΑΠΟΣΑΖ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΣΖ ΟΓΟΤ Δ 

ΜΔΣΡΑ 

  

Ζ κεηαβιεηή «rspur» εκθαλίδεηαη κε ζεηηθφ πξφζεκν θαη ζηα δχν καζεκαηηθά 

κνληέια ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο. Αχμεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο 

θαλεξψλεη απνκάθξπλζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο νδνχ. 

Καζψο απμάλεηαη ε ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ν νδεγφο αληηδξά πην 

αξγά ζηα απξφνπηα ζπκβάληα. Δλδερνκέλσο νη νδεγνί πνπ νδεγνχλ πην 
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θνληά ζην θέληξηθφ άμνλα ηνπ δξφκνπ (δειαδή πην καθξηά απν ηελ δεμία 

νξηνγξακκή) έρνπλ θαιχηεξε επνπηεία ηνπ δξφκνπ θαη έηζη αληηιακβάλνληαη 

πην γξήγνξα ηα απξφζκελα ζπκβάληα. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο 

«rspur» είλαη 2,245 ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη 1,613 ζην ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ.  

 
ΑΣΤΥΖΜΑ 

 

Ζ κεηαβιεηή «accident» παξνπζηάδεηαη θαη ζηα δχν καζεκαηηθά κνληέια ηνπ 

ρξφλν αληίδξαζεο κε ζεηηθφ πξφζεκν. Αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο δηαθξηηήο απηήο 

κεηαβιεηήο, ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ηνπ 

νδεγνχ. Σν ζεηηθφ πξφζεκν, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δειψλεη φηη, φηαλ 

ζπκβαίλεη αηύρεκα ζην αζηηθό θαη ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ (ηηκή 1 ηεο 

κεηαβιεηήο) νη ρξόλνη αληίδξαζεο είλαη κεγαιύηεξνη. Σν απνηέιεζκα απηφ 

ζεσξείηαη εχινγν αθνχ νη θαζπζηεξεκέλνη ρξφλνη αληίδξαζεο νδεγνχλ ζε 

αηχρεκα. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο κεηαβιεηήο «accident» είλαη 7,123 θαη 8,358 

 ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νδήγεζεο αληίζηνηρα. 

 

YXΝΟ ΓΡΑΦΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΑΜΑ ΜΤΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΖ ΟΓΖΓΖΖ  

 

Ζ κεηαβιεηή freq_sms εκθαλίδεηαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν θαη ζηα δχν 

καζεκαηηθά κνληέια ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο. Μία απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πείξακα αθνξνχζε 

ηελ ζπρλφηεηα γξαςίκαηνο θαη δηάβαζκαηνο κελπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζήο ηνπο. Ζ δηαθξηηή απηή κεηαβιεηή αθνξά ζηα άηνκα πνπ απάληεζαλ 

πσο πάληα δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ κελχκαηα θαζψο νδεγνχλ (1=ΝΑΗ, 

0=ΥΗ). ηαλ ε κεηαβιεηή γίλεηαη 1, ν ρξόλνο αληίδξαζεο κεηώλεηαη. Απηφ 

ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, νη πην έκπεηξνη θαη εμνηθεησκέλνη 

νδεγνί ζην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ ειέγρνπλ θαιχηεξα ην φρεκα 

θαη αληηδξνχλ γξεγνξφηεξα ζηα απξφνπηα ζπκβάληα. 
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Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε t ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο 

freq_sms είλαη 2,420 γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη 2,373 γηα ην ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ νδήγεζεο. 

 

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. 

 
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-20: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν ρξφλνπ 

αληίδξαζεο ζε απξφβιεπην ζπκβάλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5                     ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 - 144 -  

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-21: πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν ρξφλνπ 

αληίδξαζεο ζε απξφβιεπην ζπκβάλ ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη, δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ησλ ηηκώλ 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. ζν 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 ηνπ κνληέινπ. 

 

5.3.6 ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΟΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Ο βαζκόο ηεο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θάζε ελφο απφ ηα 

παξαπάλσ κνληέια ζηελ αληίζηνηρε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ πεξηέρεηαη 
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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.  

 
ΠΙΝΑΚΑ 5-20: 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 ηα κνληέια ηνπ κέζνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ζε απξφνπην ζπκβάλ 

παξαηεξνχκε: 
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 ΜΟΝΣΔΛΟ 1: εμέηαζε αζηηθνύ ηκήκαηνο: 

 

Παξαηεξείηαη φηη, ε κεηαβιεηή «απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ» 

παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. 

Ζ κεηαβιεηή έρεη 6,23 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ην αλ θάπνηνο 

νδεγεί λχρηα. Ζ κεηαβιεηή «γξάςηκν κελχκαηνο» επεξεάδεη ην κέζν ρξφλν 

αληίδξαζεο ζε απξφνπην ζπκβάλ 1,39 θνξέο πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηε 

«αλάγλσζε κελχκαηνο», ελψ νη κεηαβιεηέο «ζπρλφ δηάβαζκα θαη γξάςηκν 

κελχκαηνο» θαη «βξνρή» παξνπζηάδνπλ 0,35 θαη 0,63 θνξέο αληίζηνηρα 

κηθξφηεξε επηξξνή ζε ζχγθξηζε κε ηε κεηαβιεηή «γξάςηκν κελχκαηνο». 

Δπίζεο, ε κεηαβιεηή «βξνρή» έρεη 2,2 θνξέο κεγαιύηεξε επηξξνή ζε ζρέζε 

κε ηελ κεηαβιεηή «λχρηα».  

 

 ΜΟΝΣΔΛΟ 2: εμέηαζε ππεξαζηηθνύ ηκήκαηνο: 

 

Παξαηεξείηαη φηη, νη κεηαβιεηέο «ειεχζεξε νδήγεζε» θαη «αηχρεκα» 

παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο θαη ε επηξξνή απηή είλαη 4 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «ζπρλφ δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελχκαηνο». Οη κεηαβιεηέο 

«ειεχζεξε νδήγεζε» θαη «αηχρεκα» παξνπζηάδνπλ 3,7 θαη 1,1 θνξέο 

αληίζηνηρα κεγαιχηεξε επηξξνή ζην κέζν ρξφλν αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε 

ηε «δηάβαζκα κελχκαηνο» θαη ηε κεηαβιεηή «απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα 

ηεο νδνχ». Δπίζεο, ε κεηαβιεηή «βξνρή» έρεη 1,72 θαη 1,63 θνξέο 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο λχρηα θαη αλάγλσζε 

κελχκαηνο αληίζηνηρα. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα αξλεηηθά πξφζεκα ησλ 

κεηαβιεηψλ «ειεχζεξε νδήγεζε» θαη «δηάβαζκα κελχκαηνο» 

απνδεηθλχνπλ φηη, ν κέζνο ρξφλνο αληίδξαζεο κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ην 

αλ ν νδεγφο γξάθεη κήλπκα. Γειαδή, νη νδεγνί πνπ γξάθνπλ κήλπκα 

έρνπλ κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο αληίδξαζεο απφ ηνπο νδεγφπο πνπ 

νδεγνχλ ειέπζεξα ή δηαβάδνπλ κήλπκα. Δπηπξφζζεηα πξνθχπηεη φηη, νη 

νδεγνί πνπ δηαβάδνπλ κήλπκα έρνπλ κηθξφηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο ζε 

ζρέζε κε ην αλ γξάθνπλ κήλπκα αιιά κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο 

ζε ζρέζε κε ηελ ειέπζεξε νδήγεζε.  
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Χο γεληθά ζπκπεξάζκαηα αλαθέξεηαη φηη: 

 

 Σν γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ επηθέξνπλ αύμεζε ηνπ κέζνπ 

ρξφλνπ αληίδξαζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ 

εξεπλψλ θαη ζηα δχν κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ. Δηδηθφηεξα, φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηα δχν κνληέια νη νδεγνί φηαλ δηαβάδνπλ κήλπκα 

έρνπλ κηθξόηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο παξά φηαλ γξάθνπλ κήλπκα.  

 Ζ κεηαβιεηή «δηάβαζκα κελύκαηνο» έρεη κεγάιχηεξε επηξξνή ζην 

ρξφλν αληίδξαζεο φπσο θάλεθε ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα 

ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ έρεη 2,5 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζην ρξφλν 

αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηηο κε ηε κεηαβιεηή «λχρηα», 1,14 θνξέο 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «βξνρή» θαη 2 θνξέο 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «ζπρλφ δηάβαζκα θαη 

γξάςηκν κελχκαηνο». 

 ην αζηηθφ πεξηβάιινλ κεγαιχηεξε επηξξνή παξνπζηάδεη ε κεηαβιεηή 

«απόζηαζε από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ» πνπ επηθέξεη 2,5 θαη 1,78 

θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο «δηάβαζκα 

κελχκαηνο» θαη «γξάςηκν κελχκαηνο» αληίζηνηρα. 

 Ο ρξφλνο αληίδξαζεο επεξεάδεηαη θαη ζηα δχν κνληέια απφ ηελ 

κεηαβιεηή «αηύρεκα» θαη φπσο πξνθχπηεη νη νδεγνί πνπ είραλ 

αηχρεκα έρνπλ κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο. Ζ κεηαβιεηή 

«αηχρεκα» ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ έρεη κφιηο 1,04 θφξεο κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζε ζρέζε κε ηελ κεηάβιεηε «γξάςηκν κελχκαηνο», 1,44 θφξεο 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηελ κεηάβιεηε «δηάβαζκα 

κελχκαηνο», 1,65 θφξεο κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηελ 

κεηάβιεηε «βξνρή» θαη 3,6 θφξεο κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε 

ηελ κεηάβιεηε «λχρηα». Αλαθνξηθά κε ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ε 

κεηαβιεηή «αηχρεκα» παξνπζηάδεη 3,7 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζε 

ζρέζε κε ηελ κεηάβιεηε «δηάβαζκα κελχκαηνο», 2,27 θφξεο 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηελ κεηάβιεηε «βξνρή» θαη 4 θφξεο 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηελ κεηάβιεηε «λχρηα». 
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 ε αληίζεζε κε ηα κνληέια ηαρχηεηαο νη κεηαβιεηέο «λχρηα» θαη 

«βξνρή» πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κε ηελ κεηαβιεηή «βξνρή» 

λα έρεη 2,2 θαη 1,72 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηελ κεηαβιεηή 

«λχρηα» ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ αληίζηνηρα. 

 

 

5.3.7 ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ 

 

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. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-22: πζρέηηζε ρξφλνπ αληίδξαζεο κε ηελ απφζηαζε ηνπ νρήκαηνο 

απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο 

απφζπαζεο. (Night=1,Rainy=0 accident=1,freq_sms=0) 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5                     ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 - 149 -  

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-23: πζρέηηζε ρξφλνπ αληίδξαζεο κε ηελ απφζηαζε ηνπ νρήκαηνο 

απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο 

απφζπαζεο. (Night=1,Rainy=0 accident=1,freq_sms=0 ) 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-24: πζρέηηζε ρξφλνπ αληίδξαζεο κε ηελ απφζηαζε ηνπ νρήκαηνο 

απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο. 

(Οut_Read=1, In_Read=1, Out_Write=0, In_Write=0, accident=1, freq_sms=0) 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-25: πζρέηηζε ρξφλνπ αληίδξαζεο κε ηελ απφζηαζε ηνπ νρήκαηνο 

απφ ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

νδήγεζεο. (Οut_Read=1, In_Read=1, Out_Write=0, In_Write=0, accident=1, 

freq_sms=0) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο πξνθχπηεη φηη, ν ρξφλνο 

αληίδξαζεο ζε θάπνην απξφζκελν ζπκβάλ είλαη κηθξόηεξνο ζηελ 

ππεξαζηηθή πεξηνρή γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο απφζπαζεο θαη γηα φιεο ηηο 

ζπλζήθεο νδήγεζεο. Δπίζεο, ν ρξφλνο αληίδξαζεο παξνπζηάδεη ηηο κέγηζηεο 

ηηκέο ηνπ θαηά ην γξάςηκν κελχκαηνο, κηθξφηεξεο ηηκέο ζηελ αλάγλσζε 

κελχκαηνο θαη αθφκε πην κηθξέο ηηκέο ζηελ ειεχζεξε νδήγεζε θαη ζηα δχν 

κνληέια πνπ εμεηάζηεθαλ φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ 

εξεπλψλ. Οκνίσο, παξνπζηάδεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο, κηθξφηεξεο ηηκέο ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη αθφκε πην κηθξέο ηηκέο 

ζηελ θαινθαηξηά θαη ζηα δχν κνληέια πνπ εμεηάζηεθαλ. 
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5.4 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜAΘΗΜΑΣΙΚΧΝ 
ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Δ ΑΠΡΟΟΠΣΟ ΤΜΒΑΝ 

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ 

ζε εηδηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο ηνπ νδεγνχ. Με ηνλ φξν αηύρεκα ζεσξείηαη ε ζχγθξνπζε κε 

άιιν φρεκα (ζην ίδην ή ζην αληίζεην ξεχκα θπθινθνξίαο), ε ζύγθξνπζε κε 

δών (απξνφπην ζπκβάλ) ή ζηαζεξφ αληηθείκελν θαζψο θαη ε εθηξνπή απφ ηελ 

νδφ. 

 
Αξρηθά, κειεηήζεθε ε επηξξξνή ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο 

κελπκάησλ ζηε κέζε ηαρύηεηα νδήγεζεο θαη βξέζεθε φηη κεηώλεηαη, γεγνλφο 

ελ δπλάκεη ζεηηθφ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Οη εηδηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο 

λχρηα θαη βξνρή φπσο πξνεθπςε δελ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ. 

ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο 

κελπκάησλ ζηνλ ρξόλν αληίδξαζεο ζε θάπνην απξφζκελν ζπκβάλ θαη 

βξέζεθε φηη απμάλεηαη, γεγνλφο ελ δπλάκεη αξλεηηθφ σο πξνο ηελ νδηθή 

αζθάιεηα. Οη εηδηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο λχρηα θαη βξνρή φπσο πξνεθπςε 

απμάλνπλ επίζεο ην κέζν ρξφλν αληίδξαζεο ηνπ νδεγνχ γεγνλφο ελ δπλάκεη 

αξλεηηθφ σο πξνο ηελ νδηθή αζθάιεηα. Μέλεη 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 ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο 

κελπκάησλ αιιά θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθσλ νδήγεζεο ζηελ πηζαλόηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, γηα λα πξνθχςνπλ ηα ηειηθά 

καζεκαηηθά κνληέια πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο δνθηκέο, δηαδηθαζία 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα. ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία 

αλάιπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ πνπ αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα θαηά ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ ζε εηδηθέο 

ζπλζήθεο νδήγεζεο λχρηα θαη βξνρή. 
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5.4.1 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΙΟΓΟΤ - ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα 

εμεηάζζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηνπο πίλαθεο 4-2 θαη 4-6. Ζ 

βάζε δεδνκέλσλ εηζήρζε ζην εηδηθό ινγηζκηθό 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). Αθνινπζνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ηειηθά ζηαηηζηηθά πξφηππα. 

 

ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ:  

 

accident:     ην αλ ζπλέβε αηχρεκα ζηνπο νδεγνχο (1=Ναη, 0=ρη) 

 
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ: 

 

Night:       εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νδεγεί ζε ζπλζήθεο λχρηαο 

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 

Rainy:      εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ηκήκα νδεγεί ππφ βξνρή (1=ΝΑΗ,    

0=ΥΗ) 

Ιn_Read:   εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν αζηηθφ ηκήκα δηαβάδεη κήλπκα 

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 

Ιn_Write: εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν αζηηθφ ηκήκα γξάθεη κήλπκα 

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 

Οut_Read:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ππεξαζηηθφ ηκήκα δηαβάδεη κήλπκα 

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 

Out_Write:  εάλ ν νδεγφο ζην αληίζηνηρν ππεξαζηηθφ ηκήκα γξάθεη κήλπκα 

(1=ΝΑΗ, 0=ΥΗ) 
dright:  κέζε απφζηαζε νρήκαηνο απφ ηελ δεμία νξηνγξακκή                  

ζε κέηξα. 

touch:          εάλ ν νδεγφο έρεη θηλεηφ κε νζφλε αθήο (1=Ναη, 0=Ορη) 

sex:              εάλ ν νδεγφο είλαη άληξαο (1=Ναη, 0=Ορη) 

wm_fail:       εάλ νδεγφο απέηπρε λα ζηείιεη ην γξαπηφ κήλπκα (1=Ναη, 0=Ορη) 

vi_dia_vm:  ν ιφγνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ θάζε νδεγνχ πξνο ηελ κέζε                 

ηαρχηεηα ησλ ππφινηπσλ νδεγψλ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηηο αλσηέξσ κεηαβιεηέο, νη κεηαβιεηέο: «dright» θαη 

«vi_dia_vm» νξίζηεθαλ σο ζπλερείο (scale). Αληίζεηα, φιεο νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο νξίζηεθαλ σο δηαθξηηέο (nominal). Οη δπλαηέο ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ δηαθξίζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο 

αληηζηνηρίζηεθαλ νη ηηκέο 0 θαη 1.  

 

5.4.2 ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ 

 

Με ζηφρν ηε δηεξεύλεζε ηεο πηζαλόηεηαο λα ζπκβεί αηύρεκα σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ειήθζε ε κεηαβιεηή «accident», 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=ΑΣΤΥΖΜΑ, 0=ΟΥΗ ΑΣΤΥΖΜΑ).  

 

Γηα ην ιφγν απηφ ε αλάιπζε έγηλε κε ινγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο 

(binary logistic regression). Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο 

αθνινπζίαο ησλ εληνιψλ: analyze → regression→ binary logistic. Σε 

κεηάβαζε ζηελ επηινγή binary logistic δηαδέρεηαη ν θαζνξηζκόο ησλ 

εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ. 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. 

 

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 φπσο αθξηβψο θαη γηα ην ζπληειεζηή t.  

 

5.4.3 ΤΥΔΣΙΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ηεο ζπζρέηηζεο ηφζν γηα ηηο 

ζπλερείο, φζν θαη γηα ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο, πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζηα 

ηειηθά κνληέια, θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Παξφιν πνπ ην 
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ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα, κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Night» θαη «Rainy» ηνπ 

Πίλαθα 5-20 ππνιφγηζε φηη, ππάξρεη ζπζρέηηζε, απηέο δελ αγλνήζεθαλ απφ ηα 

κνληέια θαζψο είλαη κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηεο θαη ην ελδερφκελν λα ζπκβνχλ 

ξπζκίδεηαη ηπραία. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-21: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο πηζαλφηεηαο λα 
ζπκβεί αηχρεκα ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 5-22: πζρέηηζε δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο πηζαλφηεηαο λα 
ζπκβεί αηχρεκα ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-23: πζρέηηζε ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ ηεο πηζαλφηεηαο λα 
ζπκβεί αηχρεκα ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5.4.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα ηειηθά κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ αληίζηνηρα. 

 

ηα ηειηθά κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 
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i. Οη ιφγνη πηζαλνθαλεηψλ ηνπ κνληέινπ (Likelihood Ratio test) 

ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην: LRT=-2*(
^

( )L b - (0)L ) > x2 κε n-1 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% . 

ii. Ο ζπληειεζηήο ξ2 ππνινγίζζεθε ίζνο κε 0,423 θαη 0,491 ζην 

αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ αληίζηνηρα. 

iii. Ο κέζνο φξνο ηνπ πνζνζηνχ πνπ πξνβιέπνληαη ηα αηπρήκαηα 

είλαη 72,6% θαη 70,7% ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 

αληίζηνηρα. Αλαιπηηθφηεξα ε πηζαλφηεηα λα πξνβιεθζεί ζσζηά φηη, 

ζπλέβε αηχρεκα είλαη 25,8% γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, 18,5% γηα 

ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ελψ φηη, δε ζπλέβε 93,1%, θαη 93,6% 

αληίζηνηρα. 

iv. Oη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδνπλ πςεινχο ζπληειεζηέο Wald. 

  

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-24: Απνηειέζκαηα ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζην κνληέιν αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 

 

        ΑΓΔΗΟ ΜΟΝΣΔΛΟ                         ΣΔΛΗΚΟ  ΜΟΝΣΔΛΟ  ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ   

 
                                                    
 

                    

 

 

 

 

Likelihood Ratio test 

 

LRT=-2*(
^

( )L b - (0)L ) =655,364-378,089=281,099 > x2 κε 7 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο (=14.07) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%  
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Τπνινγηζκφο ξ2 

 

ξ2= 1-[L(b)/L(0)]= 1-(378,089/2)/(655,364/2)= 0,423 

 
 

 
ην κνληέιν ηνπ αηπρήκαηνο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ παξαηεξνχληαη ηα εμήο 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα: 

 

1. To γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ θαηά ηελ νδήγεζε είλαη 

επηθίλδπλα παξά ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο απφ ηνπο νδεγνχο. 

2. Σε κεγαιχηεξε επηξξνή παξνπζηάδεη ε κεηαβιεηή «In_Write» γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη φηη, ην γξάςηκν κελχκαηνο ζηελ νδήγεζε απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί αηχρεκα. 

ΠΙΝΑΚΑ 5-25: Απνηειέζκαηα ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ζην κνληέιν ππεξαζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο. 

 

   ΑΔΕΙΟ ΜΟΝΣΔΛΟ                  ΣΔΛΗΚΟ  ΜΟΝΣΔΛΟ  ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 
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   Likelihood Ratio test 
 

LRT=-2*(
^

( )L b - (0)L ) =662.262-337.109= 325.153 > x2 κε 9 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο (=16.919) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%  

 

Τπνινγηζκφο ξ2 

ξ2= 1-[L(b)/L(0)]= 1-(337,109/2)/(662,262/2)= 0,491 

 

 
 

 
 

ην κνληέιν ηνπ αηπρήκαηνο ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ παξαηεξνύληαη ηα 

εμήο γεληθά ζπκπεξάζκαηα: 

 

1. To γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ θαηά ηελ νδήγεζε είλαη 

επηθίλδπλα παξά ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο απφ ηνπο νδεγνχο φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ. 
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2. To γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηελ νδήγεζε είλαη πεξηζζόηεξν 

επηθίλδπλν απφ ην δηάβαζκα κελπκάησλ. 

3. Οη νδεγνί πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην δεμηφ άθξν ηεο νδνχ 

θαη έγξαςαλ ην κήλπκα ηνπο κε επηηπρία, έρνπλ κεγαιύηεξε 

πηζαλόηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

4. ηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη λχρηα ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα 

είλαη απμεκέλε φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ. 

 

5.4.5 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Παξαπάλσ παξνπζηάζηεθαλ ηα ηειηθά κνληέια ηε ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα. Οη καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο απηέο ππνινγίδνπλ ηε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο U ή αιιηψο Utility 

Function. Oπφηε ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη:  

1

U

U

e
P

e


  

 

 ΜΟΝΣΔΛΟ 1: Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε θαηά 

ηελ εμέηαζε αζηηθνύ ηκήκαηνο είλαη: 

 

U= 0,477*Νight +0,914*Rainy +0,581*In_Read +1,270*In_Write     

+0.268*touch –0,229*sex +0,648*vi_dia_vm –2,420 

 

 ΜΟΝΣΔΛΟ 2: Ζ καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέθπςε θαηά 

ηελ εμέηαζε ππεξαζηηθνύ  ηκήκαηνο είλαη: 

 

U= 0,481*Νight +0,923*Rainy +0,411*Οut_Read +0,436*Out_Write 

+0.143*dright +0.283*touch –0,375*sex –0,375*wm_fail +1,432*vi_dia_vm 

– 3,136 
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ΟΓΖΓΖΖ THN NYXTA 

 

Απφ ην ζεηηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο, πξνθχπηεη φηη, φζν απμάλεηαη ε ηηκή 

ηεο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο «Night», απμάλεηαη ε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο. Γειαδή φηαλ ε νδήγεζε γίλεηαη ηελ λχρηα απμάλεηαη ε 

πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί 

ινγηθά, θαζψο ζηελ λπρηεξηλή νδήγεζε νη ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο, 

παξαηεξνχληαη απμεκέλνη δείθηεο αηπρεκάησλ θαη ε νξαηφηεηα είλαη 

κεησκέλε.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε κεηαβιεηή «Night» ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 

ζηα δχν κνληέια, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε Wald είλαη 3,76 θαη 3,87 

ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ κνληέιν αληίζηνηρα. 

 

ΟΓΖΓΖΖ ΤΠΟ ΒΡΟΥΖ 

 

Απφ ην ζεηηθφ πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο, πξνθχπηεη φηη, φζν απμάλεηαη ε ηηκή 

ηεο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο «Rainy», απμάλεηαη ε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο. Γειαδή φηαλ νδήγεζε γίλεηαη ππφ βξνρή απμάλεηαη ε 

πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ 

εξεπλψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί ινγηθά, θαζψο ζηελ 

νδήγεζε ππφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο παξαηεξνχληαη απμεκέλνη δείθηεο 

αηπρεκάησλ, ιφγσ ηεο νιηζζεξφηεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο αθνχ ην λεξφ 

κεηψλεη ηελ ηξηβή κεηαμχ ησλ ειαζηηθψλ θαη ηνπ δξφκνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε κεηαβιεηή «Rainy» ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 

ζηα δχν κνληέια, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε Wald είλαη 14,53 θαη 14,99 

ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ κνληέιν αληίζηνηρα.  

 

ΓΗΑΒΑΜΑ ΜΖΝΤΜΑΣΟ Δ ΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΟΓΖΓΖΖ. 

 

Απφ ην ζεηηθφ πξφζεκν ησλ κεηαβιεηψλ «Ιn_Read» θαη «Οut_Read» θαη ζηα 

δχν κνληέια, πξνθχπηεη φηη, όζν απμάλεηαη ε ηηκή ησλ δηαθξηηώλ 
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κεηαβιεηώλ, απμάλεηαη ε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Γειαδή 

ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο λα ζπκβεί αηχρεκα φηαλ νδεγφο δηαβάδεη γξαπηφ 

κήλπκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο, ηφζν ζε αζηηθφ φζν θαη ζε 

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ 

εξεπλψλ. ηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη γξαπηφ κήλπκα ζην θηλεηφ, πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε πλεπκαηηθή εγγξήγνξζε θαη ηαπηφρξνλα λα ρεηξίδεηαη ην φρεκα 

κε αζθάιεηα. Ζ πξνζνρή ηνπ απνζπάηαη απφ ηελ νδήγεζε θαη δπζθνιεχεηαη 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απηέο απαηηήζεηο, επνκέλσο απμάλεηαη ε 

πηζαλφηεηα λα εκπιαθεί ζε αηχρεκα. 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη κεηαβιεηέο «Ιn_Read» θαη «Οut_Read» ζεσξoχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ κνληέιν, κε απφιπηε ηηκή 

ηνπ δείθηε Wald 5,409 θαη 2,645 αληίζηνηρα. 

 

ΓΡΑΦΗΜΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ Δ ΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΟΓΖΓΖΖ  

 

Απφ ην ζεηηθφ πξφζεκν ησλ κεηαβιεηψλ «Ιn_Write» θαη «Οut_Write» θαη ζηα 

δχν κνληέια, πξνθχπηεη φηη, όζν απμάλεηαη ε ηηκή ησλ δηαθξηηώλ 

κεηαβιεηώλ, απμάλεηαη ε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.. Γειαδή, 

ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα φηαλ ν νδεγφο γξάθεη 

κήλπκα θαζψο νδεγά ηφζν ζε αζηηθφ φζν θαη ζε ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ 

νδήγεζεο φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ. 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.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη κεηαβιεηέο «Ιn_Write» θαη «Οut_Write» ζεσξoχληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ κνληέιν, κε απφιπηε ηηκή 

ηνπ δείθηε Wald 21,413 θαη 2,774 αληίζηνηρα. 
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ΜΔΖ ΑΠΟΣΑΖ ΟΥΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΞΗΑ ΟΡΗΟΓΡΑΜΜΖ ΟΓΟΤ Δ 

ΜΔΣΡΑ 

 

Ζ κεηαβιεηή «dright» παξνπζηάδεηαη ζην κνληέιν ηνπ ππεξαζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο νδήγεζεο κε ζεηηθφ πξφζεκν. Παξαηεξείηαη φηη, αύμεζε ηεο 

κέζεο απόζηαζεο ηνπ νρήκαηνο απφ ηε δεμηά νξηνγξακκή νδεγεί ζε 

αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα. Δλδερνκέλσο νη νδεγνί πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε ζπλήζεηα λα δηαηεξνχλ ηελ πνξεία ηνπ νρήκαηφο ηνπο ζε 

κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην δεμί άθξν ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο ηνπο λα 

νδεγνχλ πην επηζεηηθά θαη ξηςνθίλδπλα απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε Wald ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο «dright» είλαη 2,017 

 

Ο ΟΓΖΓΟ ΔΥΔΗ ΚΗΝΖΣΟ ΜΔ ΟΘΟΝΖ ΑΦΖ 

 

Ζ δηαθξηηή κεηαβιεηή «touch» ρσξίδεη ηνπο νδεγνχο ζε δχν θαηεγνξίεο. Σνπο 

νδεγνχο πνπ ην θηλεηφ ηνπο είλαη κε νζφλε αθήο (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο) θαη 

απηνχο πνπ ην θηλεηφ είλαη κε θνπκπηά (ηηκή 0 ηεο κεηαβιεηήο). Δπηζεκαίλεηαη 

φηη, φινη νη νδεγνί ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα απαληήζνπλ ζηα 

κελχκαηα. Σν ζεηηθφ πξφζεκν δειψλεη φηη, νη νδεγνί πνπ ην θηλεηφ ηνπο 

ηειέθσλν δελ είλαη κε θνπκπηά θαη άξα ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα ησλ 

κελπκάησλ έγηλε κέζσ ηεο νζφλεο αθήο παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξε 

πηζαλόηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. Δλδερνκέλσο νη νδεγνί απηνί (ηηκή 1 

ηεο κεηαβιεηήο) δελ κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο 

θαηά ηελ νδήγεζε γηαηί πξέπεη λα βιέπνπλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη 

δηάξθεηα ην θηλεηφ ηνπο ηειεθσλν γηα λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ηνπ 

κελχκαηφο ηνπο. Απηφ ίζσο ζπκβαίλεη γηαηί νη λένη νδεγνί πνπ έρνπλ θηλήηα κε 

θνπκπηά απφ ηελ αθή θαη ην ζπρλφ ςηιάθηζκα, βξίζθνπλ επθνιφηεξα ην 

γξάκκα πνπ ζέινπλ λα γξάςνπλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα βιέπνπλ ηφζν ζπρλά 

θαη παξαηεηακέλα ην θηλεηφ ηνπο. 
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Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε Wald ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο «touch» είλαη 2,045 θαη 1,818 αληίζηνηρα ζην πξψην θαη δεχηεξν 

κνληέιν. 

 

ΦΤΛΟ 

 

Σν αξλεηηθφ πξφζεκν ηεο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο «sex» θαη ζηα δχν κνληέια, 

δειψλεη κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο 

ηεο κεηαβιεηήο. Δπεηδή ε κεηαβιεηή παίξλεη ηελ ηηκή 1 γηα ηνπο άλδξεο θαη 

ηελ ηηκή 0 γηα ηηο γπλαίθεο, πξνθχπηεη φηη, νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηύρεκα. Σν απνηέιεζκα απηφ 

ελδερνκέλσο λα εμεγείηαη απφ ηε γεληθφηεξε αληίζεζε πνπ παξαηεξείηαη 

αλάκεζα ζηα δχν θχια σο πξνο ηελ νδεγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα θαη 

κε ηε δηεζλή βηβιηηνγξαθία. Ίζσο νη γπλαίθεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα είλαη 

πηφ απξφζεθηεο ζηελ νδήγεζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο. 

 

Ο ΟΓΖΓΟ ΑΠΔΣΤΥΔ ΝΑ ΑΠΟΣΔΗΛΔΗ ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΜΖΝΤΜΑ ΣΟ 

ΤΠΔΡΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Ζ δηαθξηηή κεηαβιεηή «wm_fail» δειψλεη αλ ν νδεγφο απέηπρε ή φρη λα 

απαληήζεη ζηελ εξψηεζε πνπ ηνπ ηέζεθε απφ ηνλ ζπληνληζηή θαη λα γξάςεη 

νξζά ην γξαπηφ κήλπκά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο θαη παξνπζηάδεηαη 

κφλν ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ φδήγεζεο. Δκθαλίδεηαη ζην κνληέιν κε 

αξλεηηθφ πξφζεκν, πνπ ζεκαίλεη φηη, αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο 

επηθέξεη κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο. πλεπψο, φηαλ ν νδεγφο 

απνηπγράλεη λα απαληήζεη ζην γξαπηφ κήλπκα (ηηκή 1 ηεο κεηαβιεηήο), 

κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο. Σν απνηέιεζκα απηφ ελδερνκέλσο λα 

εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν νδεγφο δπζθνιεχεηαη 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο απνζηνιήο ελφο κελχκαηνο, ε 

απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ είλαη κηθξφηεξε, ηα κάηηα ηνπ βιέπνπλ γηα 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνλ δξφκν θαη έηζη είλαη πην αζθαιήο παξνπζηάδνληαο 

κηθξφηεξε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 
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ΛΟΓΟ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΟΓΖΓΟΤ ΠΡΟ ΣΖ ΜΔΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΟΓΖΓΖΖ 

 

Ζ κεηαβιεηή «vi_dia_vm» παξνπζηάδεη ζεηηθφ πξφζεκν. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

34 νδεγψλ ππνινγίζηεθε ε κέζε ηαρχηεηα γηα ηα ηκήκαηα κε ίδην παξάγνληα 

απφζπαζεο (γξάςηκν ή δηάβαζκα κελχκαηνο), ίδην νδεγηθφ πεξηβάιινλ 

(αζηηθφ ή ππεξαζηηθφ) θαη ίδηεο ζπλζήθεο νδήγεζεο ( θαινθαηξία ή λχρηα ή 

βξνρή). Έηζη ππνινγίζηεθε γηα θάζε νδεγφ ν ιφγνο πνπ παξνπζίαδε ε κέζε 

ηαρχηεηα νδήγεζήο ηνπ ζε θάζε ηκήκα πξνο ηελ κέζε ηαρχηεηα ησλ 

ππφινηπσλ νδεγψλ. Παξαηεξήζεθε φηη, αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο 

νδεγεί ζε απμεκέλε πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηύρεκα. πσο πξνθχπηεη θαη 

απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία νη κεγάιεο ηαρχηεηεο νδεγνχλ ζε πεξηζζφηεξα 

αηπρήκηα. Απηφ ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, νη νδεγνί ησλ 

νπνίσλ νη ηαρχηεηεο ηνπο είλαη απμεκέλεο, ζπγθξηηηθά κε ηελ κέζε ηαρχηεηα 

θπθινθνξίαο είλαη πην ξηςνθίλδπλνη κε απνηέιεζκα ζε θάπνην απξφνπην 

ζπκβάλ λα ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα κελ αληαπνθξηζνχλ θαηάιιεια 

θαη λα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα. 

 

Ζ απφιπηε ηηκή ηνπ δείθηε Wald ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

κεηαβιεηήο «vi_dia_vm» είλαη 21,028 θαη 3,741 αληίζηνηρα ζην πξψην θαη 

δεχηεξν κνληέιν. 
 

5.4.6 ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

Ζ ζρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ ζηα κνληέιν πνπ αθνξνχλ ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα ππνινγίζηεθε κε ηε ζεσξία ειαζηηθόηεηαο 

κε ζρέζεηο πνπ αθνξνύλ ζην ινγηζηηθό κνληέιν παιηλδξόκεζεο. 

 

Με 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 ειαζηηθόηεηεο (point elasticities), πνπ αθνξνχλ ζε 

κηθξέο κεηαβνιέο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ππνινγίδνληαη απφ ηε κεξηθή 

παξάγσγν γηα θάζε παξαηήξεζε απφ ηε ζρέζε (Washington et al. 2003): 
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φπνπ P(i) είλαη ε πηζαλφηεηα ηεο ελαιιαθηηθήο (η) θαη xink ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

(k) γηα ηελ ελαιιαθηηθή (i) ηνπ αηφκνπ (ε) θαη I 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 ππνινγηζκό ηεο 

ειαζηηθόηεηαο 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): 

 

 

 

φπνπ I 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 

ειαζηηθόηεηαο (aggregate elasticity), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε επαηζζεζία 
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ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εμεηαδφκελε κεηαβνιή, σο πξνο ηελ 

αληίζηνηρε ζπλνιηθή κεηαβνιή ηεο πηζαλφηεηαο 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. ιεο νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο έρνπλ επηξξνή ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ζηα δύν κνληέια 

πνπ αλαπηχρζεθαλ εθηφο απφ ηηο κεηαβιεηέο «dright» θαη «wm_fail» πνπ 

έρνπλ επηξξνή κφλν ζην κνληέιν ηνπ ππεξαζηηθνπ πεξηβάιινληνο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5-25: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ αηπρήκαηνο. 

-
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Παξαηεξνχκε φηη: 

 

 ΜΟΝΣΔΛΟ 1: εμέηαζε αζηηθνύ ηκήκαηνο: 

 

Απφ ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ εθείλε πνπ επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη ε κεηαβιεηή 

«γξάςηκν κελχκαηνο». Ζ κεηαβιεηή απηή έρεη 8,3 θνξέο κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «θχιν», 2,8 θνξέο κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «δηάβαζκα κελχκαηνο», 3,4 θνξέο 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «λχρηα» θαη 1,6 θνξέο 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «βξνρή». Δπίζεο ε 

κεηαβιεηή «βξνρή» επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 2,1 θαη 1,8 

θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο «λχρηα» θαη «δηάβαζκα 

κελχκαηνο» αληίζηνηρα. Απφ ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζζεθαλ ε 

κφλε πνπ επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη ε κεηαβιεηή 

«ιφγνο ηαρχηεηαο» ηεο νπνίαο ε κεηαβνιή θαηά 1% απμάλεη θαηά 0,13% 

ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

 

  ΜΟΝΣΔΛΟ 2: εμέηαζε ππεξαζηηθνύ ηκήκαηνο: 

 

Απφ ηηο δηαθξηηέο κεηαβιεηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ εθείλε πνπ επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη ε κεηαβιεηή 

«βξνρή» πνπ έρεη 3,75 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή «θχιν». Ζ κεηαβιεηή «βξνρή» απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο 2,7 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «δηάβαζκα 

κελχκαηνο», 2,5 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή «γξάςηκν 

κελχκαηνο» θαη 2,3 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή 

«λχρηα». Δπίζεο ε κεηαβιεηή «δηάβαζκα κελχκαηνο» απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 1,3 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή 

«νζφλε αθήο» θαη 1,4 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή 

«θχιν». 

ζνλ αθνξά ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο απηή πνπ παξνπζηάδεη ηελ 

κεγαιχηεξε επηξξνή είλαη ε κεηαβιεηή «ιφγνο ηαρχηεηαο». Δπίζεο ε 

κεηαβνιή ηεο κεηαβιεηήο «ιφγνο ηαρχηεηαο» θαηά 1% απμάλεη θαηά 6.33% 
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ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα ζε ζρέζε κε ηε απφζηαζε απφ ην δεμηφ 

άθξν ηεο νδνχ. 

 

Χο γεληθά ζπκπεξάζκαηα αλαθέξεηαη φηη: 

 

1. Σν γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ είλαη επηθίλδπλα, αθνχ 

απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα φπσο πξναλαθέξζεθε 

ζηελ αλάιπζε άιισλ εξεπλψλ. πγθεθξηκέλα, ζην κνληέιν ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 2,9 θνξέο 

κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη κήλπκα θαη 8,3 θνξέο κεγαιύηεξε 

φηαλ ν νδεγφο γξάθεη κελπκα ζε ζρέζε κε ηελ ειέπζεξε νδήγεζε. ην 

ππεξαζηηθφ πεξηβαιινλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 1,4 

θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη κήλπκα θαη 1,5 θνξέο 

κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο γξάθεη κήλπκα ζε ζρέζε κε ηελ ειέπζεξε 

νδήγεζε. 

2. ηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη λύρηα απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

αηχρεκα θαη εηδηθά ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νη κεηαβιεηέο 

παξνπζίαζαλ ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή. Ζ επηξξνή απηή ζην 

ππεξαζηηθφ πεξηβαιιφλ ήηαλ κεγαιχηεξε θαη απφ ηνπο παξάγνληεο 

απφζπαζεο. 

3. Οη νδεγνί πνπ είραλ θηλεηφ κε νζόλε αθήο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα. Δηδηθφηεξα παξνπζηάδνπλ 2,19 θαη 

1,33 θνξέο κηθξόηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ην δηάβαζκα κελχκηανο 

ζην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ αληίζηνηρα.  

4. Ζ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα επεξεάδεηαη απφ ην ιφγν ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ πξνο ηελ κέζε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο. 

πγθεθξηκέλα νη νδεγνί πνπ είραλ κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο νδεγνχο είραλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα ηνπο ζπκβεί 

αηχρεκα θαη ζηα δχν κνληέια. 

5. Ζ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο φπσο πξνέθπςε θαη ζηα δχν καζεκαηηθά 

κνληέια απμάλεηαη γηα ηηο γπλαίθεο νδεγνχο θαη γηα ηνπο νδεγνχο 

πνπ είραλ θηλεηφ ηειέθσλν κε νζόλε αθήο. 

6. Σν γξάςηκν κελχκαηνο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ζε ζρέζε 

κε ην δηάβαζκα θαη ζηα δχν καζεκαηηθά κνληέια. Δίλαη δειαδή πην 
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επηθίλδπλν ην γξάςηκν από ην δηάβαζκα κελύκαηνο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. Δηδηθφηεξα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ην γξάςηκν 

κελχκαηνο έρεη 2,8 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξφε ζε ζρέζε κε ην 

δηάβαζκα κελχκαηνο ελψ ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ε επηξξνή απηε 

είλαη κφιηο 1,1 θνξέο. 

7. Ζ νδήγεζε ππφ βξνρή απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ζε ζρέζε 

κε ηελ νδήγεζε ηε λχρηα θαη ζηα δχν καζεκαηηθά κνληέια. Δίλαη 

δειαδή πην επηθίλδπλε ε νδήγεζε ππό βξνρή απφ ηελ νδήγεζε ηε 

λχρηα. Δηδηθφηεξα ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ε νδήγεζε ππφ βξνρή 

έρεη 2,3 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξφε ζε ζρέζε κε ηελ νδήγεζε ηε λχρηα 

ελψ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ε επηξξνή απηε είλαη 2,1 θνξέο. 

 

5.4.7 ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ 

 

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. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-26: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηνλ ιφγν 

ηαρχηεηαο θαη ην είδνο νζφλεο ζε ππεξαζηηθή πεξηνρή (Night=1, Rainy=0, 

Out_Read=1, Out_Write=0, dright=1, sex=0, wm_fail=0). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-27: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηνλ ιφγν 

ηαρχηεηαο θαη ην είδνο νζφλεο ζε αζηηθή πεξηνρή (Night=1, Rainy=0, Out_Read=1, 

Out_Write=0, sex=0). 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-28: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηνλ ιφγν 

ηαρχηεηαο θαη ηνπο παξάγνληεο απφζπαζεο ζε ππεξαζηηθή πεξηνρή (Night=0, 

Rainy=1, dright=1, touch=0, sex=1, wm_fail=0). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-29: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηνλ ιφγν 

ηαρχηεηαο θαη ηνπο παξάγνληεο απφζπαζεο ζε αζηηθή πεξηνρή (Night=0, Rainy=1, 

touch=0, sex=1). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-30:πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηνλ ιφγν 

ηαρχηεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή πεξηνρή (Out_Read=0, 

Out_Write=0, dright=1, touch=1, sex=1, wm_fail=0). 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-31: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηνλ ιφγν 

ηαρχηεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο ζε αζηηθή πεξηνρή (Out_Read=0, Out_Write=1, 

touch=0, sex=1). 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-32: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηνλ ιφγν 

ηαρχηεηαο, ην θχιν θαη ην γξάςηκν ή φρη κελχκαηνο ζε ππεξαζηηθή πεξηνρή (Night=0, 

Rainy=1, dright=1, touch=0, wm_fail=0). 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5-33: πζρέηηζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα κε ηνλ ιφγν 

ηαρχηεηαο, ην θχιν θαη ην γξάςηκν ή φρη κελχκαηνο ζε αζηηθή πεξηνρή (Night=0, 

Rainy=1, dright=1, touch=0, wm_fail=0). 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

• Οη νδεγνί εκθάληζαλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα 

φηαλ δηαβάδαλ θαη έγξαθαλ γξαπηφ κήλπκα. Ζ πηζαλφηεηα απηή 

είλαη κεγαιχηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ νδεγφο γξάθεη κήλπκα. 

•  Ζ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη κεγαιχηεξε ζηε πεξίπησζε 

πνπ ν νδεγφο έρεη θηλεηφ ηειέθσλν κε νζόλε αθήο. 

• Οη νδεγνί πνπ κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ηαρχηεηα ηεο ππφινηπεο θπθινθνξίαο φηαλ γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ 

γξαπηφ κήλπκα έρνπλ κηθξόηεξε πηζαλόηεηα λα ηνπο ζπκβεί 

αηχρεκα αιιά ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο δελ αληηζηαζκίδεη ηνλ 

θίλδπλν πνπ επηθέξεη ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ. 
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• ηελ νδήγεζε ππό βξνρή θαη λύρηα παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο 

πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί αηχρεκα. Ζ πηζαλφηεηα απηή είλαη 

κεγαιχηεξε ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή. 

• Οη άλδξεο νδεγνί παξνπζηάδνπλ κεησκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο 

ζπκβεί αηχρεκα.  
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

6.1 ΤΝΟΦΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε 

ζπκπεξηθνξάο θαη αζθάιεηαο λέσλ νδεγώλ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή 

νδήγεζεο. 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα 

ζε 34 λένπο νδεγνχο ζηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο (Driving Simulator FPF) 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κπθινθνξηαθήο Σερληθήο ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη 

πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Δπηπιένλ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο νδεγνχο 

απηνχο εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

 

Απφ ηελ αξρηθή αλάιπζε πξνέθπςε ν πίλαθαο 6.1 πνπ απεηθνλίδεη ηελ 

ηαρχηεηα, ηνλ ρξφλν αληίδξαζεο θαη ηα αηπρήκαηα ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο θαινθαηξία, βξνρή θαη λχρηα θαη ηνπο 

παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελχκαηνο. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6-1: Σαρχηεηα, ρξφλνο αληίδξαζεο θαη αηπρήκαηα ζε αζηηθφ θαη 
ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο ζπλζήθεο νδήγεζεο θαινθαηξία, βξνρή, λχρηα θαη 

ηνπο παξάγνληεο απφζπαζεο πξνζνρήο δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελχκαηνο. 
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ηε ζπλέρεηα έγηλε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη 

αλάπηπμε καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζε φ,ηη αθνξά ζηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο 

θαη ηνλ κέζν ρξφλν αληίδξαζεο θαη 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. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, δχν γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο κέζεο 

ηαρχηεηαο νδήγεζεο, δχν γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κέζνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο θαη δχν γηα ην κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί 

αηχρεκα. ε θάζε ζηαηηζηηθφ κνληέιν εμεηάζηεθε ε επηξξνή ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

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 (κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο, κέζνο ρξφλνο αληίδξαζεο θαη αηχρεκα 

ή φρη αηχρεκα) πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ησλ κεγεζψλ ηεο ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο 

ςεπδνειαζηηθφηεηαο. Η 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 (Πίλ. 6.2, Πίλ. 6.3, Πίλ. 6.4), παξνπζηάδεηαη ε 

ζρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηα κνληέια ηεο κέζεο 

ηαρχηεηαο θαη ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί αηχρεκα. 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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ΠΙΝΑΚΑ 6-2: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ ηαρχηεηαο. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6-3: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ ρξφλνπ αληίδξαζεο. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6-4: ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ αηπρήκαηνο. 
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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 ΤΝΟΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

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:  

 

 To δηάβαζκα θαη ε αλάγλσζε γξαπηψλ κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νδήγεζεο θαίλεηαη φηη, απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα 

αηπρήκαηνο παξά ην γεγνλφο ηεο κείσζεο ηεο ηαρχηεηαο απφ ηνπο 

νδεγνχο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ 

ρξφλσλ αληίδξαζεο. Δηδηθφηεξα, ην γξάςηκν κελύκαηνο έρεη 

δπζκελέζηεξεο επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ην 

δηάβαζκα φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο πλεπκαηηθήο εγξήγνξζεο πνπ 

απαηηεί. 

 

 Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζε φηη αθνξά ζηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο 

ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο πνπ απνδείρζεθε θαηάιιειε γηα 

ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε ελψ ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζε 

φηη αθνξά ζηε κέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο θαη ην κέζν ρξφλν αληίδξαζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο πνπ επίζεο απνδείρζεθε θαηάιιειε γηα ηέηνηνπ είδνπο 

αλάιπζε. Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο κεζφδνπο απηέο, νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζπζρέηηζεο ηεο 
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κέζεο ηαρχηεηαο νδήγεζεο, ηνπ κέζνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο θαη ηεο 

πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο κε ηηο παξακέηξνπο ηα επεξεάδνπλαλ 

ρσξηζηά γηα αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 Ο βαζκφο επηξξνήο ησλ εμεηαζζέλησλ παξακέηξσλ ζηε κέζε 

ηαρύηεηα νδήγεζεο πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο.  

Απφ ηε δηαδηθαζία απηή πξνέθπςε φηη: 

 Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο επηθέξνπλ κείσζε ζηελ ηαρύηεηα θπθινθνξίαο ηφζν 

ζην αζηηθφ φζν θαη ζην ππεξαζηηθφ δίθηπν φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ. Δλδερνκέλσο, ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο 

λα επηθέξεη αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο νδεγνχο θαη λα ιεηηνπξγεί σο 

αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο ζηηο απμεκέλεο πλεπκαηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο κελπκάησλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο.  

 Οη νδεγνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πείξακα κείσζαλ ηελ ηαρχηεηά 

ηνπο ελψ δηάβαδαλ κήλπκα θαηά 18% ζηελ θαινθαηξία, 12% ζηελ 

νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 14% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα ζην 

ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. ην αζηηθφ πεξηβάιινλ κείσζαλ ηαρχηεηα 

ελψ δηάβαδαλ κήλπκα θαηά 30% ζηελ θαινθαηξία, 24% ζηελ 

νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 28% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα.  

 Καηά ην γξάςηκν κελύκαηνο ε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ήηαλ 

κεγαιύηεξε αθνχ κείσζεθε θαηά 22% ζηελ θαινθαηξία, 20% ζηελ 

νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 24% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα ζην 

ππεξαζηηθφ πεξηβαιινλ ελψ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ κείσζεθε θαηά 

45% ζηελ θαινθαηξία, 35% ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 39% ζηελ 

νδήγεζε ηελ λχρηα.  

 Ζ πνζνζηηαία κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ κεγαιχηεξε ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη ζε ζπλζήθεο λχρηαο δελ έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ κέζε ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ. 
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 Ο βαζκφο επηξξνήο ησλ εμεηαζζέλησλ παξακέηξσλ ζηoλ ρξόλν 

αληίδξαζεο πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο.  

Απφ ηε δηαδηθαζία απηή πξνέθπςε φηη: 

 Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ έρνπλ δπζκελή επηξξνή 

ζηνλ ρξφλν αληίδξαζεο ηφζν ζην αζηηθφ φζν θαη ζην ππεξαζηηθφ 

δίθηπν φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο δηεζλψο. 

 Ο ρξφλνο αληίδξαζεο απμήζεθε ζηελ αλάγλσζε κελχκαηνο θαηά 

30% ζηελ θαινθαηξία, 25% ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 31% ζηελ 

νδήγεζε ηελ λχρηα ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. ην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ ν ρξφλνο αληίδξαζεο απμήζεθε ζηελ αλάγλσζε 

κήλπκαηνο θαηά 17% ζηελ θαινθαηξία, 22% ζηελ νδήγεζε ππφ 

βξνρή θαη 23% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα. 

 Καηά ην γξάςηκν κελχκαηνο ε αύμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο 

ήηαλ κεγαιύηεξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απμήζεθε θαηά 46% ζηελ 

θαινθαηξία, 33% ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη 30% ζηελ νδήγεζε 

ηελ λχρηα ζην ππεξαζηηθφ πεξηβαιινλ, ελψ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

απμήζεθε θαηά 26% ζηελ θαινθαηξία, 33% ζηελ νδήγεζε ππφ 

βξνρή θαη 29% ζηελ νδήγεζε ηελ λχρηα. Παξαηεξείηαη φηη, ε 

πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ήηαλ κεγαιχηεξε ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 Ο βαζκφο επηξξνήο ησλ εμεηαζζέλησλ παξακέηξσλ ζηε πηζαλόηεηα 

λα ζπκβεί αηύρεκα πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο. 

Απφ ηε δηαδηθαζία απηή πξνέθπςε φηη: 

 Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νδήγεζεο είλαη επηθίλδπλα, αθνχ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο 

κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ βιέπνπλ εληφο ηνπ 

νρήκαηνο θαη φρη ηνλ δξφκν. 

 ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 2,9 

θαη 8,3 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη θαη γξάθεη 

κήλπκα αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηελ ειέπζεξε νδήγεζε. 
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 ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 

1,4 θαη 1,5 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη θαη γξάθεη 

κήλπκα αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ ειέπζεξε νδήγεζε. 

 Ζ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν λα ζπκβεί αηχρεκα 

αιιά δελ αληηζηαζκίδεη ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο 

ιφγσ ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηνπ γξαςίκαηνο κελπκάησλ.  

 ηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη λύρηα απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβεί αηχρεκα θαη εηδηθά ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νη 

κεηαβιεηέο απηέο παξνπζίαζαλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή. 

 Οη νδεγνί πνπ είλαη γπλαίθεο, έρνπλ θηλεηφ κε νζφλε αθήο θαη έρνπλ 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο απφ ηνπο ππφινηπνπο νδεγνχο 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα ζε 

αζηηθφ πεξηβάιινλ. ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ηζρχνπλ νκνίσο ηα 

πην πάλσ κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη, νη νδεγνί πνπ έζηεηιαλ ην 

κήλπκα ηνπο κε επηηπρία θαη νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο 

απφ ην δεμί άθξν ηεο νδνχ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα 

ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. 

 

 πγθξίλνληαο ηηο κεηαβιεηέο δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελχκαηνο 

παξαηεξείηαη φηη:  

 ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ παξφιν πνπ νη νδεγνί κεηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηαρχηεηα, ν ρξφλνο αληίδξαζεο θαη ε πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηφο ηνπο απμάλνληαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ κελχκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα ζην ζελάξην ηεο βξνρήο ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ 

12% ζηελ αλάγλσζε κελχκαηνο θαη 20% ζην γξάςηκν κελχκαηνο 

ελψ, νη ρξφλνη αληίδξαζεο απμήζεθαλ θαηά 25% θαη 33% 

αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, ην γξάςηκν κελχκαηνο παξνπζηάδεη 1,1 

θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

  Οκνίσο, ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ παξφιν πνπ νη νδεγνί κεηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηαρχηεηα, ν ρξφλνο αληίδξαζεο θαη ε πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηφο ηνπο απμάλνληαη θαηά ην γξάςηκν κελχκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα ζην ζελάξην ηεο θαινθαηξίαο ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο 

ήηαλ 30% ζηελ αλάγλσζε κελχκαηνο θαη 45% ζην γξάςηκν 
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κελχκαηνο ελψ, νη ρξφλνη αληίδξαζεο απμήζεθαλ θαηά 17% θαη 

26% αληίζηνηρα. Σαπηφρξνλα, ην γξάςηκν κελχκαηνο παξνπζηάδεη 

2,8 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

 πκπεξαίλεηαη φηη, ην γξάςηκν κελύκαηνο έρεη δπζκελέζηεξεο 

επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ην δηάβαζκα φπσο έρεη 

απνδεηρζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο δηεζλψο. Αλ θαη ε κεηψζε ηεο 

ηαρχηεηαο είλαη κεγαιχηεξε θαηά ην γξάςηκν, νη ρξφλνη αληηδξαζεο 

απμάλνληαη πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 

λα είλαη κεγαιπηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλάγλσζε. 

 

  πγθξίλνληαο ηηο κεηαβιεηέο βξνρή θαη λύρηα παξαηεξείηαη φηη:  

 ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή νη νδεγνί 

κεηψλνπλ πνζνζηηαία ιηγφηεξν ηελ ηαρχηεηα ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα ελδερνκέλσο ιφγσ 

ηεο νιηζζεξφηεηαο ηνπ δξφκνπ. Γηα παξάδεηγκα θαηά ην γξάςηκν 

κελχκαηνο ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ 20% ζηελ νδήγεζε ππφ 

βξνρή θαη 24% ζηελ νδήγεζε ηε λχρηα. Σαπηφρξνλα, ε βξνρή 

παξνπζηάδεη 2,8 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο. 

 Οκνίσο, ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή νη νδεγνί 

κεηψλνπλ πνζνζηηαία ιηγφηεξν ηελ ηαρχηεηα ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. Γηα παξάδεηγκα, 

θαηά ην δηάβαζκα κελχκαηνο ε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ 24% 

ζηελ νδήγεζε ππφ βνρή θαη 28% ζηελ νδήγεζε ηε λχρηα. 

Σαπηφρξνλα, ε βξνρή παξνπζηάδεη 2,1 θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή 

ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο. 

 πκπεξαίλεηαη φηη, ε νδήγεζε ππό βξνρή έρεη δπζκελέζηεξεο                

επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ηελ νδήγεζε ηε λύρηα. 

Ζ κεγαιχηεξε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο απφ ηνπο νδεγνχο ζηελ 

νδήγεζε ηε λχρηα απνηειεί αληηζηαζκηζηηθφ παξάγνληα, κε 

απνηέιεζκα ηε κεηψζε ηεο πηζαλφηεηαο αηπρήκαηνο ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ νδήγεζε ππφ βξνρή. 
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 ρεηηθά κε ηε κεηαβιεηή νζόλε αθήο παξαηεξείηαη φηη:  

 ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νη νδεγνί πνπ έρνπλ θηλεηφ κε νζφλε 

αθήο κεηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηαρχηεηα ηνπο αιιά παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. Γηα παξάδεηγκα, ην 

81% θαη 58% ησλ νδεγψλ πνπ είραλ αηχρεκα είραλ θηλεηφ κε νζφλε 

αθήο ζηελ νδήγεζε ππφ βξνρή θαη θαινθαηξία αληίζηνηρα.  

 Οκνίσο, ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ νη νδεγνί πνπ έρνπλ θηλεηφ κε 

νζφλε αθήο κεηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηαρχηεηα ηνπο αιιά 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην 64% θαη 73% ησλ νδεγψλ πνπ είραλ αηχρεκα είραλ 

θηλεηφ κε νζφλε αθήο ζηελ νδήγεζε ππφ θαινθαηξία θαη λχρηα 

αληίζηνηρα. 

 πκπεξαίλεηαη φηη, νη νδεγνί πνπ έρνπλ θηλεηφ κε νζφλε αθήο 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηχρεκα ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο νδεγνχο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο 

εμεγείηαη απφ ηε κηθξφηεξε επθνιία ζηελ πιεθηξνιφγεζε ζηηο 

νζφλεο αθήο (ζπλήζσο κε δχν ρέξηα).  

 

 πγθξίλνληαο ηελ νδήγεζε ζε αζηηθό θαη ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ 

παξαηεξείηαη φηη:   

 Ζ  πνζνζηηαία κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ κεγαιχηεξε ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο ήηαλ κεγαιχηεξε ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Σα δχν κνληέια γηα εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο έρνπλ 

θνηλέο κεηαβιεηέο ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο (λχρηα, βξνρή, 

δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελχκαηνο, νζφλε αθήο, θχιν θαη ιφγνο 

ηαρχηεηαο) εθηφο απφ ηηο κεηαβιεηέο απνηπρία απνζηνιήο 

κελχκαηνο θαη απφζηαζε απφ ην δεμηφ άθξν ηεο νδνχ πνπ 

εκθαλίδνληαη κφλν ζην κνληέιν γηα ην  ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ην γξάςηκν κελχκαηνο παξνπζηάδεη 2,8 

θνξέο κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ζε ζρέζε 

κε ην δηάβαζκα κελχκαηνο. ην ππεξαζηηθφ πεξηβάιινλ ε επηξξνή 
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απηή ηνπ γξαςίκαηνο κελχκαηνο είλαη 1,1 θνξέο κεγαιχηεξε ζε 

ζρέζε κε ην δηάβαζκα κελχκαηνο. 

 ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 2,9 

θαη 8,3 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη θαη γξάθεη κήλπκα 

αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε ελψ ζην ππεξαζηηθφ 

πεξηβάιινλ ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αηχρεκα είλαη 1,4 θαη 1,5 θνξέο 

κεγαιχηεξε φηαλ ν νδεγφο δηαβάδεη θαη γξάθεη κήλπκα αληίζηνηρα ζε 

ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε νδήγεζε. 

 πκπεξαίλεηαη φηη, νη παξάγνληεο απφζπαζεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ παξφιν πνπ ε πνζνζηηαία κείσζε 

ηεο ηαρχηεηαο είλαη κεγαιχηεξε, ελδερνκέλσο ιφγσ, ησλ πνιιψλ 

άιισλ παξαγφλησλ απφζπαζεο πνπ ππάξρνπλ εληφο κηαο πφιεο 

φπσο ηα θηήξηα, ηα θαηαζηήκαηα, ηα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, νη 

πεδνί, νη ζπρλέο δηαζηαπξψζεηο, ηα ζήκαηα θπθινθνξίαο πνπ δελ 

είλαη ηφζν ζπρλά ζην ππεξαζηηθφ δίθηπν. 

 

 

6.3 ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

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 ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

νδηθήο αζθάιεηαο. 

 

 Ζ πιήξεο απαγόξεπζε ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηάβαζκαηνο κελπκάησλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζηελ Διιάδα αθνχ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα απφζπαζεο. ηε Γεξκαλία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

απαγνξέπεηαη ε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθσλνπ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ ελφζσ 

ε κεράλε ηνπ νρήκαηνο είλαη ζε ιεηηνπξγία. 

 

 Πξνηξνπή ησλ νδεγψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λεέο ηερλνινγίεο πνπ 

επηηξέπνπλ ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ θσλεηηθά. Με ηνλ 
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ηξφπν απηφ ηα κάηηα ηνπ νδεγνχ βιέπνπλ ζπλερψο ηνλ δξφκν ελψ ηα 

ρέξηα ηνπ δελ ρξεηάδεηαη λα θεχγνπλ απφ ην ηηκφλη. Με ηε ρξήζε 

εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ αλακέλεηαη φηη, ζα επηηεπρζεί ιηγφηεξν 

αλαζθαιήο νδήγεζε. 

 

 Αλάπηπμε „Παηδείαο Οδηθήο Αζθάιεηαο’ πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ζεηηθή 

ζηάζε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη κε ηελ απφξξηςε ησλ επηθίλδπλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζηελ νδήγεζε θαη εηδηθά εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελπκάησλ. Σν ζρνιείν, ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη νη δηάθνξεο εθζηξαηείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 

Πνιηηεία αιιά θαη ην πξνζσπηθφ παξάδεηγκα ησλ γνλέσλ, ηξνρνλφκσλ θαη 

φισλ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Πνιηηείαο, απνηεινχλ έλα βαζηθφ ηξφπν 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα νδηθήο 

αζθάιεηαο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γξάςηκν θαη ην 

δηάβαζκα κελπκάησλ. 

  

 Άκεζε θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνύ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ 

πνπ έρεη σο ζηφρν νη λεθξνί ζηα νδηθά αηπρήκαηα ην έηνο 2020, λα είλαη 

ιηγφηεξνη απφ 640. Απαξαίηεηε πξνυπνζέζε γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ κέηξσλ ηεο νδηθήο αζθάιεηαο είλαη ε ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε, ην 

ζηαζεξφ πιαίζην δηνίθεζεο, ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ θνξέσλ, ε 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ κέηξσλ θαη ε επαξθήο ρξεκαηνδόηεζε. 

 

 

6.4 ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Γηα ηε πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνινπζνχλ: 

 

1. Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε θαη ε παξαηήξεζε ησλ ίδησλ κεηαβιεηψλ 

ζε κεγαιύηεξν δείγκα νδεγώλ κε ζπκκεηέρνληεο δηαθνξεηηθώλ 
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ειηθηαθώλ νκάδσλ. Θα πξνέθππηαλ πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα ζην 

ζχλνιν ησλ νδεγψλ θαη ίζσο απηφ λα έδηλε ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

κνληέισλ κε ηζρπξφηεξε επηξξνή κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

 

2. Γηα πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη εμαγσγή επηπιένλ κνληέισλ, ζα 

θαηλφηαλ ρξήζηκε ε εθαξκνγή άιισλ κεζόδσλ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο, νη νπνίεο ζα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή νηθνγέλεηα απφ ηελ 

ήδε επηιεγείζα.  

 

3. Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε ησλ 

παξαγφλησλ απφζπαζεο πξνζνρήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο. 

Να γίλεη δειαδή κηα θαηάηαμε κε ζεηξά επηθηλδπλφηεηαο ησλ 

παξαγφληαλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί κέρξη ζήκεξα (θάπληζκα, δχζθνιε ή 

επθνιε ζπλνκηιία κε ζπλνδεγφ, δχζθνιε ή επθνιε ζπλνκηιία ζην 

θηλεηφ ηειέθσλν, θαηαλάισζε θαγεηνχ, κνπζηθφ απφζπαζκα θαη 

δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελπκάησλ) ζην Δξγαζηήξην Κπθινθνξηαθήο 

Σερληθήο ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηεο 

ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 

 

4. Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζηάδε κηα έξεπλα ε νπνία ζα πξνζδηφξηδε ζε 

πνηφ βαζκφ νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην γξάςηκν 

θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδεγεζεο 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

 

5. Δλδηαθέξνπζα, ηέινο, ζα ήηαλ κηα έξεπλα αληίζηνηρε ηεο παξνχζεο ε 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο 

θαη ππφ ηελ επίδξαζε άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ γηα 

παξάδεηγκα ππφ νκίριε ή ρηφλη, θαη ζε άιια νδηθά πεξηβάιινληα 

(απηνθηλεηφδξνκνη, νξεηλή πεξηνρή, θιπ). 
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