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Εισαγωγή

� Η ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση 
αστικών οδών µπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη προσαρµογή 
των αστικών συγκοινωνιακών συστηµάτων στις ανάγκες και στα 
χαρακτηριστικά των µετακινήσεων των πεζών.

� Μπορεί επίσης να συνεισφέρει στην ακριβέστερη αποτίµηση της 
έκθεσης των πεζών στον κίνδυνο κατά τις µετακινήσεις αυτές.

� Η συµπεριφορά των πεζών κατά τη διάσχιση αστικών οδών αποτελεί 
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� Η συµπεριφορά των πεζών κατά τη διάσχιση αστικών οδών αποτελεί 
αντικείµενο πολλών υφιστάµενων ερευνών.

� αναλύσεις αποδοχής χρονικών διαχωρισµών (gap acceptance)

� επιπέδου εξυπηρέτησης πεζών (level of service)

� χρησιµότητας εναλλακτικών επιλογών πεζού (utility) 

� αξιολόγησης µέτρων και επεµβάσεων πριν-και-µετά

� Ωστόσο, οι περισσότερες σχετικές έρευνες αφορούν σε τοπικό 
επίπεδο (µεµονωµένες θέσεις κόµβων ή εκτός κόµβου), ενώ η 
συµπεριφορά των πεζών δεν έχει εξεταστεί σε επίπεδο διαδροµής.

 



Στόχος

Η ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών κατά µήκος διαδροµών 
σε αστικά οδικά δίκτυα

µε έµφαση στην αλληλεπίδραση τους µε την κυκλοφορία και το 
οδικό περιβάλλον κατά τη διάσχιση οδών 

� Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποιείται έρευνα πεδίου 
καταγραφής της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη 
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καταγραφής της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη 
διάσχιση οδών, κατά µήκος διαδροµών σε πραγµατικές 
συνθήκες στο κέντρο της Αθήνας.

� Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, πραγµατοποιείται 
ανάλυση της συµπεριφοράς διάσχισης οδού των πεζών σε 
σχέση µε χαρακτηριστικά των διαδροµών, των πεζών, του 
οδικού δικτύου και της κυκλοφορίας.

 



Μεθοδολογία

� Υφιστάµενες µέθοδοι έρευνας συµπεριφοράς πεζών ως προς 
τη διάσχιση αστικών οδών

� Στοιχεία παρατηρήσεων µε χρήση σταθερής κάµερας και 
εποµένως καταγραφή συµπεριφοράς τοπικού επιπέδου

� Στοιχεία δεδηλωµένης προτίµησης µε βάση ερωτηµατολόγια 
οπότε τα αποτελέσµατα περιέχουν ένα βαθµό µεροληψίας 
(αυτοδηλούµενη συµπεριφορά)

ΕΜΠ / ΤΜΣΥ
4/20

� Στην παρούσα έρευνα πεδίου καταγράφονται ολόκληρες 
διαδροµές πεζών στο αστικό δίκτυο σε πραγµατικό χρόνο.

� Παρατήρηση της συµπεριφοράς των πεζών καθ' όλη τη διάρκεια 
της διαδροµής και συλλογή ιδιαίτερα λεπτοµερών στοιχείων 
κίνησης πεζών 

� Χρήση κάµερας καταγραφής εν κινήσει για τον έλεγχο, τη 
διόρθωση και την ακριβέστερη κωδικοποίηση των στοιχείων

 



Παράµετροι σχεδιασµού έρευνας πεδίου (1/2)

� Σηµεία προέλευσης των πεζών: σηµεία γένεσης πεζών µετακινήσεων 
σε αστικό χώρο, όπως οι σταθµοί ΜΜΜ και τα µεγάλα εµπορικά 
καταστήµατα.

� Σηµεία προορισµού: κτίρια, καταστήµατα, χώροι αναψυχής, σταθµοί 
ΜΜΜ, σταθµευµένα οχήµατα.
� ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι σύντοµες στάσεις σε βιτρίνες ή σε περίπτερα, 

η κλήση ταξί και η µετεπιβίβαση σε αυτό

� Η συλλογή στοιχείων πραγµατοποιείται σε τυπικές καθηµερινές, κατά 
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� Η συλλογή στοιχείων πραγµατοποιείται σε τυπικές καθηµερινές, κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας και σε καλές καιρικές συνθήκες.

� Επαρκής κάλυψη αστικών οδικών δικτύων, περιλαµβάνοντας από 
περιοχές αµιγούς κατοικίας έως περιοχές έντονων εµπορικών 
χρήσεων και αναψυχής, από πεζοδροµηµένες οδούς έως µεγάλες 
αστικές αρτηρίες.

� Η επιλογή των πεζών πραγµατοποιείται µε τυχαία δειγµατοληψία.
� αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος ως προς το φύλο, την ηλικία, και το 

σκοπό µετακίνησης των πεζών, αλλά και ως προς τη το είδος και τη 
διάρκεια των διαδροµών.

 



Παράµετροι σχεδιασµού έρευνας πεδίου (2/2)

� Η χρήση κάµερας επιτρέπει την αναπαραγωγή και περαιτέρω 

επεξεργασία της καταγραφής.

� Κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου δίνεται έµφαση στην 

επίτευξη κατάλληλης λήψης κατά τη διάρκεια της διαδροµής.
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� Για την εξασφάλιση της ανωνυµίας της καταγραφής από την 

κάµερα, ο ερευνητής κινείται όπισθεν του πεζού ώστε να µην 

καταγράφονται χαρακτηριστικά του προσώπου και σε αρκετή 

απόσταση.

� Επίσης, δεν καταγράφονται στοιχεία διεύθυνσης της 

προέλευσης ή του προορισµού.

 



Μεταβλητές και τιµές

� Χαρακτηριστικά πεζού: φύλο, ηλικία, ταχύτητα κίνησης.

� Χαρακτηριστικά διαδροµής: ηµεροµηνία, ώρα, µήκος, διάρκεια, 

σηµείο προέλευσης και προορισµού, πλήθος οδικών 

τµηµάτων, πλήθος διασχίσεων.
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� Χαρακτηριστικά οδικών τµηµάτων: αριθµός κατευθύνσεων και 

λωρίδων κυκλοφορίας, διαχωρισµός κατευθύνσεων, πλάτος 

πεζοδροµίων, στάθµευση, κυκλοφοριακός φόρτος, σήµανση 

και σηµατοδότηση, διαβάσεις πεζών.

� Χαρακτηριστικά διασχίσεων: θέση, είδος, αποδεκτός χρονικός 

διαχωρισµός.

 



Κατηγοριοποίηση διασχίσεων

� ∆ιασχίσεις κάθετων δρόµων του άξονα της διαδροµής, παράλληλες 

στην κατεύθυνση κίνησης του πεζού (δευτερεύουσες διασχίσεις).

� ∆ιασχίσεις του άξονα της διαδροµής, κάθετες στην κατεύθυνση 

κίνησης του πεζού (κύριες διασχίσεις). 

Προέλευση πεζού

A      α2 Προορισµός πεζού
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� Εξετάζονται µόνο οι κύριες διασχίσεις, οι οποίες εµπεριέχουν στοιχεία 

τυχαιότητας ως προς τη θέση τους, ενώ αντίθετα η θέση των 

δευτερευουσών διασχίσεων µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση τη 

θέση των κύριων διασχίσεων 
 

A      α2 Προορισµός πεζού

Ίχνος κίνησης πεζού

O      y2 B Κύρια διάσχιση

α1       D ∆ευτερεύουσα διάσχιση

y1



Πιλοτική και τελική έρευνα πεδίου

� Συνολικά καταγράφηκαν 491 διαδροµές πεζών στις εξεταζόµενες 

περιοχές, οι οποίες περιλαµβάνουν συνολικά 2.481 οδικά τµήµατα και 

στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν 885 κύριες διασχίσεις.

Σταθµός εκκίνησης Περιοχή κάλυψης Περίοδος Πλήθος

καταγραφών

Πιλοτική έρευνα Μετρό Πανεπιστήµιο Κολωνάκι Ιούνιος-Ιούλιος 2008 3

Πλατεία Κάνιγγος Εξάρχεια, Οµόνοια Ιούνιος-Ιούλιος 2008 4

Μετρό Ευαγγελισµός Κολωνάκι Ιούνιος-Ιούλιος 2008 11

Μετρό Πανόρµου Αµπελόκηποι Ιούνιος-Ιούλιος 2008 9
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Τελική έρευνα Μετρό Πανόρµου Αµπελόκηποι Σεπτέµβριος 2008 104

Μετρό Ευαγγελισµός Κολωνάκι Σεπτέµβριος 2008 68

Μετρό Ευαγγελισµός Κολωνάκι Μάρτιος-Μάιος 2009 47

Μετρό Ευαγγελισµός περιοχή Χίλτον, Παγκράτι Μάρτιος-Μάιος 2009 245

Σύνολο 491



Χαρακτηριστικά δείγµατος έρευνας πεδίου

� Πάνω από 65% των πεζών που καταγράφηκαν ήταν γυναίκες.

� Παρατηρείται σηµαντικό ποσοστό πεζών >55 ετών, ενώ αντίθετα το 
ποσοστό πεζών <25 ετών κυµαίνεται στο 10%. 

� Η µικρότερη διαδροµή είχε µήκος 30 µέτρα ενώ η µεγαλύτερη 
ξεπερνούσε τα 1.300 µέτρα. Το µέσο µήκος διαδροµής που 
καταγράφηκε ήταν 240 µέτρα, µε τυπική απόκλιση ίση µε 183 µέτρα. 

ΕΜΠ / ΤΜΣΥ
10/20

� Η ελάχιστη ταχύτητα πεζού ήταν 20 m/min ενώ η µέγιστη ταχύτητα 
ήταν των 120 m/min (περιλαµβάνονται οι καθυστερήσεις). Ο µέσος 
όρος των ταχυτήτων διαδροµής των πεζών ήταν 66 m/min και η 
τυπική απόκλιση αυτού υπολογίστηκε ίση µε 18,4 m/min. 

� Ο αριθµός κύριων διασχίσεων οδού ανά διαδροµή κυµαίνεται µεταξύ 
0 και 10 διασχίσεων, ενώ ο µέσος αριθµός κύριων διασχίσεων ανά 
διαδροµή είναι 1,8. 

 



Ανάλυση επιλογής θέσης διάσχισης ανά οδικό τµήµα (1/4)

� Περίπου το 50% των οδικών τµηµάτων των διαδροµών ήταν 

µονόδροµοι µε µη σηµατοδοτούµενους κόµβους.

� Σηµατοδοτούµενοι κόµβοι υπήρχαν σε περίπου 30% των οδικών 

τµηµάτων.

� Η ύπαρξη σηµατοδότησης δεν φαίνεται να σχετίζεται µε 

περισσότερες κύριες διασχίσεις στα εξεταζόµενα οδικά τµήµατα, µε 

εξαίρεση την περίπτωση οδών µε >2 λωρίδες κυκλοφορίας, όπου 

το ποσοστό κύριων διασχίσεων αυξάνεται σηµαντικά σε σχέση µε το 
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το ποσοστό κύριων διασχίσεων αυξάνεται σηµαντικά σε σχέση µε το 

µέσο όρο.

 

Κύρια διάσχιση

Αρ. λωρίδων Σηµατοδότηση Όχι Ναι Σύνολο

1 Όχι 723 47% 432 49% 1,155 48%

Ναι 61 4% 64 7% 125 5%

2 Όχι 312 20% 78 9% 390 16%

Ναι 220 14% 77 9% 297 12%

>2 Όχι 86 6% 30 3% 116 5%

Ναι 131 9% 204 23% 335 14%

Σύνολο 1,533 100% 885 100% 2,418 100%



� Σε πάνω από 50% των οδικών τµηµάτων των καταγεγραµµένων 

διαδροµών υπήρχαν στενά πεζοδρόµια και στάθµευση παρά το 

κράσπεδο.

� ∆εν παρατηρείται διαφοροποίηση στην επιλογή οδικού τµήµατος για 

κύρια διάσχιση σε σχέση µε τη στάθµευση. 

� Μειωµένο είναι το ποσοστό οδικών τµηµάτων µε φαρδύ πεζοδρόµιο 

και στάθµευση, όπου πραγµατοποιήθηκε κύρια διάσχιση (ύπαρξη 

εµπορικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής, µε αποτέλεσµα την 

Ανάλυση επιλογής θέσης διάσχισης ανά οδικό τµήµα (2/4)

ΕΜΠ / ΤΜΣΥ
12/20

εµπορικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής, µε αποτέλεσµα την 

αναβολή της διάσχισης).

 

Κύρια διάσχιση

Πεζοδρόµιο Στάθµευση Όχι Ναι Σύνολο

Πεζόδροµος Όχι 10 1% 3 0% 13 1%

Ναι 16 1% 14 2% 30 1%

Φαρδύ Όχι 261 17% 201 23% 462 19%

Ναι 533 35% 200 23% 733 30%

Στενό Όχι 10 1% 7 1% 17 1%

Ναι 703 46% 460 52% 1,163 48%

Σύνολο 1,533 100% 885 100% 2,418 100%



� Καταγράφηκαν όλες οι δυνατές κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ  

συµφόρηση καταγράφηκε µόνο στο 2% των οδικών τµηµάτων.

� ∆εν παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

επιλεχθέντων και των µη επιλεχθέντων για κύρια διάσχιση οδικών 

τµηµάτων, µε εξαίρεση την περίπτωση µηδενικού κυκλοφοριακού 

φόρτου, η οποία αντιστοιχεί σε ελαφρώς αυξηµένα ποσοστά. 

� Πιθανόν οι κυκλοφοριακές συνθήκες να µην επηρεάζουν την επιλογή 

διάσχισης (ναι / όχι), αλλά την επιλογή τρόπου διάσχισης (σε κόµβο / 

Ανάλυση επιλογής θέσης διάσχισης ανά οδικό τµήµα (3/4)
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διάσχισης (ναι / όχι), αλλά την επιλογή τρόπου διάσχισης (σε κόµβο / 

εκτός κόµβου).

 

Κύρια διάσχιση

Κυκλ.φόρτος Όχι Ναι Σύνολο

Μηδενικός 140 9% 113 13% 253 10%

Χαµηλός 697 45% 413 47% 1,110 46%

Υψηλός 663 43% 346 39% 1,009 42%

Συµφόρηση 33 2% 13 1% 46 2%

Σύνολο 1,533 100% 885 100% 2,418 100%



� Από την κατανοµή των κύριων διασχίσεων ανά θέση κατά µήκος της 

διαδροµής (ποσοστό του συνολικού µήκους της διαδροµής) 

παρατηρείται αυξηµένη συχνότητα κύριων διασχίσεων στην αρχή και 

στο τέλος της διαδροµής (<10% και >90% του µήκους της διαδροµής)
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Ανάλυση επιλογής θέσης διάσχισης ανά οδικό τµήµα (4/4)
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Ανάλυση επιλογής διάσχισης σε κόµβο / εκτός κόµβου (1/2)

� Παρατηρείται αυξηµένο ποσοστό διασχίσεων εκτός κόµβου στους 

µονόδροµους σε σχέση µε το σύνολο των διασχίσεων.

� Επίσης, αυξηµένο ποσοστό διασχίσεων εκτός κόµβου παρατηρείται 

στα οδικά τµήµατα µε µη σηµατοδοτούµενους κόµβους. 

Κύρια διάσχιση
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Κύρια διάσχιση

Αρ. λωρίδων Σηµατοδότηση Εκτός κόµβου Σε κόµβο Σύνολο

1 Όχι 288 66% 155 35% 443 50%

Ναι 26 6% 26 6% 52 6%

2 Όχι 48 11% 31 7% 79 9%

Ναι 36 8% 40 9% 76 9%

>2 Όχι 21 5% 10 2% 31 4%

Ναι 16 4% 187 42% 203 23%

Σύνολο 435 100% 449 100% 884 100%



� Το ποσοστό κύριων διασχίσεων εκτός κόµβου είναι σαφώς αυξηµένο 

σε σχέση µε το σύνολο στις περιπτώσεις όπου επικρατούσαν 

συνθήκες µηδενικού ή χαµηλού κυκλοφοριακού φόρτου, και σαφώς 

µειωµένο στις περιπτώσεις όπου επικρατούσαν συνθήκες υψηλού 

κυκλοφοριακού φόρτου. 

Ανάλυση επιλογής διάσχισης σε κόµβο / εκτός κόµβου (2/2)
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Κύρια διάσχιση

Κυκλ.φόρτος Εκτός κόµβου Σε κόµβο Σύνολο

Μηδενικός 72 17% 41 9% 113 13%

Χαµηλός 259 60% 154 34% 413 47%

Υψηλός 97 22% 249 55% 346 39%

Συµφόρηση 7 2% 5 1% 12 1%

Σύνολο 435 100% 449 100% 884 100%



Ανάλυση αποδεκτών χρονικών διαχωρισµών (1/2)

� Το ποσοστό αποδοχής µεγάλων χρονικών διαχωρισµών (>3 sec) 

είναι ελαφρώς µειωµένο κατά τις διασχίσεις σε µη 

σηµατοδοτούµενους κόµβους, σε σχέση µε τις θέσεις εκτός κόµβων. 

� Είναι πιθανόν οι πεζοί που διασχίζουν σε µη σηµατοδοτούµενους 

κόµβους να αισθάνονται περισσότερο προστατευµένοι σε σχέση µε 

θέσεις εκτός κόµβων.
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� 46% των κύριων διασχίσεων πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλο χρονικό 

διαχωρισµό από τα διερχόµενα οχήµατα και 24% 

πραγµατοποιήθηκαν µε µικρό χρονικό διαχωρισµό. 

� Το 38% των κύριων διασχίσεων πραγµατοποιήθηκαν σε 

σηµατοδοτούµενους κόµβους, και µόνο στο 20% αυτών 

παρατηρήθηκε παράβαση της κόκκινης ένδειξης της σηµατοδότησης 

για τους πεζούς.

Ανάλυση αποδεκτών χρονικών διαχωρισµών (2/2)
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για τους πεζούς.

 

Κύρια διάσχιση

Σηµατοδότηση Χρονικός διαχωρισµός Εκτός κόµβου Σε κόµβο Σύνολο

Όχι Μεγάλος Χ.∆ 233 54% 133 30% 366 41%

Μικρός Χ.∆ 120 28% 56 12% 176 20%

Συµφόρηση 4 1% 7 2% 11 1%

Ναι Μεγάλος Χ.∆ 42 10% 42 5%

Μικρός Χ.∆ 32 7% 32 4%

Συµφόρηση 4 1% 4 0%

Σε κόκκινη ένδειξη 44 10% 44 5%

Σε πράσινη ένδειξη 209 47% 209 24%

Σύνολο 435 100% 449 100% 884 100%



Συµπεράσµατα (1/2)

� Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας πεδίου 
προκύπτει:
� µεγαλύτερη συχνότητα επιλογής διάσχισης είτε στο πρώτο είτε 

στο τελευταίο οδικό τµήµα της διαδροµής

� αυξηµένη συχνότητα διάσχισης σε σηµατοδοτούµενους κόµβους 
όταν αυτοί είναι διαθέσιµοι

� αυξηµένη συχνότητα διάσχισης εκτός κόµβου σε χαµηλό 
κυκλοφοριακό φόρτο και σε οδούς µιας κατεύθυνσης.

ΕΜΠ / ΤΜΣΥ
19/20

� Προκύπτει µια συνολική τάση των πεζών να διασχίζουν εκτός 
κόµβου σε ευµενείς συνθήκες (λίγες λωρίδες κυκλοφορίας, 
χαµηλός κυκλοφοριακός φόρτος).

� Αντίθετα, περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας και αυξηµένος 
κυκλοφοριακός φόρτος αποθαρρύνουν τους πεζούς και τους 
κατευθύνουν προς την επιλογή προστατευµένων θέσεων 
διάσχισης οδού.

 



Συµπεράσµατα (2/2)

� Η προτεινόµενη µέθοδος αποτελεί µια πρώτη απόπειρα 

συλλογής στοιχείων συµπεριφοράς πεζών κατά µήκος 

ολόκληρων διαδροµών.

� Προκύπτουν ορισµένα ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά µε τις 

παραµέτρους που επηρεάζουν τη διάσχιση οδού κατά µήκος 

µιας διαδροµής.
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µιας διαδροµής.

� Ωστόσο δεν είναι δυνατό να εξαχθεί συµπέρασµα αναφορικά 

µε τον τρόπο λήψης αποφάσεων των πεζών. 

� Κατά τα επόµενα στάδια της έρευνας, επιδιώκεται η ανάπτυξη 

µαθηµατικών προτύπων για την περιγραφή της σύνθετης αυτής 

διαδικασίας και τον εντοπισµό των καθοριστικών παραµέτρων.

 


