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ΒΑΙΚΑ ΣΑΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

 Καζνξηζκόο ηόρνπ

 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε

 Θεσξεηηθό Τπόβαζξν

 πιινγή ηνηρείσλ

 ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία

 Αλάιπζε - Απνηειέζκαηα

 πκπεξάζκαηα

 Πξνηάζεηο – Πεξαηηέξσ Έξεπλα



ΣΟΥΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Αλάιπζε ησλ παξαγόλησλ επηξξνήο ηνπ γξαςίκαηνο θαη δηαβάζκαηνο κελπκάησλ 

ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο λέσλ νδεγώλ ζε απηνθηλεηόδξνκνπο

κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο.

Δμεηάδεηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη παξαθάησ παξάκεηξνη ζπκβάιινπλ

ζηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο, ηεο απόζηαζεο από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα 

θαη ζηελ πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηύρεκα.

Γξάςηκν θαη δηάβαζκα κελπκάησλ 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνύ (π.ρ. ειηθία, θύιν)

Σξόπνο νδήγεζεο (π.ρ. απόζηαζε από θεληξηθή νξηνγξακκή)

 πλζήθεο θπθινθνξίαο (θαλνληθή, απμεκέλε)

Eηδηθέο ζπλζήθεο (θαινθαηξία, βξνρή)



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΡΔΤΝΔ: 

ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο                  ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο  

Σο διάβαζμα και ηο γπάτιμο μηνςμάηυν αςξάνει ηην πιθανόηηηα αηςσήμαηορ. 

Σο θαινόμενο αςηό παπαηηπείηαι πεπιζζόηεπο και από ηη ζςνομιλία με ηο 

κινηηό ηηλέθυνο

 Μέηξα νδεγώλ

 Μείσζε ηαρύηεηαο

 πληόκεπζε κελπκάησλ

 Καζπζηέξεζε απαληήζεσλ

 Γξάςηκν θαη δηάβαζκα ζην ύςνο 

ηνπ ηηκνληνύ

 Αζθάιεηα νδεγνύ

 Μείσζε απόζηαζεο από ην 

πξνπνξεπόκελν όρεκα

 πρλέο καηηέο κεγάιεο δηάξθεηαο 

εληόο νρήκαηνο

 Απμεκέλε πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο



ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ

 Μέζνδνη αλάιπζεο

 Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο

ζπλερείο (ηαρύηεηα, απόζηαζε από     

ην πξνπνξεπόκελν όρεκα)

δηαθξηηή (αηύρεκα ή όρη)

 Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο

ζπλερείο θαη δηαθξηηέο

 Λνγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξόκεζε 

(ζπλερείο εμαξηεκέλεο) 

 Λνγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο 

(δηαθξηηή εμαξηεκέλε)

 ηαηηζηηθνί έιεγρνη

 πζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηώλ

 πληειεζηέο βi

 ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα 

(δείθηεο t, Wald)

 θάικα

 Πνηόηεηα ηνπ κνληέινπ 

(R2 , Likelihood Ratio Test)



Ο ΠΡΟΟΜΟΙΩΣΗ (FOERST DRIVING SIMULATOR)

 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 (ΣΑΓΗΟ 1Ο )

 34 ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 18-28 εηώλ 

 πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ 

Οδήγεζε ζηνλ πξνζνκνησηή: 

1ε δηαδξνκή 5 ιεπηά                γηα εμνηθείσζε

2ε θαη 3ε δηαδξνκή              5 ιεπηά              ππό θαινθαηξία θαη 

ππό βξνρή              δηάβαζκα θαη γξάςηκν κελπκάησλ

πληνληζηήο πεηξάκαηνο:

απνζηνιή γξαπηώλ κελπκάησλ

ζπκπιήξσζε έληππν παξαηεξεηή

Γηάβαζκα-γξάςηκν κελπκάησλ θαη ελεξγνπνίεζε αθύπληζεο: 

ζε θαζνξηζκέλα ηκήκαηα 



ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ (ΣΑΓΗΟ 2Ο )

1ε Φάζε

Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ

Δπεμεξγαζία κεηξήζεσλ πξνζνκνησηή

 γξάςηκν-δηάβαζκα 

κελπκάησλ, ελεξγνπνίεζε 

αθύπληζεο

 θαλνληθή-απμεκέλε θπθινθνξία

 θαινθαηξία-βξνρή

Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ αλά νδεγό

κεηξήζεηο πξνζνκνησηή (ηαρύηεηα) 

ραξαθηεξηζηηθά νδεγνύ 

(ειηθία, θύιν, θηλεηό κε νζόλε 

αθήο)

θαηαγξαθέο ζπληνληζηή (επηηπρία-

 2ε Φάζε

Τπνινγηζκόο κεηαβιεηώλ πνπ 

έρνπλ πξνθύςεη από ηελ 

επεμεξγαζία

Γεκηνπξγία ηειηθήο εληαίαο βάζεο 

δεδνκέλσλ γηα όινπο ηνπο 

νδεγνύο



ΒΑΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ

Μείσζε ηαρύηεηαο, κείσζε απόζηαζεο από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα 

θαη πεξηζζόηεξα αηπρήκαηα κε ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ.



ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΣΑΥΤΣΗΣΑρ
Καλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο
logV = +2,028 -0,011*Rainy +0,065*Free_Q1 +0,026*RM_1 -0,015*touch -

0,012*rspur +0,013*sex -0,048*love_d +(5,15*10-5)*dist_week +0,034*incident

Απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο
logV = +2,066 -0,009*Rainy -0,033*RM_2 -0,049*WM_2 -0,037*Time_fix -

0,014*touch -0,013*rspur +0,014*sex -0,051*love_d +(4,96*10-5)*dist_week

+0,023*wm2_rain

logV: κέζε ηαρύηεηα νδήγεζεο

Rainy:       νδήγεζε ππό βξνρή

Free_Q1:   ειεύζεξε νδήγεζε - θαλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

Rm_1:      δηάβαζκα κελύκαηνο - θαλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

Rm_2: δηάβαζκα κελύκαηνο - απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

Wm_2:      γξάςηκν κελύκαηνο - απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

Time_fix: ελεξγνπνίεζε αθύπληζεο - απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο 

touch: θηλεηό κε νζόλε αθήο

rspur: απόζηαζε νρήκαηνο από ηελ θεληξηθή νξηνγξακκή ζε κέηξα

sex: θύιν ζπκκεηέρνληα

love_d: εάλ ν ζπκκεηέρνληαο δήισζε όηη ηνπ αξέζεη ε νδήγεζε

dist_week: εβδνκαδηαία απόζηαζε

incident:   ύπαξμε ζπκβάληνο

wm2_rain: απνηπρία γξαςίκαηνο κελύκαηνο – απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο



ΥΔΣΗΚΖ ΔΠΗΡΡΟΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ

ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΣΑΥΤΣΖΣΑο

Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ νδεγεί ζηε κείσζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο 

νδήγεζεο.

Οη νδεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ θηλεηό κε νζόλε αθήο κείσλαλ ηελ ηαρύηεηα ηνπο.

Τπό ζπλζήθεο βξνρήο νη ζπκκεηέρνληεο νδεγνύζαλ πην αξγά.  



ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΟΓΖΓΖΖ

ΜΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΓΗΑΝΤΟΜΔΝΖ ΑΠΟΣΑΖ

Δ ΤΝΑΡΣΖΖ ΜΔ ΣΟΤο ΠΑΡΑΓΟΝΣΔο ΑΠΟΠΑΖ
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Οη νδεγνί όηαλ δηάβαδαλ θαη έγξαθαλ κελύκαηα νδεγνύζαλ πην αξγά.



ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ

ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΡΔΤΟΜΔΝΟ ΟΥΗΜΑ

Καλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

logHway = +2,283 +0,140*Rainy +0,187*Free_Q1 +0,154*RM_1 -0,116*touch -

0,071*sex -0,001dist_week

Απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

logHway = +2,785 +0,164*Rainy +0,229*Free_Q2 +0,127*RM_2  

+0,122*Time_fix -0,127*touch -0,065*sex -0,001dist_week

Hway: απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα ζε κέηξα

Rainy: νδήγεζε ππό βξνρή

Free_Q1:   ειεύζεξε νδήγεζε - θαλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

Rm_1: δηάβαζκα κελύκαηνο - θαλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

Free_Q2:   ειεύζεξε νδήγεζε - απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

Rm_2: δηάβαζκα κελύκαηνο - απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

Time_fix: ελεξγνπνίεζε αθύπληζεο - απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο 

touch: θηλεηό κε νζόλε αθήο 

sex: θύιν ζπκκεηέρνληα 

dist_week: εβδνκαδηαία δηαλπόκελε απόζηαζε ζε ρηιηόκεηξα



ΥΔΣΗΚΖ ΔΠΗΡΡΟΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ

ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΑΠΟΣΑΖ

ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΡΔΤΟΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ

Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ νδεγεί ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

απόζηαζεο από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα.

Οη νδεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θηλεηό κε νζόλε αθήο δηαηεξνύλ κεγαιύηεξεο 

απνζηάζεηο από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα.  

Ζ κεηαβιεηή βξνρή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε αύμεζεο ηεο απόζηαζεο. 



ΤΥΔΣΗΖ ΑΠΟΣΑΖ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΡΔΤΟΜΔΝΟ ΟΥΖΜΑ

ΜΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑΓΗΑΝΤΟΜΔΝΖ ΑΠΟΣΑΖ

Δ ΤΝΑΡΣΖΖ ΜΔ ΣΟΤο ΠΑΡΑΓΟΝΣΔο ΑΠΟΠΑΖ
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Ενεργοποίηση αφύπνισης

 Οη νδεγνί όηαλ δηάβαδαλ θαη έγξαθαλ κελύκαηα κείσλαλ ηελ απόζηαζε από ην 

πξνπνξεπόκελν όρεκα θαη ζηα δύν κνληέια. Δπίζεο ζηηο απμεκέλεο ζπλζήθεο 

θπθινθνξίαο κείσλαλ ηελ απόζηαζε όηαλ ελεξγνπνηνύζαλ ηελ αθύπληζε. 



ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟρ

Καλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

U = -7,362 +1,372*Rainy +0,971*Rm_1 +1,051*Wm_1 +0,569*touch 

+0,715*d_experience +4,495*Vi/Vm -0,213*rspur_min -0,038*Thead_min

Απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο

U = -7,438 +1,410*Rainy +0,725*Rm_2 +0,691*Wm_2 +0,439*touch 

+0,807*d_experience +4,479*Vi/Vm -0,206*rspur_min

Rainy:  νδήγεζε ππό βξνρή 

Rm_1: δηάβαζκα κελύκαηνο - θαλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο 

Rm_2: δηάβαζκα κελύκαηνο - απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο 

Wm_1: γξάςηκν κελύκαηνο - θαλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο 

Wm_2: γξάςηκν κελύκαηνο - απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο 

touch: θηλεηό κε νζόλε αθήο

d_experience1: νδεγηθή εκπεηξία κηθξόηεξε ησλ 3 εηώλ

vi/vm:      ιόγνο ηαρύηεηαο ηνπ νδεγνύ πξνο ηε κέζε ηαρύηεηα θπθινθνξίαο

rspur_min:        ειάρηζηε απόζηαζε από ηελ θεληξηθή νξηνγξακκή ζε κέηξα

ΣHead: ρξνληθή απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα ζε δεπηεξόιεπηα



ΥΔΣΗΚΖ ΔΠΗΡΡΟΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ

ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟο

 Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο θαη ζηα 

δύν κνληέια.

 Οη νδεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ θηλεηό κε νζόλε αθήο παξνπζίαδαλ απμεκέλε 

πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο.

 Ζ κεηαβιεηή βξνρή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο 

αηπρήκαηνο.



ΤΥΔΣΙΗ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑρ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟρ

ΜΔ ΣΟΝ ΛΟΓΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑρ Δ ΤΝΑΡΣΗΗ

ΜΔ ΣΟΤρ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔρ ΑΠΟΠΑΗ
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Ελεύθερη οδήγηση

Ζ κείσζε ηνπ ιόγνπ ηαρύηεηαο κεηώλεη ηνλ θίλδπλν απξόνπηνπ ζπκβάληνο. Όκσο 

απηό, δελ αληηζηαζκίδεη ηελ αύμεζε ηεο πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο όηαλ νη νδεγνί 

δηαβάδνπλ θαη γξάθνπλ κήλπκα, ελδερνκέλσο ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο απόζηαζεο από 

ην πξνπνξεπόκελν όρεκα. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (1/2)

Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελύκαηνο απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο παξά 

ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο. Απηό, ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο 

απόζηαζεο από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα. 

Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν 

κελπκάησλ έρεη ρεηξόηεξεο επηπηώζεηο από ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα 

ζπλνκηιία. 

Οη νδεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ θηλεηό ηειέθσλν κε νζόλε αθήο έρνπλ απμεκέλεο 

πηζαλόηεηεο αηπρήκαηνο παξόιν πνπ ε απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα 

ήηαλ κεγαιύηεξε θαη κείσζαλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο. 

Ζ νδήγεζε ππό βξνρή είλαη πην επηθίλδπλε θαη παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα 

αηπρήκαηνο παξά ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο από ηνπο νδεγνύο. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (2/2)

ηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ε πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο είλαη 1,9 θνξέο 

κεγαιύηεξε όηαλ ν νδεγόο δηαβάδεη κήλπκα. Όηαλ ν νδεγόο γξάθεη κήλπκα ε 

πηζαλόηεηα είλαη 2 θνξέο κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ειεύζεξε νδήγεζε.

ηηο απμεκέλεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ε πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηύρεκα είλαη 

1,8 θνξέο κεγαιύηεξε όηαλ ν νδεγόο δηαβάδεη κήλπκα, ελώ είλαη 1,7 θνξέο 

κεγαιύηεξε όηαλ ν νδεγόο γξάθεη κήλπκα. 

Σν δηάβαζκα κελπκάησλ έρεη ζρεδόλ ηηο ίδηεο επηπηώζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα 

κε ην γξάςηκν κελπκάησλ ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο.

Οη άλδξεο νδεγνί παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο από ηηο 

γπλαίθεο νδεγνύο, παξόιν πνπ νδεγνύλ πην γξήγνξα θαη δηαηεξνύλ κηθξόηεξεο 

απνζηάζεηο από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα. 



ΠΡΟΣΑΔΙ

 Ζ απαγόξεπζε ηεο ρξήζεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα ην δηάβαζκα θαη ην 

γξάςηκν κελπκάησλ θαηά ηελ νδήγεζε. 

 Απαξαίηεηε είλαη ε επίγλσζε από ηνπο νδεγνύο γηα ηε ζεκαζία ηεο 

νδηθήο αζθάιεηαο, γηα ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξώλ θαηά 

ηελ νδήγεζε (γξάςηκν - δηάβαζκα κελπκάησλ). 

 Πξνζπάζεηα γηα ηε ρξήζε από ηνπο νδεγνύο, λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ην 

δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν κελπκάησλ. 



ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ

Ζ εθαξκνγή ηνπ πεηξάκαηνο κε κεγαιύηεξν αξηζκό ζπκκεηερόλησλ.

Πείξακα κε ζπκκεηέρνληεο δηαθόξσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζύλνιν ησλ νδεγώλ. 

Αληίζηνηρε έξεπλα ζε απηνθηλεηόδξνκνπο γηα ηε κειέηε δηαθνξεηηθώλ 

παξαγόλησλ απόζπαζεο (θαγεηό, αιθνόι).

Πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε εθαξκνγή άιισλ κεζόδσλ 

δηαθνξεηηθήο νηθνγέλεηαο από ηελ επηιεγείζα. 
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