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ΒΑΙΚΑ ΣΑΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ


Καζνξηζκόο ηόρνπ



Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε



Θεσξεηηθό Τπόβαζξν



πιινγή ηνηρείσλ



ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία



Απνηειέζκαηα Αλάιπζεο



πκπεξάζκαηα



Πξνηάζεηο – Πεξαηηέξσ Έξεπλα

ΣΟΥΟ
Γηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο
κελπκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αζθάιεηα λέσλ
νδεγώλ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο.
Δμεηάδεηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη παξαθάησ παξάκεηξνη
ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο, ζηνλ ρξόλν
αληίδξαζεο θαη ζηελ πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηύρεκα.







Γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελπκάησλ
Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνύ (π.ρ θύιν, ειηθία)
Σξόπνο νδήγεζεο (π.ρ. ζηξνθέο θηλεηήξα, επηηάρπλζε)
Οδηθό πεξηβάιινλ (αζηηθό, ππεξαζηηθό)
Eηδηθέο ζπλζήθεο (θαινθαηξία, βξνρή, λύρηα)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ


Γηεζλείο έξεπλεο ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο
θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.

Σο γπάτιμο και ηο διάβαζμα μηνςμάηυν
αςξάνει ηην πιθανόηηηα αηςσήμαηορ.
Πεπιζζόηεπο και από ηη ζςνομιλία με κινηηό ηηλέθυνο.







• ‘Μέηξα’ νδεγώλ
πληόκεπζε κελπκάησλ
Καζπζηέξεζε απαληήζεσλ
Γξάςηκν θαη δηάβαζκα ζην
ύςνο ηνπ ηηκνληνύ
Αύμεζε απνζηάζεσλ κε
κπξνζηηλά νρήκαηα

•

Αζθάιεηα νδεγνύ



Μείσζε ελαπνκείλαληα ρξόλνπ
ζύγθξνπζεο



Αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο



Παξαηεηακέλεο θαη ζπρλέο καηηέο
εληόο νρήκαηνο



Απμεκέλε πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
 Μέζνδνη Αλάιπζεο



ηαηηζηηθνί έιεγρνη

πζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ
πλερείο (ηαρύηεηα, ρξόλνο
κεηαβιεηώλ
αληίδξαζεο) κε θαηαλνκή πνπ
 πληειεζηέο βi
πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή
θαη Γηαθξηηή (accident / no_accident)  ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα
(δείθηεο t, Wald)
 ηαζεξόο όξνο
Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο:
πλερείο θαη Γηαθξηηέο
 Πνηόηεηα ηνπ κνληέινπ
(R2 , Likelihood Ratio Test)

Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο:

Λνγαξηζκνθαλνληθή

παιηλδξόκεζε
(ηαρύηεηα, ρξόλνο αληίδξαζεο)
Λνγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο
(accident / no_accident)



Ο ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ (Foerst Driving Simulator FPF)
Πιενλεθηήκαηα:







Αξθεηά ξεαιηζηηθή αίζζεζε νδήγεζεο.
Δμειηγκέλν ινγηζκηθό πξνζνκνίσζεο.
Γπλαηόηεηα ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο πιήζνπο
κεηξήζεσλ αλά 30 - 50 msec.
Παξόκνηεο ζπλζήθεο κέηξεζεο ζε θάζε εμεηαδόκελν.
πλζήθεο απόιπηεο αζθάιεηαο.
Φηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ.

Μεηνλεθηήκαηα:







Με πιήξσο ξεαιηζηηθή απεηθόληζε.
ηέξεζε πξαγκαηηθώλ παξακέηξσλ νδήγεζεο.
Πηζαλή αιιαγή νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Δληύπσζε πςειόηεξνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο.
Πηζαλή δαιάδα.

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ- 1ο ΣΑΓΙΟ


34 ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18-28 εηώλ



πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ

Οδήγεζε πξνζνκνησηή:
1η Διαδρομή
 Γηάξθεηα πέληε ιεπηά - εμνηθείσζε
2η , 3η & 4η Διαδρομή
 Γηάξθεηα πέληε ιεπηά κε νδήγεζε
ππό θαιό θαηξό ή βξνρή ή λύρηα
 Γηάβαζκα θαη γξάςηκν κελπκάησλ


πληνληζηήο πεηξάκαηνο
Παξαθνινύζεζε πεηξάκαηνο –
ζπκπιήξσζε εηδηθνύ εληύπνπ
 Απνζηνιή θαη ιήςε γξαπηώλ κελπκάησλ
 πιινγή κεηξήζεσλ πξνζνκνησηή







Γηάβαζκα θαη γξάςηκν κελπκάησλ:
ε θαζνξηζκέλα ηκήκαηα
Απαηηνύζαλ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ – 2ο ΣΑΓΙΟ



1ε ΦΑΗ

Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ

Δπεμεξγαζία κεηξήζεσλ πξνζνκνησηή:
(~7.000.000 θαηαγξαθέο)
 Γξάςηκν - δηάβαζκα - ειεύζεξε νδήγεζε
 Αζηηθό - ππεξαζηηθό ηκήκα
 Καινθαηξία - βξνρή - λύρηα



2ε ΦΑΗ



Τπνινγηζκόο παξαγόκελσλ
κεηαβιεηώλ.



Γεκηνπξγία ηειηθήο, εληαίαο βάζεο
δεδνκέλσλ.



Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ:
 Υαξαθηεξηζηηθά ζπκκεηέρνληα (θύιν,
ειηθία, νδεγηθή εκπεηξία θιπ)
 Μεηξήζεηο πξνζνκνησηή (ηαρύηεηα,
απόζηαζε από ην άθξν, αηύρεκα θιπ)
 Καηαγξαθέο παξαηεξεηή
(γξάςηκν - δηάβαζκα κελύκαηνο, νδηθό
πεξηβάιινλ)


ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ



Πεξηζζόηεξα αηπρήκαηα ζην αζηηθό πεξηβάιινλ.



Πεξηζζόηεξα αηπρήκαηα ζην γξάςηκν παξά ζην δηάβαζκα κελύκαηνο.



Μείσζε ηαρύηεηαο, αύμεζε ρξόλνπ αληίδξαζεο θαη πεξηζζόηεξα αηπρήκαηα κε ην
γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελύκαηνο.

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑ


ΑΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ

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



ΤΠΔΡΑΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ

logV = 0.134*Out_Read +0.157*Out_Free -0.035*rspur_min
+0.006*acc -0.021*touch +0.022*out_freq1 –0.021*b_sms1 +1.326














R2=0.700

logV:
Out_Free:
Out_Read:
In_Read:
Ιn_Write:
acc:
rpm:
rspur:
rspur_min:
touch:
out_freq1:
in_freq1:
b_sms1:

κέζε ηαρύηεηα νδήγεζεο
ειεύζεξε νδήγεζε - ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ
δηάβαζκα κελύκαηνο - ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ
δηάβαζκα κελύκαηνο - αζηηθό πεξηβάιινλ
γξάςηκν κελύκαηνο - αζηηθό πεξηβάιινλ
κέζε ηηκή επηηάρπλζεο (m/s2)
κέζνο αξηζκόο ζηξνθώλ θηλεηήξα κεραλήο νρήκαηνο
κέζε απόζηαζε νρήκαηνο από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ζε κέηξα (m)
ειάρηζηε απόζηαζε νρήκαηνο από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ (m)
θηλεηό κε νζόλε αθήο
ζπρλόο ρξήζηεο ζε ππεξαζηηθή νδό
ζπρλόο ρξήζηεο ζε αζηηθή νδό
κείσζε ηαρύηεηαο γηα γξάςηκν κελύκαηνο

R2=0.542

ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΣΑΥΤΣΗΣΑ



Oη κεηαβιεηέο λύρηα θαη βξνρή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.



Οη νδεγνί κε νζόλε αθήο νδεγνύλ πην αξγά.



Σν γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελύκαηνο νδεγνύλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε
ηεο κέζεο ηαρύηεηαο νδήγεζεο ζην αζηηθό θαη ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ νδήγεζεο.

πζρέηηζε κέζεο ηαρύηεηαο νδήγεζεο κε κέζν αξηζκό
ζηξνθώλ θηλεηήξα (αζηηθό πεξηβάιινλ) θαη ειάρηζηεο
απόζηαζεο από ην άθξν ηεο νδνύ (ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ)
ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο παξάγνληεο απόζπαζεο.

 Οη νδεγνί νδεγνύζαλ ζε ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο
όηαλ έγξαθαλ θαη δηάβαδαλ κήλπκα.

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ
ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΗ
ΑΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ
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

R2=0.249

ΤΠΔΡΑΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ
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











logRΣ:
Night:
Rainy:
Ιn_Read:
Ιn_Write:
Οut_Read:
Out_Free:
rspur:
αccident:
freq_sms:

ρξόλνο αληίδξαζεο νδεγνύ ζε απξόζκελν ζπκβάλ (sec)
νδήγεζε ζε ζπλζήθεο λύρηαο
νδήγεζε ππό βξνρή
δηάβαζκα κελύκαηνο – αζηηθό πεξηβάιινλ
γξάςηκν κελύκαηνο – αζηηθό πεξηβάιινλ
δηάβαζκα κελύκαηνο – ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ
ειεύζεξε νδήγεζε – ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ
απόζηαζε νρήκαηνο από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ (m)
εάλ ζπλέβε αηύρεκα
ζπρλό γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελπκάησλ

R2=0.276

ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ ΜΟΝΣΔΛΩΝ
ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΗ




Oη κεηαβιεηέο λύρηα θαη βξνρή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.

Σν γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελύκαηνο νδεγνύλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε
ηνπ κέζνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ζην αζηηθό θαη ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ νδήγεζεο.

πζρέηηζε ρξόλνπ αληίδξαζεο κε ηελ απόζηαζε από ηνλ
άμνλα ηεο νδνύ ζε αζηηθή θαη ππεξαζηηθή πεξηνρή γηα ηνπο
παξάγνληεο απόζπαζεο γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελύκαηνο

 Σν γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελύκαηνο νδεγνύλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε
ηνπ κέζνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ζην αζηηθό θαη ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ νδήγεζεο.

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ
ΑΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ

ΤΠΔΡΑΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΡΟΜΗ
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
LRT=325.15>16.92 (5%,df=9) - ποζοζηό ππόβλετηρ 70,7%
accident:
Night:
Rainy:
Ιn_Read:
Ιn_Write:
Οut_Read:
Out_Write:
dright:
touch:
sex:
wm_fail:
vi_dia_vm:

αλ ζπλέβε αηύρεκα
νδήγεζε ζε ζπλζήθεο λύρηαο
νδήγεζε ππό βξνρή
δηάβαζκα κελύκαηνο – αζηηθό πεξηβάιινλ
γξάςηκν κελύκαηνο – αζηηθό πεξηβάιινλ
δηάβαζκα κελύκαηνο – ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ
γξάςηκν κελύκαηνο – ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ
απόζηαζε νρήκαηνο από ηελ δεμηά νξηνγξακκή (m)
θηλεηό κε νζόλε αθήο
θύιν
απνηπρία απνζηνιήο κελύκαηνο
ιόγνο ηαρύηεηαο νδεγνύ πξνο ηελ κέζε ηαρύηεηα θπθινθνξίαο

P=eu/(eu+1)

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
LRT=281.01>14.07 (5%,df=7) - ποζοζηό ππόβλετηρ 72,6%

ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ



Οη κεηαβιεηέο δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελύκαηνο απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα
αηπρήκαηνο θαη ζηα δύν κνληέια.


Οη κεηαβιεηέο βξνρή θαη λύρηα απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο
θαη ζηα δύν κνληέια.

ςζσέηιζη πιθανόηηηαρ να ζςμβεί αηύσημα με ηον λόγο ηασύηηηαρ και
ηοςρ παπάγονηερ απόζπαζηρ ζε αζηική και ςπεπαζηική πεπιοσή

Η

κείσζε ηνπ ιόγνπ ηεο ηαρύηεηαο κεηώλεη ηνλ θίλδπλν λα ζπκβεί αηύρεκα αιιά δελ
αληηζηαζκίδεη ηελ αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο ιόγσ γξαςίκαηνο θαη
δηαβάζκαηνο κελπκάησλ ελδερνκέλσο ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (1)


Σν γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελπκάησλ απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα
αηπρήκαηνο παξά ην γεγνλόο ηεο κείσζεο ηεο ηαρύηεηαο γεγνλόο πνπ
ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο.



Δπηπιένλ, ην γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελπκάησλ έρεη δπζκελέζηεξεο
επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ηε ζπλνκηιία ζην θηλεηό ηειέθσλν.



ηελ νδήγεζε ππό βξνρή θαη λύρηα απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα λα ζπκβεί
αηύρεκα θαη εηδηθά ζην ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ όπνπ νη κεηαβιεηέο απηέο
παξνπζίαζαλ ηε κεγαιύηεξε επηξξνή.



Οη νδεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηό ηειέθσλν κε νζόλε αθήο
παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα λα ηνπο ζπκβεί αηύρεκα παξόιν
πνπ ε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπο είλαη κεγαιύηεξε.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (2)


ην ππεξαζηηθό πεξηβάιινλ ε πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηύρεκα είλαη 1,4
θνξέο κεγαιύηεξε όηαλ ν νδεγόο δηαβάδεη κήλπκα ελώ είλαη 1,5 θνξέο
κεγαιύηεξε όηαλ ν νδεγόο γξάθεη κήλπκα.



ην αζηηθό πεξηβάιινλ ε πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηύρεκα είλαη 2,9 θνξέο
κεγαιύηεξε όηαλ ν νδεγόο δηαβάδεη κήλπκα ελώ είλαη 8,3 θνξέο
κεγαιύηεξε όηαλ ν νδεγόο γξάθεη κήλπκα.



Σν γξάςηκν κελύκαηνο έρεη δπζκελέζηεξεο επηπηώζεηο ζηελ νδηθή
αζθάιεηα από ην δηάβαζκα. Αλ θαη ε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο είλαη
κεγαιύηεξε, νη ρξόλνη αληίδξαζεο απμάλνληαη πεξηζζόηεξν κε
απνηέιεζκα ε πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο λα είλαη κεγαιύηεξε.



Η βξνρή έρεη δπζκελέζηεξεο επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ηελ
νδήγεζε ηε λύρηα. Η κεγαιύηεξε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο από ηνπο
νδεγνύο ζηελ νδήγεζε ηε λύρηα απνηειεί αληηζηαζκηζηηθό παξάγνληα, κε
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο.

ΠΡΟΣΑΔΙ


Η πιήξεο απαγόξεπζε ηνπ γξαςίκαηνο θαη ηνπ δηαβάζκαηνο
κελπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζηελ Διιάδα.



Πξνηξνπή ησλ νδεγώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ην
γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελπκάησλ.



Άκεζε θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ
γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα.



Αλάπηπμε ‘Παηδείαο Οδηθήο Αζθάιεηαο’ πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ζεηηθή
ζηάζε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη κε ηελ απόξξηςε ησλ επηθίλδπλσλ
ζπκπεξηθνξώλ ζηελ νδήγεζε, όπσο ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα
κελπκάησλ.

ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ


Δθαξκνγή πεηξάκαηνο:
- ζε ζπκκεηέρνληεο δηαθνξεηηθώλ ειηθηαθώλ νκάδσλ,
- ππό δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη νδηθνύ πεξηβάιινληνο,
- ζε κεγαιύηεξν δείγκα νδεγώλ.



Καηάηαμε κε ζεηξά επηθηλδπλόηεηαο ησλ παξαγόλησλ απόζπαζεο ηεο
πξνζνρήο πνπ έρνπλ κειεηεζεί κέρξη ζήκεξα ζην Δξγαζηήξην
Κπθινθνξηαθήο Σερληθήο ΔΜΠ.



Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην γξάςηκν θαη ην δηάβαζκα κελπκάησλ
ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο.

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ
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