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ΒΑΙΚΑ ΣΑΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ











Καζνξηζκόο ζηόρνπ
Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
Θεσξεηηθό ππόβαζξν
πιινγή ζηνηρείσλ
ηαηηζηηθή επεμεξγαζία
Απνηειέζκαηα αλάιπζεο
πκπεξάζκαηα
Πεξαηηέξσ έξεπλα

ΣΟΥΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
Δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν επεξεάδεη ε ύπαξμε
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδωλ ηε ζπκπεξηθνξά ηωλ λέωλ
νδεγώλ κε ηε ρξήζε πξνζνκνηωηή νδήγεζεο ζε αζηηθή νδό
Δμεηάδεηαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη παξαθάησ παξάκεηξνη
ζπκβάιινπλ ζηε κεηαβνιή ηεο απόζηαζεο από ηε δεμηά
νξηνγξακκή, ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο, ηεο ηαρύηεηαο, ηεο
απόζηαζεο από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα θαη ζηε πηζαλόηεηα λα
ζπκβεί αηύρεκα






Ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ παξαπιεύξσο ηεο νδνύ
Υαξαθηεξηζηηθά νδεγνύ (π.ρ. ειηθία, θύιν)
Σξόπνο νδήγεζεο (π.ρ. απόζηαζε από θεληξηθή νξηνγξακκή)
πλζήθεο θπθινθνξίαο (θαλνληθέο, απμεκέλεο)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ


Γηεζλείο έξεπλεο θπξίσο ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο
Οη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο παξαπιεύξσο ηεο νδνύ επηθέξνπλ
κεηαβνιή θπξίσο ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγώλ,
ελώ αληηθξνπόκελα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκβνιή ηνπο
ζηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο

Μεηαβνιή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγώλ:
 Μείσζε ηεο ηαρύηεηαο
 Απμεκέλε θίλεζε καηηώλ
Αύμεζε ρξόλνπ εθηόο ισξίδαο
θπθινθνξίαο
 Αύμεζε ρξόλνπ αληίδξαζεο
Σε όλερ ηιρ παπαπάνυ πεπιπηώζειρ ηα θαινόμενα ήηαν πεπιζζόηεπο
ένηονα όηαν ςπήπσαν διαθημιζηικέρ πινακίδερ πποβολήρ βίνηεο


ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ


Μέζνδνη αλάιπζεο:



ηαηηζηηθνί έιεγρνη:



Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο:







πληειεζηέο βi





ζςνεσείρ (απόζηαζη από δεξιά
οπιογπαμμή, ηασύηηηα, σπόνορ
ανηίδπαζηρ, απόζηαζη από
πποποπεςόμενο όσημα)
διακπιηή (αηύσημα ή όσι)

πζρέηηζε ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ



Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο:

ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα
(δείθηεο t, Wald)



ζςνεσείρ και διακπιηέρ



θάικα



Γξακκηθή παιηλδξόκεζε (ζπλερήο
εμαξηεκέλε)
Λνγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξόκεζε
(ζπλερείο εμαξηεκέλεο)
Λνγηζηηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο
(δηαθξηηή εμαξηεκέλε)



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 (1Ο ΣΑΓΙΟ)


31 ζπκκεηέρνληεο (16 άλδξεο - 15 γπλαίθεο)
ειηθίαο 21-31 εηώλ



Οδήγεζε ζηνλ πξνζνκνησηή:


Γνθηκαζηηθέο δηαδξνκέο γηα εμνηθείσζε κε
ηνλ πξνζνκνησηή



Οδήγεζε ζηελ ίδηα δηαδξνκή (πεξίπνπ 1,7
km) ππό 4 δηαθνξεηηθά ζελάξηα ζε αζηηθό
νδηθό πεξηβάιινλ:



Χαμηλόρ κςκλοθοπιακόρ θόπηορ – Με

διαθημιζηικέρ πινακίδερ


Υτηλόρ κςκλοθοπιακόρ θόπηορ – Με
διαθημιζηικέρ πινακίδερ



Χαμηλόρ κςκλοθοπιακόρ θόπηορ – Χυπίρ

διαθημιζηικέρ πινακίδερ


Υτηλόρ κςκλοθοπιακόρ θόπηορ – Χυπίρ
διαθημιζηικέρ πινακίδερ



πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ (2Ο ΣΑΓΙΟ)
1ε ΦΑΗ


Δπεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ.



Δπεμεξγαζία κεηξήζεσλ πξνζνκνησηή:


2ε ΦΑΗ

Ύπαξμε ή όρη δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ
Τςειόο ή θαλνληθόο θπθινθνξηαθόο



Δπηθίλδπλα ζπκβάληα

Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ:




40

θύιν, νδεγηθή εκπεηξία θιπ)

25

αηύρεκα θιπ)

39

35
30

απόζηαζε από πξνπνξεπόκελν όρεκα,

Γεκηνπξγία ηειηθήο εληαίαο βάζεο

45

Υαξαθηεξηζηηθά ζπκκεηέρνληα (ειηθία,
Μεηξήζεηο πξνζνκνησηή (ηαρύηεηα,



Πνζνζηό ηωλ εξωηεζέληωλ ζρεηηθά κε ην πόζν
επηθίλδπλεο ζεωξνύλ ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο
εληόο πόιεο

θόξηνο


Τπνινγηζκόο παξαγόκελσλ κεηαβιεηώλ.

δεδνκέλσλ (4 ζεηξέο αλά ζπκκεηέρνληα).

παξαπιεύξσο ηεο νδνύ




32

20

15

19

10
5
0
Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

3

6

Αρκετά

Πολύ

ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ
Χαμηλόσ κυκλοφοριακόσ φόρτοσ Υψηλόσ κυκλοφοριακόσ φόρτοσ
Χωρίσ
Με
Χωρίσ
Με
διαφημιςτικζσ διαφημιςτικζσ διαφημιςτικζσ διαφημιςτικζσ
πινακίδεσ
πινακίδεσ
πινακίδεσ
πινακίδεσ
Ταχφτητα
οδήγηςησ
(km/h)
Πλευρική
απόςταςη (m)
Χρόνοσ
αντίδραςησ
(ms)
Απόςταςη από
προπορευόμενο
όχημα (m)






35,69

34,51

32,22

32,08

2,35

2,56

2,32

2,43

1099

1182

1386

1543

Αριθμός ατυχημάτων
2

Χωρίς διαφημιστικές
πινακίδες

2

Με διαφημιστικές
πινακίδες
1

0

101,02

107,08

51,75

49,41

Χαμηλός φόρτος

Υψηλός φόρτος

πγθξίλνληαο ηηο ίδηεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, ζηηο δηαδξνκέο πνπ ππήξραλ
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο παξαηεξείηαη:
Μηθξή κείσζε ηεο ηαρύηεηαο
Μηθξή αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο θαη ηεο πιεπξηθήο απόζηαζεο από ηε
δεμηά νξηνγξακκή
Με αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο θαη ηελ απόζηαζε
από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα.

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΛΔΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ
ΓΔΞΙΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ
LogLat= +0.181 +0.033*Distractor +0.060*acc_in -0.011*Age
+0.005*AverageSpeed -0.064*num_adv +0.097*GearAverage











LogLat: πιεπξηθή απόζηαζε ηνπ νρήκαηνο ζην νδόζηξσκα
Distractor: νδήγεζε ζε αζηηθό πεξηβάιινλ κε ηελ ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ
πηλαθίδσλ παξαπιεύξσο ηεο νδνύ (1=λαη, 0=όρη)
acc_in: αλ έρεη ζπκβεί ζην ζπκκεηέρνληα αηύρεκα ζε αζηηθό πεξηβάιινλ (1=λαη,
0=όρη)
Age: ε ειηθία ηνπ ζπκκεηέρνληνο
num_adv: αλ παξαηήξεζε ν ζπκκεηέρσλ αιιαγή ζηελ νδηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά
από ηελ ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ (1=λαη, 0=όρη)
AverageSpeed: ε κέζε ηαρύηεηα νδήγεζεο
GearAverage: ε κέζε ηαρύηεηα ζην θηβώηην ησλ ηαρπηήησλ

ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΜΔΣΑΒΗΣΩΝ ΜΟΝΣΔΛΟΤ
ΠΛΔΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ ΓΔΞΙΑ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ

Πλεςπική απόζηαζη
Σσεηική επιπποή
Ανεξάπηηηερ Μεηαβηηέρ
βi
t
ei
ei*
Διαθημιζηικέρ πινακίδερ 0,033
1,707
0,053
-1,60
Εμπλοκή ζε αηύσημα
0,060
2,680
0,081
-2,44
Ηλικία
-0,011 -2,422 -0,855 25,88
Μέζη ηασύηηηα
0,005
2,243
0,538 -16,29
Αλλαγή οδηγικήρ
-0,064 -2,234 -0,033
1,00
ζςμπεπιθοπάρ
Μέζη ηασύηηηα ζηο
0,097
2,891
0,789 -23,89
κιβώηιο ηασςηήηων



Η κεηαβιεηή πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ύπαξμε ή όρη δηαθεκηζηηθώλ
πηλαθίδσλ παξαπιεύξσο ηεο νδνύ είλαη ε δεύηεξε κε κηθξόηεξε
επηξξνή από ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο

πζρέηηζε πιεπξηθήο απόζηαζεο κε ηελ ειηθία ησλ
ζπκκεηερόλησλ γηα δηαδξνκέο κε δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ή ρσξίο

Πλευρική απόσταση LogLater
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Μηθξή αύμεζε ηεο πιεπξηθήο απόζηαζεο από ηε δεμηά νξηνγξακκή ζηηο
δηαδξνκέο πνπ ππήξραλ δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο.

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΗ Δ
ΑΠΡΟΜΔΝΟ ΤΜΒΑΝ
AverReaction= 1113.238 +145.575*Distractor +145.633*dist_week_in
+99.071*dang_adv_in -3.737*HWayAverage -66.432*BreakAverage











AverReaction: μέσος χρόνος αντίδρασης οδηγού σε απρόσμενο συμβάν
Distractor: οδήγηση σε αστικό περιβάλλον με την ύπαρξη διαφημιστικών
πινακίδων παραπλεύρως της οδού (1=ναι, 0=όχι)
dist_week_in: πόσα km οδηγεί ο συμμετέχων σε αστική οδό την εβδομάδα
(<15= 1, 16-50= 2, >51= 3, δεν ξέρω= 0)
dang_adv_in: πόσο επικίνδυνη θεωρεί ο συμμετέχων την ύπαρξη
διαφημιστικών πινακίδων σε αστικό περιβάλλον (όχι= 1, λίγο= 2, μέτρια= 3,
αρκετά= 4, πολύ= 5)
HWayAverage: μέση απόσταση από το προπορευόμενο όχημα
BreakAverage: ποσοστό της διαδρομής που ο οδηγός πατούσε φρένο

ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ
ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΗ
Χπόνορ ανηίδπαζηρ
Σσεηική επιπποή
Ανεξάπηηηερ Μεηαβληηέρ
βi
t
*
ei
ei
Διαθημιζηικέρ πινακίδερ 145,575 1,762
0,142
1,00
Εβδομαδιαία διανςόμενη
145,633 2,825
0,685
4,84
απόζηαζη
Επικινδςνόηηηα
99,071 2,435
0,460
3,25
διαθημιζηικών πινακίδων
Μέζη απόζηαζη από
-3,737 -2,990 -0,562 -3,97
πποποπεςόμενο όσημα
Ποζοζηό διαδπομήρ πος ο
-66,432 -2,438 -0,350 -2,47
οδηγόρ παηούζε θπένο



Η κεηαβιεηή πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ύπαξμε ή όρη δηαθεκηζηηθώλ
πηλαθίδσλ έρεη ηε κηθξόηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.

πζρέηηζε ρξόλνπ αληίδξαζεο ζε απξόζκελν ζπκβάλ
κε ηελ απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα γηα
δηαδξνκέο κε δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ή ρσξίο
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Απόσταση από προπορευόμενο όχημα



Μηθξή αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ζε απξόζκελν ζπκβάλ ζηηο
δηαδξνκέο πνπ ππήξραλ δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο.

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΜΔΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΟΓΗΓΗΗ
LogV= +1.404 -0.010*Distractor +0.035*sex +0.004*Age -0.016*acc_in -0.030*Traffic 0.009*dang_adv_in +0.016*BreakAverage -0.012*RspurAverage











LogV: κέζε ηαρύηεηα νδήγεζεο
Distractor: νδήγεζε ζε αζηηθό πεξηβάιινλ κε ηελ ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ
πηλαθίδσλ παξαπιεύξσο ηεο νδνύ (1=λαη, 0=όρη)
sex: ην θύιν ηνπ ζπκκεηέρνληνο (άλδξαο= 1, γπλαίθα=0)
Age: ε ειηθία ηνπ ζπκκεηέρνληνο
acc_in: αλ έρεη ζπκβεί ζην ζπκκεηέρνληα αηύρεκα ζε αζηηθό πεξηβάιινλ (1=λαη,
0=όρη)
Traffic: νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ νδό (0=ρακειόο
θπθινθνξηαθόο θόξηνο, 1=πςειόο θπθινθνξηαθόο θόξηνο)
dang_adv_in: πόζν επηθίλδπλε ζεσξεί ν ζπκκεηέρσλ ηελ ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ
πηλαθίδσλ ζε αζηηθό πεξηβάιινλ (όρη= 1, ιίγν= 2, κέηξηα= 3, αξθεηά= 4, πνιύ= 5)
BreakAverage: πνζνζηό ηεο δηαδξνκήο πνπ ν νδεγόο παηνύζε θξέλν
RspurAverage: απόζηαζε νρήκαηνο από ηελ θεληξηθή νξηνγξακκή ζε κέηξα

ΥΔΣΙΚΗ ΔΠΙΡΡΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ
ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΜΔΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ

Ανεξάπηηηερ Μεηαβληηέρ
Διαθημιζηικέρ πινακίδερ
Φύλο
Ηλικία
Εμπλοκή ζε αηύσημα
Κςκλοθοπιακέρ ζςνθήκερ
Επικινδςνόηηηα
διαθημιζηικών πινακίδων
Ποζοζηό διαδπομήρ πος ο
οδηγόρ παηούζε θπένο
Απόζηαζη από ηον άξονα
ηηρ οδού



Μέζη ηασύηηηα οδήγηζηρ
Σσεηική επιπποή
βi
t
ei
ei*
-0,010
-1,477
-0,003
1,00
0,035
4,790
0,011
-3,61
0,004
2,335
0,061
-19,43
-0,016
-2,008
-0,004
1,34
-0,030
-4,300
-0,009
3,00
-0,009

-2,453

-0,014

4,30

0,016

6,827

0,027

-8,67

-0,012

-2,240

-0,023

7,32

Η κεηαβιεηή πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ύπαξμε ή όρη δηαθεκηζηηθώλ
πηλαθίδσλ έρεη ηε κηθξόηεξε επηξξνή ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.

πζρέηηζε κέζεο ηαρύηεηαο νδήγεζεο κε ηελ ειηθία ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζε δηαδξνκέο κε δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ή ρσξίο
γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο νδεγνύο
1,66

Ταχύτητα οδήγησης LogV

1,64
1,62
1,6
1,58

Υσξίο πηλαθίδεο-Άλδξεο

1,56

Με πηλαθίδεο-Άλδξεο

1,54
Υσξίο πηλαθίδεο-Γπλαίθεο
1,52
Με πηλαθίδεο-Γπλαίθεο

1,5

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ηλικία



Μηθξή κείσζε ηεο ηαρύηεηαο νδήγεζεο ζηηο δηαδξνκέο πνπ ππήξραλ
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο.

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ ΠΡΟΠΟΡΔΤΟΜΔΝΟ
ΟΥΗΜΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΝΑ ΤΜΒΔΙ ΑΣΤΥΗΜΑ


ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ
ΠΡΟΠΟΡΔΤΟΜΔΝΟ ΟΥΗΜΑ

LogHway= 2.311 -0.325*Traffic 0.012*Age -0.041*sex








LogHway: κέζε απόζηαζε από ην
πξνπνξεπόκελν όρεκα
Traffic: νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνύλ ζηελ νδό (0=ρακειόο
θπθινθνξηαθόο θόξηνο, 1=πςειόο
θπθινθνξηαθόο θόξηνο)
Age: ε ειηθία ηνπ ζπκκεηέρνληνο
sex: ην θύιν ηνπ ζπκκεηέρνληνο
(άλδξαο= 1, γπλαίθα=0)
Η κεηαβιεηή πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ
ύπαξμε ή όρη δηαθεκηζηηθώλ
πηλαθίδσλ δελ ππεηζέξρεηαη ζην
κνληέιν.





ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΝΑ ΤΜΒΔΙ
ΑΣΤΥΗΜΑ

Δεν κατέστη δυνατή η ανάπτυξη
μοντέλου για την πιθανότητα
ατυχήματος, κυρίως λόγω του μικρού
αριθμού ατυχημάτων.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (1/2)


Η ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ παξαπιεύξσο ηεο νδνύ ζε αζηηθή πεξηνρή
θαίλεηαη λα έρεη θάπνηα επηξξνή ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγώλ, ρσξίο
όκσο λα επεξεάδεη θαη ηελ αζθάιεηα ησλ νδεγώλ, θαζώο δε θαίλεηαη λα ζπλέβαιε
ζηελ πηζαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί αηύρεκα. πγθεθξηκέλα, ε ύπαξμε
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ:


Δπηθέξεη αύμεζε ηεο πιεπξηθήο απόζηαζεο από ην άθξν ηεο νδνύ, θαζώο
σζνύλ ηνπο νδεγνύο λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ πηζαλό θίλδπλν νδεγώληαο
θνληύηεξα πξνο ηνλ θεληξηθό άμνλα ηεο νδνύ.



Οδεγεί ζηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ηνπ νδεγνύ ζε απξόζκελν ζπκβάλ,
επεηδή νη νδεγνί αληηκεηώπηδαλ κεγαιύηεξε δπζθνιία λα δηαηεξήζνπλ ηελ
πξνζνρή ηνπο ζπγθεληξσκέλε ζηε δηαδξνκή.



Αλάγθαδε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κεηώζνπλ ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία
νδεγνύζαλ, πηζαλώο ιόγσ ηνπ επηβαξπκέλνπ πεξηβάιινληνο νδήγεζεο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (2/2)



Η ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ παξαπιεύξσο ηεο νδνύ ζε αζηηθή πεξηνρή δε
θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ απόζηαζε πνπ δηαηεξνύζαλ νη νδεγνί από ην

πξνπνξεπόκελν όρεκα νύηε ηελ πηζαλόηεηα λα ζπκβεί αηύρεκα.



Η ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ παξαπιεύξσο ηεο νδνύ έρεη ηε κηθξόηεξε
επηξξνή από θάζε άιιε παξάκεηξν ζηα κνληέια ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ηνπ νδεγνύ
ζε απξόζκελν ζπκβάλ θαη ηεο κέζεο ηαρύηεηαο νδήγεζεο, θαζώο θαη ηε δεύηεξε
ιηγόηεξν ζεκαληηθή επηξξνή ζην κνληέιν ηεο πιεπξηθήο απόζηαζεο από ηε δεμηά
νξηνγξακκή.



ε όια ηα κνληέια ζηα νπνία ηειηθά πεξηιήθζεθε ε κεηαβιεηή πνπ αληηπξνζώπεπε
ηελ ύπαξμε ή όρη ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ παξαπιεύξσο ηεο νδνύ, είρε γίλεη ε
παξαδνρή όηη ην δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο ζα ήηαλ 90% αληί 95%, πνπ ήηαλ γηα όιεο
ηηο ππόινηπεο κεηαβιεηέο.

ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ



Δθαξκνγή ηνπ πεηξάκαηνο κε κεγαιύηεξν αξηζκό ζπκκεηερόλησλ.



Πείξακα κε ζπκκεηέρνληεο δηαθόξσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ γηα ηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζύλνιν ησλ νδεγώλ.



Αληίζηνηρε έξεπλα ζε δηαθνξεηηθό νδηθό πεξηβάιινλ (π.ρ. ζε
απηνθηλεηόδξνκν).



Πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε εθαξκνγή άιισλ κεζόδσλ
δηαθνξεηηθήο νηθνγέλεηαο από ηελ επηιεγείζα.

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΥΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΣΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΙΑ
ΣΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΙ ΠΟΛΕΙ

ΓΚΟΤΚΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ
Δπηβιέπσλ: Γηώξγνο Γηαλλήο, Καζεγεηήο ΔΜΠ
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