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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Οινθιεξψλνληαο ηελ Γηπισκαηηθή κνπ Δξγαζία ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ζεξκά ηνλ θχξην Γηψξγν Γηαλλή, Καζεγεηή ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
ΔΜΠ, γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ππνζηήξημε, ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηηο
ρξήζηκεο ζπκβνπιέο πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ηελ παξνχζα εξγαζία αιιά θαη
ηελ γεληθφηεξε κεηέπεηηα πνξεία κνπ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν σο κεραληθφο
θαη σο άλζξσπνο.
Παξάιιεια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο
επηηξνπήο: θ. Ι. Γθφιηα, Πξχηαλε ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη
Καζεγεηή ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΔΜΠ θαη θα Δ. Βιαρνγηάλλε,
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΔΜΠ, γηα ηηο
επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ
θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζηε ζρνιή.
Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ θα Διενλψξα Παπαδεκεηξίνπ,
Γηδάθησξ πγθνηλσληνινγίαο θαη Δπηζηεκνληθφ πλεξγάηε ΔΜΠ, γηα ηε
βνήζεηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο εξγαζίαο. Δμίζνπ
επραξηζηψ θαη ηνλ θ.Γεκήηξε Σζειέληε, Τπνςήθην Γηδάθηνξα ΔΜΠ, γηα ηελ
πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ, γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, ηελ
επηκνλή θαη ππνκνλή ηνπ δίλνληαο απαληήζεηο ζε πνιιά εξσηήκαηα θαηά ηε
δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
Δπίζεο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αλήθνπλ θαη ζηελ εηαηξεία ηειεκαηηθήο
OSeven, ε νπνία παξαρψξεζε ηα πνιχ ρξήζηκα ζηνηρεία κέηξεζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα
Γηπισκαηηθή Δξγαζία.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηα αδέξθηα κνπ, γηα ηελ
αγάπε θαη ηελ εζηθή, αιιά θαη πιηθή, ππνζηήξημή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ κνπ. Σέινο, επραξηζηψ φινπο ηνπο θίινπο κνπ γηα ηηο πνιχ
φκνξθεο αιιά θαη δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξάζακε καδί φια απηά ηα ρξφληα.
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ΤΝΟΦΗ:
ηφρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ζηαηηζηηθώλ
κνληέισλ ηαρύηεηαο ηνπ νδεγνύ κε βάζε ιεπηνκεξή δεδνκέλα ηνπ
ηξόπνπ νδήγεζεο πνπ ζπιιέγνληαη από αηζζεηήξεο θηλεηώλ
ηειεθώλσλ. Αμηνπνηήζεθε κεγάινο αξηζκφο δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαλ
αλά δεπηεξφιεπην θαη αθνξνχζαλ ζηελ αθξηβή ζέζε ηνπ νρήκαηνο, ζηελ
ηαρχηεηά ηνπ, ζηε ζπλνιηθή απφζηαζε θαη ζηνλ ρξφλν ηεο κεηαθίλεζεο, ζηελ
επηηάρπλζε θαη ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ νρήκαηνο, ζηα ζεκεία φπνπ ν νδεγφο
πξαγκαηνπνηνχζε απφηνκε αιιαγή ηαρχηεηαο ή απφηνκν ειηγκφ, ζηε ρξήζε
ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θ.α. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κεηξήζεσλ
αλαπηχρζεθαλ ζηαηηζηηθά κνληέια γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (linear
regression). Αλαπηχρζεθαλ ζπλνιηθά 6 κνληέια πξφβιεςεο ηεο κέζεο
ηαρχηεηαο, έλα γεληθφ κνληέιν, δχν κνληέια γηα ηηο πεξηφδνπο εληφο θαη εθηφο
ησλ θξίζηκσλ σξψλ θαη ηξία κνληέια γηα θάζε ηχπν νδηθνχ δηθηχνπ (αζηηθφ,
ππεξαζηηθφ, απηνθηλεηφδξνκν). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηζρπξή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο πνπ δηαλχεη ν νδεγφο, θαζψο
επίζεο θαη κε ηελ επηηάρπλζε πνπ είηε αλαπηχζζεη ζπλνιηθά o νδεγφο, είηε
ηεο απφηνκεο αιιαγήο ηεο.

Λέμεηο θιεηδηά: ηαρχηεηα, ειηγκφο, επηηάρπλζε, ζπκπεξηθνξά νδεγνχ,
γξακκηθή παιηλδξφκεζε

Development of driver speed models based on detailed driving data
from smartphone sensors
Christina Gonidi
Supervisor: George Yannis, Professor NTUA
ABSTRACT :
The aim of this Diploma Thesis is the development of driver speed models
based on detailed driving data from smartphone sensors. A large data set
recorded per second was used, containing information about the exact
position of the vehicle, its acceleration and deceleration and the point where
the drivers performed a harsh manoeuver or speed change or when they
used their mobile phone, etc. In order to analyze the available data, six
statistical linear regression models forecasting driver average speed were
developed: one general model, two models for the periods inside or outside
risky hours and three models for each road type (urban, rural and highways).
The results demonstrated a strong correlation between the average speed
and the distance covered by the driver as well as driver accelerations and
harsh changes
Key words: speed, maneuver, acceleration, driver behaviour, linear
regression

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο έρεη σο ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε πξνηύπσλ ηαρύηεηαο ηνπ νδεγνύ κε βάζε ιεπηνκεξή
δεδνκέλα ηνπ ηξόπνπ νδήγεζεο πνπ ζπιιέγνληαη από αηζζεηήξεο
θηλεηώλ ηειεθώλσλ. πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα
δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηξφπν νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ (απφηνκε
επηηάρπλζε, απφηνκε επηβξάδπλζε, απφζηαζε ηαμηδηνχ, πνζνζηφ ρξφλνπ
νδήγεζεο ζε θάζε ηχπν νδνχ, ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηηάρπλζεο θάζε
νδεγνχ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ,
θηι.) αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη
θαζνξίδνπλ ηελ ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζεη ν εθάζηνηε νδεγφο αλάινγα ηηο
ζπλζήθεο.
Γεδνκέλνπ φηη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη ζρεηηθά
πξφζθαηε, πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα ην νπνίν δελ έρεη κειεηεζεί ηδηαηηέξσο νχηε
δηεζλψο νχηε ζηελ Διιάδα, σζηφζν, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα ράξε ζηελ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο, παξαηεξείηαη κία απμαλφκελε ελαζρφιεζε ησλ επηζηεκφλσλ
θφζκνπ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Η ζπιινγή ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο
θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεηαθνξά
ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ θπζηθήο νδήγεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ην
θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ νδεγνχ κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο.
Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ αθνξνχζαλ ζε 18.853 κεηαθηλήζεηο, απφ 100
νδεγνχο νη νπνίνη νδήγεζαλ απφ ηνλ Ινχιην σο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016,
νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, ε νπνία φκσο θαηαγξαθφηαλ θαη ζε
νπνηνλδήπνηε ηχπν νδνχ κε βάζε ην GPS.
Μεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη κία ζεηξά δνθηκψλ
αλαπηχρζεθαλ καζεκαηηθά κνληέια κε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο
παιηλδξόκεζεο γηα ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ε νπνία ήηαλ ε κέζε
ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ. Δθηφο φκσο απφ ην γεληθφ κνληέιν, αλαπηχρζεθαλ θαη
κνληέια πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε κέζε ηαρχηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε νδεγφο
αλάινγα κε ην αλ νδεγεί εληφο ή εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ θαη αλάινγα κε
ηνλ ηχπν ηεο νδνχ, φπσο απηά ζπλνςίδνληαη.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ην κέγεζνο ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο επηξξνήο ηεο θάζε κεηαβιεηήο
μερσξηζηά, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ επηξξνψλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ ίδηνπ κνληέινπ. ηε ζηήιε ei* δίλεηαη ν βαζκφο
ηεο ζρεηηθήο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ σο πξνο ηελ επηξξνή
εθείλεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ επεξεάδεη ιηγφηεξν ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
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Πρόβλεψη του λογαριθμου τησ μζςησ ταχφτητασ που χρηςιμοποιεί ο κάθε οδηγόσ εάν οδηγεί :
(γενικό μοντζλο)
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1,554 38,87
1,726 49,83
1,548 38,63
1,21 32,18
1,593 99,94
1,915 71,43
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Απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
πξνέθπςε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ, φπσο απηά ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:
Οη νδεγνί πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα επηηαρύλνπλ πνιχ, απφηνκα θαη
ζπρλά, είλαη θαη εθείλνη πνπ ηειηθά αλαπηχζζνπλ κεγαιύηεξεο
ηαρύηεηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ επηβξάδπλζε αιιά ζε κηθξφηεξν
βαζκφ.
Γηαπηζηψζεθε φηη νη νδεγνί πνπ δηαλχνπλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο,
άξα θαη νδεγνύλ πεξηζζόηεξν, αλαπηύζζνπλ κεγαιύηεξεο
ηαρύηεηεο. πλεπψο νη νδεγνί απηνί είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλνη
παξά ηελ εκπεηξία ηνπο, αθνχ ε εκπεηξία απηή ηνπο σζεί
ελδερνκέλσο ζε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο θαη δελ αμηνπνηείηαη πάληα
γηα πην ζπλεηή νδήγεζε.
Δμεηάδνληαο ηνπο απόηνκνπο ειηγκνύο ηνπ νδεγνχ, ην
ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε
κε ηηο απφηνκεο ελαιιαγέο ηαρχηεηαο θαη, θπζηθά, κε ηελ ππέξβαζε
ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο. Γειαδή, φζν πεξηζζφηεξνπο απφηνκνπο
ειηγκνχο θάλεη ν νδεγφο ηφζν πεξηζζφηεξεο ελαιιαγέο θαη
ππεξβάζεηο ζηελ ηαρχηεηά ηνπ εκθαλίδεη.
Οη απόηνκνη ειηγκνί γηα ζηξνθή φηαλ νη νδεγνί θηλνχληαη ζε
απηνθηλεηφδξνκν είλαη ειάρηζηνη θαη πνιχ ιηγφηεξνη απφ εθείλνπο ζε
θάζε άιιν ηχπν νδνχ. ε αζηηθή νδφ παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξνη
ειηγκνί ζηξνθήο. ηελ ππεξαζηηθή νδφ ε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ
ηείλεη λα είλαη φκνηα κε εθείλε ησλ αζηηθψλ νδψλ, αιιά θάπσο
βειηησκέλε ζηελ πιεηνςεθία ησλ νδεγψλ. ε απηφ ελδερνκέλσο λα
επεξεάδεη θαη ην γεγνλφο φηη νη απηνθηλεηφδξνκνη είλαη ζρεδηαζκέλνη
κε κεγαιχηεξεο αθηίλεο θακπχιεο γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο.
Η ψξα νδήγεζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη κφλν ηελ ηαρχηεηα ηνπ
νρήκαηνο θαη φρη ηε ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
νδεγνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηθίλδπλσλ σξώλ, παξαηεξείηαη
αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο, θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη –
πηζαλφηαηα– ιφγσ ρακειφηεξνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζηηο νδνχο.
Παξφια απηά, δελ πξνθχπηεη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
ν νδεγφο είλαη πην απξφζεθηνο ή πην επηθίλδπλνο θαζψο ζηα
ππφινηπα καζεκαηηθά κνληέια, ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο
κεηαβιεηήο ησλ επηθίλδπλσλ σξψλ ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειφ.

Οη νδεγνί πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα επηηαρύλνπλ πεξηζζόηεξεο
θνξέο απόηνκα είλαη θαη εθείλνη πνπ επηβξαδύλνπλ πην ζπρλά
απόηνκα. Δλδερνκέλσο απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη νη νδεγνί πνπ
επηηαρχλνπλ πεξηζζφηεξν, γηα λα ζηακαηήζνπλ ζχληνκα θαη λα κελ
δεκηνπξγεζεί αηχρεκα πξέπεη λα επέκβνπλ δξαζηηθά θαη απφηνκα.
Οη νδεγνί φηαλ θηλνχληαη ζε αζηηθή νδό ηείλνπλ λα νδεγνύλ πην
απόηνκα θαη λα έρνπλ κεγαιύηεξεο κέζεο επηηαρύλζεηο, ελψ νη
νδεγνί φηαλ θηλνχληαη ζε απηνθηλεηφδξνκν έρνπλ πνιχ ρακειφηεξεο
επηηαρχλζεηο, ελδερνκέλσο δηφηη ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο νη
νδεγνί δηαηεξνχλ ζηαζεξή ηαρχηεηα γηα κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα. ηελ ππεξαζηηθή νδφ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ηείλεη λα
είλαη ιίγν θαιχηεξε (ρακειφηεξεο επηηαρχλζεηο) απφ εθείλε ησλ
αζηηθψλ νδψλ.
Η επηηάρπλζε θάλεθε λα επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηελ ηαρύηεηα
από ηελ επηβξάδπλζε, θαζψο θάζε κνληέιν έρεη έλαλ φξν
επηηάρπλζεο, ελψ φξν επηβξάδπλζεο δελ έρνπλ φια ηα κνληέια.
Πξνέθπςε επίζεο γηα φια ηα κνληέια, φηη ην επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ επηηάρπλζεο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ
εθείλν ηεο επηβξάδπλζεο.
Η ηππηθή απόθιηζε πνπ παξνπζηάδεη ε επηηάρπλζε θαη ε
επηβξάδπλζε θάζε νδεγνχ πξνέθπςε πσο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε
κέζε ηαρχηεηα. Πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη απηφ γηαηί εάλ έλαο νδεγφο
έρεη κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο επηηαρχλζεηο θαη ζηηο επηβξαδχλζεηο ηνπ
αλά κεηαθίλεζε, ελδέρεηαη λα νδεγεί θάζε θνξά ππφ δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο θαη λα ηξνπνπνηείηαη ε ηαρχηεηά ηνπ απφ απηέο.
Η ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε πνπ έρεη λα δηαλχζεη έλαο νδεγφο
θάλεθε πσο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε κέζε ηαρχηεηα πνπ ζα
αλαπηχμεη ν νδεγφο, θαζψο εκπεξηέρεηαη ζε φια ηα κνληέια θαη ζηα
πεξηζζφηεξα, είλαη ε κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή.
Μεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηε δηάξθεηα θίλεζεο από ηε δηάξθεηα
δηαδξνκήο εκθαλίδνληαη ζε αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο νδνχο, ελψ
ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο νη δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο γηα φινπο
ηνπο
νδεγνχο.
Απηφ
πηζαλφλ
ζπκβαίλεη
γηαηί
ζηνπο
απηνθηλεηφδξνκνπο δελ ππάξρνπλ νη θαζπζηεξήζεηο απφ ηνπο
θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο.
Η ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθψλνπ γηα ηε κέζε ηαρχηεηα πνπ ζα
αλαπηχμεη ν θάζε νδεγφο, πξνέθπςε φηη επεξεάδεη ηε κέζε
ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ αιιά φρη ηφζν φζν άιιεο κεηαβιεηέο.

Οη νδεγνί ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν
ελψ νδεγνχλ ζε αζηηθή νδφ, ελψ αξθεηά ιηγφηεξν φηαλ θηλνχληαη ζε
απηνθηλεηφδξνκν. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη ζηηο αζηηθέο
νδνχο ν νδεγφο θηλείηαη κε πην κηθξή ηαρχηεηα θαη πξαγκαηνπνηεί
πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο.
Οη κέγηζηεο θαη νη ειάρηζηεο ηηκέο θάζε κεηαβιεηήο δελ έδεημαλ λα
επεξεάδνπλ ηελ κέζε ηαρχηεηα. Οη ηηκέο απηέο ζε θαλέλα κνληέιν
δελ είραλ θάπνην ζεκαληηθφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη πςειή
ζπζρέηηζε κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
Οη κεηαβιεηέο, κέζνο φξνο παξαγψγνπ ηεο επηηάρπλζεο (avjerk),
παξάγσγνο επηηάρπλζεο-ξπζκφο κεηαβνιήο επηηάρπλζεο (avjerkp),
κεηνχκελνο ξπζκφο παξαγψγνπ επηηάρπλζεο (avjerkn), δελ θαίλεηαη
λα έρνπλ νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ. ε φια ηα
καζεκαηηθά κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ, νη ζπγθεθξηκέλεο
κεηαβιεηέο εκθάληδαλ έλα ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο,
θαηαδεηθλχνληαο κε ζεκαληηθή επηξνή ζηελ κέζε ηαρχηεηα ηνπ
νδεγνχ πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία.
Απφ ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απηήο πξνθχπηεη φηη
ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα
κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ειεθηξνληθά ζε εηδηθά πιεξνθνξηθά
ζπζηήκαηα θαη πεξηέρνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο νη
νπνίεο, κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη αλάπηπμε καζεκαηηθψλ
κνληέισλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ νδεγνύ, αιιά θαη γηα ηε
γεληθφηεξε θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο.
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Κεφάλαιο 1

ΕΙΑΓΩΓΗ

1. ΔΙΑΓΧΓΗ
1.1. Γεληθή Αλαζθόπεζε
Οη νδηθέο κεηαθνξέο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ χπαξμε ηεο αλζξψπηλεο
δσήο θαη απνηεινχλ δείθηε ηεο εμέιημεο ησλ θνηλσληψλ, θαζψο ζπκβάιινπλ
ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. ηε ζχγρξνλε επνρή, ε πεξαηηέξσ
πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, πξνζψπσλ θαη αγαζψλ, απνηειεί
αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ηνπ ζπγθνηλσληνιφγνπ κεραληθνχ θαη έρεη ζηφρν
ηελ παξνρή αζθαιψλ, γξήγνξσλ, νηθνλνκηθψλ θαη άλεησλ κεηαθηλήζεσλ.
Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ε νδηθή αζθάιεηα απνηειεί αληηθείκελν
ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη ηηο Κπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, θαζψο ε
απμαλφκελε δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο νδεγεί θαζεκεξηλά ζε νδηθά αηπρήκαηα,
κε ζεκαληηθφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο. Σα νδηθά αηπρήκαηα εθηηκάηαη
δηεζλψο φηη απνηεινχλ ηελ ηξίηε αηηία ζαλάηνπ, κεηά ηηο θαξδηνπάζεηεο θαη ηνλ
θαξθίλν, ελψ απνηεινχλ θαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο
κφληκεο αλαπεξίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, θπξίσο ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο.
Αλ θαη έρνπλ γίλεη βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ νδηθψλ
αηπρεκάησλ εθηηκάηαη φηη ην 2010 ζε αηπρήκαηα βξήθαλ ην ζάλαην 1,25
εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παγθνζκίσο θαη ηξαπκαηίζηεθαλ 50 εθαηνκκχξηα
(WorldHealthOrganization, 2016)
1.1.2. Οδηθά Αηπρήκαηα
1.1.2.1. Γεληθά
1.1.2.1.1. Σα αίηηα ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ
Σν ζέκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο είλαη πεξίπινθν θαζψο εμαξηάηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο νη ζπνπδαηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ θαηά ζεηξά
απμαλφκελεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη: (Φξαληδεζθάθεο et al, 1994)
 ην φρεκα
 ε νδφο θαη ην πεξηβάιινλ
 νη ρξήζηεο ηεο νδνχ
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δχν ή θαη ηξεηο απφ ηνπο παξαπάλσ
παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζην αηχρεκα. Η πνιππινθφηεηα θαη ε έιιεηςε
ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο έγηλε
ην αηχρεκα, δελ επηηξέπνπλ πάληα ηελ αληηθεηκεληθή δηαπίζησζε ηεο
ζπκβνιήο θάζε παξάγνληα. Δλ ηνχηνηο, δηάθνξεο κειέηεο αηπρεκάησλ ζε
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βάζνο δείρλνπλ φηη ν ρξήζηεο ηεο νδνχ κφλνο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
άιινπο δχν παξάγνληεο, απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ.

Σν όρεκα
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκάησλ κε ηα νπνία ζρεηίδνληαη ηα αηπρήκαηα είλαη:
 ε ειηθία ηνπ νρήκαηνο
 ην κέγεζνο ηνπ νρήκαηνο
 ν ηχπνο ηνπ νρήκαηνο

Η νδόο θαη ην πεξηβάιινλ
Αηπρήκαηα πξνθαινχλ νη παξαθάησ ζπλζήθεο ζηελ νδφ θαη γεληθφηεξα ζην
πεξηβάιινλ:
 Αλεπαξθή γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά
 Υακειά πξφηππα θαηαζθεπήο
 Καθή κειέηε, ηνπνζέηεζε θαη θαηαζθεπή παξφδησλ ζηνηρείσλ
 Καθή νξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο
 Αλεπαξθήο έιεγρνο θαη ζήκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ
 Γπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο

Οη ρξήζηεο ηεο νδνύ
H αληίιεςε πνπ έρεη ν νδεγφο γηα ηελ θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ
εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ειηθία ηνπ αιιά θαη απφ ην θχιν, ην εηήζην εηζφδεκα,
ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ εκπεηξία ζηελ νδήγεζε. (ESRA, 2016)
Η ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ηεο νδνχ, είηε σο νδεγφο ή επηβάηεο ελφο
νρήκαηνο είηε σο πεδφο, απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηα νδηθά
αηπρήκαηα. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα νδηθά αηπρήκαηα θαη
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε (Dingus et al, 2016) είλαη νη εμήο:
Παξαηεξεζείζα δηαηαξαρή
• Ναξθσηηθά/ Μέζε (0.08%)
• Τπλειία/ Κνχξαζε (1.57%)
• πλαίζζεκα (ζπκφο, ιχπε θιπ.) (0.22%)
πλνιηθά 1.92 %
θάικαηα ζηελ απφδνζε ηνπ νδεγνχ
• Απεηξία νδεγνχ (0.07%)
• Νεθξά ζεκεία (0.05%)
• Δπηθίλδπλε ζηξνθή (0.51%)
• Παξαβίαζε ζήκαλζεο (1.24%)
• Οδήγεζε ζε θαηεχζπλζε αληίζεηε απφ ηελ επηηξεπφκελε (0.19%)
• Οδήγεζε κε πνιχ ρακειέο ηαρχηεηεο (0.97%)
• Απφηνκν θξελάξηζκα (0.01%)
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• Απνηπρία έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο (2.27%)
πλνιηθά 4.81%
ηηγκηαίν ιάζνο θξίζεσο νδεγνχ (επηζεηηθή/ηαρεία νδήγεζε)
• Δπηζεηηθή νδήγεζε (ζε γεληθά πιαίζηα) (0.10%)
• Παξαβίαζε νξίνπ ηαρχηεηαο (2.77%)
• Παξαβίαζε νξίνπ ηαρχηεηαο ζε εξγαηηθή πεξηνρή (0.05%)
• Παξάλνκν/ επηθίλδπλν πξνζπέξαζα (0.18%)
• Μηθξή απφζηαζε νρεκάησλ κεηαμχ ηνπο (0.07%)
• Δπηηεδεπκέλε παξαβίαζε ζήκαλζεο (1.23%)
πλνιηθά 4.22%
Απφζπαζε πξνζνρήο νδεγνχ
• Ραδηφθσλν (2.21%)
• Έιεγρνο θιηκαηηζηηθνχ εληφο ηνπ νρήκαηνο (0.56%)
•πλνιηθή απφζπαζε πξνζνρήο απφ ηα κεραλήκαηα εληφο ηνπ
νρήκαηνο(3.53%)
• Υξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ εληφο ηνπ νρήκαηνο (6.4%)
• Απφζπαζε πξνζνρήο απφ ηα πίζσ θαζίζκαηα(0.8%)
• Αιιειεπίδξαζε επηβαηψλ (14.58%)
• Αλάγλσζε / Γξαθή εληφο ηνπ νρήκαηνο (0.09%)
• Καηαλάισζε θαγεηνχ εληφο ηνπ νρήκαηνο (1.9%)
• Καηαλάισζε πγξνχ εληφο ηνπ νρήκαηνο (1.22%)
• Άιια (4.81% ζπλνιηθά)
πλνιηθά 51.93%
(Σα πνζνζηά απηά δειψλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ζην νπνίν ν εθάζηνηε
παξάγνληαο είλαη παξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ππφ θαλνληθέο
ζπλζήθεο.)
Γίλεηαη, επνκέλσο, απαξαίηεηε ε αλάιπζε θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο
θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ είηε κε ρξήζε πξνζνκνησηή
νδήγεζεο είηε κε ρξήζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
1.1.2.1.2. πλέπεηεο ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ
Σα νδηθά αηπρήκαηα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα
ηελ θνηλσλία. Γηα ην άηνκν ε απψιεηα ηεο ίδηαο ηεο δσήο ηνπ αιιά θαη ν
ηξαπκαηηζκφο ηνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ελδερφκελε αλαπεξία γηα φιε ηνπ ηε
δσή. Σν νδηθφ αηχρεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρηθά ηξαχκαηα θαη λα
επεξεάζεη ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ελφο
αλζξψπνπ. πλέπεηεο ζα ππάξρνπλ επίζεο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο
ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ, θπξίσο κε ηελ χπαξμε ςπρνινγηθψλ ηξαπκάησλ.
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1.1.2.2. Η νδηθή αζθάιεηα
1.1.2.2.1. Η νδηθή αζθάιεηα ζε παγθόζκην επίπεδν
χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization,
2016) θάζε ρξφλν πεξίπνπ 1.25 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ράλνπλ ηε δσή ηνπο
αλά ηνλ θφζκν ζε νδηθφ αηχρεκα, 20 κε 50 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη
ππνθέξνπλ απφ κε ζαλάζηκα ηξαχκαηα θαη πνιιά απφ απηά κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ αλαπεξία.
Οη νκάδεο αλζξψπσλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ θίλδπλν ηνπ νδηθνχ
αηπρήκαηνο πνηθίινπλ αλάινγα κε :
→ Σελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε: Πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ
ζαλάησλ πνπ είλαη απνηέιεζκα νδηθνχ αηπρήκαηνο ζπκβαίλνπλ ζε
ρακεινχ θαη κεηξίνπ εηζνδήκαηνο ρσξψλ. πγθεθξηκέλα νη πςειφηεξνη
δείθηεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ εκθαλίδνληαη ζηηο αθξηθαληθέο πεξηνρέο.
Αθφκε θαη ζηηο πςεινχ εηζνδήκαηνο ρψξεο νη ρξήζηεο κε ρακειφ
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν έρνπλ κεγαιχηεξε ηάζε λα ζπκκεηέρνπλ
ζε νδηθά ζπκβάληα.
→ Ηιηθία: Άλζξσπνη ειηθίαο κεηαμχ 15 θαη 44 εηψλ ζπληζηνχλ ην 48% ησλ
ζαλάησλ ζην νδηθφ ζχζηεκα ζε παγθφζκην επίπεδν.
→ Φύιν: Απφ ηε λεαξά ειηθία, νη άληξεο έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα
ζπκκεηνρήο ζε ηξνραίν αηχρεκα απφ ηηο γπλαίθεο. Σα ηξία ηέηαξηα
(73%) ησλ λεθξψλ ζε ηξνραίν αηχρεκα είλαη άληξεο. Μάιηζηα, φζσλ
αθνξά ζηνπο λένπο νδεγνχο, νη άληξεο θάησ ησλ 25 εηψλ έρνπλ ηξεηο
θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ηξαπκαηηζηνχλ ζαλάζηκα ζε ηξνραίν
αηχρεκα απφ ηηο λέεο γπλαίθεο.
1.1.2.2.2. Η νδηθή αζθάιεηα ζε Δπξσπατθό επίπεδν
ηελ Δπξψπε ην 2015 πεξηζζφηεξα απφ 26.000 άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο
ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αξηζκφο ίζνο κε ηνλ πιεζπζκφ
κηαο κηθξήο πφιεο. Γηα θάζε ζάλαην ζε επξσπατθνχο δξφκνπο εθηηκάηαη φηη
αληηζηνηρνχλ πέληε ηξαπκαηηζκνί κε κφληκε αλαπεξία, νρηψ ζνβαξνί
ηξαπκαηηζκνί θαη πελήληα ειαθξά ηξαπκαηηζκέλνη (European Commission,
2017). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα
νδηθήο αζθάιεηαο ηελ πεξίνδν 2011‐2020 ψζηε λα κεησζνχλ ηα νδηθά
αηπρήκαηα ζηελ Δπξψπε. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε εθηίκεζε ησλ
νδηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ Δπξψπε γηα ηα έηε 2001-2020:
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Γηάγξακκα 1.1.: Δθηηκψκελε κείσζε αηπρεκάησλ ηα έηε 2001-2020,
European Commission, 2017
ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ ζαλαηεθφξσλ νδηθψλ
αηπρεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ πεξίνδν 2010-2014:

Γηάγξακκα 1.2.: Δμέιημε ζαλαηεθφξσλ νδηθψλ αηπρεκάησλ γηα ηα έηε
2010‐2014, CARE (EU road accidents data base)
Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ηα ζαλαηεθφξα νδηθά
αηπρήκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ κεησζεί θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ
ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 2010-2014, ε Μάιηα, ε νπεδία, ε
Ννξβεγία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζπγθεληξψλνπλ ηα ρακειόηεξα
πνζνζηά ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ, κε ιηγφηεξνπο απφ 30 ζαλάηνπο αλά
εθαηνκκχξην θαηνίθσλ φηαλ ν κέζνο φξνο ζαλάησλ είλαη 51 λεθξνί αλά
εθαηνκκχξην θαηνίθσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ Λεηνλία, ζηελ Ρνπκαλία,
ζηελ Βνπιγαξία ζηελ Ληζνπαλία θαη ζηελ Πνισλία ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ
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απφ νδηθά αηπρήκαηα ππεξβαίλεη ηνπο 80 λεθξνχο αλά εθαηνκκχξην
θαηνίθσλ.
1.1.2.2.3. Η νδηθή αζθάιεηα ζηελ Διιάδα
Η ρψξα καο, βάζεη ζηνηρείσλ ηεο Eurostat (2017), θαηέρεη ηελ 7ε ζέζε ζηα
ζαλαηεθόξα νδηθά αηπρήκαηα. Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 50
ρξόληα είρακε 120.000 λεθξνύο, 350.000 αλάπεξνπο θαη 2 εθαηνκκχξηα
ηξαπκαηίεο απφ νδηθά αηπρήκαηα. Σα νδηθά ζπκβάληα απνηεινχλ ηελ πξώηε
αηηία ζαλάηνπ, γηα ηνπο λένπο από 15 έσο 29 εηώλ, ηε δεχηεξε αηηία
ζαλάηνπ, γηα ηηο ειηθίεο 5 έσο 14 θαη ηελ ηξίηε γηα ηηο ειηθίεο 30 έσο 44 εηψλ.
Μάιηζηα ηα αηπρήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη «ζνβαξά» θαη «ζαλαηεθφξα»
απμήζεθαλ θαηά 3,8% θαη 8,3% αληίζηνηρα, ελψ αληηζέησο ηα «ειαθξά»
κεηψζεθαλ θαηά 10,9%. Η θπξηφηεξε αηηία ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ είλαη ε
ακέιεηα ησλ νδεγώλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα νδηθά αηπρήκαηα
απνηεινχλ ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ ζε ειηθίεο 19-39 εηώλ θαη ην 50%
απηώλ νθείιεηαη ζηελ θαηαλάισζε αιθνόι θαη άιισλ νπζηώλ.

Πίλαθαο 1.1.: Οδηθά ηξνραία αηπρήκαηα θαη παζφληα πξφζσπα γηα ην
δηάζηεκα Ιαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο ησλ εηψλ 2014, 2015 θαη 2016 (Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή, ΔΛΣΑΣ, 2017)

Γηάγξακκα 1.3.: χλνιν Οδηθψλ αηπρεκάησλ θαη λεθξψλ απφ απηά, Διιάδα,
1991-2016 (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ΔΛΣΑΣ, 2017)
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1.1.2.3. Σαρύηεηα
Η αθαηάιιειε ηαρύηεηα - έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα
ηεο νδηθήο αζθάιεηαο - απμάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο. Η
αθαηάιιειε ηαρχηεηα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζην 30% πεξίπνπ
ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.
Σν 40-50% πεξίπνπ ησλ νδεγψλ νδεγνχλ κε ηαρχηεηα άλσ ηνπ
επηηξεπνκέλνπ νξίνπ, ελψ ην 10-20% ππεξβαίλνπλ ην φξην απηφ θαηά
πεξηζζφηεξα απφ 10 ρικ. Η αλάπηπμε ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο απμάλεη φρη
κφλν ηνλ θίλδπλν ζχγθξνπζεο, αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα ζνβαξνχ
ηξαπκαηηζκνχ ή θαη ζαλαηεθφξνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο.
Γελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή ιύζε ζην πξφβιεκα ηεο ππεξβνιηθήο
ηαρχηεηαο. Υξεηάδεηαη ζπλδπαζκφο αξθεηψλ παξαγφλησλ, φπσο ν θαιχηεξνο
ζρεδηαζκφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε επηηήξεζε νξίσλ ηαρχηεηαο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ νδεγψλ. Σα φξηα ηαρχηεηαο
ζηηο πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηα θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία, ηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο νδνχ, θαζψο θαη ηνλ ηχπν νρεκάησλ γηα ηα νπνία απηφο έρεη
ζρεδηαζηεί. ηε κείσζε ηεο ηαρχηεηαο κπνξνχλ επίζεο λα ζπκβάινπλ νη
ηνπηθέο ππεξπςψζεηο (ηα "ζακαξάθηα") θαη νη ζηελψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο
ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο.
Οη έιεγρνη απφ ηελ αζηπλνκία θαη νη θάκεξεο ειέγρνπ ηαρχηεηαο ιεηηνπξγνχλ
απνηξεπηηθά. ην κέιινλ, κπνξεί λα θαζηεξσζεί ε επηηήξεζε νξίσλ
ηαρχηεηαο παληνχ θαη ζπλερψο ράξε ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε
ειεθηξνληθή αλαγλψξηζε ηνπ νρήκαηνο, ηα έμππλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ
ηαρχηεηαο θαη ηα καχξα θνπηηά ησλ νρεκάησλ.
1.1.2.3.1. Έξεπλα ηνπ Γηεζλνύο Φόξνπκ Μεηαθνξώλ ηνπ ΟΟΑ
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γηεζλνχο Φφξνπκ Μεηαθνξψλ ηνπ ΟΟΑ (ΟΟΑ,
2007) ε αθαηάιιειε ηαρύηεηα επζχλεηαη γηα ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ
αηπρεκάησλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνπο δξφκνπο, κε απνηέιεζκα ηα φξηα
ηαρχηεηαο λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ζλεζηκφηεηα θαη ηνπο ζνβαξνχο
ηξαπκαηηζκνχο απφ νδηθά αηπρήκαηα.
Η ίδηα έξεπλα θαηαξξίπηεη ηε ιαλζαζκέλε εληχπσζε πσο ζε αζηηθή
πεξηνρή, φπνηνο παηάεη ην γθάδη ιίγν παξαπάλσ, πεξηνξίδεη ην ρξφλν ηεο
κεηαθίλεζήο ηνπ. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε παξνπζία ζεκαηνδνηψλ θαη
θφκβσλ δελ επηηξέπεη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο ζηελ πφιε, αθφκε
θη αλ απμεζεί ε ηαρχηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ, ελψ ε δπλαηφηεηα ελφο
απηνθηλεηφδξνκνπ ζε αζηηθή πεξηνρή δελ μεπεξλά ηα 70 ρικ./ ψξα.
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εκαληηθό είλαη πσο:





Η αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο ελφο νρήκαηνο θαηά 5% νδεγεί ζε 10%
άλνδν ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη θαηά 20% ησλ αηπρεκάησλ.
Γηεξρφκελν φρεκα κε ηαρχηεηα 50 ρικ./ ψξα αλ ρηππήζεη πεδφ, ε
πηζαλφηεηα ζαλάζηκνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ πεδνχ αγγίδεη ην 80%, ελψ εάλ
ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο είλαη 30 ρικ./ ψξα ν θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζην
10%.
Ο νδεγφο νρήκαηνο πνπ ζα ζπγθξνπζηεί πιάγηα κε ηαρχηεηα
κεγαιχηεξε ησλ 50 ρικ./ ψξα εθηηκάηαη φηη δελ έρεη θακία πηζαλφηεηα
επηβίσζεο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ε ζχγθξνπζε είλαη κεησπηθή, ε
πηζαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ νδεγνχ ή επηβάηε ππάξρεη κφλνλ εάλ ε
ηαρχηεηα δελ μεπεξλά ηα 70 ρικ./ ψξα.

Γηα κηα ππεξαζηηθή νδό, ιφγσ ησλ πςειψλ ηαρπηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη,
ηα νδηθά αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ έρνπλ δπζκελέζηεξεο επηπηψζεηο. ηελ
Διιάδα, πεξίπνπ ην 1/3 ησλ λεθξψλ ζε νδηθά αηπρήκαηα είλαη απφ
αηπρήκαηα ζην Δζληθφ Οδηθφ Γίθηπν.
Γίλεηαη αληηιεπηφ ινηπφλ πσο ηα όξηα ηαρύηεηαο έρνπλ ππνινγηζηεί βάζεη
πνιιψλ παξακέηξσλ θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη. ε πεξίπησζε φκσο πνπ
ππάξρνπλ έξγα ζην δξφκν, ππάξρνπλ πεδνί, πνδειάηεο, κνηνζηθιεηηζηέο θαη
ν θσηηζκφο θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαθέο, ε ηαρχηεηά ζα πξέπεη λα
είλαη αθφκε ρακειφηεξε απφ ηα φξηα. (www.aodos.gr)
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1.2. ηόρνο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
ηφρνο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε πξνηύπσλ
ηαρύηεηαο ηνπ νδεγνύ κε βάζε ιεπηνκεξή δεδνκέλα ηνπ ηξόπνπ
νδήγεζεο πνπ ζπιιέγνληαη από αηζζεηήξεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ.
πγθεθξηκέλα, ζα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ηνλ ηξφπν νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ (απφηνκε επηηάρπλζε, απφηνκε
επηβξάδπλζε, απφζηαζε ηαμηδηνχ, πνζνζηφ ρξφλνπ νδήγεζεο ζε θάζε ηχπν
νδνχ, ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηηάρπλζεο θάζε νδεγνχ ζηηο κεηαθηλήζεηο
ηνπ, θηι.) αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη θαζνξίδνπλ ηελ ηαρχηεηα πνπ
αλαπηχζζεη ν εθάζηνηε νδεγφο αλάινγα ηηο ζπλζήθεο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο, απαηηείηαη ε αλάπηπμε θαη ε
εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δπνκέλσο,
επηκέξνπο ζηφρνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηειεί ε επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ, πνπ ζα πεξηγξάθνπλ θαη ζα
πνζνηηθνπνηνχλ επαξθψο ηελ επηξξνή ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
κέζε ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ.
Δθηφο απφ ην βαζηθφ κνληέιν γηα ην ζχλνιν ησλ δηαδξνκψλ, ζα
αλαπηπρζνύλ επηκέξνπο κνληέια πνπ ζα ζπζρεηίδνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ
νδεγνχ κε ηνπο παξάγνληεο επηξξνήο, ρσξηζηά γηα πξσί θαη βξάδπ θαη
ρσξηζηά γηα θάζε ηχπν νδνχ (αζηηθφ, ππεξαζηηθφ, απηνθηλεηφδξνκν).
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 ν ηξφπνο νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ, επεξεάδεη ηελ
ηαρχηεηα νδήγεζεο. Καηά ζπλέπεηα, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα πξνζδηνξηζηνχλ
ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα, ηα νπνία δηαρσξίδνπλ εθείλνπο πνπ αθνινπζνχλ
έλαλ πεξηζζφηεξν επηθίλδπλν ηξφπν νδήγεζεο, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα
λα ζπληειέζνπλ ζηελ πξφθιεζε νδηθνχ αηπρήκαηνο, απφ ηνπο πην
πξνζεθηηθνχο νδεγνχο πνπ δελ αλαπηχζζνπλ ηφζν κεγάιεο ηαρχηεηεο.
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1.3. Μεζνδνινγία
ην ππνθεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε κέζνδνο πνπ
αθνινπζήζεθε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
Αξρηθά θαζνξίζηεθε ην αληηθείκελν πνπ ζα εμέηαδε ε παξνχζα Γηπισκαηηθή
Δξγαζία 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 ηφζν
ζε ειιεληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. ε απηή ηε θάζε,
πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδήηεζε παξεκθεξψλ εξεπλψλ, επηζηεκνληθψλ
άξζξσλ θαζψο επίζεο θαη γεληθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Μέζσ απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο αλαθηήζεθε ζρεηηθή εκπεηξία ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ επηινγή
κεζφδνπ, βάζε ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ
θαη ζα επηηεπρζεί ν επηδησθφκελνο ζηφρνο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, ζεηξά είρε
ε εχξεζε ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ηε
ζπζρέηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ κε ηελ
ηαρχηεηα πνπ επηιέγεη. Σα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ κεηξήζεηο
θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ
ηνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ηνπ ΔΜΠ. Η ζπιινγή
ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ απνηέιεζε ηελ βαζηθή πεγή ηεο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
ηε ζπλέρεηα, ηα ζηνηρεία θαηαρσξήζεθαλ ζε ειεθηξνληθή βάζε
δεδνκέλσλ(Microsoft Excel), ε νπνία βειηηψζεθε ζηαδηαθά, έσο φηνπ
απνθηήζεη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή. Αθνινχζεζε ε επηινγή ηεο κεζόδνπ
ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ε εηζαγσγή ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (SPSS 21.0). Μεηά
απφ ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ, αλαπηχρζεθαλ ηα ηειηθά
καζεκαηηθά κνληέια πξνο επίηεπμε ησλ νξηζζέλησλ ζηφρσλ ηεο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
Αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηγξαθή ηεο επηξξνήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλζπλεζεηψλ ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ ζε ζρέζε κε ηελ
κέζε ηαρχηεηα, κε δεδνκέλα θπζηθήο νδήγεζεο, ζπιιεγκέλα απφ ην θηλεηφ
ηειέθσλν.
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, εμήρζεζαλ ηα
αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηχπν ηεο επηξξνήο ησλ
εθάζηνηε αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε. Έηζη, πξνέθπςαλ
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ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ππφ εμέηαζε πξφβιεκα θαζψο θαη
δηαηππψζεθαλ αμηφινγεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη, ππφ κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο, ηα δηαδνρηθά
ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
Καθοριςμόσ Θζματοσ

Καθοριςμόσ τόχου

Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη

Επιλογή
Μεθοδολογίασ

υλλογή
τοιχείων

Δημειουργεία και
Σροποποίηςη Βάςησ
Δεδομζνων

τατιςτική Ανάλυςη και
Επεξεργαςία

Ανάπτυξη Μαθηματικών
Προτφπων

Εξαγωγή υμπεραςμάτων

Προτάςεισ

Γηάγξακκα 1.4.: Γηάγξακκα ξνήο ησλ ζηαδίσλ εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο
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1.4. Γνκή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, κέζσ
ηεο ζπλνπηηθήο αλαθνξάο ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θεθαιαίνπ.
Σν Κεθάιαην 1 είλαη εηζαγσγηθό θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Αξρηθά γίλεηαη κηα
γεληθή αλαζθφπεζε γηα ηα νδηθά αηπρήκαηα θαη παξνπζηάδνληαη ηα αίηηα θαη νη
ζπλέπεηεο απηψλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία νδηθψλ
αηπρεκάησλ ζε παγθφζκην, παλεπξσπατθφ θαη ειιεληθφ επίπεδν. ηε
ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ηαρχηεηαο ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα νδηθά αηπρήκαηα. Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή κε κεγαιχηεξε
ζαθήλεηα ηνπ ζηφρνπ πνπ πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ εθπφλεζε
ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία
πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο θαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
ηεο παξαηίζεηαη έλα δηάγξακκα ξνήο πνπ απεηθνλίδεη ηελ αιιεινπρία ησλ
ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Σν Κεθάιαην 2 απνηειεί ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, ζην πιαίζην ηεο
νπνίαο παξνπζηάδνληαη κεζνδνινγίεο θαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ κε
αληηθείκελν ζπλαθέο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Σν θεθάιαην
απηφ ρσξίδεηαη ζε δπν ππνθεθάιαηα. Σν πξψην αθνξά ηελ παξνπζίαζε θαη
αλαζθφπεζε απνηειεζκάησλ απφ έξεπλεο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο, θαη ην δεχηεξν απφ παξεκθεξείο κεζνδνινγίεο κε ηε
κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Παξαηίζεληαη
εξγαζίεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε
ζπλέδξηα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, άξζξα ή ζπγγξάκκαηα. Πξαγκαηνπνηείηαη
ζχλνςή ηεο θάζε εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, ηε
κεζνδνινγία θαη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα, κε έκθαζε ζηα ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζπλνςίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη θξηηηθά νη
έξεπλεο ψζηε λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη ηθαλέο λα ζπκβάινπλ
ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία, αιιά θαη λα αλαδείμνπλ ηελ
αλαγθαηφηεηα εμέηαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο.
ην Κεθάιαην 3, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ζην νπνίν
ζηεξίρηεθε ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ. Αξρηθά πεξηγξάθνληαη βαζηθέο
καζεκαηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο έλλνηεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο γξακκηθήο
παιηλδξφκεζεο (linear regression). Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία
αλάπηπμεο κνληέινπ θαη νη απαξαίηεηνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ζηνπο νπνίνπο
ππνβάιιεηαη. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηα
βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζην εηδηθφ
ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (SPSS 21.0).
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ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ, ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ε Γηπισκαηηθή
Δξγαζία. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη
ζηελ εηδηθή επεμεξγαζία ηνπο ζην Microsoft Excel ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ
ηειηθή ηνπο κνξθή. Αθνινπζεί ν ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζην
εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.
Σν Κεθάιαην 5 είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
θαζψο πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ
εθαξκφζηεθε σο ηελ ηειηθή εμαγσγή ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Αξρηθά
πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζνδνινγίαο θαη παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ καζεκαηηθνχ
κνληέινπ. Παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θη εμφδνπ, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ, ελψ
ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο
ζρέζεηο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπο γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζή ηνπο.
Σν Κεθάιαην 6 απνηειεί ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ηελ εξκελεία ησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ.
Απνηεινχλ κία ζχλζεζε αξθεηψλ πνζνηηθνπνηηκέλσλ ζηνηρείσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ.
Δπηπξφζζεηα θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην
αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είηε κε άιιεο κεζφδνπο είηε κε
εμέηαζε πξφζζεησλ παξακέηξσλ θαη κεηαβιεηψλ.
ην Κεθάιαην 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 ππφβαζξν.
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ

2.1. Γεληθά
Σν θεθάιαην απηφ αθνξά ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη πεξηιακβάλεη
έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ, θαη ην αληηθείκελν ή/θαη ε κεζνδνινγία
ηνπο παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα κε ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία.
πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη θαηαξρήλ έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ κέζσ ηερλνινγηθψλ ζπζθεπψλ,
πξνζαξκνζκέλα ζηνλ εγθέθαιν ηνπ απηνθηλήηνπ, θαζψο ζηελ παξνχζα
Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο ηαρχηεηαο, αλάινγα κε ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ, κε δεδνκέλα θπζηθήο
νδήγεζεο, πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν. Γηα θάζε
επηζηεκνληθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ζχληνκε ζχλνςε, κε έκθαζε ζηε
κεζνδνινγία ε νπνία αθνινπζήζεθε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηα νπνία
πξνέθπςαλ. Μέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ησλ κεζνδνινγηψλ ησλ εξεπλψλ
απηψλ, επηρεηξήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο κηαο θαηάιιειεο κεζφδνπ θαη
θαηάιιεισλ παξακέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
2.2. πλαθείο έξεπλεο
2.2.1. πζηήκαηα θαηαγξαθήο επί ησλ νρεκάησλ
ην ππνθεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζεκεία εξεπλψλ νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε ζπκπεξηθνξάο νδεγψλ, ζηα νρήκαηα ησλ νπνίσλ
έρνπλ εγθαηαζηαζεί εηδηθά δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα. Οη έξεπλεο απηέο είλαη
δεκνζηεπκέλεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο νδηθήο αζθάιεηαο.
θνπφο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε
άιιεο εξγαζίεο κε παξεκθεξέο πεξηερφκελν.
Οη έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη είλαη νη εμήο (κε ρξνλνινγηθή ζεηξά):
●Ohta, Tohru, and Shouji Nakajima. "Development of a driving data
recorder." JSAE Review, p:255-258, 1994.
●Toledo, Tomer, Oren Musicant, and Tsippy Lotan. "In-vehicle data
recorders for monitoring and feedback on drivers’ behavior."
Transportation Research Part C: Emerging Technologies, p: 320-331,
2008.
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●Zaldivar, Jorge, et al. "Providing accident detection in vehicular
networks through OBD-II devices and Android-based smartphones."
Local Computer Networks (LCN), 2011.
●Yannis G., Tselentis D., Papadimitriou E., Mavromatis S.. "Star rating
driver traffic and safety behavior through OBD and smartphone data
collection." Proceedings of the International Conference on Artificial
Intelligence and Intelligent Transport Systems, Technical University of
Brest, Brest, Belarus, 2016.
●Tselentis D.I., Yannis G., Vlahogianni E.I.. "Innovative motor insurance
schemes: A review of current practices and emerging challenges."
Accident Analysis & Prevention, p:139-148, 2017

2.2.1.1. Development of a driving data recorder (1994)
Η έξεπλα απηή απνηειεί κία απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ελφο
νξγάλνπ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ απφ ηνλ εγθέθαιν ηνπ απηνθηλήηνπ. Ο
ζθνπφο ηεο είλαη λα παξνπζηάζεη κία γεληθή επηζθφπεζε ηνπ νξγάλνπ απηνχ
(DDR -Driving Data Recorded) θαη λα παξαζέζεη ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζήο
ηνπ.
Βαζηθά ζηνηρεία:
●Σν DDR είλαη αξθεηά κηθξφ θαη ειαθξχ ψζηε λα κελ δεκηνπξγεί
πξφβιεκα ζην φρεκα.
●Δίλαη, επίζεο, ζρεδηαζκέλν ψζηε λα κελ θαηαλαιψλεη κεγάιε πνζφηεηα
κπαηαξίαο απφ ην φρεκα.
●Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 9.000 ψξεο νδήγεζεο ή 100.000
ρηιηφκεηξα.
●Σα δεδνκέλα, ηα νπνία απνζεθεχνληαη αξρηθά ζε κία θάξηα κλήκεο,
κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ κέζσ πξνζσπηθνχ Η/Τ.
Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ηα δεδνκέλα
νδήγεζεο:
α)χζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζην ρξφλν, φπνπ ηα δεδνκέλα ηνπνζεηνχληαη
ζε δηαδνρηθή ζεηξά
β)χζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπρλφηεηα, φπνπ ε ηνπνζέηεζε ησλ
δεδνκέλσλ γίλεηαη κε βάζε είηε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο είηε ηε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο.
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Αλάινγα κε ηηο εληνιέο εγγξαθήο, ην DDR κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
ζπιιέγεη ζηνηρεία φπσο ν ζπλνιηθφο ρξφλνο νδήγεζεο, ε ζπλνιηθή απφζηαζε
πνπ δηέλπζε ν νδεγφο, πφζεο θνξέο άλαςε ή έζβεζε ε κεραλή ηνπ
απηνθηλήηνπ θ.η.ι..
Δλ θαηαθιείδη, ην DDR ζρεδηάζηεθε γηα λα θαηαγξάςεη ηηο ζπλζήθεο
νδήγεζεο ελφο απηνθηλήηνπ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο νδνζηξψκαηνο θαη λα
αλαιχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ ζην δξφκν. Δπνκέλσο, ήηαλ δπλαηφ λα
ζπζζσξεπηνχλ πνζνηηθά ζηνηρεία νδήγεζεο ηα νπνία ζα θαηαδεηθλχνπλ ην
πξνθίι ηνπ νδεγνχ.

2.2.1.2. In-vehicle data recorders for monitoring and feedback on
drivers’ behavior (2008)
Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
νδεγψλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, νλφκαηη Drive
Diagnostics, ην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ απηνθηλήηνπ,
έρεη δηαζηάζεηο 11x6x3 εθαηνζηά θαη θνξηίδεηαη απφ ηελ κπαηαξία ηνπ
νρήκαηνο.
Η κέζνδνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εμήο: Σν ζχζηεκα ζπιιέγεη ζηνηρεία φπσο ε
επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο (θαηά x, y), ε ηαρχηεηά ηνπ, ε αθξηβήο ζέζε ηνπ
κέζσ ζπληεηαγκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ GPS, ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ν
ζπλνιηθφο ρξφλνο ηαμηδηνχ θηι. ε αληίζεζε κε άιια παξφκνηα ζπζηήκαηα, ε
κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ DriveDiagnostics γίλεηαη ζπλερψο θαη
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξφιν πνπ ην φρεκα βξίζθεηαη ελ θηλήζεη.
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα εθηηκήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
νδεγψλ, θαηακεηξψληαο ηνλ ηξφπν νδήγεζήο ηνπο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ
παξακέηξσλ (ζπρλφηεηα αιιαγήο ισξίδσλ, απφηνκα θξελαξίζκαηα θαη
επηηαρχλζεηο, ππεξβνιηθή ηαρχηεηα). Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο
κεηαθέξνληαη κέζσ αζχξκαησλ δηθηχσλ ζε έλαλ δηαθνκηζηή, ν νπνίνο ηηο
απνζεθεχεη ψζηε γηα θάζε νδεγφ λα ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (αξηζκφο νρήκαηνο, κέζε θαηαλάισζε θαπζίκσλ,
ζπκκεηνρή ζε νδηθά αηπρήκαηα θηι.). Σέινο, νη νδεγνί θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο (πξνζεθηηθνί, θαλνληθνί θαη επηζεηηθνί), αλάινγα κε ην πξνθίι πνπ
πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα.
Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αξρηθή έθζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
πείξακα είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε βειηίσζε ηεο νδεγηθήο ηνπο
ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε πνπ είραλ
ζηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπο βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ ηα ζθάικαηα
πνπ δηαπξάηηνπλ ζην δξφκν. Παξφια απηά, ε έξεπλα έδεημε φηη αλ δελ
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ππάξμεη πεξαηηέξσ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο νδεγηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ, κεηά απφ έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ
παξαηεξείηαη θακία πξφνδνο. ηελ ελ ιφγσ εξγαζία, ε επίδξαζε ηνπ Drive
Diagnostics θαη ζηνπο ηξηάληα-ηξεηο νδεγνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είρε
εμαθαληζηεί κε ην πέξαο πέληε κελψλ.

2.2.1.3. Providing accident detection in vehicular networks through
OBD-II devices and Android-based smartphones (2011)
θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο γηα θηλεηά
ηειεθσλά κε ινγηζκηθφ Android ε νπνία παξαθνινπζεί ην φρεκα κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο OBD-II (On Board Diagnostics) θαη αληρλεχεη νδηθά αηπρήκαηα.
Σν ζχζηεκα OBD αλαπηχρζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη είρε σο
ζηφρν ηελ αλίρλεπζε κεραληθψλ πξνβιεκάησλ ζην φρεκα, ηα νπνία
πξνθαινχζαλ πςειά επίπεδα εθπνκπήο ξχπσλ, πάλσ απφ ηα απνδεθηά
φξηα. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ, ην ζχζηεκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ κεραλή
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη φηαλ αληρλεχζεη έλα πξφβιεκα, ην απνζεθεχεη ζηε κλήκε
ηνπ ψζηε λα επηδηνξζσζεί αξγφηεξα απφ ηνπο εηδηθνχο.
Η κέζνδνο ηεο εξγαζίαο απηήο ζηεξίρζεθε θαηά έλα ζθέινο ζην ζπγθεθξηκέλν
ζχζηεκα. Σν θηλεηφ ηειέθσλν ζπλδέεηαη κέζσ Bluetooth κε ην κεράλεκα
OBD-II θαη ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο.
Δπηπιένλ, κέζσ GPS, γλσξίδεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ.
Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ νδηθνχ αηπρήκαηνο, 2 παξάκεηξνη έρνπλ ιεθζεί
ππφςηλ. Η κία αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αεξφζαθσλ θαη
ε άιιε ηελ επηηάρπλζε ηνπ απηνθηλήηνπ, φπνπ πνιχ πςειέο ηηκέο ηνπ G
ιακβάλνπλ ρψξα κφλνλ φηαλ ζνβαξά αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ, θαζψο νχηε ηα
κνλνζέζηα ηεο Formula 1 κπνξνχλ λα πηάζνπλ ηέηνηεο ηηκέο.
Δπνκέλσο, κφιηο αληρλεπζεί φηη έλα αηχρεκα έρεη γίλεη, ακέζσο εηδνπνηείηαη
είηε κε γξαπηφ κήλπκα είηε κε email έλα άηνκν ηεο επηινγήο ηνπ νδεγνχ, ην
νπνίν έρεη απνθαζηζηεί απφ ηελ αξρή ηεο έξεπλαο, θαη γίλεηαη θιήζε ζηελ
άκεζε βνήζεηα θαη ηελ αζηπλνκία. Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ νρήκαηνο πνπ
ιακβάλνληαη απφ ην GPS είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην
γξήγνξε άθημε ηνπ αζζελνθφξνπ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ άθξσο ελζαξξπληηθά φζνλ αθνξά ηελ
νδηθή αζθάιεηα θαη ηνλ ρξφλν δηαθνκηδήο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε αηχρεκα ζην
θνληηλφηεξν λνζνθνκείν. Ο ρξφλνο εηδνπνίεζεο απφ ηελ ψξα πνπ ζπλέβε ην
αηχρεκα ππνινγίζηεθε ζηα 3 δεπηεξφιεπηα, κε ηνλ κέγηζην ρξφλν λα θηάλεη
ηα 6 δεπηεξφιεπηα. Η δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ απφδνζε ζχλδεζεο ηνπ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ ζην δηαδίθηπν.
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2.2.1.4. Star rating driver traffic and safety behavior through OBD and
smartphone data collection (2016)
Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ θαη ηεο
θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζπλερνχο ζπιινγήο
δεδνκέλσλ απφ ην φρεκα (On Board Diagnostics) θαη ην θηλεηφ ηειέθσλν
(smartphone). Οη ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε θαη ζε φιν
ηνλ θφζκν θάλνπλ ηελ ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζεκαληηθά πην
εχθνιε θαη πην αθξηβή απφ φ, ηη παιηφηεξα.
Η παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο
θαη ηνπ βαζκνχ ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη νη
επηπηψζεηο ηεο θξηηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο έθζεζεο ησλ δεηθηψλ ζρεηηθά
κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ε νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηα
κνληέια ηεο έθζεζεο κε ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θπθινθνξίαο.
Η νδηθή αζθάιεηα απαηηεί κεγάια θεθάιαηα επελδχζεσλ ψζηε λα θέξεη
απνηειέζκαηα γηα λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη. Η απνπζία παξαθνινχζεζεο έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο απφδνζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. Χο εθ
ηνχηνπ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα θαιχηεξε αζηπλφκεπζε. Οη δείθηεο νδηθήο
αζθάιεηαο (SPIs) είλαη νη δείθηεο, πνπ θαλεξψλνπλ απηέο ηηο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο, ηα νπνία επεξεάδνπλ
ηηο επηδφζεηο αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Hakkert et al., 2007).
Ο ζηφρνο ησλ SPIs είλαη λα αληηθαηνπηξηζηνχλ νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο
αζθάιεηαο ελφο ζπζηήκαηνο νδηθήο θπθινθνξίαο, ε κέηξεζε ηεο επίδξαζεο
ησλ δηαθφξσλ παξεκβάζεσλ ηεο αζθάιεηαο θαη ε ζπγθξίζεηο κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ νδηθήο θπθινθνξίαο. Μέρξη πξφζθαηα, ην πςειφ
θφζηνο γηα ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
νδήγεζεο, νη ππεξεζίεο cloud computing, ε αδπλακία λα ζπζζσξεχνληαη θαη
λα εθκεηαιιεχνληαη ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ (Big Data) γηα ηηο κεηαθνξέο
θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο (De Romph, 2013, Lee, 2014 ), θαζψο θαη
ην ρακειφ πνζνζηφ δηείζδπζεο ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ
(smartphones) θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαηέζηεζε εμαηξεηηθά δχζθνιε ηε
ζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη, σο εθ
ηνχηνπ, ηελ κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο
ηαμηδησηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ πηζαλφηεηα εκπινθήο ζε αηχρεκα.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη φηη ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ
εμειίμεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ζηαδηαθά ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ηνπ
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πξνγξάκκαηνο νδήγεζεο είλαη έλαο πην εθηθηφο ζηφρνο, αλνίγνληαο λέεο
κεγάιεο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο
αζθάιεηαο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλεμάξηεηα απφ
ηνπο νδεγνχο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη λα δεζκεχζεη
ηελ αζθαιή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ νδήγεζε, αιιά θαη λα παξέρεη
αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε γηα ηηο νδεγηθέο επηδφζεηο θαη ηνπο
θηλδχλνπο. Έλα θαηλνηφκν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα κπνξνχζε λα έρεη
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αζθάιεηα αλάινγα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ (Zantema
et ατ. 2008). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ εμαηνκηθεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ αζθάιηζεο ζπζρεηίδνληαο ηελ έθζεζε νδήγεζεο θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά κε ηα αζθάιηζηξα, αλάινγα ηεο ηαμηδησηηθήο ζπκπεξηθνξά ηνπ
νδεγνχ (PAYD) ή ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο (PHYD).
Απφ ηελ άπνςε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ε έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα
φηη κηα βαζκνινγία κε αζηέξηα, πνπ παξαθνινπζεί θαη παξέρεη
αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ, ζα κπνξνχζε λα
είλαη έλα πνιχ θαιφ θίλεηξν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νδεγνχο λα νδεγνχλ κε
έλαλ αζθαιέζηεξν ηξφπν. Όια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ πνιιέο
θαη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηφ ην πεδίν έξεπλαο, ην
νπνίν ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ζην εγγχο κέιινλ.

2.2.1.5. Innovative motor insurance schemes: A review of current
practices and emerging challenges (2017)
Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εθαξκφζεη κηα απφ ηηο πην
δεκνθηιείο κεζνδνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιηζε ησλ απηνθηλήησλ,
ηελ Usage-based motor insurance(UBI). πζηήκαηα UBI, φπσο Pay-as-youdrive (PAYD) θαη Pay-how-you-drive (PHYD), είλαη λέεο θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ
έρνπλ αξρίζεη πξφζθαηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη λα αλαιχνληαη.
Η βαζηθή ηδέα είλαη φηη αληί γηα κηα ζηαζεξή ηηκή, νη νδεγνί πξέπεη λα
πιεξψζνπλ έλα αζθάιηζηξν κε βάζε ηα ηαμίδηα ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά
νδήγεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη έρεη εθαξκνζηεί κφλν γηα κεξηθά ρξφληα,
θαίλεηαη λα είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε πξαθηηθή κε έλα ζεκαληηθφ δπλεηηθφ
αληίθηππν ζηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη γηα ηελ άκβιπλζε ηεο
θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπαλζεο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα UBI
επαλεμεηάδεη ηπρφλ θελά πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. Απφ ηα επξήκαηα
πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κηα πνιιαπιφηεηα θαη πνιπκνξθία ησλ δηαθφξσλ
εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. Δμεηάδεηαη ε ζπζρέηηζε
κεηαμχ PAYD (βάζε ηεο ηαμηδησηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ θαη ηεο
ζπρλφηεηαο απηήο) θαη PHYD (βάζε ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο) θαη ηνπ
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θηλδχλνπ ζχγθξνπζεο ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ
ελδείμεηο φηη ε εθαξκνγή UBI ζα εμαιείςεη ην θαηλφκελν ησλ cross-subsidies,
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ιηγφηεξν θφζηνο αζθάιηζεο γηα ιηγφηεξν επηθίλδπλνπο
θαη εθηεζεηκέλνπο νδεγνχο. Θα πξνβιέπεη επίζεο έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο
νδεγνχο πνπ βειηηψζνπλ ηελ νδηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε νπνία ζα είρε σο
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη
αηνκηθά.
ην ηέινο απηήο ηεο έξεπλαο αλαθέξνληαη νη ηξέρνπζεο θαη νη αλαδπφκελεο
πξνθιήζεηο ζε απηφ ην πεδίν έξεπλαο.

2.2.2. Η επηξξνή ηεο ηαρύηεηαο ζηελ νδηθή αζθάιεηα
ην ππνθεθάιαην απηφ, παξνπζηάδνληαη ζπλαθείο έξεπλεο, νη νπνίεο είραλ
ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ επηδξνχλ ζηελ ηαρχηεηα πνπ
αλαπηχζζεη θάζε νδεγφο αλάινγα κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ.
Οη έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη είλαη νη εμήο:
(κε ρξνλνινγηθή ζεηξά)
 Letty Aarts, Ingrid van Schagen. "Driving speed and the risk of road
crashes." Institute for Road Safety Research SWOV, 2006.
 Cameron, M.H., Elvik, R.. "Nilsson’s Power Model connecting speed
and road trauma: Does it apply on urban roads?" Institute of
Transport Economics (Norway), 2008
 Rune Elvik. "The Power Model of the relationship between speed
and road safety." Institute of Transport Economics, 2009
 Farmer, Charles M., Bevan B. Kirley, and Anne T. McCartt. "Effects of
invehicle monitoring on the driving behavior of teenagers." Journal
of Safety Research, p:39-45, 2010).
 Wang, Chao, Quddus, Mohammed A, Ison, Stephen G. "Factors
Affecting Road Safety: A Review and Future Research Direction."
Transportation Research Board, 2012


Athanasios Theofilatos, George Yannis. "A review of the effect of
traffic and weather characteristics on road safety." Department of
Transportation Planning and Engineering, 2014.
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2.2.2.1. Driving speed and the risk of road crashes (2006)
χκθσλα κε ηηο Aarts θαη Van Schagen, ην ζπκπέξαζκα νξηζκέλσλ κειεηψλ
αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο, φηη ε ζπρλφηεηα ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ
απμάλεηαη κε ηελ ειάηησζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αληηηίζεηαη κε απηά άιισλ
κειεηψλ.
Μηα εμήγεζε γηα απηή ηελ αζπκθσλία είλαη ην γεγνλφο φηη νη δηάθνξνη
παξάγνληεο νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ δελ είλαη αλεμάξηεηε κεηαμχ ηνπο, αιιά
αιιειεπηδξνχλ. Χο παξάδεηγκα, κηθξφ πιάηνο ισξίδσλ θαη απμεκέλνο
αξηζκφο δηαζηαπξψζεσλ, πηζαλψο ζα νδεγνχζαλ ζε κεησκέλε κέζε
ηαρχηεηα θαη ηειηθά ζε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο νδηθψλ αηπρεκάησλ.
ην ηέινο ηεο αλαθνξάο ηνπο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα δεδνκέλε
νδφ, ν θίλδπλνο εκθάληζεο αηπρήκαηνο απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο
είηε ζε κεκνλσκέλν φρεκα, είηε ζε ηκήκα νδνχ. Παξφια απηά, επηζεκαίλνπλ
φηη ε αθξηβήο ζρέζε εμαξηάηαη απφ έλα κεγάιν πιήζνο εμσηεξηθψλ
παξαγφλησλ νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο θαη ηε
γελίθεπζε ηεο ζε πνιινχο ηχπνπο νδνχ, θαη γηα απηφ ην ιφγν ρξήδνπλ
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.

2.2.2.2. Nilsson’s Power Model connecting speed and road trauma:
Does it apply on urban roads? (2008)
Η Nilsson πξφηεηλε ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ πνπ ζπλδέεη ηηο αιιαγέο ζηελ
ηαρχηεηα θίλεζεο κε ηα νδηθά αηπρήκαηα ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο
ζνβαξφηεηαο ηξαπκαηηζκνχ. ην ηέηαξην επίπεδν αλήθνπλ ηα ζαλαηεθφξα
αηπρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο, ζην ηξίην
επίπεδν αλήθνπλ ηα ζνβαξά νδηθά αηπρήκαηα, δειαδή εθείλα πνπ αθνξνχλ
ηνλ ζάλαην ή ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο θαη ζην δεχηεξν επίπεδν αλήθνπλ νη
ζπγθξνχζεηο κε νπνηνδήπνηε ηξαπκαηηζκφ. Μεγάιε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ
λεθξψλ ζε νδηθά αηπρήκαηα πξνζδίδεη ε πηζαλφηεηα ζε έλα αηχρεκα λα
ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ έλα ζχκα θαη γηα απηφ, ηέηνηνπ είδνπο αηπρήκαηα
ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη γηα λα κεησζνχλ.
Γηαπηζηψζεθε ζηε νπεδία φηη θαηά ηελ δηάξθεηα 1967-1972 αηπρήκαηα κε
παξαπάλσ απφ έλαλ λεθξφ γίλνληαη ζηηο αγξνηηθέο νδνχο ιφγσ ησλ ζπρλψλ
αιιαγψλ ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ έξεπλα
δηαπηζηψζεθε φηη ζε αζηηθέο νδνχο ππήξμαλ πνιχ ιίγεο αιιαγέο ηνπ νξίνπ
ηαρχηεηαο. Ο Elvik, ν Christensen θαη ν Amundsen αλέιπζαλ 98 κειέηεο απφ
ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη 460 εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα
ιφγσ ησλ αιιαγψλ ησλ νξίσλ ηαρχηεηαο ζηελ δηαδξνκή.
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εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί πσο πνιιά απφ ηα αηπρήκαηα ζπλέβεζαλ ζε
αζηηθέο πεξηνρέο. Σν έγγξαθν απηφ παξνπζηάδεη κηα κειέηε βαζηζκέλε ζε
ζηνηρεία Elvik et al (2008) ζηελ νπνία νη δπλάκεηο Nilsson ηνπ κνληέιν
ππνινγίδνληαη ρσξηζηά γηα ηηο αζηηθέο νδηθέο αξηεξίεο, ηηο νδνχο πνπ
αλήθνπλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζηηο αγξνηηθέο εζληθέο νδνχο θαη ζηνπο
απηνθηλεηφδξνκνπο.
Γηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη θακία απφδεημε πνπ λα ζπζρεηίδεη ηελ αχμεζε
ηεο ηαρχηεηαο ζε αζηηθέο νδηθέο αξηεξίεο κε ηελ ζνβαξφηεηα ησλ
αηπρεκάησλ. Σα επίπεδα ησλ δπλάκεσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ζνβαξέο
απψιεηεο ζηηο αζηηθέο νδηθέο αξηεξίεο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξα απφ φηη ζηηο
αγξνηηθέο νδνχο, ηα νπνία ήηαλ επίζεο ζεκαληηθά κηθξφηεξα απφ φηη ζηνπο
απηνθηλεηφδξνκνπο. Οη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ επξεκάησλ γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ πξνβιέπνπλ ηελ κείσζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο πνπ αλαθέξζεθε.

2.2.2.3.The Power Model of the relationship between speed and road
safety (2009)
Η κειέηε απηή πεξηέρεη κηα ελεκεξσκέλε αλάιπζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ
ηαρχηεηα θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ δπλάκεσλ.
Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιά κνληέια κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ επαξθψο ηε
ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρχηεηα θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα, ην Power Model,
επηθξάηεζε ιφγσ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο απιφηεηα ηνπ.
Σν κνληέιν απηφ, φκσο, βειηηψζεθε ζε κηα έθδνζε πνπ ηζρχεη ζε αζηηθέο
νδνχο ή ζε νδνχο κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη κία έθδνζε πνπ ηζρχεη
γηα αγξνηηθνχο δξφκνπο θαη απηνθηλεηφδξνκνπο. Οη κεηαβιεηέο πνπ
απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ κνληέινπ έρνπλ αλαζεσξεζεί. ε γεληθέο
γξακκέο, ε επίδξαζε ηεο ηαρχηεηαο ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαίλεηαη λα επηδξά
ιηγφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξ 'φια απηά, ε ηαρχηεηα παξακέλεη έλαο
πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηα αηπρήκαηα. ε πνιιέο ρψξεο,
ε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο νδηθήο
αζθάιεηαο.
Η κειέηε παξέρεη επίζεο κηα επαλαδηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο γηα ηα φξηα
ηαρχηεηαο. Πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα φηη αλ θαη νη νδεγνί κπνξνχλ λα είλαη
ππνθεηκεληθνί φηαλ επηιέγνπλ ηαρχηεηα, νη επηινγέο ηνπο είλαη πηζαλφ λα
βαζίδνληαη ζε πξνηηκήζεηο πνπ επεξεάδνληαη απφ πνιινχο άιινπο
παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηαρπηήησλ φπσο
πηζηεχνπλ νη πεξηζζφηεξνη. Η κειέηε απηή, ηνλίδεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ
ππνθεηκεληθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ, πξάγκα πνπ ζπάληα γίλεηαη ζε αλαιχζεηο
πνπ βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη νη αηνκηθέο επηινγέο είλαη θαη νξζνινγηθέο.
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2.2.2.4. Effects of in-vehicle monitoring on the driving behavior of
teenagers (2010)
Ο θχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη αλ ε νδεγηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ βειηηψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ζπζθεπήο
παξαθνινχζεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζα ζην φρεκά ηνπο.
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 85 νδεγνί ειηθίαο 16 θαη 17
ρξφλσλ, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε 4 νκάδεο, κε ηε δηαθνξά λα έγθεηηαη
ζην αλ ζα εηδνπνηνχληαη κέζσ ερεηηθψλ κελπκάησλ γηα ηπρφλ ππέξβαζε
ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ θαη αλ ζα ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά νη γνλείο ηνπο γηα
απηέο ηηο παξαβάζεηο. Η ζπζθεπή κπνξνχζε λα αληρλεχζεη φια ηα
πεξηζηαηηθά απφηνκεο επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο, ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο
θαη κε ρξήζεο ηεο δψλεο αζθαιείαο. Κάζε θνξά πνπ ν νδεγφο
πξαγκαηνπνηνχζε κία απφηνκε αιιαγή ηαρχηεηαο ή δελ θνξνχζε ηε δψλε
ηνπ, έλα ζήκα ζηειλφηαλ ζε θεληξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαηαγξάθνληαο
ηελ εθάζηνηε παξάβαζε. Όζνλ αθνξά ηα φξηα ηαρχηεηαο, κέζσ ηνπ GPS
ήηαλ δπλαηφ λα εληνπηζηεί ε αθξηβήο ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη λα ζπγθξηζεί ε
ηαρχηεηά ηνπ κε ηα φξηα ηαρχηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ
φπνπ βξηζθφηαλ. Σα δεδνκέλα απηά, επίζεο, απνζεθεχνληαλ ζηνλ ίδην
θεληξηθφ ππνινγηζηή. Όζνη νδεγνί είραλ εληαρζεί ζηηο νκάδεο 1 θαη 2, είραλ
ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε κέζσ ραξαθηεξηζηηθψλ ήρσλ θάζε θνξά πνπ είραλ
απφηνκε ζπκπεξηθνξά ή δελ θνξνχζαλ δψλε αζθαιείαο.
Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά γηα ηε ρξήζε ηεο δψλεο
αζθαιείαο, θαζψο ην 94% ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ θνξνχζε απφ ηε ζηηγκή
πνπ επηβηβαδφηαλ ζην φρεκα, ελψ ην ππφινηπν 6% ζπκκνξθσλφηαλ κε ηνλ
θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο φηαλ άθνπγε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ήρν. Οη νδεγνί
πνπ ελεκεξσλφληνπζαλ κέζσ ερεηηθψλ κελπκάησλ γηα ππέξβαζε ηνπ νξίνπ
ηαρχηεηαο πξνζάξκνδαλ άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαζψο δήισζαλ φηη
ηνπο ελνρινχζε ν ήρνο. ε φζνπο, φκσο, δελ εξρφηαλ εηδνπνίεζε ζην φρεκά
ηνπο θαη απιά κάζαηλαλ νη γνλείο ηνπο γηα ηελ παξάβαζε ηνπ νξίνπ
ηαρχηεηαο, δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζπκκφξθσζε σο πξνο ηνπο θαλφλεο
αζθαιείαο. Η ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ κε απφηνκε επηηάρπλζε ή
επηβξάδπλζε δελ βειηησλφηαλ ζεκαληηθά κε ηελ εθπνκπή ηνπ ερεηηθνχ
κελχκαηνο παξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη γνλείο ηνπο κάζαηλαλ γηα
απηέο ηηο παξαβάζεηο.
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2.2.2.5. Factors Affecting Road Safety: A Review and Future Research
Direction (2012)
Η θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ επεξεάδνπλ ηα
νδηθά
αηπρήκαηα απνηειεί έλαλ ζεκαληηθά ελδηαθέξνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο γηα ηελ
νδηθή αζθάιεηα. Η παξνχζα έξεπλα παξέρεη επηζθφπεζε ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ, θαζψο θαη ηηο ζεσξίεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα πνπ εμεγνχλ πψο θαη
γηαηί απηνί νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηα νδηθά αηπρήκαηα. Απηφ παξέρεη ηελ
θνηλφηεηα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κε ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηξνραίσλ
αηπρεκάησλ θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη πνιηηηθψλ
γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο.
Οη αλαιπηέο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα
επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο σο δείθηεο γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ
πξφβιεςεο αηπρεκάησλ, ψζηε λα κεησζνχλ ηα ζθάικαηα. Γηάθνξνη
παξάγνληεο θαη θπξίσο: ε ηαρχηεηα, ε ππθλφηεηα ηεο θπθινθνξίαο, ε ξνή, ε
θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, ηα δεκνγξαθηθά, ε νδηθή ζπκπεξηθνξά (πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, ην θξάλνο ή ηε ρξήζε ηεο δψλεο
αζθαιείαο) θαη ηε ρξήζε γεο, φπσο ε θαηνηθία ή νηθνλνκηθέο δψλεο, βξέζεθαλ
λα έρνπλ δηάθνξεο επηπηψζεηο ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ρξεηάδνληαη
πεξαηηέξσ εμέηαζε.
Δπηπιένλ, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, θπξίσο ν
θσηηζκφο, ην νδφζηξσκα θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα
δηεξεπλεζνχλ. ε κειινληηθέο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο ππάξρεη επίζεο
αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ζεκάησλ φπσο ε επίδξαζε ηεο ηαρχηεηαο
ζηα νδηθά αηπρήκαηα, ε ρξήζε ησλ πην εμειηγκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ,
έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο επηπηψζεηο ησλ παξαγφλησλ
θηλδχλνπ γηα ηα νδηθά αηπρήκαηα θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα
λαηνπξαιηζηηθήο νδήγεζεο ζηελ αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ.

2.2.2.6. A review of the effect of traffic and weather characteristics on
road safety (2014)
Λφγσ ηεο αχμεζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα πξνιεπηηθή δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο, ε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
επηρεηξεί λα πξνζθέξεη κηα αλαζθφπεζε ηεο
επίδξαζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ νδηθή
αζθάιεηα, λα εληνπίζεη ηα θελά θαη λα ζπδεηήζεη ηηο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ
έξεπλα. Παξά ηελ χπαξμε πνιιψλ ζπζρεηηζκέλσλ δεδνκέλσλ θαη δηάθνξσλ
παξακέηξσλ, ηειηθά πξνέθπςαλ θάπνηα κνληέια. Γηα παξάδεηγκα, ε ξνή ηεο
θπθινθνξίαο θαίλεηαη λα έρεη κηα κε γξακκηθή ζρέζε κε ηα πνζνζηά ησλ
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αηπρεκάησλ, αλ θαη κεξηθέο κειέηεο δείρλνπλ λα έρνπλ γξακκηθή ζρέζε κε ηα
αηπρήκαηα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αχμεζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο, έρεη βξεζεί πσο
ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ αηπρεκάησλ. ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ
θαηξνχ, ε επίδξαζε ησλ βξνρνπηψζεσλ νδεγεί ζε απμεκέλε ζπρλφηεηα
αηπρεκάησλ, αιιά δελ θαίλεηαη λα έρεη κηα ζπλεπή επίδξαζε ζηελ
ζνβαξφηεηα.
Η επίδξαζε άιισλ παξακέηξσλ ηνπ θαηξνχ γηα ηελ αζθάιεηα, φπσο ε
νξαηφηεηα, ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ε ζεξκνθξαζία δελ βξέζεθε λα
ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ησλ αηπρεκάησλ. Η ζπζηεκαηηθφηεξε ρξήζε απηψλ
ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πνιιά απφ ηα
εξεπλεηηθά θελά πνπ εληνπίδνληαη ζε απηή ηελ έξεπλα.

2.2.3. πλαθείο κεζνδνινγίεο
ην ππνθεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ζπλαθείο κεζνδνινγίεο πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο έξεπλεο κε εηδηθά δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα εληφο ηνπ
νρήκαηνο.
Οη έξεπλεο πνπ παξαηίζεληαη είλαη νη εμήο:
(κε ρξνλνινγηθή ζεηξά)
 Prato, Carlo Giacomo, et al. "Modeling the behavior of novice young
drivers during the first year after licensure." Accident Analysis &
Prevention, p:480-486, 2010.
 Vaiana, Rosolino, et al. "Driving behavior and traffic safety: an
accelerationbased safety evaluation procedure for smartphones."
Modern Applied Science, p:88, 2014

2.2.3.1. Modeling the behavior of novice young drivers during the first
year after licensure (2010)
Οη αξράξηνη νδεγνί ζπρλά εκθαλίδνληαη επάισηνη κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν
αηπρήκαηνο, θάηη ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ
θαηάινγν ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη
ε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λέσλ νδεγψλ κε ηε ρξήζε ελφο
ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο ηνπ νρήκαηνο.
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο εμεηάζηεθαλ 62 νδεγνί (36 άλδξεο – 26
γπλαίθεο) ειηθίαο 17 ρξνλψλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πξψησλ 12 κελψλ κεηά
ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο νδήγεζεο. Γηα ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο, ήηαλ
απαξαίηεην λα ππάξρεη ζην φρεκα έλαο γνληφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νδήγεζεο, ελψ κεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, κπνξνχζαλ
λα νδεγνχλ κφλνη.
Σν ζχζηεκα IVDR (In-Vehicle Data Recorder) θαηέγξαθε δεδνκέλα φπσο ε
ηαρχηεηα θαη ε επηηάρπλζε ηνπ νρήκαηνο ψζηε λα κπνξεί λα δηαθξίλεη πφηε ν
νδεγφο πξαγκαηνπνηεί επηθίλδπλνπο ειηγκνχο, νη νπνίνη θαηεγνξηνπνηνχληαλ
αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (αιιαγή ισξίδαο, απφηνκν θξελάξηζκα ή
επηηάρπλζε θηι.) θαη ηε ζνβαξφηεηά ηνπο (ρακειή, κέζε, πςειή). Όιεο απηέο
νη πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαλ κέζσ αζχξκαησλ δηθηχσλ ζε έλαλ δηαθνκηζηή,
ν νπνίνο δηαηεξνχζε αξρείν γηα θάζε έλα απφ ηα εμεηαδφκελα νρήκαηα,
δεκηνπξγψληαο έηζη ην πξνθίι ηνπ θάζε αξράξηνπ νδεγνχ. Οη γνλείο θαη νη
λεαξνί νδεγνί ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηα δεδνκέλα απηά κέζσ κηαο
εθαξκνγήο πνπ ηνπο επέηξεπε λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πξνθίι ηνπο.
Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ φηη νη άλδξεο
νδεγνί είλαη πην επηξξεπείο ζηνλ θίλδπλν θαη φηη φηαλ νδεγνχλ ρσξίο
επίβιεςε, νη αξράξηνη νδεγνί γίλνληαη πην «επηζεηηθνί». Όζνλ αθνξά ηελ
νδήγεζε κε παξφληεο ηνπο γνλείο, ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απνηειεί
ζπλάξηεζε θαη ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελήιηθα.
Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ λέσλ νδεγψλ
παίδεη θαη ν έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην IVDR. Οη
λεαξνί νη νπνίνη ειέγρνληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαζ‟ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γίλνληαη πην πξνζεθηηθνί φηαλ νδεγνχλ κφλνη ηνπο, ελψ
αληίζεηα φζνη δελ έρνπλ ηελ ζπλερή επίβιεςε ησλ γνλέσλ κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, δελ δείρλνπλ δηάζεζε λα βειηηψζνπλ ηελ ηάζε πνπ
έρνπλ γηα επηθίλδπλε νδήγεζε.
2.2.3.2. Driving behavior and traffic safety: an acceleration-based safety
evaluation procedure for smartphones (2014)
Απηή ε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάπηπμε κηαο πξσηφηππεο εθαξκνγήο
γηα ειεθηξνληθέο, θηλεηέο ζπζθεπέο ε νπνία ζα εθηηκάεη ηνλ βαζκφ αζθάιεηαο
ησλ νδεγψλ πνπ βξίζθνληαη ελ θηλήζεη κεηξψληαο ηελ δηακήθε θαη πιεπξηθή
ηνπο επηηάρπλζε, κέζσ ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ GPS . Όπνπ απαηηείην, ε
εθαξκνγή ζα εκθαλίδεη κηα πξνεηδνπνίεζε ζηνπο νδεγνχο ψζηε λα
ζπκκνξθψζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ δξφκν.
Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο: Σνπνζεηψληαο ζε έλαλ άμνλα
x, y ηηο επηηαρχλζεηο ηνπ νρήκαηνο (πιεπξηθή θαη δηακήθεο αληίζηνηρα),
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εθηηκήζεθε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ ζην ηηκφλη (επηζεηηθφο ή κε).
Υξεζηκνπνηήζεθε, επίζεο, ν θχθινο ηξηβήο ηνπ νρήκαηνο, ν νπνίνο είλαη
ζπλάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαζηηθψλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο. Λακβάλνληαο, επηπιένλ, ππφςε ηελ
εκπεηξία ηνπ νδεγνχ θαη ηνλ ηχπν ηνπ απηνθηλήηνπ δεκηνπξγήζεθε ην
„’Γηάγξακκα Οδεγηθήο πκπεξηθνξάο’’ (Driving Style Diagram – DSD),
ην νπνίν απνηειεί κία ζπζρέηηζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ. Σν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ίδην φρεκα θαη ην ίδην
θηλεηφ ηειέθσλν (smartphone) θαη πήξαλ κέξνο 5 νδεγνί κε δηαθνξεηηθά
νδεγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η ζπκπεξηθνξά θάζε νδεγνχ εθηηκήζεθε κε βάζε ην
πνζνζηφ ππέξβαζεο ησλ νξίσλ επηηάρπλζεο ηνπ DSD.
Η έξεπλα είρε σο απνηέιεζκα φηη ε θαιχηεξε ηηκή γηα λα δηαρσξίζεηο ηνπο
επηζεηηθνχο κε ηνπο αζθαιείο νδεγνχο κπνξεί λα νξηζηεί ζην 9% σο πνζνζηφ
ππέξβαζεο ησλ νξίσλ επηηάρπλζεο ηνπ DSD.

2.3.ύλνςε
ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νξηζκέλεο απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ νδεγνχ κέζσ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο
ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ
παξαπάλσ εξεπλψλ θαη ηελ ζπλνιηθή εμέηαζή ηνπο πξνθχπηνπλ ηα
παξαθάησ θχξηα ζεκεία:
 Γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ
θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, απαηηείηαη ζύλδεζε κε πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ψζηε λα απνζεθεχνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη άκεζα νη
πιεξνθνξίεο.
 Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ
(ηαρχηεηα, επηηάρπλζε, επηβξάδπλζε, απφζηαζε κε ηα ππφινηπα
απηνθίλεηα θηι) θαζψο θαη κε ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
νρήκαηνο (θαηαλάισζε θαπζίκσλ, πίεζε ειαζηηθψλ θνθ).
 ε βάζνο ρξφλνπ, δελ είλαη πνιινί νη νδεγνί πνπ αλαηξέρνπλ ζηα
αξρεία νδήγεζήο ηνπο ψζηε λα ειέγμνπλ ηηο νδεγηθέο παξαβάζεηο ηηο
νπνίεο έρνπλ δηαπξάμεη, κεηψλνληαο ηελ ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο
δπλαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηε βειηίσζε
ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ ζην δξφκν,
αιιά θαη ζηελ έγθαηξε πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε νδηθώλ
αηπρεκάησλ.
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 Οη δπλαηφηεηεο γηα θαιύηεξεο πξνβιέςεηο, απμάλνληαη φζν ηα
δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη, θαηαγξάθνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη ζε θάζε δηαδξνκή ηνπ νδεγνχ.
 Η πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ κέζσ
ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο έρεη μεθηλήζεη πξηλ
απφ πεξίπνπ 30 ρξφληα θαη ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη βειηηώλεηαη.
 Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ζπλδένληαη κε ηνλ
"εγθέθαιν" ηνπ νρήκαηνο (π.ρ. OBD, DDR).
 Οη ζπρλέο αιιαγέο ησλ νξίσλ ηαρύηεηαο δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξν
θίλδπλν γηα ηξνραίν αηχρεκα.
 Η ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζηελ νδήγεζε νδεγεί ζε
κεγαιχηεξνπο
ρξφλνπο
αληίδξαζεο,
ρακειφηεξεο
ηαρχηεηεο,
κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο θαη ρξφλνπο δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ
νρεκάησλ.
 Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, πξνζθέξνπλ
κεγάιν όγθν πιεξνθνξηώλ
θαη δίλνπλ λέεο δπλαηόηεηεο
αμηνιόγεζεο.
 ε δηαθνξεηηθνχο ηύπνπο νδώλ αλαπηχζζνληαη θαη δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο-κνληέια πνπ εθθξάδνπλ ηελ ηαρχηεηα.
 Σα νδηθά αηπρήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε πςειώλ ηαρπηήησλ.
 Η βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο ησλ λέσλ νδεγψλ ζρεηίδεηαη
κε ην αλ νη γνλείο ηνπο παξαθνινπζνύλ ηνλ ηξφπν πνπ νδεγνχλ.
 Δίηε πξφθεηηαη γηα λένπο είηε γηα έκπεηξνπο νδεγνχο, φηαλ ππάξρεη
ερεηηθή εηδνπνίεζε εληόο ηνπ νρήκαηνο ζρεηηθά κε θάπνηα πηζαλή
παξάβαζε ζηελ νπνία έρνπλ ππνπέζεη, εκθαλίδεηαη ε ηάζε λα
βειηηψλνπλ άκεζα ηελ νδεγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.
 Η θπξηφηεξε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εθαξκφζηεθε είλαη
ε παιηλδξόκεζε (ANOVA).
 Σέινο, είλαη πξνθαλέο φηη ππάξρεη θελό γλώζεο γχξσ απφ ην ελ ιφγσ
ζέκα, σζηφζν ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ
ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζα επηθέξεη αθφκα πην ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη βειηίσζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ ζην δξφκν.
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3. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ

3.1. Δηζαγσγή
ην παξφλ θεθάιαην επηδηψθεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ,
ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο, ζην
νπνίν ζα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο ηαρχηεηαο, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ, κε ηε ρξήζε καζεκαηηθνχ πξνηχπνπ. Γηα
ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη αλαγθαία ε αλάιπζε
πνιιψλ ζπζρεηηδφκελσλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ ηαπηφρξνλα, θάζε κία απφ ηηο
νπνίεο ζεσξείηαη εμ‟ ίζνπ ζεκαληηθή κε ηηο ππφινηπεο. Αλαιχνληαη ηα
ζεσξεηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε (linear
regression). θαη ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζή. Ο θχξηνο ιφγνο ζηνλ
νπνίν ζηεξίρζεθε ε επηινγή ηεο κεζφδνπ απηήο ζπλίζηαηαη ζην φηη ε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνπ πξνβιήκαηνο (ηαρχηεηα νρήκαηνο) ιακβάλεη
ζπλερείο ηηκέο. Δπηπιένλ, εληνπίδνληαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο ελφο
καζεκαηηθνχ πξνηχπνπ θαζψο επίζεο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ
επηηεχρζεθαλ ηα καζεκαηηθά κνληέια πξφβιεςεο κέζσ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ. Μεγάιν ηκήκα ησλ ζεσξεηηθψλ ζηνηρείσλ
απηψλ έρεη αλαπηπρζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο δηπισκαηηθέο.

3.2. Βαζηθέο Έλλνηεο ηαηηζηηθήο
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.
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. Όια ηα ζηνηρεία
πνπ αλήθνπλ ζην δείγκα αλήθνπλ θαη ζηνλ πιεζπζκφ, ρσξίο απαξαίηεηα λα
ηζρχεη ην αληίζηξνθν. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 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) νξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ελδηαθέξνπλ λα κεηξεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ζε έλα ζχλνιν αηφκσλ. Οη
κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
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 Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο (qualitative variables): Δίλαη νη κεηαβιεηέο ησλ
νπνίσλ νη δπλαηέο ηηκέο είλαη θαηεγνξίεο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Η
ρξήζε αξηζκψλ γηα ηελ παξάζηαζε ησλ ηηκψλ κηαο ηέηνηαο κεηαβιεηήο
είλαη θαζαξά ζπκβνιηθή θαη δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο κέηξεζεο.
 Πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (quantitative variables). Δίλαη νη κεηαβιεηέο κε
ηηκέο αξηζκνχο, πνπ φκσο έρνπλ ηε ζεκαζία ηεο κέηξεζεο. Η 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.
 ε 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.
Μέηξα θεληξηθήο ηάζεο (measures of central tendency): ε πεξίπησζε
αλάιπζεο
ελφο δείγκαηνο x1, x2,…, xλ ε κέζε ηηκή ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε:
(𝑥1 + 𝑥2 + . . . +𝑥𝑛 ) 1
𝑥=
=
𝑛
𝑛

𝑛

(𝑥𝑖 )
𝑖=1

Μέηξα δηαζπνξάο θαη κεηαβιεηόηεηαο (measures of variability): ηελ
πεξίπησζε φπνπ ηα δεδνκέλα απνηεινχλ έλα δείγκα, ε δηαθύκαλζε
ζπκβνιίδεηαη κε s2 θαη νξίδεηαη σο:
1
𝑠 =
𝑛−1

𝑛

2

(𝑥𝑖 − 𝑥 )
𝑖=1

φπνπ 𝑥̅ είλαη ν δεηγκαηηθφο κέζνο, δειαδή ε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ
ηνπ δείγκαηνο.
Η καζεκαηηθή ζρέζε πνπ δίλεη ηελ ηππηθή απόθιηζε ηνπ δείγκαηνο είλαη:
𝑠=

𝑠2 =

1
𝑛−1

𝑛

(𝑥𝑖 − 𝑥 )
𝑖
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Γηα ηελ πεξίπησζε ζπκκεηξηθά θαηαλεκεκέλνπ δείγκαηνο δεδνκέλσλ
ζχκθσλα κε έλαλ εκπεηξηθφ θαλφλα, πξνθχπηεη φηη:
 ην δηάζηεκα (-s, +s) πεξηέρεη πεξίπνπ ην 68% ησλ δεδνκέλσλ
 ην δηάζηεκα (-2s, +2s) πεξηέρεη πεξίπνπ ην 95% ησλ δεδνκέλσλ
 ην δηάζηεκα (-3s, +3s) πεξηέρεη πεξίπνπ ην 99% ησλ δεδνκέλσλ
H ζπλδηαθύκαλζε (covariance of the two variables) απνηειεί έλα κέηξν ηεο
ζρέζεο κεηαμχ δχν πεξηνρψλ δεδνκέλσλ θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:
1
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) =
𝑛−1

𝑛

(𝑥𝑖 − 𝑥 )(𝑦𝑖 − 𝑦)
𝑖=1

Mέηξα αμηνπηζηίαο είλαη:
 ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο, πνπ νξίδεηαη σο ε αλαινγία ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ κηα εθηίκεζε ζα είλαη ζσζηή
 ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ε αλαινγία ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ έλα ζπκπέξαζκα είλαη εζθαικέλν
3.3. πζρέηηζε Μεηαβιεηώλ – πληειεζηήο πζρέηηζεο
Έζησ Υ, Τ δχν ηπραίεο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο. Ο βαζκφο ηεο γξακκηθήο
ζπζρέηηζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ, νη νπνίεο έρνπλ δηαζπνξά ζ ρ2 θαη
ζς2 αληίζηνηρα θαη ζπλδηαζπνξά ζΥΤ=cov[X,Y] θαζνξίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή
ζπζρέηηζεο (correlation coefficient), ν νπνίνο ζπκβνιίδεηαη κε ξ θαη νξίδεηαη
σο:
𝜍𝛸𝛶 1
𝜌=
𝜍𝛸 𝜍𝛶
Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ξ εθθξάδεη ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη δχν
κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη. Γελ εμαξηάηαη απφ ηελ κνλάδα κέηξεζεο ησλ Υ θαη
Τ θαη ιακβάλεη 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, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα.
-1

-0,5

0

Αρνητική
υςχζτιςη

0,5

1

Θετική
υςχζτιςη
Ανυπαρξία
υςχζτιςησ

Δηθφλα 3.1.: Δπεμήγεζε πηζαλψλ ηηκψλ ηνπ πληειεζηή πζρέηηζεο
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ΠΗΓΗ: χγγξακκα «Δθαξκνγή Μεζφδσλ Αλάιπζεο ζηελ Έξεπλα Αγνξάο»,
ηψκθνο Γ., Βαζηιαθνπνχινπ Α., 2005)
Η εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ξ γίλεηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ
παξαπάλσ εμίζσζε ηεο ζπλδηαζπνξάο ζ𝛸𝛶 θαη ησλ δηαζπνξψλ ζ𝛸 θαη ζ𝛶,
απφ φπνπ πξνθχπηεη ηειηθά ε έθθξαζε ηεο εθηηκήηξηαο r:
𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥 )(𝑦𝑖 − 𝑦)
𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝑛
𝑛
2
2
𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥 )
𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦)
3.4. Βαζηθέο Καηαλνκέο
Όπσο είλαη γλσζηφ απφ ηε ζεσξία ηεο ζηαηηζηηθήο, γηα λα κειεηεζνχλ ηα
δηάθνξα ζηαηηζηηθά κεγέζε πξέπεη λα είλαη γλσζηή ε κνξθή ηεο θαηαλνκήο
πνπ αθνινπζνχλ νη ηηκέο ηνπο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο
ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε ησλ νδηθψλ
αηπρεκάησλ θαη ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο.
3.4.1. Καλνληθή Καηαλνκή
Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο
είλαη ε
θαλνληθή θαηαλνκή ή θαηαλνκή ηνπ Gauss. Μηα ζπλερήο ηπραία κεηαβιεηή Υ
ζεσξείηαη φηη αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο κ, ζ (∞<κ<+∞, ζ>0), θαη γξάθεηαη Υ~Ν(κ,ζ2), φηαλ έρεη ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο
ππζαλφηεηαο ηελ:
1
2
2
𝐹(𝑥) = (
)𝑒 [−(𝑥−𝜇 ) /2𝜍 ]
1/2
𝜍(2𝜋)
φπνπ κ θαη ζ είλαη ζηαζεξέο ίζεο κε ηελ κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε
αληίζηνηρα.
3.4.2. Καηαλνκή Poisson
Δίλαη γλσζηφ φηη ε πην θαηάιιειε θαηαλνκή γηα ηελ πεξηγξαθή ηειείσο
ηπραίσλ δηαθξηηψλ γεγνλφησλ είλαη ε θαηαλνκή Poisson. Μηα ηπραία
κεηαβιεηή Υ (φπσο π.ρ. ην πιήζνο ησλ αηπρεκάησλ ή ησλ λεθξψλ απφ νδηθά
αηπρήκαηα) ζεσξείηαη φηη αθνινπζεί θαηαλνκή Poisson κε παξάκεηξν ι (ι
>0), θαη γξάθεηαη Υ~Ρ(ι), φηαλ έρεη ζπλάξηεζε κάδαο πηζαλφηεηαο ηελ:
𝐹(𝑥) =

𝜇 𝑥 𝑒 −𝜇
𝑥!

φπνπ x = 0,1,2,3…. θαη x! = x·(x-1)·…·3·2·1
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H κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά θαηά Poisson είλαη Δ{x} = κ θαη ζ 2{x} = κ θαη είλαη
ίζεο κεηαμχ ηνπο.
Η θαηαλνκή Poisson αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ “ζπκβάλησλ” ζε νξηζκέλν
ρξνληθφ ή ρσξηθφ δηάζηεκα. Γεληθά, ν αξηζκφο Υ ησλ ζπκβάλησλ ζε ρξνληθφ
(ή ρσξηθφ) δηάζηεκα t αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή Poisson αλ:
 ν ξπζκφο ι, έζησ ησλ ζπκβάλησλ είλαη ρξνληθά ζηαζεξφο
 νη αξηζκνί ησλ ζπκβάλησλ ζε μέλα δηαζηήκαηα απνηεινχλ αλεμάξηεηα
ελδερφκελα (Κνθνιάθεο θαη πειηψηεο, 1999)
Η θαηαλνκή Poisson είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ πνπ
αθνξνχλ θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζπάληα θαη ησλ νπνίσλ νη εκθαλίζεηο
είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, δειαδή ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ κηα θνξά
δελ επεξεάδεη ηελ επφκελε.
Ο αξηζκφο ησλ παζφλησλ είλαη κία κεηαβιεηή, ε νπνία παξνπζηάδεη φκνηεο
ηδηφηεηεο κε ηελ κεηαβιεηή ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ θαη γεληθά
ππνζηεξίδεηαη φηη ηα νδηθά αηπρήκαηα αθνινπζνχλ ζπλήζσο θαηαλνκή
Poisson (Chapman 1971, Zahavi 1962) ή θαλνληθή θαηαλνκή (Hojati 2011).
3.4.3. Αξλεηηθή Γησλπκηθή Καηαλνκή
Μία άιιε πνιχ ζεκαληηθή θαηαλνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδηθή
αζθάιεηα είλαη ε αξλεηηθή δησλπκηθή θαηαλνκή. Η ρξήζε ηεο θαηαλνκήο
απηήο ελδείθλπηαη γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαθχκαλζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
δείγκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν. Απηφ κπνξεί λα παξαηεξεζεί
ζε θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνπλ πεξηνδηθέο κεηαβνιέο (φπσο γηα παξάδεηγκα
αξηζκφο αθίμεσλ νρεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ.
10 sec) ζε θάπνην ζεκείν κεηά απφ θσηεηλφ ζεκαηνδφηε.
Μηα ηπραία κεηαβιεηή Υ ζεσξείηαη φηη αθνινπζεί ηελ αξλεηηθή δησλπκηθή
θαηαλνκή κε παξακέηξνπο k, p (k: ζεηηθφο αθέξαηνο, 0<p<1), θαη γξάθεηαη
Υ~NB(k,p), φηαλ έρεη ζπλάξηεζε κάδαο πηζαλφηεηαο ηελ:
𝑋+𝐾−1 𝐾
𝑃 𝑥 =
𝑝 (1 − 𝑝)𝑥
𝑋
φπνπ Υ = 0,1,2,3....
Μία ζπλήζεο πξαθηηθή ζηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ, είλαη ν
ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηεο πηζαλφηεηαο p (probability-value ή p-value). Η
πηζαλφηεηα p είλαη ην κηθξφηεξν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α πνπ νδεγεί ζηελ
απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο Η0 έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο Η1. Δίλαη κία
ζεκαληηθή ηηκή, δηφηη πνζνηεθνπνηεί ηε ζηαηηζηηθή απφδεημε πνπ ππνζηεξίδεη
ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε. Γεληθά, φζν πην κηθξή είλαη ε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο
p, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη απνδείμεηο γηα ηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο
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ππφζεζεο Η0 έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο Η1. Δάλ ε ηηκή p είλαη κηθξφηεξε ή ίζε
ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο α, ηφηε ε κεδεληθή ππφζεζε Η 0 απνξξίπηεηαη.
3.5. Μαζεκαηηθά Πξόηππα
3.5.1. Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε
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. Η αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δελ ζεσξείηαη ηπραία, αιιά
παίξλεη θαζνξηζκέλεο ηηκέο. Η 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.
Η αλάπηπμε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ απνηειεί κηα ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία
πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε εμηζψζεσλ 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, ηεο νπνίαο ε πην απιή πεξίπησζε είλαη ε απιή γξακκηθή
παιηλδξόκεζε (simple linear regression). ηελ απιή γξακκηθή
παιηλδξφκεζε ππάξρεη κφλν κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ θαη κία εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή Τ, ε νπνία πξνζεγγίδεηαη σο κία γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ Υ. Η
ηηκή 𝑦𝑖 ηεο κεηαβιεηήο Τ, γηα θάζε ηηκή 𝑥𝑖 ηεο κεηαβιεηήο Υ, δίλεηαη απφ ηελ
ζρέζε:
yi = a + βxi + εi
Σν πξφβιεκα ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εχξεζε ησλ παξακέηξσλ α θαη β
πνπ εθθξάδνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηε γξακκηθή εμάξηεζε ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ απφ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ. Κάζε δεχγνο
ηηκψλ (α, β) θαζνξίδεη θαη κία δηαθνξεηηθή γξακκηθή ζρέζε πνπ εθθξάδεηαη
γεσκεηξηθά απφ επζεία γξακκή θαη νη δχν παξάκεηξνη νξίδνληαη σο εμήο:
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 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 κία
κνλάδα.
Ο φξνο εi νλνκάδεηαη ζθάικα παιηλδξόκεζεο (regression error). ηελ
πξάμε ν γξακκηθφο πξνζδηνξηζκφο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κπνξεί κφλν λα πξνζεγγίζεη ηελ πξαγκαηηθή
καζεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ. Έηζη, είλαη
απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ζην κνληέιν ν φξνο ηνπ ζθάικαηνο εi. Απηφ
γίλεηαη ηφζν γηα λα αληηπξνζσπεπζνχλ ζην κνληέιν ηπρφλ παξαιεθζείζεο
κεηαβιεηέο, φζν θαη γηα λα ιεθζεί ππφςε θάζε ζθάικα πξνζέγγηζεο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε γξακκηθή ζπλαξηεζηαθή κνξθή (ηαζφπνπινο θαη
Καξιαχηεο, 2008). Σν εi κπνξεί ζπρλά λα αλαθέξεηαη θαη σο ζθάικα,
απφθιηζε, ππφινηπν θιπ.
Γηα ηελ αλάιπζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γίλνληαη νη παξαθάησ
ππνζέζεηο:
 Η κεηαβιεηή Υ είλαη ειεγρφκελε γηα ην πξφβιεκα ππφ κειέηε, δειαδή
είλαη γλσζηέο νη ηηκέο ηεο ρσξίο θακηά ακθηβνιία.
 Η 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) = ζε2
Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο γηα γξακκηθή ζρέζε θαη ζηαζεξή δηαζπνξά
απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά πιεζπζκψλ κε θαλνληθή θαηαλνκή. πλήζσο,
ινηπφλ, ζε πξνβιήκαηα γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε
δεζκεπκέλε θαηαλνκή ηεο Τ είλαη θαλνληθή.
3.5.1.1. Μέζνδνο Διαρίζησλ Σεηξαγώλσλ
Η εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο
παιηλδξφκεζεο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (least
squares method). χκθσλα κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ν
πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ βi δίλεη κηα πξνζεγγηζηηθή επζεία πνπ
ζπλδέεη ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ, δνζέλησλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Υ. Η
επζεία πνπ πξνθχπηεη νλνκάδεηαη επζεία παιηλδξφκεζεο ηεο Τ πάλσ ζηελ Υ.
θνπφο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαθφξπθσλ απνζηάζεσλ
ησλ ζεκείσλ (Υ,Τ) απφ ηελ επζεία λα είλαη ειάρηζην. Παξαθάησ δίλεηαη έλα
ελδεηθηηθφ δηάγξακκα ηεο επζείαο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.
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Γηάγξακκα 3.1.: Δπζεία Διάρηζησλ Σεηξαγψλσλ

3.5.2. Πνιιαπιή Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε
ε πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Y εμαξηάηαη γξακκηθά απφ
πεξηζζφηεξεο απφ κηα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Υ (Υ1, Υ2, Υ3,…,Υλ) ηφηε
γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε (multiple linear
regression). Η εμίζσζε ε νπνία απνηππψλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ
εμαξηεκέλε θαη ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έρεη ηε γεληθφηεξε κνξθή:
yi = β0 + β1x1i + β2x2i + ⋯ + βλxλi + 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, δειαδή ζα πξέπεη λα ηζρχεη:
ξ(Xi, Xj) i ≠ j → 0
ηελ γξακκηθά παιηλδξφκεζε νη παξάκεηξνί εθηηκψληαη κε ηε κέζνδν ησλ
ειάρηζηνλ ηεηξαγψλσλ, δειαδή νη ζπληειεζηέο ππνινγίδνληαη έηζη ψζηε ην
άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δηαθνξψλ ησλ παξαηεξνχκελσλ θαη ησλ
ππνινγηδφκελσλ λα είλαη ειάρηζην.
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3.5.3. Λνγηζηηθή Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο
ηα κνληέια γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ηζρχεη
ε πξνυπφζεζε φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ζπλερήο. ηελ πεξίπησζε
πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη δηαθξηηή, εθαξκφδεηαη ε ινγηζηηθή
αλάιπζε παιηλδξόκεζεο. Η 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 πηζαλφηεηα ή ηνλ ιφγν πηζαλνθάλεηαο (likelihood ratio), ε
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή λα είλαη 1 ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν:
𝑌 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑃 = ln

𝑃𝑖
= 𝐵𝑜 + 𝐵𝑖 𝑥𝑖
1 − 𝑃𝑖

φπνπ Βo: ε ζηαζεξά ηνπ κνληέινπ
Βi: νη παξακεηξηθέο εθηηκήηξηεο γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (xi = 1,2,...n)
n: ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ.
Η πηζαλφηεηα θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1, ελψ ν λεπέξηνο ινγάξηζκνο ln
[Pi/(1−Pi)] ιακβάλεη ηηκέο απφ -∞ έσο +∞. Όηαλ νη πηζαλέο θαηεγνξίεο ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη δχν, ε αλάιπζε νλνκάδεηαη δησλπκηθή
ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε (binary logistic regression), ελψ ζε πεξίπησζε
πιήζνπο θαηεγνξηψλ πεξηζζφηεξσλ ησλ δχν ρξεζηκνπνηείηαη ε
πνιπσλπκηθή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε (multinomial logistic regression).
Η ινγηθή ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη παξφκνηα κε εθείλε ηεο
γξακκηθήο (πνιιαπιήο) παιηλδξφκεζεο, κε ηε δηαθνξά φηη επεηδή ε
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη θαηεγνξηθή, δελ πξνβιέπνληαη ηηκέο ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, αιιά ηαμηλφκεζε ζε κία εθ ησλ (δχν) θαηεγνξηψλ
ηεο (group membership).
Σα κνληέια ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ππνινγίδνπλ ηελ θακππιόγξακκε
ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηεγνξηθή επηινγή Τ θαη ζηηο κεηαβιεηέο Xi νη νπνίεο
κπνξεί λα είλαη ζπλερείο ή δηαθξηηέο. Η θακπχιε ηεο ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο είλαη πξνζεγγηζηηθά γξακκηθή ζηηο κεζαίεο ηηκέο θαη
ινγαξηζκηθή ζηηο αθξαίεο ηηκέο. Με απιφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξαπάλσ
ζρέζεο νδεγνχκαζηε ζηελ εμήο λέα ζρέζε:
𝑃𝑖
= 𝑒 𝐵𝑂 +𝐵𝑖 𝑥 𝑖
1 − 𝑃𝑖
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Η ζεκειηψδεο εμίζσζε γηα ηελ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε δείρλεη φηη φηαλ κηα
ηηκή κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο απμεζεί θαηά κία κνλάδα θαη φιεο νη
ππφινηπεο παξακείλνπλ ζηαζεξέο, ν λένο ιόγνο πηζαλνθάλεηαο Pi/(1- Pi)
δίδεηαη απφ ηε ζρέζε:
𝑃𝑖
= 𝑒 𝐵𝑂 +𝐵𝑖 𝑥 𝑖 +1
1 − 𝑃𝑖
Έηζη παξαηεξείηαη φηη φηαλ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Υi απμεζεί θαηά κία
κνλάδα, κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ε
πηζαλφηεηα απμάλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή eBi .
3.5.4. Λνγαξηζκνθαλνληθή Παιηλδξόκεζε
Μέζσ ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξόκεζεο (lognormal regression)
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο κνληέινπ πνπ ζπζρεηίδεη δχν ή
πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ εμαξηεκέλε κε ηηο
αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο
είλαη
γξακκηθή.
ηε
ινγαξηζκνθαλνληθή
παιηλδξφκεζε νη ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ είλαη νη
ζπληειεζηέο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Τπνινγίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε
ηεο παιηλδξφκεζεο κε βάζε ηελ αξρή ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Η
ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη 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. Η καζεκαηηθή ζρέζε πνπ
πεξηγξάθεη ηε κέζνδν απηή είλαη ε εμήο:
log 𝑦𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1𝑖 + 𝑏2 𝑥2𝑖 + … + 𝑏𝑘 𝑥𝑘𝑖 + 𝜀𝑖
φπνπ y: ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή
b0, b1,…, bk: νη ζπληειεζηέο κεξηθήο παιηλδξφκεζεο
x1i, x2i,…, xki: νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο θαη
εi: ην ζθάικα παιηλδξφκεζεο.
3.6. Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο θαη Κξηηήξηα Απνδνρήο Μνληέινπ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν εδάθην, θάζε κνληέιν πνπ
αλαπηχζζεηαη, γηα λα ζεσξεζεί απνδεθηφ πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο.
Αξρηθά πξέπεη λα ηζρχεη ε θαλνληθόηεηα. Λφγσ ηεο πξνυπφζεζεο απηήο,
απαηηείηαη νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο λα αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή θαη λα
πιεξνχληαη νη παξαθάησ πεξηνξηζκνί.
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Με ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ
Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε κε ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Οη
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξέπεη λα είλαη γξακκηθψο αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο,
δειαδή λα ηζρχεη ξ(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ), γηα θάζε i ≠ j → 0 γηαηί δηαθνξεηηθά δελ είλαη
δπλαηή ε εμαθξίβσζε ηεο επηξξνήο ηεο θάζε κεηαβιεηήο ζην απνηέιεζκα. Αλ
δειαδή ζε έλα κνληέιν εηζάγνληαη δχν κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη αξθεηά
κεηαμχ ηνπο, εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα κεξνιεςίαο θαη επάξθεηαο.

Λνγηθή εξκελεία ησλ πξόζεκσλ
εκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ απνδνρή ελφο κνληέινπ κεηά ηε δηακφξθσζε ηνπ
είλαη νη ηηκέο θαη ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο β. Πξέπεη
αξρηθά λα ππάξρεη ινγηθή εξκελεία ησλ πξφζεκσλ ηνπο. Σν ζεηηθφ πξφζεκν
ηνπ ζπληειεζηή δειψλεη αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ αχμεζε
ηεο αλεμάξηεηεο. Αληίζεηα, αξλεηηθφ πξφζεκν επηθέξεη κείσζε ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο. Η 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).

Κξηηήξην ιόγνπ πηζαλνθάλεηαο (Likelihood Ratio Test-LRT)
εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ ησλ κνληέισλ ηεο ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο παίδεη θαη ε πηζαλνθάλεηα. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηξξνήο ησλ
παξακέηξσλ β ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Γηα
λα επηηεπρζεί πςειή πηζαλνθάλεηα επηρεηξείηαη ν ινγάξηζκνο ησλ
ζπλαξηήζεσλ πηζαλνθάλεηαο L=-loglikelihood λα είλαη φζν ην δπλαηφλ
κηθξφηεξνο, θαζψο πξνηηκψληαη κνληέια κε κηθξφηεξν ινγάξηζκν ηεο
ζπλάξηεζεο πηζαλνθάλεηαο. Μνληέια πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο κεηαβιεηέο είλαη
πεξηζζφηεξν ζχλζεηα θαη ρξεηάδεηαη έλαο θαλφλαο λα απνθαζίδεη εάλ ε
κείσζε ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο πηζαλνθάλεηαο αμίδεη ηελ απμεκέλε
πνιππινθφηεηα θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην Likelihood Ratio
Test (LRT) ή αιιηψο θξηηήξην ιφγνπ πηζαλνθάλεηαο. χκθσλα κε ην
ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην εάλ ηζρχεη:
LRT = −2(L(b) − L(0)) > xb,0.052
Όπνπ:
 L(b) είλαη ν ινγάξηζκνο πηζαλνθάλεηαο ηνπ κνληέινπ κε ηηο b
κεηαβιεηέο
 L(0) είλαη ν ινγάξηζκνο πηζαλνθάλεηαο ηνπ κνληέινπ ρσξίο ηηο b
κεηαβιεηέο
 x 𝑏,0.052 ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ x2 γηα b βαζκνχο ειεπζεξίαο ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο 5%
- 41 -

Κεφάλαιο 3

ΘΕΩΡΙΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ

Σν κνληέιν είλαη ζηαηηζηηθά πξνηηκφηεξν απφ ην κνληέιν ρσξίο ηηο κεηαβιεηέο
θαη γίλνληαη δεθηέο νη κεηαβιεηέο σο ζεκαληηθέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη
δηαθξηηέο κεηαβιεηέο κε θαηεγνξίεο k έρνπλ k-1 βαζκνχο ειεπζεξίαο, ελψ νη
ζπλερείο έρνπλ πάληνηε έλα βαζκφ ειεπζεξίαο.

ηαηηζηηθή αμηνιόγεζε ησλ παξακέηξσλ
Η ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ
ειέγρνπ t-test (θξηηήξην ηεο θαηαλνκήο Student). Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη
δπλαηφ λα δηαπηζησζεί εάλ νη παξάκεηξνη πνπ ππνινγίζηεθαλ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά απφ ην 0, πξνζδηνξίδεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη θαζνξίδνληαη πνηεο κεηαβιεηέο ηειηθά ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ κνληέιν. Ο ζπληειεζηήο t εθθξάδεηαη απφ ηε
ζρέζε:
tstat = βi / s.e.
φπνπ s.e: ην ηππηθφ ζθάικα ησλ ζηαζεξψλ παξακέηξσλ (standard error).
Βάζεη ηεο παξαπάλσ ζρέζεο, φζν κεηψλεηαη ην ηππηθφ ζθάικα ηφζν
απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ tstat θαη ζπλεπψο απμάλεηαη ε επάξθεηα (efficiency). Όζν
κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ tstat ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηξξνή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα
παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ tstat γηα θάζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο.

Πίλαθαο 3.1.: Κξίζηκεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή t
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γηα έλα δείγκα πεξί ηα 80 θαη
επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% είλαη t*= 1,671 θαη γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο
90% είλαη t*= 1,3. Έηζη αλ γηα παξάδεηγκα κηα κεηαβιεηή έρεη ηηκή t* ίζε κε 3,8, ε απφιπηε ηηκή ηεο ηηκήο t είλαη 3,8 δειαδή κεγαιχηεξε απφ 1,671 θαη
επνκέλσο ε κεηαβιεηή είλαη απνδεθηή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην 95%
ησλ πεξηπηψζεσλ.
Όζνλ αθνξά ζηα κνληέια ινγηζηηθήο αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο, ηζρχεη φ,ηη
θαη ζηελ απιή γξακκηθή 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 ηζρχεη θαη γηα ηνλ ζπληειεζηή t.
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πληειεζηήο πξνζαξκνγήο R2
Μεηά ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθήο εκπηζηνζχλεο εμεηάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ
κνληέινπ. Η πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή
πξνζαξκνγήο. Ο ζπληειεζηήο R2 ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην θαιήο
πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζην γξακκηθφ κνληέιν θαη νξίδεηαη απφ ηε
ζρέζε:
𝑅2 =

𝑆𝑆𝑅
𝑆𝑆𝑇

φπνπ:
𝑛

𝑛
2

𝑆𝑆𝑅 =

2

(𝑥𝑖 − 𝑥 )2

(𝑦𝑖 − 𝑦) = 𝛽 ∗
𝑖=1

𝑖=1

𝑛

(𝑦𝑖 − 𝑦)2

𝑆𝑆𝑇 =
𝑖=1

Σα αξρηθά SSR θαη SST έρνπλ πξνέιζεη απφ ηηο θξάζεηο ππφινηπν άζξνηζκα
ηεηξαγψλσλ (Residual Sum of Squares) θαη ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ
(Total Sum of Squares) αληίζηνηρα. Με ŷ ζπκβνιίδεηαη ε πξνβιεπφκελε ηηκή
ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο απφ ηηο αλεμάξηεηεο.
O ζπληειεζηήο απηφο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο
κεηαβιεηήο Τ πνπ εμεγείηαη απφ ηελ κεηαβιεηή Υ. Λακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο
1. Όζν 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, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε
ηηκή ηνπ R2 πνπ είλαη απνδεθηή ή απνξξηπηέα, αιιά κεηαμχ δχν ή
πεξηζζφηεξσλ κνληέισλ επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξν εθείλν κε ηε
κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή R2. Ο ζπληειεζηήο R2 κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξν ηζρπξφηεηαο ηεο γξακκηθήο ζρέζεο αλεμάξηεηα
απφ ην αλ ην Υ παίξλεη θαζνξηζκέλεο ηηκέο ή αλ είλαη ηπραία κεηαβιεηή.
ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία, σο θξηηήξην θαηαιιειφηεηαο ηνπ
κνληέινπ, ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο Adjusted R2, ν νπνίνο είλαη
πάληνηε κηθξφηεξνο ηνπ R2 θαη απνκνλψλεη ηνπο ηπραίνπο παξάγνληεο θαζψο
επηθεληξψλεηαη κνλάρα ζηνπο παξάγνληεο δηαθχκαλζεο ηεο αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηήο.
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Διαζηηθόηεηα
Η ειαζηηθφηεηα 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.
Η ειαζηηθφηεηα, γηα γξακκηθά πξφηππα, δίδεηαη απφ ηε ζρέζε:
𝛥𝑌𝑖 𝑋𝑖
𝑋𝑖
𝑒𝑖 =
= 𝛽𝑖
𝛥𝑋𝑖 𝑌𝑖
𝑌𝑖
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαπάλσ ζρέζε εθαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλερείο
κεηαβιεηέο. Γηα δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο
ςεπδνειαζηηθόηεηαο, ε νπνία πεξηγξάθεη ηε κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηεο
πηζαλφηεηαο επηινγήο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε κία ηηκή ηεο δηαθξηηήο
κεηαβιεηήο ζηελ άιιε. Η ζρέζε πνπ ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηεο
ςεπδνειαζηηθφηεηαο γηα δηαθξηηέο κεηαβιεηέο είλαη ε παξαθάησ:
𝐼
𝛽𝑖 𝑥 𝑛
𝑃𝑖
𝑖=1 𝑒
𝐸𝑥 𝑖𝑛𝑘
= 𝑒 𝛽𝑖𝑘 𝐼
−1
𝛥(𝛽 𝑖 𝑥 𝑛 )
𝑖=1 𝑒
Όπνπ:






I, ην πιήζνο ησλ πηζαλψλ επηινγψλ
xink , ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο k γηα ηελ ελαιιαθηηθή i ηνπ αηφκνπ n
Γ(βixn), ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο πνπ θαζνξίδεη ηελ θάζε επηινγή αθνχ
ε ηηκή ηεο xnk έρεη κεηαβιεζεί απφ 0 ζε 1
βixn, ε αληίζηνηρε ηηκή φηαλ ε xnk έρεη ηηκή 0
βik, ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ ηεο κεηαβιεηήο xnk

Όζνλ αθνξά ζην ζθάικα ηεο εμίζσζεο ηνπ κνληέινπ, πξέπεη λα
πιεξνχληαη θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο:




λα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή
λα έρεη ζηαζεξή δηαζπνξά, Var(εi) = ζε2 = c
λα έρεη κεδεληθή ζπζρέηηζε, ξ(xi, xj) = 0, γηα θάζε i ≠ j

Η δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή R2 . Όζν
κεγαιχηεξν είλαη ην R2 ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο,
δειαδή ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξφβιεςε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επζεία
παιηλδξφκεζεο.
3.7. Λεηηνπξγία ηνπ Δηδηθνύ ηαηηζηηθνύ Λνγηζκηθνύ
Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ
ινγηζκηθνχ. Αθνχ θαηαρσξήζεθαλ ηα δεδνκέλα ζε εηδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ,
- 44 -

Κεφάλαιο 3

ΘΕΩΡΙΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ

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. Η εληνιή απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ επηινγέο:
 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: Η 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. Regression: Η δηαδηθαζία εθηειεί
δηάθνξα είδε αλαιχζεσλ παιηλδξφκεζεο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε
ινγηζηηθή πνπ επηιέμακε γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο. Η
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, αλ θαη δνθηκάζηεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη.
Σέινο, ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηα δεδνκέλα εμφδνπ. Γηα ηνλ έιεγρν
θαηαιιειφηεηαο
ηνπ
κνληέινπ
εθαξκφδνληαη
ηα
θξηηήξηα
πνπ
πξναλαθέξζεθαλ.
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Δπηδηώθεηαη:
 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 Wald (t) λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ
ηηκή 1,7 γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% θαη ην επίπεδν
ζεκαληηθόηεηαο λα είλαη κηθξφηεξν απφ 5%.
 Σα ηειηθά κνληέια λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν LRT, εηδηθά
ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά (κνληέια ρσξίο κεηαβιεηέο).
 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 λα είλαη θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξνο,
αλ θαη δεπηεξεχσλ ζηελ αλάιπζε ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο.
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4. ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΧΝ

4.1. Δηζαγσγή
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε
κνληέισλ ηαρύηεηαο ηνπ νδεγνύ κε βάζε ιεπηνκεξή δεδνκέλα
νδήγεζεο από αηζζεηήξεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ. 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. Αθνχ επηιέρζεθε ε
γξακκηθή παιηλδξφκεζε σο κέζνδνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, επφκελν βήκα
είλαη ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. Η
ζσζηή επηινγή ησλ ζηνηρείσλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή, αθνχ ε ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
εξγαζίαο.
Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε
ηνπ ζηφρνπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, πνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ
θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ
κέζε ηαρχηεηα θάζε νδεγνχ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο νδνχ, ηελ ψξα θαη
ηελ κέξα. Πέξα φκσο απφ ην γεληθφ κνληέιν, ζα αλαπηπρζνχλ θαη κνληέια
πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαρχηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε νδεγφο αλάινγα κε
ην αλ νδεγεί εληφο ή εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο
νδνχ (αζηηθφο, ππεξαζηηθφο, απηνθηλεηφδξνκνο).
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα δνζεί κηα πιήξεο εηθφλα γηα ηελ
πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο ηνπο, ζε κνξθή ηέηνηα
πνπ λα είλαη ζπκβαηή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζην νπνίν έγηλε ε
ζηαηηζηηθή
αλάιπζε.
Η
αξρηθή
επεμεξγαζία
πνπ
ππέζηεζαλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξφγξακκα Microsoft Excel. ηε ζπλέρεηα
πεξηγξάθνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο απηήο. Σέινο, παξνπζηάδεηαη θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ
δεδνκέλσλ ζην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ
εληνιψλ ηνπ ινγηζκηθνχ.
4.2. πιινγή ζηνηρείσλ
Όια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπζρέηηζε ηεο ηαρχηεηαο θαη
ηεο ζπκπεξηθνξάο νδήγεζεο, πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ιεπηνκεξψλ
δεδνκέλσλ θπζηθήο νδήγεζεο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν
ηνπ νδεγνχ. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα εθαξκνγή
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ε νπνία φπνηε ν ρξήζηεο νδεγεί θαηαγξάθεη κηα ζεηξά ζηνηρείσλ γηα ηνλ
ηξφπν νδήγεζήο ηνπ.
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνέθπςε πσο ζηελ Διιάδα
αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ειάρηζηεο ζπλαθείο έξεπλεο
κε ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Απηφ ζπκβαίλεη γηα δχν ιφγνπο.
Πξψηνλ γηαηί ε αμηνιφγεζε ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο νδήγεζεο ζέηεη ζπρλά
ην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη δεχηεξνλ γηαηί είλαη
έλαο ηξφπνο θαηαγξαθήο πνπ απαηηεί αλεπηπγκέλε ηερλνινγία θαη αθξίβεηα, ε
νπνία κφιηο ηψξα αλαπηχζζεηαη.
4.2.1. Σξόπνο πιινγήο Γεδνκέλσλ
Η OSeven έρεη αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γηα ηελ θαηαγξαθή,
ηελ ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ
δεδνκέλσλ ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο
έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (smartphone) θαη πξνεγκέλνπο αιγφξηζκνπο
Machine Learning. Απηή ε θαηλνηνκία πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο
θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζε κεγάιε θιίκαθα, παξνπζηάδεη λέεο πξνθιήζεηο
ζπγθεληξψλνληαο κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ γηα αλάιπζε θαηά ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο έξεπλαο. Σν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ελζσκαηψλεη κηα
δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ απφ ηα έμππλα θηλεηά
ηειέθσλά (Smartphones), ησλ νπνίσλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
4.2.1.1. ύζηεκα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ
Η θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ μεθηλάεη απηόκαηα ζηηο εθαξκνγέο ηνπ
θηλεηνχ ηειεθψλνπ φηαλ αλαγλσξίδεηαη κηα θαηάζηαζε νδήγεζεο θαη
ζηακαηάεη απηόκαηα φηαλ αλαγλσξίδεηαη θαηάζηαζε κε νδήγεζεο. Η
εγγξαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο κέλεη ζε αλακνλή γηα πέληε ιεπηά
κεηά ηελ δηαθνπή ηεο θαηάζηαζεο ηεο νδήγεζεο, γηα λα ιεθζεί ππφςε ην
γεγνλφο φηη ν νδεγφο ζπλερίδεη ην ηαμίδη ηνπ κε ζηάζε ιίγσλ ιεπηψλ. Όιεο νη
επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κεηά ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ
θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο απνξξίπηνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερληθέο
εθκάζεζεο κεραλψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Σα θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηνπο δηάθνξνπο αηζζεηήξεο
ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (smartphone) θαη αιγφξηζκνπο ζχληεμεο
δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ην Android (Google) θαη ην iOS (Apple). Μηα
εθαξκνγή γηα ην θηλεηφ ηειέθσλν (mobile App) αλαπηχζζεηαη γηα λα
θαηαγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αηζζεηήξεο
ηεο ζπζθεπήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κηα πνηθηιία εθαξκνγψλ γηα λα
δηαβαζηνχλ ηα δεδνκέλα ησλ αηζζεηήξσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη λα
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απνζεθεπηνχλ πξνζσξηλά ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ έμππλνπ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ πξηλ κεηαθεξζνχλ ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Μεηά ηε
δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ηα πάληα δηαγξάθνληαη απφ
ην θηλεηφ ηειέθσλν. Σα αθαηέξγαζηα δεδνκέλα είηε θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο
αηζζεηήξεο ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (Smartphone) είηε παξέρνληαη
απφ iOS θαη Android κε ηε κνξθή δεδνκέλσλ ζχληεμεο.
Δλδεηθηηθά, ην θηλεηφ ηειέθσλν ελζσκαηψλεη αηζζεηήξεο ηερλνινγίαο:
- Δπηηαρπλζηφκεηξνπ *
- Γπξνζθφπηνπ *
- Μαγλεηφκεηξνπ
- GPS (ηαρχηεηα, πνξεία, γεσγξαθηθφ κήθνο, γεσγξαθηθφ πιάηνο)
Σα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη απφ iOS θαη Android:
- Ρπζκφο εθηξνπήο, βαζκφο έληαζεο θαη θχιηζε
- Γξακκηθή επηηάρπλζε *
- Βαξχηεηα *
* (x, y, z ζηνηρεία)
Η ζπρλφηεηα ηεο εγγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν
ηνπ αηζζεηήξα, κε κέγηζηε ηηκή 1Hz. Δίλαη αμηνζεκείσην λα ηνληζηεί φηη κε
απηφλ ην ηξφπν ζπιιέγεηαη έλα κεγάιν πιήζνο δεδνκέλσλ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ νδήγεζεο θαη απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε ηελ ρξήζε
ησλ εθαξκνγψλ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Σν βαζηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο
ξνήο δεδνκέλσλ θαίλεηαη ζην ζρήκα 1 πνπ αθνινπζεί.

Εικόνα 4.1.: Σύζηημα ροής δεδομένων Oseven
4.2.1.2. Μεηάδνζε δεδνκέλσλ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαμηδηνχ, ε εθαξκνγή κεηαδίδεη φια ηα δεδνκέλα
πνπ έρνπλ ζπιιέμεη, ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ OSeven backend
office κέζσ ελφο θαηάιιεινπ δίαπινπ επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη έλα δίθηπν
Wi-Fi ή έλα θπςεινεηδέο δίθηπν (θαηφπηλ επηινγήο ηνπ ρξήζηε) φπσο είλαη ην
δίθηπν 3G / 4G κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ρξήζηε.
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Γηα λα επηηεπρζεί ε δηάδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ πιεπξψλ, δεκηνπξγήζεθε
API ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απφ κηα
ειεθηξνληθή ππεξεζία ζε κηα εθαξκνγή πειάηε. Απηή ε αξρηηεθηνληθή
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ηε ιήςε δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ,
ππνζηεξίδνληαο ηε κεηαμχ ηνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Κάλνληαο ηα δεδνκέλα
πξνζβάζηκα κέζσ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ κε ηε ρξήζε API θαζηζηά δπλαηή
ηελ ππνβνιή δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ απφ ζπζθεπέο ηξίησλ θαζψο
επίζεο θαη ηελ πιεξνθνξία άκεζα δηαζέζηκε. Ο ζπλνιηθφο φγθνο δεδνκέλσλ
γηα έλαλ κέζν νδεγφ ππνινγίδεηαη ζε 50Mb / κήλα.
4.2.1.3. Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηδησηηθόηεηαο.
Σα
δεδνκέλα
απνζεθεχνληαη
ζην
ζχζηεκα
OSeven
backend
ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκέλεο ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο θαη αζθάιεηαο
δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηελ
πξνζηαζία
ησλ
πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ.
Οη
εθαξκνγέο
πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ππνζηεξίδνπλ ηνλ έιεγρν ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ
θξππηνγξάθεζε γηα λα απνηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα
δεδνκέλα απφ ηξίηνπο.
4.2.1.4. Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ
Αθνχ ηα δεδνκέλα απνζεθεπηνχλ ζηνλ εμππεξεηεηή γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί
ε θεληξηθή επεμεξγαζία θαη λα κεησζνχλ ηα δεδνκέλα, κεηαηξέπνληαη ηα
ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζε ζεκαληηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζε ζπλαθείο
κε ηελ αζθάιεηα παξακέηξνπο (δειαδή κεγάιν ρεηξηζκφ θαη επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ). Απηφ επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δχν κεγάιεο κεζόδνπο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δχν νηθνγέλεηεο ηερληθψλ,
ηερληθέο εμόξπμεο κεγάισλ δεδνκέλσλ θαη αιγόξηζκνπο Machine
Learning (ML).

Εικόνα 4.2: Ρσθμός εκηροπής, βαθμός ένηαζης και κύλιζη
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Οη κέζνδνη εθκάζεζεο κεραλψλ (κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο, νκαδνπνίεζεο θαη
ηαμηλφκεζεο) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα κε
ζρεηηθά ζηνηρεία, ηα ζθάικαηα θαη ηελ αλαγλψξηζε επαλαιακβαλφκελσλ
κνηίβσλ κέζα ζηα δεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα, απηά ηα δεδνκέλα ζα ππνβιεζνχλ
ζε επεμεξγαζία θαηάιιειε γηα κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα
ππνινγηζηνχλ νη απαξαίηεηεο παξάκεηξνη θαη λα ιεθζνχλ δείθηεο
ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάιπζε. Με άιια ιφγηα, ηα
δεδνκέλα ρσξηθά θαη ρξνληθά δηαρσξηζκέλα απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν
(Smartphone), επεμεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ρξήζηκνη δείθηεο
νδηθήο αζθάιεηαο. Οη κέζνδνη ηερληθήο λνεκνζχλεο επηηξέπνπλ ηελ
αλίρλεπζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνχ ππφ ηε κνξθή ζθιεξψλ
ζπκβάλησλ, ηελ απφζπαζε πνπ δηαλχεη ν νδεγφο ρξεζηκνπνηψληαο ην θηλεηφ
ηνπ ηειεθψλνπ, ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηξφπσλ νδήγεζεο, ηελ ππέξβαζε ηνπ
νξίνπ ηαρχηεηαο, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ρξνληθψλ θαη ρσξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ φισλ ησλ παξαπάλσ.
Η δηαδηθαζία ησλ αιγνξίζκσλ Machine Learning θαη ε ηερληθή εμφξπμεο
big-data δίλεηαη παξαθάησ ζε απιά βήκαηα:
Φηιηξάξηζκα δεδνκέλσλ θαη αλίρλεπζε ηηκψλ πνπ απνθιίλνπλ
Δμνκάιπλζε δεδνκέλσλ (φπνπ ρξεηάδεηαη)
Πεξηνρέο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο
πκβάληα απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ
πκβάληα απφηνκσλ θξελαξηζκάησλ
πκβάληα απφηνκσλ ζηξνθψλ
Υξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ (νκηιία, ζχληαμε κελπκάησλ, πινήγεζε ζην
δηαδίθηπν)
8) Οδήγεζε εληφο επηθίλδπλσλ σξψλ (απφζηαζε ζε επηθίλδπλεο ψξεο)
9) Σξφπνο κεηαθίλεζεο (απηνθίλεην Ι.Υ., κέζα καδηθήο κεηαθνξάο,
πνδήιαην, κνηνπνδήιαην)
10) Καζνξηζκφο νδεγνχ ή επηβάηε
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Τπνινγίδεηαη κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ κεηά-δεδνκέλσλ έπεηηα απφ ηε
δηαδηθαζία Machine Learning (ML) ηα νπνία είλαη ρξήζηκα ζηνλ ρξήζηε ή
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα:
Γείθηεο έθζεζεο θηλδχλνπ
- πλνιηθή απφζηαζε (απφζηαζε ζε κίιηα)
-Γηάξθεηα νδήγεζεο
-Σχπνο (ηχπνη) νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (ε ζέζε δίλεηαη ζην
Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) θαη ελζσκαηψλεηαη ζε
ρνξεγνχο ραξηψλ, π.ρ. Google, OSM)
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-Υξφλνο νδήγεζεο ζηελ εκέξα (ψξεο αηρκήο, επηθίλδπλεο ψξεο)
-Καηξηθέο πλζήθεο
-θνπφο ηνπ ηαμηδηνχ
ζπλδπαζκέλα κε άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ (φξηα ηαρπηήησλ θαη ιεπηνκεξείο
ράξηεο αηπρεκάησλ).

Εικόνα 4.3. Δείκηες κινδύνοσ οδήγηζης
Γείθηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο
-Τπέξβαζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο (δηάξθεηα ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ,
ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο θιπ.)
-Αξηζκφο θαη ζνβαξφηεηα απφηνκσλ ζπκβάλησλ
-Απφηνκν θξελάξηζκα (επηηάρπλζε θαηά κήθνο)
-Απφηνκε επηηάρπλζε (επηηάρπλζε θαηά κήθνο)
-Απφηνκεο ζηξνθέο (γσληαθή ηαρχηεηα, πιεπξηθή επηηάρπλζε, πνξεία)
-Οδεγηθή επηζεηηθφηεηα (π.ρ. θξελάξηζκα, επηηάρπλζε)
-Απφζπαζε ιφγσ ρξήζεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ
Απηνί νη δείθηεο καδί κε άιια δεδνκέλα (π.ρ. δεδνκέλα απφ ράξηεο)
αμηνπνηνχληαη δηαδνρηθά γηα λα εθαξκφζνπλ ζηαηηζηηθέο αηνκηθά ζηνπο
νδεγνχο, ζε φινπο ηνπο ηχπνπο νδψλ (αζηηθή νδφο, απηνθηλεηφδξνκνο θιπ.)
θαη θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο νδήγεζεο, επηηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία
κηαο κεγάιεο βάζεο δεδνκέλσλ κε νδεγηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Σν ηειηθφ βήκα ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε
αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο. πγθεληξσηηθά δεδνκέλα
αλαιχνληαη θαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο βαζκνλνκείηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ
δείγκα. Σν κνληέιν νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο αλαπηχζζεη δηάθνξνπο δείθηεο
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νδήγεζεο θαη ηειηθψο ζπγθεληξψλεη ηελ φιε
δηαδηθαζία ζε κηα βάζε αλά ηαμίδη-δηαδξνκή γηα θάζε νδεγό ζην δείγκα
κε ζθνπφ λα παξαρζεί ε ηειηθή βαζκνιφγεζε θάζε νδεγνχ. Κάζε δηαδξνκή
θαη επνκέλσο θάζε νδεγφο αμηνινγείηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ Η ηειηθή αμηνιφγεζε πνπ παξάγεηαη πεξηιακβάλεη
ηφζν ζπλνιηθή αμηνιφγεζε φζν θαη αμηνιφγεζε αλά ραξαθηεξηζηηθφ. Σα
επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζε θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε
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εθαξκνγέο έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ή ζε πιαηθφξκεο ζην δηαδίθηπν πνπ
πξνζθέξνπλ θηιηθά πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινληα γηα λα ιάβνπλ ηεο
αλαιπηηθέο θαη ηηο αλαθνξέο ηνπο. Η νπηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη
φια ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο
OSeven αθνινπζψληαο δηαδηθαζίεο αλσλπκίαο ψζηε ηα δεδνκέλα λα κε
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε.
4.2.1.5. Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ
Σα απνηειέζκαηα φιεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο είλαη πξνζβάζηκα
ζηελ εθαξκνγή έμππλσλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ (Smartphone) θαη ζηε
δηαδηθηπαθή πύιε, φπνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ην ρξήζηε λα δεη φια ηα
ζπκβάληα πνπ αληρλεχζεθαλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζην ράξηε φπσο επίζεο θαη
φια ηα απνηειέζκαηα (ζπλνιηθά θαη αλά θαηεγνξία). Έηζη, πξνζθέξεηαη ζηνλ
νδεγφ έλαο ηξφπνο θηιηθφο ζηνλ ρξήζηε λα αληηιακβάλεηαη ηα ηκήκαηα
ηαμηδηνχ κε επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο θαη λα απνθχγεη παξφκνηεο
ζπκπεξηθνξέο ζην κέιινλ. Σαπηφρξνλα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ
πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθηπαθή
πχιε ηεο OSeven. Σα απνηειέζκαηα νδήγεζεο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάκεζα ζηα άιια θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αζθάιηζηξσλ
ή/θαη πξνγξακκάησλ αμηνπηζηίαο.

Δηθφλα 4.4.: Δθαξκνγή ζην θηλεηφ θαη δηαδηθηπαθή πχιε

4.2.2.Σα Γεδνκέλα
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ηα δεδνκέλα
απνζεθεύνληαλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Η Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ
αμηνπνηήζεθε ήηαλ ζε κνξθή Excel. Κάζε γξακκή απνηεινχζε κηα κεηαθίλεζε
ελφο νδεγνχ. Κάζε ζηήιε είρε θαη κηα κεηαβιεηή γηα θάζε κεηαθίλεζε.
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Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ήηαλ απφ 18853 κεηαθηλήζεηο, απφ 100
νδεγνχο νη νπνίνη νδήγεζαλ απφ ηνλ Ινχιην σο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016,
νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, ε νπνία φκσο θαηαγξαθφηαλ θαη ζε
νπνηνλδήπνηε ηχπν νδνχ, φπνπ θαη απηφο θαηαγξάθνληαλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ
GPS.
Οη κεηαβιεηέο πνπ δίλνληαλ ήηαλ νη εμήο:



































No
tripid userid (ηαπηφηεηα ρξήζηε)
tripstartedate (εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κεηαθίλεζεο)
tripstarted_time (ψξα έλαξμεο ηεο κεηαθίλεζεο)
tripended (εκεξνκελία ιήμεο ηεο κεηαθίλεζεο)
tripended_time (ψξα ιήμεο ηεο κεηαθίλεζεο)
duration (δηάξθεηα δηαδξνκήο)
time_urban (δηάξθεηα δηαδξνκήο ζε αζηηθή νδφ)
time_rural (δηάξθεηα δηαδξνκήο ζε ππεξαζηηθή νδφ)
time_highway (δηάξθεηα δηαδξνκήο ζε απηνθηλεηφδξνκν)
driving_duration (δηάξθεηα θίλεζεο)
driving_duration_urban (δηάξθεηα θίλεζεο ζε αζηηθή νδφ)
driving_duration_rural
(δηάξθεηα θίλεζεο ζε ππεξαζηηθή νδφ)
driving_duration_highway (δηάξθεηα θίλεζεο ζε απηνθηλεηφδξνκν)
totaldist (απνζηαζε ζε ρικ)
distance_urban (απφζηαζε ζε αζηηθή νδφ)
distance_rural (απφζηαζε ζε ππεξαζηηθή νδφ)
distance_highway (απφζηαζε ζε απηνθηλεηφδξνκν)
ha (απφηνκε επηηάρπλζε)
hb (απφηνκε επηβξάδπλζε)
hc (απφηνκε ζηξνθή)
ha_urban (απφηνκε επηηάρπλζε ζε αζηηθή νδφ)
ha_rura (απφηνκε επηηάρπλζε ζε ππεξαζηηθή νδφ)
ha_highway (απφηνκε επηηάρπλζε ζε απηνθηλεηφδξνκν)
hb_urban (απφηνκε επηβξάδπλζε ζε αζηηθή νδφ)
hb_rural (απφηνκε επηβξάδπλζε ζε ππεξαζηηθή νδφ)
hb_highway (απφηνκε επηβξάδπλζε ζε απηνθηλεηφδξνκν)
hc_urban (απφηνκε ζηξνθή ζε αζηηθή νδφ)
hc_rural (απφηνκε ζηξνθή ζε ππεξαζηηθή νδφ)
hc_highway (απφηνκε ζηξνθή ζε απηνθηλεηφδξνκν)
avaccel (κέζε επηηάρπλζε ζε ρικ/h/s)
avdecel (κέζε επηβξάδπλζε ζε ρικ/h/s)
smooth_corner (κέζε ζηξνθηθή επηηάρπλζε ζε κνίξεο/s
av_accel_urban (κέζε επηηάρπλζε ζε αζηηθή νδφ)
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av_accel_rural (κέζε επηηάρπλζε ζε ππεξαζηηθή νδφ)
av_accel_highway (κέζε επηηάρπλζε ζε απηνθηλεηφδξνκν)
av_decel_urban (κέζε επηβξάδπλζε ζε αζηηθή νδφ)
av_decel_rural (κέζε επηβξάδπλζε ζε ππεξαζηηθή νδφ)
av_decel_highway (κέζε επηβξάδπλζε ζε απηνθηλεηφδξνκν
mobileUsage (πνζνζηφ ρξήζεο θηλεηνχ ηελ ψξα νδήγεζεο)
mobileUsage_urban (πνζνζηφ ρξήζεο θηλεηνχ ηελ ψξα νδήγεζεο ζε
αζηηθή νδφ)
mobileUsage_rural (πνζνζηφ ρξήζεο θηλεηνχ ηελ ψξα νδήγεζεο ζε
ππεξαζηηθή νδφ)
mobileUsage_highway (πνζνζηφ ρξήζεο θηλεηνχ ηελ ψξα νδήγεζεο
ζε απηνθηλεηφδξνκν)
perc_speeding (πνζνζηφ νδήγεζεο πάλσ απφ ην φξην ηαρχηεηαο)
perc_speeding_urban (πνζνζηφ νδήγεζεο πάλσ απφ ην φξην
ηαρχηεηαο ζε αζηηθή νδφ)
perc_speeding_rural (πνζνζηφ νδήγεζεο πάλσ απφ ην φξην
ηαρχηεηαο ζε ππεξαζηηθή νδφ)
perc_speeding_highway (πνζνζηφ νδήγεζεο πάλσ απφ ην φξην
ηαρχηεηαο ζε απηνθηλεηφδξνκν)
av_speeding (κέζε ππέξβαζε νξίνπ ηαρχηεηαο)
av_speeding_urban (κέζε ππέξβαζε νξίνπ ηαρχηεηαο ζε αζηηθή νδφ)
av_speeding_rural (κέζε ππέξβαζε νξίνπ ηαρχηεηαο ζε ππεξαζηηθή
νδφ)
av_speeding_highway (κέζε ππέξβαζε νξίνπ ηαρχηεηαο ζε
απηνθηλεηφδξνκν)
avgspeed (κέζε ηαρχηεηα)
maxspeed (κέγηζηε ηαρχηεηα)
speedq25 (ηαρχηεηα πνπ μεπεξλά ην 25%)
speedq50 (δηάκεζνο ηαρχηεηαο)
speedq75 (ηαρχηεηα πνπ μεπεξλά ην 75%)
StSpDev (ηππηθή απφθιηζε νδεγνχ)
avjerk (κέζνο φξνο παξαγψγνπ ηεο επηηάρπλζεο)
avjerkp (παξάγσγνο επηηάρπλζεο-ξπζκφο κεηαβνιήο επηηάρπλζεο)
avjerkn (κεηνχκελνο ξπζκφο παξαγψγνπ επηηάρπλζεο)
riskyhoursdistance (ψξεο νδήγεζεο ζε επηθίλδπλεο ψξέο- κεηαμχ
22.00-5.00)
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4.3. Γηακόξθσζε Γεδνκέλσλ

4.3.1 Γηακόξθσζε βάζεσλ δεδνκέλσλ
ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εμεηάζηεθε ε κέζε ηαρχηεηα θάζε
νδεγνχ. Γηα λα γίλεη απηφ, ηξνπνπνηήζεθε ε δνζκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη
κεηαηξάπεθαλ φια ηα ζηνηρεία πνπ είρακε αλά νδεγό. Γηα λα κελ ραζνχλ
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα είλαη δηαζέζηκα φια ηα ζηνηρεία ηεο αξρηθή
βάζεο δεδνκέλσλ, ζηε λέα βάζε δεδνκέλσλ ε θάζε γξακκή απνηεινχζε κηα
κεηαθίλεζε θαη νη ζηήιεο αθνξνχζαλ ζηηο κεηαβιεηέο γηα θάζε κεηαθίλεζε.
Γηα θάζε αξρηθή κεηαβιεηή πνπ ππήξρε, ππνινγίζηεθε:
→
→
→
→

ν κέζνο φξνο
ε κηθξφηεξε ηηκή
ε κεγαιχηεξε ηηκή
ε ηππηθή απφθιηζε

Απηφ έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Excel, ην νπνίν έθαλε ηελ
δηαδηθαζία απηή αξθεηά πην γξήγνξα απφ φηη ζα γηλφηαλ ρεηξνθίλεηα.
Δθηφο φκσο απφ ηε δηαίξεζε ηεο κίαο κεηαβιεηήο ζε ηέζζεξηο γηα λα κελ
ραζνχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, δεκηνπξγήζεθαλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο γηα
λα βξεζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ κνληέιν. Οη επηπιένλ κεηαβιεηέο είλαη:
 %time_urban (ην πνζνζηφ ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ν νδεγφο βξηζθφηαλ ζε
αζηηθή νδφ)
 %time_rural (ην πνζνζηφ ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ν νδεγφο βξηζθφηαλ ζε
ππεξαζηηθή νδφ)
 %time_high (ην πνζνζηφ ηνπ ηαμηδηνχ πνπ ν νδεγφο βξηζθφηαλ ζε
απηνθηλεηφδξνκν)
 log_av_avgspeed (ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηα)
Δπηπιένλ, πέξα απφ απηήλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε
ην γεληθφ κνληέιν πξφβιεςεο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θάζε νδεγνχ
ζπζρεηηζκέλν κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδεγηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο,
δεκηνπξγήζεθαλ πέληε επηπιένλ επηκέξνπο βάζεηο δεδνκέλσλ, κεξηθψο
ηξνπνπνηεκέλεο απφ ηελ αξρηθή αιιά κε ηελ ίδηα δνκή, γηα λα εηζαρζνχλ θαη
απηέο ζην ινγηζηηθφ πξφγξακκα. Απηέο νη βάζεηο απνηεινχληαλ απφ ηηο ίδηεο
κεηαβιεηέο αιιά κε επηπιένλ πεξηνξηζκνχο γηα λα πξνθχςνπλ ηα εηδηθά
κνληέια. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη άιιεο πέληε βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη ππνζχλνια
ηεο αξρηθήο.
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πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθαλ επηκέξνπο κνληέια γηα ηελ πξφβιεςε ηεο
κέζεο ηαρχηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε νδεγφο:
 εάλ νδεγεί εθηόο θξίζηκσλ σξώλ (ζε νπνηνδήπνηε ηχπν νδνχ)
 εάλ νδεγεί εληόο θξίζηκσλ σξώλ (ζε νπνηνδήπνηε ηχπν νδνχ)
 εάλ νδεγεί ζε αζηηθή νδό (φιεο ηηο ψξεο)
 εάλ νδεγεί ζε ππεξαζηηθή νδό (φιεο ηηο ψξεο)
 εάλ νδεγεί ζε απηνθηλεηόδξνκν (φιεο ηηο ψξεο)
Πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην εηδηθφ ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα έγηλε
θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπ αξρείνπ Excel, γηα θάζε κνληέιν έηζη ψζηε λα
απαιεηθζνχλ ηπρφλ ιάζε θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν πνπ ζα έρεη ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα φινπο ηνπο νδεγνχο.

4.3.1.1. Γηακφξθσζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κέζεο
ηαρχηεηαο, εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ
Γηα λα κπνξεί λα πξνιεθζεί ε κέζε ηαρχηεηα εθηόο ησλ θξίζηκσλ σξώλ
ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ έγηλε θαη γηα ην γεληθφ
κνληέιν, αιιά θαη κε έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζηελ
αξρηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ήηαλ αλά κεηαθίλεζε, θαηά ηελ δηαδηθαζία
γηα λα ελνπνηεζνχλ νη κεηαθηλήζεηο ηνπ θάζε νδεγνχ θαη λα παξαρζεί κηα λέα
βάζε δεδνκέλσλ αλά νδεγφ, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ πξνθίι
θάζε νδεγνχ, πξνζηέζεθε ν πεξηνξηζκφο:
"Θα βξίζθεηαη ε κέζε ηηκή, ε κηθξφηεξε ηηκή, ε κεγαιχηεξε ηηκή θαη ε ηππηθή
απφθιηζε θάζε νδεγνχ, κφλν γηα φζεο κεηαθηλήζεηο ζηελ κεηαβιεηή
riskyhoursdistance έρνπλ ηηκή ίζε κε ην κεδέλ."
Κάζε νδεγφο είρε πάλσ απφ κηα κεηαθίλεζε πνπ είρε νδεγήζεη εληφο ησλ
θξίζηκσλ σξψλ. Άξα θαη ζε απηήλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκα
ζηνηρεία γηα 100 νδεγνχο.
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4.3.1.2 Γηακφξθσζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κέζεο
ηαρχηεηαο, εληφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ
Γηα λα κπνξεί λα πξνιεθζεί ε κέζε ηαρχηεηα εληόο ησλ θξίζηκσλ σξώλ
ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ έγηλε θαη γηα ην γεληθφ
κνληέιν, αιιά θαη κε έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζηελ
αξρηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ήηαλ αλά κεηαθίλεζε, θαηά ηελ δηαδηθαζία
γηα λα ελνπνηεζνχλ νη κεηαθηλήζεηο ηνπ θάζε νδεγνχ θαη λα παξαρζεί κηα λέα
βάζε δεδνκέλσλ αλά νδεγφ, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ πξνθίι
θάζε νδεγνχ, πξνζηέζεθε ν πεξηνξηζκφο:
"Θα βξίζθεηαη ε κέζε ηηκή, ε κηθξφηεξε ηηκή, ε κεγαιχηεξε ηηκή θαη ε ηππηθή
απφθιηζε θάζε νδεγνχ, κφλν γηα φζεο κεηαθηλήζεηο ζηελ κεηαβιεηή
riskyhoursdistance έρνπλ ηηκή κεγαιύηεξε ηνπ κεδέλ."
Γελ είρε θάζε νδεγφο πάλσ απφ κία κεηαθίλεζε πνπ είρε νδεγήζεη εθηφο ησλ
θξίζηκσλ σξψλ. πγθεθξηκέλα 2 νδεγνί απφ ηνπο 100 δελ είραλ θακία
κεηαθίλεζε εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ. ε απηήλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ είλαη
δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα 98 νδεγνχο.
4.3.1.3. Γηακφξθσζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κέζεο
ηαρχηεηαο, ζε αζηηθή νδφ
Γηα λα κπνξεί λα πξνιεθζεί ε κέζε ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζεη θάζε νδεγφο
ζε αζηηθή νδό, ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ έγηλε θαη γηα
ην γεληθφ κνληέιν, αιιά θαη κε έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ. Γηα απηφ ην ιφγν,
ζηελ αξρηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ήηαλ αλά κεηαθίλεζε, θαηά ηελ
δηαδηθαζία γηα λα ελνπνηεζνχλ νη κεηαθηλήζεηο ηνπ θάζε νδεγνχ θαη λα
παξαρζεί κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ αλά νδεγφ, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηαη
ην γεληθφ πξνθίι θάζε νδεγνχ, πξνζηέζεθε ν πεξηνξηζκφο:
"Θα βξίζθεηαη ε κέζε ηηκή, ε κηθξφηεξε ηηκή, ε κεγαιχηεξε ηηκή θαη ε ηππηθή
απφθιηζε θάζε νδεγνχ, κφλν γηα φζεο κεηαθηλήζεηο ηζρχεη φηη ε totaldist*0.80
< distance_urban."
Γελ είρε θάζε νδεγφο πάλσ απφ κηα κεηαθίλεζε πνπ λα έρεη νδεγήζεη ζε
αζηηθή νδφ πάλσ απφ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο πνπ δηέλπζε.
πγθεθξηκέλα έλαο νδεγφο απφ ηνπο 100 δελ είρε θακία κεηαθίλεζε πνπ λα
είλαη ζε αζηηθή νδφ γηα απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ 80% ηεο ζπλνιηθήο θαη
αθφκα ηέζζεξεηο είραλ κφλν κία. ε απηήλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ είλαη
δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα 95 νδεγνχο, θαζψο θαη νη ηέζζεξεηο νδεγνί κε κφλν
κία κεηαθίλεζε αθαηξνχληαη αθνχ δελ κπνξεί λα βξεζεί ε ηππηθή απφθιηζε
ησλ νδεγψλ απηψλ.
(εκείσζε: Απφ ηηο 18.853 κεηαθηλήζεηο ηελ πξνυπφζεζε ηεξνχζαλ νη 5.578
κεηαθηλήζεηο.)
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4.3.1.4. Γηακφξθσζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κέζεο
ηαρχηεηαο, ζε ππεξαζηηθή νδφ
Γηα λα κπνξεί λα πξνιεθζεί ε κέζε ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζεη θάζε νδεγφο
ζε ππεξαζηηθή νδό, ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ έγηλε θαη
γηα ην γεληθφ κνληέιν, αιιά θαη κε έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ. Γηα απηφ ην
ιφγν, ζηελ αξρηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ήηαλ αλά κεηαθίλεζε, θαηά ηελ
δηαδηθαζία γηα λα ελνπνηεζνχλ νη κεηαθηλήζεηο ηνπ θάζε νδεγνχ θαη λα
παξαρζεί κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ αλά νδεγφ, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηαη
ην γεληθφ πξνθίι θάζε νδεγνχ, πξνζηέζεθε ν πεξηνξηζκφο:
"Θα βξίζθεηαη ε κέζε ηηκή, ε κηθξφηεξε ηηκή, ε κεγαιχηεξε ηηκή θαη ε ηππηθή
απφθιηζε θάζε νδεγνχ, κφλν γηα φζεο κεηαθηλήζεηο ηζρχεη φηη ε totaldist*0.80
< distance_rural."
Γελ είρε θάζε νδεγφο πάλσ απφ κία κεηαθίλεζε πνπ είρε νδεγήζεη ζε
ππεξαζηηθή νδφ πάλσ απφ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο πνπ δηέλπζε.
πγθεθξηκέλα δχν νδεγνί απφ ηνπο εθαηφ δελ είραλ θακία κεηαθίλεζε πνπ λα
είλαη ζε ππεξαζηηθή νδφ γηα απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ 80% ηεο ζπλνιηθήο
θαη αθφκα πέληε είραλ κφλν κία κεηαθίλεζε. ε απηήλ ηελ βάζε δεδνκέλσλ
είλαη δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα 93 νδεγνχο, θαζψο θαη νη πέληε νδεγνί κε κφλν
κία κεηαθίλεζε αθαηξνχληαη αθνχ δελ κπνξεί λα βξεζεί ε ηππηθή απφθιηζε
ησλ νδεγψλ απηψλ.
(εκείσζε: Απφ ηηο 18.853 κεηαθηλήζεηο ηελ πξνυπφζεζε ηεξνχζαλ νη 1778
κεηαθηλήζεηο)

4.3.1.5. Γηακφξθσζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κέζεο
ηαρχηεηαο, ζε απηνθηλεηφδξνκν
Γηα λα κπνξεί λα πξνιεθζεί ε κέζε ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζεη θάζε νδεγφο
ζε απηνθηλεηόδξνκν, ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ έγηλε
θαη γηα ην γεληθφ κνληέιν, αιιά θαη κε έλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ. Γηα απηφ ην
ιφγν, ζηελ αξρηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ήηαλ αλά κεηαθίλεζε, θαηά ηελ
δηαδηθαζία γηα λα ελνπνηεζνχλ νη κεηαθηλήζεηο ηνπ θάζε νδεγνχ θαη λα
παξαρζεί κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ αλά νδεγφ, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηαη
ην γεληθφ πξνθίι θάζε νδεγνχ, πξνζηέζεθε ν πεξηνξηζκφο:
"Θα βξίζθεηαη ε κέζε ηηκή, ε κηθξφηεξε ηηκή, ε κεγαιχηεξε ηηκή θαη ε ηππηθή
απφθιηζε θάζε νδεγνχ, κφλν γηα φζεο κεηαθηλήζεηο ηζρχεη φηη ε totaldist*0.80
< distance_highway."
Γελ είρε θάζε νδεγφο πάλσ απφ κία κεηαθίλεζε πνπ είρε νδεγήζεη ζε
απηνθηλεηφδξνκν πάλσ απφ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο πνπ δηέλπζε.
πγθεθξηκέλα ζαξάληα έλαο νδεγνί απφ ηνπο εθαηφ δελ είραλ θακία
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κεηαθίλεζε πνπ λα είλαη ζε απηνθηλεηφδξνκν γηα απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ
80% ηεο ζπλνιηθήο θαη αθφκα νθηψ είραλ κφλν κηα κεηαθίλεζε. ε απηήλ ηελ
βάζε δεδνκέλσλ έρνπκε ζηνηρεία γηα πελήληα έλα νδεγνχο, θαζψο θαη νη
νθηψ νδεγνί κε κφλν κία κεηαθίλεζε αθαηξνχληαη αθνχ δελ κπνξεί λα βξεζεί
ε ηππηθή απφθιηζε ησλ νδεγψλ απηψλ.
(εκείσζε: Απφ ηηο 18.853 κεηαθηλήζεηο ηελ πξνυπφζεζε ηεξνχζαλ νη 285
κεηαθηλήζεηο.)

4.3.2 πγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
4.3.2.1. Γηαγξάκκαηα
Με ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ηαρύηεηαο πνπ αλαπηύζζεη θάζε νδεγόο,
αλάινγα κε ηα ιεπηνκεξή δεδνκέλα νδήγεζεο, παξνπζηάδνληαη δηαγξάκκαηα,
ηα νπνία απνηεινχλ κία πξνθαηαξηηθή αλάιπζε ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
εμαγσγή πνηνηηθφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. Απηά ηα ζηνηρεία επηηξέπνπλ κηα
πξψηε αλαζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ αλαγλψξηζε
νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ ή ηάζεσλ θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηάμε κεγέζνπο
ησλ αξηζκψλ. Σα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ
εληνιή Pivot Table ηνπ Excel.
Γηάγξακκα 4.1.: Γηαθχκαλζε απφζηαζεο αλά Οδεγφ
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Όζν κεγαιψλεη ε δηαθχκαλζε, ηφζν πεξηζζφηεξε αλνκνηνκνξθία
παξνπζηάδνπλ νη κεηαθηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν νδεγφο. Οη νδεγνί κε
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κηθξή δηαθχκαλζε ζηελ απφζηαζε, είλαη νη νδεγνί πνπ θαζεκεξηλά
ρξεζηκνπνηνχλ ην φρεκά ηνπο γηα ηελ ίδηα κεηαθίλεζε. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα
πάλε θαη λα έξζνπλ απφ ηελ δνπιεία ηνπο ζην ζπίηη ηνπο.
Γηάγξακκα 4.2.: Γηάξθεηα δηαδξνκήο θαη δηάξθεηα θίλεζεο αλά Οδεγφ
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2000,00

1500,00

1000,00

500,00

p_104
p_141
p_151
p_182
p_197
p_22
p_239
p_251
p_266
p_273
p_284
p_308
p_326
p_333
p_36
p_366
p_377
p_384
p_41
p_49
p_76
p_92
s_10
s_146
s_19

0,00

Όζν κεγαιχηεξε δηαθνξά έρνπλ ε δηάξθεηα θίλεζεο απφ ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδξνκήο, ηφζν πεξηζζφηεξν ν νδεγφο απηφο κεηαθηλείηαη ζε νδνχο κε
ζπκθφξεζε.
εκαληηθφ φκσο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαη ζε πνηνλ ηχπν νδνχ παξαηεξνχληαη
ζπρλφηεξα θαηλφκελα ζπκθφξεζεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζηε ζπλέρεηα ζα
απεηθνληζηνχλ ηα δηαγξάκκαηα ηεο δηάξθεηαο δηαδξνκήο θαη θίλεζεο γηα θάζε
ρξήζηε, γηα θάζε ηχπν νδνχ.
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 Γηάγξακκα 4.2α.: Γηάξθεηα δηαδξνκήο θαη δηάξθεηα θίλεζεο αλά Οδεγφ γηα
αζηηθή νδφ
1400
1200
1000
800
600
400
200

p_104
p_141
p_151
p_182
p_197
p_22
p_239
p_251
p_266
p_273
p_284
p_308
p_326
p_333
p_36
p_366
p_377
p_384
p_41
p_49
p_76
p_92
s_10
s_146
s_19

0

 Γηάγξακκα 4.2β. : Γηάξθεηα δηαδξνκήο θαη δηάξθεηα θίλεζεο αλά Οδεγφ γηα
ππεξαζηηθή νδφ
1200

1000

800

600

400

200

p_104
p_141
p_151
p_182
p_197
p_22
p_239
p_251
p_266
p_273
p_284
p_308
p_326
p_333
p_36
p_366
p_377
p_384
p_41
p_49
p_76
p_92
s_10
s_146
s_19

0
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 Γηάγξακκα 4.2γ.: Γηάξθεηα δηαδξνκήο θαη δηάξθεηα θίλεζεο αλά Οδεγφ γηα
απηνθηλεηφδξνκν
600
500
400
300
200
100

p_104
p_141
p_151
p_182
p_197
p_22
p_239
p_251
p_266
p_273
p_284
p_308
p_326
p_333
p_36
p_366
p_377
p_384
p_41
p_49
p_76
p_92
s_10
s_146
s_19

0

Απφ ηα δηαγξάκκαηα 4.2α, 4.2β, 4.2γ παξαηεξείηαη φηη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο
ζην ρξφλν έρνπκε ζηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή νδφ, ελψ ζηνλ
απηνθηλεηφδξνκφ νη δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο γηα φινπο ηνπο νδεγνχο. Άξα
φηαλ θάπνηνο θηλείηαη ζε απηνθηλεηφδξνκν ειάρηζηεο θνξέο ζπλαληά θίλεζε.
Γηα ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή νδφ παξαηεξείηαη φηη ζηελ αζηηθή νδφ γηα
φινπο ηνπο νδεγνχο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δηάξθεηα θίλεζεο θαη
ζηε δηάξθεηα δηαδξνκήο νη νπνίεο φκσο είλαη πεξίπνπ ίδηεο γηα φινπο ηνπο
νδεγνχο, ελψ ζηελ ππεξαζηηθή νδφ παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο απφ
νδεγφ ζε νδεγφ, δειαδή θάπνηνη νδεγνί δελ ζπλαληνχλ θίλεζε (πνιχ θνληά
νη ρξφλνη θίλεζεο θαη δηαδξνκήο) ζε ππεξααζηηθέο νδνχο , ελψ άιινη
ζπλαληνχλ.
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Γηάγξακκα 4.3.: Απφηνκε επηηάρπλζε θαη επηβξάδπλζε αλά Οδεγφ
6
Άθροιςμα από
av_ha/απότομη
επιτάχυνςη
Άθροιςμα από
av_hb/απότομηεπιβράδυν
ςη

5
4
3
2
1

s_19

s_146

s_10

p_92

p_76

p_49

p_41

p_384

p_377

p_366

p_36

p_333

p_326

p_308

p_284

p_273

p_266

p_251

p_239

p_22

p_197

p_182

p_151

p_141

p_104

0

Παξαηεξείηαη φηη νη νδεγνί πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα επηηαρχλνπλ πεξηζζφηεξεο
θνξέο απφηνκα είλαη θαη απηνί πνπ επηβξαδχλνπλ πην ζπρλά απφηνκα. Όκσο
αλά νδεγφ απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη νη νδεγνί πνιχ πην ζπρλά
επηηαρχλνπλ απφηνκα απφ φηη νη ίδηνη επηβξαδχλνπλ. Διάρηζηνη είλαη απηνί
πνπ φζν ζπρλά επηηαρχλνπλ απφηνκα ηφζν ζπρλά θαη επηβξαδχλνπλ (ζηνπο
100 νδεγνχο κφιηο νη δχν). Σέινο, ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη πσο θαλέλαο
νδεγφο δελ επηβξαδχλεη απφηνκα πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ φηη επηηαρχλεη.
Γηάγξακκα 4.4.: Μέζνο φξνο απφηνκψλ επηηαρχλζεσλ θαη κέγηζηφο αξηζκφο
απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ ζε κηα κεηαθίλεζε αλά Οδεγφ
50
45

Μ.Ο. από av_ha/απότομη
επιτάχυνςη

40
35

Μ.Ο. από
max_ha/απότομη
επιτάχυνςη

30
25
20
15
10
5

s_19

s_146

s_10

p_92

p_76

p_49

p_41

p_384

p_377

p_366

p_36

p_333

p_326

p_308

p_284

p_273

p_266

p_251

p_239

p_22

p_197

p_182

p_151

p_141

p_104

0
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ε απηφ ην δηάγξακκα παξαηεξνχληαη νη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο ησλ
νδεγψλ. Σν επηθξαηέζηεξν πνπ παξαηεξείηε είλαη φηη νη νδεγνί κε κεγάιν
κέζν φξν απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ είλαη θαη απηνί κε κεγάιν αξηζκφ κέγηζησλ
επηηαρχλζεσλ ζε θάπνηα κεηαθίλεζε. Όκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα
παξάδεηγκα ν νδεγφο κε ηηο πεξηζζφηεξεο κέγηζηεο απφηνκεο επηηαρχλζεηο
δελ είλαη απφ ηνπο νδεγνχο κε ηηο πεξηζζφηεξεο κέζεο απφηνκεο
επηηαρχλζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν νδεγφο απηφο έηπρε κηα θνξά λα νδεγήζεη
αξθεηά επηζεηηθά αιιά δελ ην ζπλεζίδεη. Αληίζεηα νη νδεγνί κε ηηο ιηγφηεξεο
κέγηζηεο απφηνκεο επηηαρχλζεηο είλαη θαη εθείλνη κε ηηο ιηγφηεξεο κέζεο
απφηνκεο επηηαρχλζεηο.
εκείσζε: Οη ειάρηζηεο ηηκέο απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ δελ ζεκεηψλνληαη ζην
δηάγξακκά θαζψο γηα φινπο ηνπο νδεγνχο ήηαλ 0. Γειαδή φινη νη νδεγνί
πξαγκαηνπνίεζαλ έλα ηνπιάρηζηνλ ηαμίδη ζην νπνίν δελ έθαλαλ θακηά
απφηνκε επηηάρπλζε.
Γηάγξακκα 4.5.: Μέζνο φξνο απφηνκψλ επηβξαδχλζεσλ θαη κέγηζηφο αξηζκφο
απφηνκσλ επηβξαδχλζεσλ ζε κηα κεηαθίλεζε αλά Οδεγφ
20
Άθροιςμα από
av_hb/απότομηεπιβράδυνςη

18
16

Άθροιςμα από
max_hb/απότομηεπιβράδυνςη

14
12
10
8
6
4
2

s_19

s_146

s_10

p_92

p_76

p_49

p_41

p_384

p_377

p_366

p_36

p_333

p_326

p_308

p_284

p_273

p_266

p_251

p_239

p_22

p_197

p_182

p_151

p_141

p_104

0

ε απηφ ην δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη αθξηβψο θαη ζην δηάγξακκα 4 κνλφ
πνπ νη ηηκέο ζε απηφ ην δηάγξακκα είλαη πνιχ πην κηθξέο.
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Γηάγξακκα 4.6.: Μέζνο φξνο απφηνκσλ ζηξνθψλ γηα θάζε ηχπν νδνχ αλά
Οδεγφ.
3
2,5
2

Άθροιςμα από
av_hc_urban
Άθροιςμα από av_hc_rural
Άθροιςμα από
av_hc_highway

1,5
1
0,5

p_104
p_141
p_151
p_182
p_197
p_22
p_239
p_251
p_266
p_273
p_284
p_308
p_326
p_333
p_36
p_366
p_377
p_384
p_41
p_49
p_76
p_92
s_10
s_146
s_19

0

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη νη νδεγνί φηαλ θηλνχληαη ζε
απηνθηλεηφδξνκν νη απφηνκεο ζηξνθέο είλαη ειάρηζηεο θαη πνιχ ιηγφηεξεο
απφ θάζε άιιν ηχπν νδνχ. Απηφ πξνθαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιχ θαιχηεξε
ράξαμε ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ. Απφ ηελ άιιε νη νδεγνί φηαλ θηλνχληαη ζε
αζηηθή νδφ ηείλνπλ λα νδεγνχλ πην απφηνκα θαη κε πεξηζζφηεξεο απφηνκεο
ζηξνθέο. Όηαλ νδεγνχλ ζε ππεξαζηηθή νδφ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ηείλεη λα
είλαη ζαλ εθείλε ησλ αζηηθψλ νδψλ, αιιά θάπσο βειηησκέλε ζηελ πιεηνςεθία
ησλ νδεγψλ. Μφλν έλαο νδεγφο θαίλεηαη λα έρεη αξθεηά πεξηζζφηεξεο
απφηνκεο ζηξνθέο ζε ππεξαζηηθή νδφ απφ φηη ζε αζηηθή πνπ απηφ ίζσο
νθείιεηαη φηη ζηελ ππεξαζηηθή νδφ πνπ ηπραίλεη λα νδεγεί πην ζπρλά έρεη
αξθεηέο αηέιεηεο ζην ζρεδηαζκφ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ
απφηνκσλ ζηξνθψλ ζεκαληηθά.
εκείσζε: Αλ απεηθνληζηνχλ θαη ηα δηαγξάκκαηα απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ
θαη επηβξαδχλζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ηζρχεη ην ίδην γηα θάζε ηχπν νδνχ.
(Ληγφηεξεο απφηνκεο θηλήζεηο ζε απηνθηλεηφδξνκν θαη πεξηζζφηεξεο ζε
αζηηθή νδφ.)
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Γηάγξακκα 4.7.: Μέζε επηηάρπλζε θαη Μέζε επηβξάδπλζε αλά νδεγφ
2
1,5
1
0,5

-0,5

p_104
p_141
p_151
p_182
p_197
p_22
p_239
p_251
p_266
p_273
p_284
p_308
p_326
p_333
p_36
p_366
p_377
p_384
p_41
p_49
p_76
p_92
s_10
s_146
s_19

0

-1
-1,5
-2
-2,5

Άθροιςμα από av_avaccel/μζςηεπιτάχυνςη_χλμ/h/s
Άθροιςμα από av_avdecel/μζςηεπιβραδυνςη

Παξαηεξείηαη φηη ε κέζε επηηάρπλζε γηα φινπο ηνπο νδεγνχο είλαη πεξίπνπ ε
ίδηα κε ηελ κέζε επηβξάδπλζε. Γειαδή ν νδεγφο πνπ επηηαρχλεη
πεξηζζφηεξν, επηβξαδχλεη θαη πεξηζζφηεξν. Δπηπιένλ ελψ ν αξηζκφο ησλ
απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ησλ επηβξαδχλζεσλ, εδψ ε
κέζε επηηάρπλζε έρεη ιίγν κηθξφηεξεο ηηκέο απφ ηελ επηβξάδπλζε.
Γηάγξακκα 4.8.: Μέζε ηηκή κέζσλ επηηαρχλζεσλ γηα θάζε ηχπν νδνχ αλά
Οδεγφ.
3,5

Άθροιςμα
από
av_av_accel
_urban

3
2,5

Άθροιςμα
από
av_av_accel
_rural

2
1,5
1

Άθροιςμα
από
av_av_accel
_highway

0,5

p_104
p_141
p_151
p_182
p_197
p_22
p_239
p_251
p_266
p_273
p_284
p_308
p_326
p_333
p_36
p_366
p_377
p_384
p_41
p_49
p_76
p_92
s_10
s_146
s_19

0
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Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη νη νδεγνί φηαλ θηλνχληαη ζε
απηνθηλεηφδξνκν έρνπλ πνιχ ρακειφηεξεο επηηαρχλζεηο απφ θάζε άιιν ηχπν
νδνχ. Απηφ πξνθαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ κεγαιχηεξσλ
ηαρπηήησλ ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν αιιά θαη ηηο ζπλερείο ξνήο πνπ επηηξέπεη
ηελ δηαηήξεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη ζπρλά κεγάιεο
απμνκεηψζεηο. Απφ ηελ άιιε νη νδεγνί φηαλ θηλνχληαη ζε αζηηθή νδφ ηείλνπλ
λα νδεγνχλ πην απφηνκα θαη κε λα έρνπλ κεγαιχηεξεο κέζεο επηηαρχλζεηο
απφ θάζε άιιν ηχπν νδνχ. Όηαλ νδεγνχλ ζε ππεξαζηηθή νδφ ε ζπκπεξηθνξά
ηνπο ηείλεη λα είλαη ζαλ εθείλε ησλ αζηηθψλ νδψλ, αιιά θάπσο βειηησκέλε
ζηελ πιεηνςεθία ησλ νδεγψλ. Απηφ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο νδεγνχο
αλεμαηξέησο.
Γηάγξακκα 4.9.: Πνζνζηφ κέζεο ρξήζεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ αλά κεηαθίλεζε
θαη πνζνζηφ κέγηζηεο ρξήζεο θηλεηνχ ζε θάπνηα κεηαθίλεζε αλά Οδεγφ
1,2
Άθροιςμα από av_mobileUsage/χρήςηκινητοφ/%
Άθροιςμα από max_mobileUsage/χρήςηκινητοφ/%
1

0,8

0,6

0,4

0,2

p_104
p_141
p_151
p_182
p_197
p_22
p_239
p_251
p_266
p_273
p_284
p_308
p_326
p_333
p_36
p_366
p_377
p_384
p_41
p_49
p_76
p_92
s_10
s_146
s_19

0

Παξαηεξείηαη φηη θαηά κέζν φξν νη νδεγνί ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ηνπο ελψ
νδεγνχλ πεξίπνπ 20% ζε θάζε κεηαθίλεζε ελψ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία
κεηαθίλεζε πνπ νη πεξηζζφηεξνη νδεγνί ην έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζε πνζνζηφ
κεγαιχηεξν ηνπ 80%. Δπηπιένλ λα ζεκεησζεί πσο φινη νη νδεγνί είραλ
κεηαθίλεζε πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν.
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Γηάγξακκα 4.10.: Πνζνζηφ κέζεο ρξήζεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ αλά κεηαθίλεζε
ζε θάζε ηχπν νδνχ ρσξηζηά αλά Οδεγφ
0,4
Άθροιςμα από
av_mobileUsage_urban
Άθροιςμα από
av_mobileUsage_rural
Άθροιςμα από
av_mobileUsage_highway

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

s_19

s_10

s_146

p_92

p_76

p_49

p_41

p_384

p_377

p_366

p_36

p_333

p_326

p_308

p_284

p_273

p_266

p_251

p_22

p_239

p_197

p_182

p_151

p_141

p_104

0

Απφ ην δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη νη νδεγνί ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην
θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν ελψ νδεγνχλ ζε αζηηθή νδφ, ελψ αξθεηά ιηγφηεξν φηαλ
θηλνχληαη ζε απηνθηλεηφδξνκν.

4.3.2.2. Γεληθά ζρόιηα - Παξαηεξήζεηο
Δμεηάδνληαο ηα αλσηέξσ δηαγξάκκαηα πξνθχπηνπλ νη εμήο βαζηθέο
παξαηεξήζεηο:
 Μεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηε δηάξθεηα θίλεζεο από ηελ δηάξθεηα
δηαδξνκήο εκθαλίδνληαη ζε αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο νδνχο, ελψ ζηνπο
απηνθηλεηφδξνκνπο νη δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο γηα φινπο ηνπο
νδεγνχο. Απηφ πηζαλφλ ζπκβαίλεη γηαηί ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο δελ
ππάξρνπλ νη θαζπζηεξήζεηο απφ ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο.
 Οη νδεγνί πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα επηηαρύλνπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο
απόηνκα είλαη θαη εθείλνη πνπ επηβξαδύλνπλ πην ζπρλά απφηνκα.
Δλδερνκέλσο ζπκβαίλεη απηφ ιφγν ηνπ φηη νη νδεγνί πνπ επηηαρχλνπλ
πεξηζζφηεξν γηα λα ζηακαηήζνπλ ζχληνκα θαη λα κελ δεκηνπξγεζεί
αηχρεκα πξέπεη λα επέκβνπλ δξαζηηθά θαη απφηνκα.
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 Οη νδεγνί επηηαρύλνπλ απόηνκα πνιύ πην ζπρλά από όηη
επηβξαδύλνπλ απόηνκα, πηζαλφλ γηαηί βιέπνληαο ηελ νδφ κε κηθξή
θίλεζε ζέινπλ λα θηάζνπλ γξήγνξα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη
επηηαρχλνπλ, ελψ φηαλ ζέινπλ λα ζηακαηήζνπλ, αξθεηή ψξα πξηλ
βιέπνπλ νρήκαηα αθηλεηνπνηεκέλα κπξνζηά ηνπο θαη ζηαδηαθά
κεηψλνπλ ηαρχηεηα.
 Οη νδεγνί κε κεγάιν κέζν όξν απόηνκσλ επηηαρύλζεσλ είλαη θαη
εθείλνη κε κεγάιν αξηζκό κέγηζησλ επηηαρχλζεσλ ζε θάπνηα
κεηαθίλεζε. Οη νδεγνί πνπ ζα επηηαρχλνπλ πνιιέο θνξέο απφηνκα ζε
κία ηνπο κεηαθίλεζε είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα επηηαρχλνπλ ζε θάζε ηνπο
κεηαθίλεζε πνιιέο θνξέο.
 Οη απφηνκεο ζηξνθέο φηαλ νη νδεγνί θηλνχληαη ζε απηνθηλεηφδξνκν είλαη
ειάρηζηεο θαη πνιχ ιηγφηεξεο απφ θάζε άιιν ηχπν νδνχ. ε αζηηθή νδφ
παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξεο απφηνκεο ζηξνθέο. ηελ ππεξαζηηθή
νδφ ε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ ηείλεη λα είλαη φκνηα κε εθείλε ζηηο
αζηηθέο νδνχο, αιιά θάπσο βειηησκέλε ζηελ πιεηνςεθία ησλ νδεγψλ.
ε απηφ ελδερνκέλσο λα βνεζάεη θαη ην γεγνλφο φηη νη απηνθηλεηφδξνκνη
είλαη θαιχηεξα ζρεδηαζκέλνη θαη πην πξνζεγκέλνη, αθνχ ζε απηνχο ηνπο
δξφκνπο αλακέλνληαη κεγάιεο ηαρχηεηεο.
 Η κέζε επηηάρπλζε γηα φινπο ηνπο νδεγνχο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα (ιίγν
κηθξφηεξε) απφ ηελ κέζε επηβξάδπλζε.
 Οη νδεγνί φηαλ θηλνχληαη ζε αζηηθή νδφ ηείλνπλ λα νδεγνχλ πην απφηνκα
θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξεο κέζεο επηηαρχλζεηο, ελψ νη νδεγνί φηαλ
θηλνχληαη ζε απηνθηλεηφδξνκν έρνπλ πνιχ ρακειφηεξεο επηηαρχλζεηο,
ελδερνκέλσο δηφηη ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο νη νδεγνί δηαηεξνχλ
ζηαζεξή ηαρχηεηα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα . ηελ ππεξαζηηθή
νδφ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ηείλεη λα είλαη ιίγν θαιχηεξε απφ εθείλε ησλ
αζηηθψλ νδψλ.
 Οη νδεγνί ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν ελψ
νδεγνχλ ζε αζηηθή νδφ, ελψ αξθεηά ιηγφηεξν φηαλ θηλνχληαη ζε
απηνθηλεηφδξνκν. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη ζηηο αζηηθέο νδνχο
ν νδεγφο θηλείηαη κε πην κηθξή ηαρχηεηα θαη πξαγκαηνπνηεί
πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο.
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4.3.3. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην εηδηθό ζηαηηζηηθό πξόγξακκα
Μεηά ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ πηλάθσλ ζην ινγηζκηθφ Microsoft Excel, ηα
ζηνηρεία κεηαθέξζεθαλ ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS
Statistics. Η εηζαγσγή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ζην πεδίν δεδνκέλσλ
(data view), ην νπνίν δέρεηαη ζηνηρεία κφλν αξηζκεηηθήο κνξθήο. ηε
ζπλέρεηα θαζνξίζηεθε ζην πεδίν κεηαβιεηψλ (variable view) ην φλνκα, ν
ηχπνο, ν αξηζκφο ησλ ςεθίσλ θάζε κεηαβιεηήο θαη ην αλ ε κεηαβιεηή είλαη
ζπλερήο (scale) ή δηαθξηηή (nominal ή ordinal). Δπηζεκαίλεηαη φηη nominal
νλνκάδεηαη κηα κεηαβιεηή φηαλ νη απαληήζεηο ηεο παξνπζηάδνληαη βάζεη
θαηάηαμεο.

Δηθφλα 4.5.: Παξάδεηγκα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ.
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Δηθφλα 4.6.: Παξάδεηγκα θαζνξηζκνχ κεηαβιεηψλ ζην ινγηζκηθφ.
Αξρηθά ειέγρεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Όιεο νη
επηιεγκέλεο κεηαβιεηέο αλαιχνληαη αλά δεχγε θαη πξνθχπηνπλ νη
ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearson θαη Spearman. Οη ζπληειεζηέο θπκαίλνληαη
απφ -1.00 πνπ ζεκαίλεη ηειεία αληηζηξφθσο ζπζρέηηζε έσο +1.00 πνπ
ζεκαίλεη ηέιεηα αλάινγε ζπζρέηηζε, ελψ ν ζπληειεζηήο 0.00 δειψλεη ηειεία
αζπζρέηηζηεο κεηαβιεηέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη παξά ηνπο νξηζκνχο απηνχο δελ
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο απνδνρήο ή απφξξηςεο δεχγνπο
κεηαβιεηψλ πξνο αλάιπζε, παξά κφλν ε θξίζε ηνπ εξεπλεηή. Γεληθψο, δελ
επηιέγεηαη λα ππάξρνπλ ζηνλ κνληέιν κεηαβιεηέο κε πςειή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηνπο.
ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κε ηελ
εμαξηεκέλε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη επηζπκεηφ νη θάζε αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή πνπ επηιέγεηαη λα έρεη πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ εμαξηεκέλε γηα λα
ηελ πξνζδηνξίδεη ζσζηά.
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Σα βήκαηα ησλ εληνιψλ γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη: Analyze -> Correlate ->
Bivariate θαη έπεηηα επηιέγνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ είλαη επηζπκεηφ λα
δηεξεπλεζνχλ.

Δηθφλα 4.7.: Γηαδηθαζία ζπζρέηηζεο κεηαβιεηψλ.
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Δηθφλα 4.8: Δπηινγή κεηαβιεηψλ θαη είδνο ζπζρέηηζεο.

Σέινο πξαγκαηνπνηήζεθε ε θχξηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κε ζηφρν ηελ
αλάπηπμε ησλ ηειηθψλ κνληέισλ. Δμεηάζηεθαλ δχν αλαιχζεηο, ε γξακκηθή θαη
ε ινγαξηζκνθαλνληθά παιηλδξφκεζε. Καη γηα ηηο δχν αθνινπζήζεθαλ ηα ίδηα
εμήο βήκαηα: Analyze -> Regression -> Linear, κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη ε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ δεχηεξε θνξά ήηαλ εθθξαζκέλε ζε ινγάξηζκν.
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Δηθφλα 4.9.: Δπηινγή γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο
Αθνχ επηιέρζεθε ν ηξφπνο αλάιπζεο πξνζδηνξίζηεθαλ ε εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή (dependent) θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ( independent(s) ) θαη
επηιέρζεθε ν έιεγρνο πνπ ζέινπκε λα γίλεη.
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Δηθφλα 4.10.: Δπηινγή κεηαβιεηψλ
ηα επφκελα θεθάιαηα ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ηεο
Αλάιπζεο Παξαγφλησλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ πξνηχπσλ, ηα απνηειέζκαηα
απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κε ηε γξακκηθή παιηλδξφκεζε, θαζψο θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ραξαθηεξηζηηθψλ
νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ θαη ηελ κέζε ηαρχηεηα ηνπ.
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5. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ

5.1. Δηζαγσγή
ην θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο
ηεο κεζνδνινγίαο, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε χζηεξα απφ ηε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζπλαθψλ εξεπλψλ, ηελ παξνπζίαζε ηνπ
ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ θαη ηελ πεξηγξαθή ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ παξνχζα
Δξγαζία.
Η κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
εξγαζίαο, ε νπνία παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 3 κε ηίηιν
„‟Θεσξεηηθφ ππφβαζξν‟‟ είλαη ε γξακκηθή παιηλδξόκεζε (linear regression).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα
πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη παξνπζηάδεηαη
ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαηάιιεισλ κνληέισλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ
παξνπζίαζε δεηεκάησλ αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο
αληηκεηψπηζεο ηνπο. Αλαπφζπαζην κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ απνηεινχλ νη
ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ησλ
καζεκαηηθψλ κνληέισλ.
5.2. Αλάπηπμε κνληέισλ πξόβιεςεο κέζεο ηαρύηεηαο νδεγνύ
ην ππνθεθάιαην απηφ, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαρύηεηα πνπ
αλαπηύζζεη θάζε νδεγόο. θνπφο ηεο αλάιπζεο κε ηελ κέζνδν ηεο
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη λα ππνινγηζζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
κνληέια θαη λα εληνπηζηνχλ νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ
ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ ζην δξφκν.
5.2.1. Γεδνκέλα εηζόδνπ - Καζνξηζκόο Μεηαβιεηώλ
ηα ζηαηηζηηθά κνληέια πξνζδηνξηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ νδεγνχ κε ηε
ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, πνπ θαηαγξάθεη δηάθνξα ζηνηρεία γηα ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν νδήγεζεο ηνπ θάζε νδεγνχ, εμεηάζζεθαλ φιεο νη
κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ππνθεθάιαην 4.2.2.
Η βάζε δεδνκέλσλ πνπ εηζαγφηαλ ζην ινγηζηηθφ πξφγξακκα απνηεινχηαλ
απφ γξακκέο, πνπ ήηαλ νη νδεγνί θαη επεμεξγάζηεθε ζχκθσλα κε ηε
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δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, φπνπ
θαζνξίζζεθε ην φλνκα θαη ν ηχπνο ησλ κεηαβιεηψλ.
εκεηψλεηαη φηη ηα ηειηθά κνληέια πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ απνηέιεζκα κηαο
ζεηξάο δνθηκψλ, θαηά ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθε κεγάινο αξηζκφο καζεκαηηθψλ
κνληέισλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ζπλδπαζκνχο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ
θαηαγξάθεθαλ. Σα κνληέια απηά αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα
ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ (Wald, πηζαλνθάλεηα, θιπ.), φπσο απηνί έρνπλ
αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αιιά θαη κε βάζε ηε ινγηθή εμήγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ. ηηο δνθηκέο απηέο απνξξίθζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ
απνδείρζεθαλ φηη δελ έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή. Με απηή ηε
δηαδηθαζία δηαδνρηθψλ δνθηκψλ θαη απφξξηςεο κνληέισλ πξνέθπςαλ ηα
καζεκαηηθά κνληέια κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο,
φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα.
5.2.2. πζρέηηζε κεηαβιεηώλ
Γηεξεπλήζεθε, επίζεο, ε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ γηα λα επηιεγεί ην
θαιχηεξν κνληέιν. Πξαθηηθά εθείλν πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε κέγηζηε δπλαηή
ζπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη κεδεληθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Η δηεξεχλεζε απηή έγηλε κε
ηελ εηζαγσγή ηνπ πίλαθα ησλ επηιερζέλησλ κεηαβιεηψλ ζην εηδηθφ ζηαηηζηηθφ
ινγηζκηθφ SPSS 21, θαη ηηο εληνιέο: Analyze => Correlate => Bivariate =>
Δπηινγή κεηαβιεηψλ ζην Variables => OK (Δηθφλεο 4.3 θαη 4.4)
Οη κεηαβιεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηεο
παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο εηζάγνληαη ζην πεδίν Variables. Απφιπηεο
ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο θνληά ζηε κνλάδα δείρλνπλ ηζρπξή
ζπζρέηηζε, ελψ ηηκέο θνληά ζην κεδέλ θαλεξψλνπλ αλχπαξθηε ζπζρέηηζε
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.
ηε ζπλέρεηα, ην απνηέιεζκα ηεο ζπζρέηηζεο κεηαβιεηψλ, εηζάρζεθε ζε
θχιιν ππνινγηζκνχ Excel κε ηε κνξθή πίλαθα, φπνπ επεμεξγάζηεθε γηα λα
είλαη πην γξήγνξα θαηαλνεηφ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ αλάπηπμε ελφο
καζεκαηηθνχ κνληέινπ, απαηηείηαη ε κε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηφ. πλεπψο νη
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ εκθάληζαλ πςειή ζπζρέηηζε (κεγαιχηεξε απφ
0.6) δελ ειήθζεζαλ ππφςε ζηα ηειηθά κνληέια ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο
επίδνζεο, φπσο απηφο πξνέθπςε απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο νδήγεζεο.
Αθνχ
βξέζεθαλ
νη
ζπληειεζηέο
ζπζρέηηζεο
ησλ
κεηαβιεηψλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηινγή ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ νη νπνίεο δελ
ζπζρεηίδνληαη κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην
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κνληέιν ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζην παξφλ Κεθάιαην. Η επηινγή απηή έγηλε κε
ηελ παξαδνρή φηη νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ
είλαη ζεκαληηθέο ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη δελ είλαη δπλαηφ λα
παξαιεηθζνχλ θαζψο ζπλήζσο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαρχηεηα θάζε νδεγνχ.
5.2.3. Μνληέια Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο
Η επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, βαζίζηεθε αθελφο ζην
γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεηαη (εμαξηεκέλε) είλαη ζπλερήο θαη
αθεηέξνπ ζην φηη ε θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή καο
εμαξηάηαη γξακκηθά απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ε
κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη νλνκάδεηαη πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε
(multiple linear regression).Η δηαδηθαζία ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο,
ζην SPSS εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο αθνινπζίαο ησλ εληνιψλ: analyze →
regression→ linear.
Σε κεηάβαζε ζηελ επηινγή linear δηαδέρεηαη ν θαζνξηζκόο ησλ
εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ. Η 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). 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 γξάθνληαη εθεί.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειηθά κνληέια πνπ πξνέθπςαλ
ήηαλ απνηέιεζκα κηαο ζεηξάο δνθηκψλ, θαηά ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθαλ αξθεηά
καζεκαηηθά κνληέια πνπ πεξηειάκβαλαλ ζπλδπαζκνχο φισλ ησλ
κεηαβιεηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ αλσηέξσ. Σα κνληέια απηά αμηνινγήζεθαλ
κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ, φπσο απηνί έρνπλ
αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν), αιιά θαη κε
βάζε ηε ινγηθή εμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη βεβαίσο
ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο
αλάιπζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ κνληέινπ.
Αλαθέξεηαη φηη θάζε θνξά πνπ εμεηαδφηαλ θάπνην ζηαηηζηηθφ πξφηππν,
ρξεζηκνπνηνχληαλ, αξρηθά, φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα
απνξξίπηνληαλ φζεο είραλ t κηθξφηεξν απφ 1.69. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ηειηθά
απνηειέζκαηα επηιέρζεθαλ έπεηηα απφ πνιιέο δνθηκέο. Σν πην ζπρλφ
πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ε ρακειή ζεκαληηθφηεηα (t<<1.69).
Σα ηειηθά κνληέια, πνπ πιεξνχλ φινπο ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο
παξνπζηάδνληαη ζηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ.
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Η εμίζσζε ε νπνία απνηππψλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εμαξηεκέλε θαη ηηο
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έρεη ηε γεληθφηεξε κνξθή:
yi = β0 + β1x1i + β2x2i + ⋯ + βλxλi + εi
χκθσλα κε ην Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν ηνπ θεθαιαίνπ 3, ζε θάζε κνληέιν ζα
πξέπεη λα ειεγρζνχλ νη παξαθάησ παξάγνληεο:
 Oη ηηκέο θαη ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηώλ παιηλδξόκεζεο 𝛃𝐢 λα
κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ινγηθά.
 Ο ζηαζεξόο όξνο ηεο εμίζσζεο (Constant) πνπ εθθξάδεη ην ζχλνιν
ησλ παξακέηξσλ πνπ δε ιήθζεθαλ ππφςε, λα είλαη θαηά ην δπλαηφ
κηθξφηεξνο.
 Σν επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο (Sig-Significance) λα είλαη κηθξφηεξν απφ
5%.
 O ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (Adjusted R square) λα είλαη θαηά ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξνο (ηδαληθά κεγαιχηεξνο ηνπ 0.4) θαη ηαπηφρξνλα φρη
πνιχ πςειφο (κηθξφηεξε ηνπ 0.85) θαζψο πνιχ πςειφ R² ππνδειψλεη
πσο ζπζρεηίδνληαη φκνηα ζηνηρεία νπφηε θαη δελ πξνθχπηνπλ
ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα.
Δθηφο απφ ηνπο καζεκαηηθνχο ειέγρνπο, ν απψηεξνο ζθνπφο θάζε κνληέινπ
είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα πξνβιέπεη κε ζρεηηθή αθξίβεηα ην θαηλφκελν ην
νπνίν πεξηγξάθεη.
Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ, ινηπφλ, νη ζηφρνη ηηο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο, αλαπηχρζεθαλ ηζ παξαθάησ ζηαηηζηηθά κνληέια πνπ
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα:
 Μνληέιν 1 - Πξφβιεςε κέζεο ηαρχηεηαο νδεγνχ
 Μνληέιν 2.1. - Πξφβιεςε κέζεο ηαρχηεηαο νδεγνχ
θξίζηκσλ σξψλ.
 Μνληέιν 2.2. - Πξφβιεςε κέζεο ηαρχηεηαο νδεγνχ
θξίζηκσλ σξψλ.
 Μνληέιν 3.1. - Πξφβιεςε κέζεο ηαρχηεηαο νδεγνχ
θξίζηκσλ σξψλ.
 Μνληέιν 3.2. - Πξφβιεςε κέζεο ηαρχηεηαο νδεγνχ
θξίζηκσλ σξψλ.
 Μνληέιν 3.3. - Πξφβιεςε κέζεο ηαρχηεηαο νδεγνχ
θξίζηκσλ σξψλ.

αλ νδεγεί εθηφο
αλ νδεγεί εθηφο
αλ νδεγεί εθηφο
αλ νδεγεί εθηφο
αλ νδεγεί εθηφο
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5.3. Μνληέιν 1 - Πξόβιεςε κέζεο ηαρύηεηαο νδεγνύ
5.3.1. Αλάπηπμε Μνληέινπ
Μεηά απφ πνιιέο δνθηκέο σο ην θαιχηεξν κνληέιν γηα λα εθθξαζηεί ε κέζε
ηαρχηεηα (log_av_V) ελφο νδεγνχ πξνέθπςε φηη είλαη εθείλν κε αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο:
o ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα (av_totaldist)
o ν κέζνο αξηζκφο απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ (av_ha)
o ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηβξάδπλζεο (std_avdecel)
o ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδφ (%_time_rural)
Οη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αθξίβεηα πνπ
πξνζθέξεη ην κνληέιν θαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα.
κέζε
απφζηαζε
κέζε απνζηαζε

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

απφηνκε επηηάρπλζε
ηππηθή απφθιηζε κέζεο
επηβξαδπλζεο
πνζνζηφ ρξφλνπ ζε
επαξρηαθή νδφ
ινγάξηζκνο κέζεο
ηαρπηεηαο
κέζε ηαρπηεηα

απφηνκε
επηηάρπλζε

ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηβξαδπλζεο

πνζνζηφ ηνπ
ρξφλνπ ζε
επαξρηαθή νδφ

ινγάξηζκνο
κέζεο
ηαρπηεηαο

1

,297

,117

-,388

,557

,297

1

,252

-,463

,482

,117

,252

1

-,205

,411

-,388

-,463

-,205

1

-,609

,557

,482

,411

-,609

1

,531

,452

,417

-,579

,992

Πίλαθαο 5.1. πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ - Μνληέιν 1
Model Summary

Model

R

1

,766a

R Square

Adjusted R
Square

,587

,569

Std. Error of the
Estimate
,048071281623574

Πίλαθαο 5.2. Πεξίιεςε κνληέινπ (Model Summary) - Μνληέιν 1
ANOVAa
Sum of
Squares

Model
1

Regression

df

Mean Square

F

,311

4

,078

Residual

,220

95

,002

Total

,531

99

33,696

Sig.
,000b

Πίλαθαο 5.3. Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA) - Μνληέιν 1
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Model
1
(Constant)
κέζε απνζηαζε
απφηνκε επηηάρπλζε
ηππηθή απφθιηζε κέζεο
επηβξαδπλζεο
πνζνζηφ ρξφλνπ
νδεγεζεο ζε
επαξρηαθή νδφ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΣΕΛΩΝ
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1,554

,040

,004

,001

,012

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.
38,873

,000

,345

4,772

,000

,006

,150

1,965

,052

,255

,067

,261

3,803

,000

-,183

,041

-,352

-4,502

,000

Πίλαθαο 5.4. Μεηαβιεηέο ζηελ Δμίζσζε (Variables in the Equation)
Μνληέιν 1

-

Γηάγξακκα 5.1.: Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο γηα ην γεληθφ κνληέιν
Μαζεκαηηθή ζρέζε:
log_av_V = 1,554 + 0,004 av_totaldist + 0,012 av_ha + 0,255 std_avdecel 0,183 %_time_rural
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5.3.2. Πνηφηεηα κνληέινπ
ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε ηεξνχληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη.
 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 είλαη θαιφο, ίζνο κε 0,57.
 Ο έιεγρνο ηνπ t λα είλαη κεγαιχηεξνο 1,7 γηα θάζε αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή επαιεζεχεηαη.
 Οη ζηαζεξνί φξνη (βi) είλαη κηθξνί
 Οη κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν θαη ηα πξφζεκά ηνπο
εμεγνχληαη ινγηθά
Έλαο αθφκε έιεγρνο είλαη εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ
αθνινπζεί, φπνπ ν άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο zresid (Standard
residual), δειαδή ηππηθά ζθάικαηα θαη ν άμνλαο Φ ην κέγεζνο zpred
(Standard Predicted Value), δειαδή ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ κνληέινπ.

Γηάγξακκα 5.2. : πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ζθαικάησλ ζην γεληθφ κνληέιν.
Απφ ην 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. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην R2 ηφζν κηθξφηεξε
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είλαη ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο, δειαδή ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξφβιεςε
πνπ βαζίδεηαη ζηελ επζεία παιηλδξφκεζεο.
Απηφ ππνδειψλεη φηη ηεξνχληαη νη έιεγρνη ηνπ ζθάικαηνο, ψζηε λα κελ
επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ.
5.3.3. ρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ κνληέινπ
Απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ παξαπάλσ καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξνθχπηεη κία
ζεηξά απφ ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο.
 Γηα θάζε ρηιηφκεηξν πνπ απμάλεηαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη έλαο
νδεγφο, ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο απμάλεηαη θαηά 0,004 m/s.
Γειαδή φζν κεγαιχηεξε ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα δηαλχεη ν
νδεγφο, ηφζν πην πςειέο ηαρχηεηεο αλαπηχζζεη. Απηφ ελδερνκέλσο
εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ζεκαίλνπλ
πεξηζζφηεξε νδήγεζε ζην ππεξαζηηθφ νδηθφ δίθηπν φπνπ νη ηαρχηεηεο
θπθινθνξίαο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη πςειφηεξεο.
 Γηα κία επηπιένλ απφηνκε επηηάρπλζε, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο
κέζεο ηαρχηεηαο θαηά 0,012m/s. Πηζαλφλ απηφ λα ζπκβαίλεη γηαηί γηα λα
επηηαρχλεη ν νδεγφο παηάεη ην γθάδη πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα λα
απμάλεηαη θαη ε ηαρχηεηα.
 Γηα αχμεζε κηαο κνλάδαο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο κέζεο
επηβξάδπλζεο, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαηά 0,255
m/s, πηζαλφλ γηαηί ε αχμεζε απηή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο κέζεο
επηβξάδπλζεο νθείιεηαη ζηελ απμνκείσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη άξα φζν
πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλαπηχζζνληαη ηφζν κεγαιψλεη θαη ε ηππηθή
απφθιηζε ηεο κέζεο επηβξάδπλζεο.
 Γηα 1% αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαλχεη ν νδεγφο ζε αζηηθή νδφ,
κεηψλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαηά -0,183 m/s.
Δλδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηηο αζηηθέο νδνχο πην
ζπρλά ζπλαληάηαη ζπκθφξεζε θαη πην ζπρλά κεηψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηά
ηνπο ιφγσ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο.
5.3.4.ρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ ζην γεληθφ κνληέιν
ην ζεκείν απηφ θξίζεθε ζεκαληηθφο ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ επηξξνήο
ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ ζηελ εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή, δειαδή απηή ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο επίδνζεο. Ο βαζκφο επηξξνήο
ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ εθθξάδεηαη πνζνηηθά κέζσ ηνπ κεγέζνπο ηεο
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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
(Xi). Η 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 επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ σο πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ πξνθαιεί ε θαηά 1% κεηαβνιή ηεο αλεμάξηεηεο.
Η ζρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ, πνπ
αλαπηχρζεθε, ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε:
𝑒𝑖 =

𝛥𝑌𝑖 𝑋𝑖
𝑋𝑖
= 𝛽𝑖
𝛥𝑋𝑖 𝑌𝑖
𝑌𝑖

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 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 κνληέινπ ζε φηη αθνξά ζηελ επηξξνή ηνπο ζηελ εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή.
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Ανεξάρτητεσ
Μεταβλητζσ
βi
κέζε απνζηαζε
απφηνκε επηηάρπλζε
ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηβξαδπλζεο
πνζνζηφ ρξφλνπ
νδεγεζεο ζε
επαξρηαθή νδφ

Μζςη ταχφτητα οδήγηςησ
χετική επιρροή
ei
ei*
t
,004

4,772

,182

5,222

,012

1,965

,035

1,000

,255

3,803

,194

5,579

-,183

-4,502

-,174

-0,200

Πίλαθαο 5.5.: ρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην γεληθφ
κνληέιν
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
κεηαβιεηή.
Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ ζρεηηθέο επηξξνέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ
ζην κνληέιν, γηα ηνλ δείθηε ζπλνιηθήο επίδνζεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηβξάδπλζεο»
είλαη ε κεγαιχηεξε ζε ζχγθξηζε θαη κε ηηο ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο. Απηφ δείρλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο
επηβξάδπλζεο ζηνλ δείθηε ζπλνιηθήο επίδνζεο. Η ηηκή ηεο επηξξνήο
είλαη 0,194.
 Η κεηαβιεηή «απφηνκε επηηάρπλζε» εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξε επηξξνή
ζην κνληέιν. πγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή κε ηελ
κεγαιχηεξε επηξξνή, επεξεάδεη ην κνληέιν 5,5 θνξέο ιηγφηεξν.
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «κέζε απφζηαζε» είλαη πνιχ θνληά κε ηελ
κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή. Η ηηκή ηεο επηξξνήο είλαη 0,182,
δειαδή πνιχ ιίγν κηθξφηεξε απφ ηελ επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο κε ηελ
κεγαιχηεξε επηξξνή πνπ είλαη 0,194
 Η επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ «πνζνζηφ ρξφλνπ νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή
νδφ» θαη «κέζε απφζηαζε» είλαη 5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ επηξξνή
ηεο κεηαβιεηήο «απφηνκε επηηάρπλζε».
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5.3.5. Αλάιπζε επαηζζεζίαο
Με ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ησλ αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, πνπ πξνβιέπεη ην κνληέιν ηεο
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, αλαπηχρζεθαλ ηα δηαγξάκκαηα επαηζζεζίαο. Σα
ζπγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα πεξηγξάθνπλ ηελ επαηζζεζία ηεο εμεηαδφκελεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (κέζε ηαρχηεηα) φηαλ κεηαβάιιεηαη κηα εθ ησλ
αλεμάξηεησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ θαη νη ππφινηπεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο.
ηελ ζπλέρεηα ζα απεηθνληζηνχλ ηα δηαγξάκκαηα κφλν γηα ην κνληέιν πνπ
πξνβιέπεη ηελ ηαρχηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο νδνχ θαη απφ ηνλ αλ
είλαη εληφο ή εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ. Γηα ηα ππφινηπα κνληέια ηζρχνπλ
πεξίπνπ ηα ίδηα θαη γηα απηφ δελ πεξηέρνληαη ζηελ Γηπισκαηηθή Δξγαζία.
Γηάγξακκα 5.3.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο κέζε απφζηαζε γηα:

av_ha=0.2 θαη av_ha=5

std_avdecel=0.34

%time_rural=0.52



Mζςη ταχφτητα / μζςη απόςταςη

55
53

av_speed

51
49
47
45
43
41

av_ha=0.2

39
av_ha=5

37
35
0

5

10

15

20
av_totaldist

25

30

35

40
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Γηάγξακκα 5.4.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο κέζε απφζηαζε γηα:

av_ha=1.71

std_avdecel=0.2 θαη std_avdecel=0,5

%time_rural=0.52



Mζςη ταχφτητα / μζςη απόςταςη
55
53
51
av_speed

49
47
45
43
41

std_avdeccel=0.2

39
std_avdeccel=0.5

37
35
0

5

10

15

20

25

30

35

av_totaldist

Γηάγξακκα 5.5.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο κέζε απφζηαζε γηα:

av_ha=1,71

std_avdecel=0.34

%time_rural=0.15 θαη %time_rural=0,80



Mζςη ταχφτητα / μζςη απόςταςη

65
60

av_speed

55
50
45
40
%time_rural=0.15

35

%time_rural=0.80

30
25
0

5

10

15

20
av_totaldist

25

30

35

40
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Γηάγξακκα 5.6.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο κέζε απφηνκε επηηάρπλζε:

av_totadist=7 θαη av_totadist=30

std_avdecel=0.34

%time_rural=0.52

Mζςη ταχφτητα / μζςη απότομη επιτάχυνςη

65
60

av_speed

55
50
45
40
35

av_totalist=7

30

av_totalist=30

25
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

av_ha



Γηάγξακκα 5.7.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο κέζε απφηνκε επηηάρπλζε γηα:

av_totadist=15,43

std_avdecel=0.2 θαη std_avdecel=0,5

%time_rural=0.52

65

Mζςη ταχφτητα / μζςη απότομη επιτάχυνςη

60

av_speed

55
50
45
40
35

std_avdeccel=0.2

30
av_avdeccel=0.5
25
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

av_ha
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Γηάγξακκα 5.8.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο κέζε απφηνκε επηηάρπλζε γηα:

av_totadist=15,43

std_avdecel=0.34

%time_rural=0.15 θαη %time_rural=0,80



Mζςη ταχφτητα / μζςη απότομη επιτάχυνςη
65,00
60,00

av_speed

55,00
50,00
45,00
40,00
35,00

%time_rural=0.15

30,00

%time_rura=0.80

25,00
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

av_ha


Γηάγξακκα 5.9.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο κέζε ηππηθή απφθιηζε
επηηάρπλζεο γηα:

av_totadist=7 θαη av_totadist=30

av_ha=1,71

%time_rural=0.52

Μζςη ταχφτητα/τυπική απόκλιςη μζςησ
επιτάχυνςησ

60,00

av_speed

55,00
50,00
45,00
av_totaldist=7
40,00
av_totaldist=30
35,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40
0,50
std_avdeccel

0,60

0,70

0,80
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Γηάγξακκα 5.10.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο κέζε ηππηθή απφθιηζε
επηηάρπλζεο γηα:

av_totadist=15,43

av_ha=0,15 av_ha=5

%time_rural=0.52

Μζςη ταχφτητα/τυπική απόκλιςη μζςησ
επιτάχυνςησ

60,00

av_speed

55,00
50,00
45,00
av_ha=0.15

40,00

av_ha=5
35,00
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

std_avdeccel


Γηάγξακκα 5.11.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο κέζε ηππηθή απφθιηζε
επηηάρπλζεο γηα:

av_totadist=15,43

av_ha=1,71

%time_rural=0.15 θαη %time_rural=0,80

Μζςη ταχφτητα/τυπική απόκλιςη μζςησ
επιτάχυνςησ

60,00

av_speed

55,00
50,00
45,00
40,00
%time_rural=0.15
35,00
%time_rural=0.80
30,00
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

std_avdeccel
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Γηάγξακκα 5.12.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ
νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδφ γηα:

av_totadist=7 θαη av_totadist=30

av_ha=1,71

std_avdecel=0.34

Μζςη ταχφτητα/ποςοςτό χρόνου
οδήγηςησ ςε επαρχιακή οδό

60,00

av_speed

55,00
50,00
45,00
40,00

av_totaldist=7

35,00

av_totaldist=30

30,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40
0,50
0,60
%time_rural

0,70

0,80

0,90

1,00


Γηάγξακκα 5.13: Μέζε ηαρχηεηα πξνο ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ
νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδφ γηα:

av_totadist=15,43

av_ha=0,15 θαη av_ha=5

std_avdecel=0.2 θαη std_avdecel=0,5

Μζςη ταχφτητα/ποςοςτό χρόνου
οδήγηςησ ςε επαρχιακή οδό
60,00
av_speed

55,00
50,00
45,00
40,00

av_ha=0.15

35,00

av_ha=5

30,00
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

%time_rural
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Γηάγξακκα 5.14.: Μέζε ηαρχηεηα πξνο ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ
νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδφ γηα:

av_totadist=15,43

av_ha=1,71

std_avdecel=0.2 θαη std_avdecel=0,8

70,00

Μζςη ταχφτητα/ποςοςτό χρόνου
οδήγηςησ ςε επαρχιακή οδό

av_speed

65,00

std_adveccel=0.2

60,00

std_avdeccel=0.8

55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
0,10

0,20

0,30

0,40

0,50
0,60
%time_rural

0,70

0,80

0,90

1,00

πλνιηθφο ζρνιηαζκφο Γηαγξακκάησλ
ε φια ηα δηαγξάκκαηα, φπνηα κεηαβιεηή θαη λα κεηαβιεζεί, πξνθχπηνπλ δχν
θακπχιεο ζρεδφλ παξάιιειεο. Γηα ηα δηαγξάκκαηα ''Μέζεο ηαρχηεηαο πξνο
κέζεο απφζηαζεο'', ''Μέζεο ηαρχηεηαο πξνο κέζεο ηππηθήο απφθιηζεο
επηηάρπλζεο'' θαη ''Μέζεο ηαρχηεηαο πξνο κέζεο ηππηθήο απφθιηζεο
επηηάρπλζεο'' νη δχν ζρεδφλ παξάιιειεο θακπχιεο έρνπλ απμεηηθή ηάζε. Η
δηαθνξά ησλ θακππιψλ απμάλεηαη, φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηεο εθάζηνηε
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. Αληίζεηα, γηα ηα δηαγξάκκαηα ηεο ''Μέζεο ηαρχηεηαο
πξνο ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδφ'' νη δχν ζρεδφλ
παξάιιειεο θακπχιεο έρνπλ πησηηθή ηάζε. Η δηαθνξά ησλ θακππιψλ
κεηψλεηαη, φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηεο εθάζηνηε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο.
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5.4. Μνληέιν 2.1. - Πξόβιεςε κέζεο ηαρύηεηαο νδεγνύ αλ νδεγεί εθηόο
θξίζηκσλ σξώλ.
5.4.1. Αλάπηπμε Μνληέινπ
Μεηά απφ πνιιέο δνθηκέο σο ην θαιχηεξν κνληέιν γηα λα εθθξαζηεί ε κέζε
ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ (log_av_V) πξνέθπςε φηη
είλαη απηφ κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο:
o ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα (av_totaldist)
o ν κέζνο αξηζκφο απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ (av_ha)
o ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηβξάδπλζεο (std_avdecel)
o ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδφ (%_time_rural)
Οη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αθξίβεηα πνπ
πξνζθέξεη ην κνληέιν θαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Correlations
κέζε
απνζηαζε
κέζε απνζηαζε

απφηνκε ηππηθή απφθιηζή κέζεο
επηηάρπλζε
επηβξαδπλζεο

πνζνζηφ ηνπ
ρξφλνπ νδεγεζεο
ζε επαξρηαθή νδφ

ινγάξηζκνο
κέζεο ηαρπηεηαο

Pearson
Correlation

1

,589

-,144

-,578

,588

Pearson
Correlation

,589

1

,020

-,481

,564

ηππηθή απφθιηζή κέζεο Pearson
επηβξαδπλζεο
Correlation

-,144

,020

1

-,027

,109

πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ
νδεγεζεο ζε
ππεξαζηηθή νδφ

Pearson
Correlation

-,578

-,481

-,027

1

-,695

ινγάξηζκνο κέζεο
ηαρπηεηαο

Pearson
Correlation

,588

,564

,109

-,695

1

απφηνκε επηηάρπλζε

Πίλαθαο 5.6. πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ - Μνληέιν 2.1.

R

Model
1

,763a

Model Summary
Adjusted R
R Square
Square
,582

,564

Std. Error of the
Estimate
,061080962096864

Πίλαθαο 5.7. Πεξίιεςε κνληέινπ (Model Summary) - Μνληέιν 2.1.
ANOVAa
Sum of
Squares

Model
1

Regression

df

Mean Square

,483

4

,121

Residual

,347

93

,004

Total

,830

97

F
32,348

Sig.
,000b

Πίλαθαο 5.8. Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA) - Μνληέιν 2.1.
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Model
1

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΣΕΛΩΝ
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

(Constant)

1,726

,035

,001

,000

,014

t

Sig.
49,829

,000

,208

2,228

,028

,006

,214

2,505

,014

,070

,039

,122

1,769

,080

-,239

,043

-,468

-5,533

,000

κέζε απνζηαζε
απφηνκε επηηάρπλζε
ηππηθή απφθιηζή κέζεο
επηβξαδπλζεο
πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ
νδεγεζεο ζε ππεξαζηηθή
νδφ

Πίλαθαο 5.9. Μεηαβιεηέο ζηελ Δμίζσζε (Variables in the Equation)
Μνληέιν 2.1.

-

Γηάγξακκα 5.15 : Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο γηα ην κνληέιν εθηφο
θξίζηκσλ σξψλ
Μαζεκαηηθή ζρέζε:
log_av_V = 1,726 + 0,001 av_totaldist + 0,014 av_ha + 0,07 std_avdecel 0,239 %_time_rural
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5.4.2. Πνηφηεηα κνληέινπ
ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε ηεξνχληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη.
 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 είλαη θαιφο, ίζνο κε 0,56.
 Ο έιεγρνο ηνπ t λα είλαη κεγαιχηεξνο 1,7 γηα θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή
επαιεζεχεηαη.
 Οη ζηαζεξνί φξνη (βi) είλαη κηθξνί.
 Οη κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν θαη ηα πξφζεκά ηνπο
εμεγνχληαη ινγηθά.
Έλαο αθφκε έιεγρνο είλαη εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ
αθνινπζεί, φπνπ ν άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο zresid (Standard
residual), δειαδή ηππηθά ζθάικαηα θαη ν άμνλαο Φ ην κέγεζνο zpred
(Standard Predicted Value), δειαδή ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ κνληέινπ.

Γηάγξακκα 5.16 : πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν εθηφο
ηνλ θξίζηκσλ σξψλ
5.4.3. ρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ κνληέινπ
Απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ παξαπάλσ καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξνθχπηεη κία
ζεηξά απφ ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο.
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 Γηα θάζε ρηιηφκεηξν πνπ απμάλεηαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη έλαο
νδεγφο, ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο απμάλεηαη θαηά 0,001
m/s.
 Γηα κία επηπιένλ απφηνκε επηηάρπλζε, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο
κέζεο ηαρχηεηαο θαηά 0,014m/s.
 Γηα αχμεζε κηαο κνλάδαο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο κέζεο
επηβξάδπλζεο, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαηά
0,07 m/s.
 Γηα 1% αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαλχεη ν νδεγφο ζε αζηηθή νδφ,
κεηψλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαηά -0,239 m/s.
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο
ζπζρεηίδεηαη κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, είλαη νη ίδηνη κε απηνχο ηνπ γεληθνχ
κνληέινπ. Σα δχν κνληέια έρνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο.
5.4.4. ρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ

Ανεξάρτητεσ
Μεταβλητζσ
κέζε απνζηαζε
απφηνκε επηηάρπλζε
ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηβξαδπλζεο
πνζνζηφ ρξφλνπ
νδεγεζεο ζε
ππεξαζηηθή νδφ

Μζςη ταχφτητα οδήγηςησ
χετική
ei*
βi
t ei
,001

2,228

,167

5,044

,014

2,505

,062

1,860

,070

1,769

,033

1,000

-,239 -5,533 -,090

-2,707

Πίλαθαο 5.10.: ρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν
εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ
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
κεηαβιεηή.
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Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ ζρεηηθέο επηξξνέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ
ζην κνληέιν, γηα ηνλ δείθηε ζπλνιηθήο επίδνζεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «κέζε απφζηαζε» είλαη ε κεγαιχηεξε ζε
ζχγθξηζε θαη κε ηηο ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Απηφ δείρλεη ηε
ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο ζηνλ δείθηε ζπλνιηθήο
επίδνζεο. Η ηηκή ηεο επηξξνήο είλαη 0,167.
 Η κεηαβιεηή «ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηβξάδπλζεο» εκθαλίδεη ηε
κηθξφηεξε επηξξνή ζην κνληέιν. πγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηελ
κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή, επεξεάδεη ην κνληέιν 5 θνξέο
ιηγφηεξν.
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο ζε
ππεξαζηηθή νδφ» είλαη 2,7 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ επηξξνή ηεο
κεηαβιεηήο «ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηβξάδπλζεο».
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «απφηνκε επηηάρπλζε» είλαη 1,85 θνξέο
κεγαιχηεξε απφ ηελ επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «ηππηθή απφθιηζε κέζεο
επηβξάδπλζεο».
5.5. Μνληέιν 2.2. - Πξόβιεςε κέζεο ηαρύηεηαο νδεγνύ αλ νδεγεί εληόο
θξίζηκσλ σξώλ.
5.5.1. Αλάπηπμε Μνληέινπ
Μεηά απφ πνιιέο δνθηκέο σο ην θαιχηεξν κνληέιν γηα λα εθθξαζηεί ε κέζε
ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ εληφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ (log_av_V) πξνέθπςε φηη
είλαη απηφ κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο:
o
o
o
o

ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα (av_totaldist)
ν κέζνο αξηζκφο απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ (av_ha)
ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηβξάδπλζεο (std_avdecel)
ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδφ (%_time_rural)

Οη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αθξίβεηα πνπ
πξνζθέξεη ην κνληέιν θαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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Correlations
κέζε
απφηνκε
απνζηαζε επηηάρπλζε

κέζε απνζηαζε
απφηνκε επηηάρπλζε

ηππηθή απφθιηζή
κέζεο
επηβξαδπλζεο

ινγάξηζκνο
κέζεο
ηαρπηεηαο

av_avgspe
edκέζεηαρπ
ηεηα

Pearson
Correlation

1

,292

-,375

,143

,572

,544

Pearson
Correlation

,292

1

-,449

,232

,469

,440

-,375

-,449

1

-,210

-,607

-,576

,143

,232

-,210

1

,410

,418

,572

,469

-,607

,410

1

,992

,544

,440

-,576

,418

,992

1

πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ
νδεγεζεο ζε
ππεξαζηηθή νδφ

Pearson
Correlation

ηππηθή απφθιηζή
κέζεο επηβξαδπλζεο

Pearson
Correlation

ινγάξηζκνο κέζεο
ηαρπηεηαο

πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ
νδεγεζεο ζε
επαξρηαθή νδφ

Pearson
Correlation

av_avgspeedκέζεηαρπ Pearson
ηεηα
Correlation

Πίλαθαο 5.11. πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ - Μνληέιν 2.2.
Model Summary

R

Model
1

R Square

,769a

Adjusted R
Square

,592

,575

Std. Error of the
Estimate
,048982202534675

Πίλαθαο 5.12. Πεξίιεςε κνληέινπ (Model Summary) - Μνληέιν 2.2.
ANOVAa
Sum of
Squares

Model
1

Regression

df

Mean Square

F

,330

4

,083

Residual

,228

95

,002

Total

,558

99

Sig.
,000b

34,433

Πίλαθαο 5.13. Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA) - Μνληέιν 2.2.
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

1,548

,040

κέζε απνζηαζε

,005

,001

απφηνκε επηηάρπλζε

,012

πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ
νδεγεζεο ζε ππεξαζηηθή
νδφ
ηππηθή απφθιηζή κέζεο
επηβξαδπλζεο

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

38,632

,000

,361

5,035

,000

,006

,148

1,969

,052

-,186

,041

-,353

-4,586

,000

,253

,069

,250

3,672

,000

Πίλαθαο 5.14. Μεηαβιεηέο ζηελ Δμίζσζε (Variables in the Equation)
Μνληέιν 2.2.

- 99 -

-

Κεφάλαιο 5

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΣΕΛΩΝ

Γηάγξακκα 5.17 : Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο γηα ην κνληέιν εληφο
ησλ θξίζηκσλ σξψλ
Μαζεκαηηθή ζρέζε:
log_av_V = 1,548 + 0,005 av_totaldist + 0,012 av_ha + 0,253 std_avdecel 0,186 %_time_rural
5.5.2. Πνηφηεηα κνληέινπ






ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε ηεξνχληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη.
Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 είλαη θαιφο, ίζνο κε 0,58.
Ο έιεγρνο ηνπ t λα είλαη κεγαιχηεξνο 1,7 γηα θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή
επαιεζεχεηαη.
Οη ζηαζεξνί φξνη (βi) είλαη κηθξνί.
Οη κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν θαη ηα πξφζεκά ηνπο εμεγνχληαη
ινγηθά.
Έλαο αθφκε έιεγρνο είλαη εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ
αθνινπζεί, φπνπ ν άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο zresid (Standard
residual), δειαδή ηππηθά ζθάικαηα θαη ν άμνλαο Φ ην κέγεζνο zpred
(Standard Predicted Value), δειαδή ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ κνληέινπ.
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Γηάγξακκα 5.18. : πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν
εληφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ

5.5.3. ρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ κνληέινπ
 Γηα θάζε ρηιηφκεηξν πνπ απμάλεηαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη έλαο
νδεγφο, ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο απμάλεηαη θαηά 0,005
m/s.
 Γηα κία επηπιένλ απφηνκε επηηάρπλζε, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο
κέζεο ηαρχηεηαο θαηά 0,012m/s.
 Γηα αχμεζε κηαο κνλάδαο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο κέζεο
επηβξάδπλζεο, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαηά
0,253 m/s.
 Γηα 1% αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαλχεη ν νδεγφο ζε αζηηθή νδφ,
κεηψλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαηά -0,186 m/s.
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο
ζπζρεηίδεηαη κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, είλαη νη ίδηνη κε απηνχο ηνπ γεληθνχ
κνληέινπ. Σα δχν κνληέια έρνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο κεηαβιεηέο.
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5.5.4. ρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ

Ανεξάρτητεσ
Μεταβλητζσ
κέζε απνζηαζε

Μζςη ταχφτητα οδήγηςησ
χετική
ei
ei*
βi
t
,005

5,035

,197

6,527

,012

1,969

,030

1,000

-,186 -4,586

,194

6,412

3,672 -,182

-6,006

απφηνκε επηηάρπλζε

ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηβξαδπλζεο
πνζνζηφ ρξφλνπ
νδεγεζεο ζε
ππεξαζηηθή νδφ

,253

Πίλαθαο 5.15.: ρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν
εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ
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
κεηαβιεηή.
Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ ζρεηηθέο επηξξνέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ
ζην κνληέιν, γηα ηνλ δείθηε ζπλνιηθήο επίδνζεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «av_totaldist» είλαη ε κεγαιχηεξε ζε
ζχγθξηζε θαη κε ηηο ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Απηφ δείρλεη ηε
ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο ζηνλ δείθηε ζπλνιηθήο
επίδνζεο. Η ηηκή ηεο επηξξνήο είλαη 0,197.
 Η κεηαβιεηή «av_ha» εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξε επηξξνή ζην κνληέιν.
πγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηελ κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή,
επεξεάδεη ην κνληέιν 6,5 θνξέο ιηγφηεξν.
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «std_avdecel» είλαη πνιχ θνληά κε ηελ
κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή. πγθεθξηκέλα, έρεη 6,4 θνξέο
κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηελ κεηαβιεηή κε ηελ κηθξφηεξε επηξξνή θαη ε
ηηκή ηεο επηξξνήο είλαη 0,194.
 Μεγάιε επηξξνή έρεη επίζεο θαη ε κεηαβιεηή «time_rural», κε ηηκή
0,182 θαη επηξξνή 6 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ κεηαβιεηή «av_ha».
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5.6Α. Μνληέιν 3 - Πξόβιεςε κέζεο ηαρύηεηαο νδεγνύ, αλάινγα ηνλ
ηύπν ηεο νδνύ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, επεηδή ε ηηκή ηεο κέζεο ηαρχηεηαο γηα
θάζε ηχπν νδνχ δελ ππήξρε ζηε βάζε δεδνκέλσλ, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα
κνληέια γηα θάζε ηχπν νδνχ έπξεπε λα γίλεη θάπνηα παξαδνρή, ε νπνία ζα
έδηλε αμηφπηζηα, κε κεγάιε αθξίβεηα απνηειέζκαηα, ιχλνληαο φκσο ην
πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ησλ δεδνκέλσλ. Θεσξήζεθε ινηπφλ, πσο αλ έλαο
νδεγφο είρε δηαλχζεη απφζηαζε ζε έλα ηχπν νδνχ, κεγαιχηεξε απφ ην 80%
ηεο ζπλνιηθήο, ηφηε ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ ηαμηδίνπ ήηαλ θαη ε κέζε ηαρχηεηα
ζε απηφλ ηνλ ηχπν νδνχ.
Απφ ηηο 18.853 κεηαθηλήζεηο βξέζεθε φηη ηελ πξνυπφζεζε ηεξνχζαλ αξθεηά
ιηγφηεξεο, αιιά επαξθή ζε αξηζκφ γηα λα πξνθχςνπλ αμηφπηζηα κνληέια.
πλνιηθά νη κεηαθηλήζεηο πνπ ηεξνχζαλ ηελ πξνυπφζεζε γηα θάζε ηχπν νδνχ
ρσξηζηά θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Τυπος Οδου
Ποζοζηο ηαξιδιου ζε
Urban
Rular
Highway
κάθε ηύπο οδού
80%
5578
1778
285

Πίλαθαο 5.16. Αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ αλά ηχπν νδνχ.
Σημείωζη: Υπάρτοσν μεηακινήζεις οι οποίες δεν ικανοποιούν για κανένα ηύπο
οδού ηην προϋπόθεζη και αν μια μεηακίνηζη ικανοποιεί ηην ζσνθήκη ηης
παραδοτής ζε ένα ηύπο οδού, αποκλείεηαι να ηην ηηρεί και για κάποια άλλη.

5.6. Μνληέιν 3.1. - Πξόβιεςε κέζεο ηαρύηεηαο νδεγνύ ζε αζηηθή νδό
5.6.1. Αλάπηπμε Μνληέινπ
Μεηά απφ πνιιέο δνθηκέο σο ην θαιχηεξν κνληέιν γηα λα εθθξαζηεί ε κέζε
ηαρχηεηα (log_av_V) ελφο νδεγνχ πξνέθπςε φηη είλαη εθείλν κε αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο:
o ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα (av_totaldist)
o ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηηάρπλζεο (std_avaccel)
o κέζε επηβξάδπλζε (av_avdecel)
Οη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αθξίβεηα πνπ
πξνζθέξεη ην κνληέιν θαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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κέζε
απνζηαζε
κέζε απνζηαζε

Pearson
Correlation

κέζε επηβξαδπλζε
ηπνηθή απφθιηζε
κέζεο επηηάρπλζεο

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

ινγάξηζκνο κέζεο
ηαρπηεηαο

Pearson
Correlation

κέζε
ηπνηθή απφθιηζε κέζεο
ινγάξηζκνο
επηβξαδπλζε
επηηάρπλζεο
κέζεο ηαρπηεηαο

1

-,037

-,238

,394

-,037

1

-,145

-,448

-,238

-,145

1

,177

,394

-,448

,177

1

Πίλαθαο 5.17. πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ - Μνληέιν 3.1.
Model Summary

R

Model
1

,623a

R Square

Adjusted R
Square
Std. Error of the Estimate

,389

,369

,044834190759737

Πίλαθαο 5.18. Πεξίιεςε κνληέινπ (Model Summary) - Μνληέιν 3.1.
ANOVAa
Sum of
Squares

Model
1

Regression

df

Mean Square

F

,116

3

,039

Residual

,183

91

,002

Total

,299

94

Sig.

19,291

,000b

Πίλαθαο 5.19. Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA) - Μνληέιν 3.1.

Model
1

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)

1,214

,038

κέζε απνζηαζε

,019

,004

κέζε
επηβξαδπλζε

-,098

ηπνηθή
απφθιηζε
κέζεο
επηηάρπλζεο

,131

t

Sig.
32,176

,000

,432

5,109

,000

,020

-,400

-4,816

,000

,050

,221

2,589

,011

Πίλαθαο 5.20. Μεηαβιεηέο ζηελ Δμίζσζε (Variables in the Equation)
Μνληέιν 3.1.

- 104 -

-

Κεφάλαιο 5

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΣΕΛΩΝ

Γηάγξακκα 5.19. : Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο γηα ην κνληέιν ζε
αζηηθή νδφ
Μαζεκαηηθή ζρέζε:
log_av_V = 1,214 + 0.019 av_totaldist - 0.098 av_avdecel + 0.131
std_avaccel

5.6.2. Πνηφηεηα κνληέινπ
ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε ηεξνχληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη.
 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 είλαη θαιφο, ίζνο κε 0,37.
 Ο έιεγρνο ηνπ t λα είλαη κεγαιχηεξνο 1,7 γηα θάζε αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή επαιεζεχεηαη.
 Οη ζηαζεξνί φξνη (βi) είλαη κηθξνί.
 Οη κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν θαη ηα πξφζεκά ηνπο
εμεγνχληαη ινγηθά.
Έλαο αθφκε έιεγρνο είλαη εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ
αθνινπζεί, φπνπ ν άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο zresid (Standard
residual), δειαδή ηππηθά ζθάικαηα θαη ν άμνλαο Φ ην κέγεζνο zpred
(Standard Predicted Value), δειαδή ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ κνληέινπ.
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Γηάγξακκα 5.20 : πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν γηα
ηηο αζηηθέο νδνχο

5.6.3. ρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ κνληέινπ
Απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ παξαπάλσ καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξνθχπηεη κία
ζεηξά απφ ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο.
 Γηα θάζε ρηιηφκεηξν πνπ απμάλεηαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη έλαο
νδεγφο, ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο απμάλεηαη θαηά 0,019 m/s.
Γειαδή φζν κεγαιχηεξε ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα δηαλχεη ν
νδεγφο, ηφζν πην πςειέο ηαρχηεηεο αλαπηχζζεη. Απηφ ελδερνκέλσο
εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ζεκαίλνπλ
πεξηζζφηεξε νδήγεζε ζην ππεξαζηηθφ νδηθφ δίθηπν φπνπ νη ηαρχηεηεο
θπθινθνξίαο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη πςειφηεξεο.
 Γηα αχμεζε κηαο κνλάδαο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο κέζεο
επηηάρπλζεο, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαηά 0,131
m/s, πηζαλφλ γηαηί ε αχμεζε απηή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο κέζεο
επηηάρπλζεο νθείιεηαη ζηελ απμνκείσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη άξα φζν
πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλαπηχζζνληαη ηφζν κεγαιψλεη θαη ε ηππηθή
απφθιηζε ηεο κέζεο επηηάρπλζεο.
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 Γηα 1 m/s2 αχμεζε ηεο κέζεο επηβξάδπλζεο, κεηψλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο
κέζεο ηαρχηεηαο θαηά 0,98 m/s. Δλδερνκέλσο απηφ λα νθείιεηαη ζην φηη
έλα φρεκα επηβξαδχλεη φηαλ κπξνζηά ηνπ ππάξρνπλ εκπφδηα, δειαδή
ή θσηεηλφο ζεκαηνδφηεο κε έλδεημε θφθθηλν ή νρήκαηα πνπ
ζρεκαηίδνπλ νπξέο θαη ηνπ κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα.
5.6.4. ρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ

Ανεξάρτητεσ
Μεταβλητζσ
βi

Μζςη ταχφτητα οδήγηςησ
χετική επιρροή
ei
ei*
t

κέζε απνζηαζε

,019

5,109

,201

3,415

κέζε επηβξαδπλζε

-,098

-4,816

,293

4,991

ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηηάρπλζεο

,131

2,589

,059

1,000

Πίλαθαο 5.21.: ρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν
γηα ηηο αζηηθέο νδνχο
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
κεηαβιεηή.
Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ ζρεηηθέο επηξξνέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ
ζην κνληέιν, γηα ηνλ δείθηε ζπλνιηθήο επίδνζεο παξαηεξείηαη ηα εμήο:
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «κέζε επηβξάδπλζεο» είλαη ε κεγαιχηεξε
ζε ζχγθξηζε θαη κε ηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Απηφ δείρλεη ηε
ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο ζηνλ δείθηε ζπλνιηθήο
επίδνζεο. Η ηηκή ηεο επηξξνήο είλαη 0,293.
 Η κεηαβιεηή «ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηηάρπλζεο» εκθαλίδεη ηε
κηθξφηεξε επηξξνή ζην κνληέιν. πγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηελ
κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή, επεξεάδεη ην κνληέιν 5 θνξέο
ιηγφηεξν.
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «κέζε απφζηαζε» είλαη πνιχ θνληά κε
ηελ κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή. πγθεθξηκέλα έρεη ηηκή
0,201 θαη είλαη 3,4 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ κεηαβιεηή κε ηελ
κηθξφηεξε επηξξνή.
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5.7. Μνληέιν 3.2. - Πξόβιεςε κέζεο ηαρύηεηαο νδεγνύ ζε ππεξαζηηθή
νδό
5.7.1. Αλάπηπμε Μνληέινπ
Μεηά απφ πνιιέο δνθηκέο σο ην θαιχηεξν κνληέιν γηα λα εθθξαζηεί ε κέζε
ηαρχηεηα (log_av_V) ελφο νδεγνχ πξνέθπςε φηη είλαη απηφ κε αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο:
o ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα (av_totaldist)
o ηππηθή απφθιηζε απφηνκεο ζηξνθήο (std_hc)
o ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηηάρπλζεο (std_avaccel)
Οη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αθξίβεηα πνπ
πξνζθέξεη ην κνληέιν θαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Correlations
κέζε
απνζηαζε
κέζε απνζηαζε

ηππηθή
απφθιηζε
απφηνκεο
ζηξνθήο

ηππηθή απφθιηζε
κέζεο
επηηάρπλζεο

ινγάξηζκνο
κέζεο
ηαρπηεηαο

1

,623

-,199

,459

ηππηθή απφθιηζε
απφηνκεο ζηξνθήο

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

,623

1

-,224

,021

ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηηάρπλζεο

Pearson
Correlation

-,199

-,224

1

,205

ινγάξηζκνο κέζεο
ηαρπηεηαο

Pearson
Correlation

,459

,021

,205

1

Πίλαθαο 5.22. πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ - Μνληέιν 3.2.
Model Summary

R

Model
1

,627a

R Square

Adjusted R
Square

,393

,372

Std. Error of the
Estimate
,060851507332984

Πίλαθαο 5.23. Πεξίιεςε κνληέινπ (Model Summary) - Μνληέιν 3.2.
ANOVAa
Sum of
Squares

Model
1

Regression

df

Mean Square

,213

3

,071

Residual

,330

89

,004

Total

,542

92

F
19,169

Sig.
,000b

Πίλαθαο 5.24. Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA) - Μνληέιν 3.2.
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Coefficientsa

Model
1

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
(Constant)

1,592

,016

ηππηθή απφθιηζε
απφηνκεο ζηξνθήο

-,010

,003

ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηηάρπλζεο

,097

κέζε απνζηαζε

,005

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.
99,944

,000

-,388

-3,648

,000

,031

,267

3,146

,002

,001

,754

7,119

,000

Πίλαθαο 5.25. Μεηαβιεηέο ζηελ Δμίζσζε (Variables in the Equation)
Μνληέιν 3.2.

-

Γηάγξακκα 5.21 : Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο γηα ην κνληέιν ζε
ππεξαζηηθή νδφ
Μαζεκαηηθή ζρέζε:
log_av_V = 1,592 + 0,005 av_totaldist - 0,01 std_hc + 0.097 std_avaccel
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5.7.2. Πνηφηεηα κνληέινπ
ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε ηεξνχληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη.
 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 είλαη θαιφο, ίζνο κε 0,37.
 Ο έιεγρνο ηνπ t λα είλαη κεγαιχηεξνο 1,7 γηα θάζε αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή επαιεζεχεηαη.
 Οη ζηαζεξνί φξνη (βi) είλαη κηθξνί.
 Οη κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν θαη ηα πξφζεκά ηνπο
εμεγνχληαη ινγηθά.
Έλαο αθφκε έιεγρνο είλαη εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ
αθνινπζεί, φπνπ ν άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο zresid (Standard
residual), δειαδή ηππηθά ζθάικαηα θαη ν άμνλαο Φ ην κέγεζνο zpred
(Standard Predicted Value), δειαδή ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ κνληέινπ.

Γηάγξακκα 5.22 : πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν γηα
ηελ ππεξαζηηθή νδφ
5.7.3. ρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ κνληέινπ
Απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ παξαπάλσ καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξνθχπηεη κία
ζεηξά απφ ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο.
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 Γηα θάζε ρηιηφκεηξν πνπ απμάλεηαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη έλαο
νδεγφο, ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο απμάλεηαη θαηά 0,005
m/s. Γειαδή φζν κεγαιχηεξε ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα
δηαλχεη ν νδεγφο, ηφζν πην πςειέο ηαρχηεηεο αλαπηχζζεη. Απηφ
ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο
ζεκαίλνπλ πεξηζζφηεξε νδήγεζε ζην ππεξαζηηθφ νδηθφ δίθηπν φπνπ
νη ηαρχηεηεο θπθινθνξίαο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη πςειφηεξεο.
 Γηα κία επηπιένλ απφηνκε ζηξνθή, κεηψλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο
κέζεο ηαρχηεηαο θαηά 0,01m/s. Πηζαλφλ απηφ λα ζπκβαίλεη γηαηί φηαλ
ην φρεκα ζηξίβεη απηφκαηα ν νδεγφο κεηψλεη ηαρχηεηα γηα λα
κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ζηξνθή. (Όηαλ ν νδεγφο 'κπαίλεη'
ζε ζηξνθή, 'θαηεβάδεη' ηαρχηεηα.
 Γηα αχμεζε κηαο κνλάδαο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο κέζεο
επηηάρπλζεο, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαηά
0,097 m/s, πηζαλφλ γηαηί ε αχμεζε απηή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο
κέζεο επηηάρπλζεο νθείιεηαη ζηελ απμνκείσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη
άξα φζν πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλαπηχζζνληαη ηφζν κεγαιψλεη θαη ε
ηππηθή απφθιηζε ηεο κέζεο επηηάρπλζεο.
5.7.4. ρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ

Ανεξάρτητεσ
Μεταβλητζσ
ηππηθή απφθιηζε
απφηνκεο ζηξνθήο
ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηηάρπλζεο
κέζε απνζηαζε

βi

Μζςη ταχφτητα οδήγηςησ
χετική επιρροή
ei
ei*
t

-,010

-3,648

-,078

-1,06271

,097

3,146

,073

1

,005

7,119

,225

3,069366
Πίλαθαο 5.26.: ρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν
γηα ηηο ππεξαζηηθέο νδνχο
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
κεηαβιεηή.
Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ ζρεηηθέο επηξξνέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ
ζην κνληέιν, γηα ηνλ δείθηε ζπλνιηθήο επίδνζεο παξαηεξείηαη:
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 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «κέζεο απφζηαζεο» είλαη ε κεγαιχηεξε ζε
ζχγθξηζε θαη κε ηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Απηφ δείρλεη ηε
ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο ζηνλ δείθηε ζπλνιηθήο
επίδνζεο. H ηηκή ηεο επηξξνήο είλαη 0,225.
 Η κεηαβιεηή «ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηηάρπλζεο» εκθαλίδεη ηε
κηθξφηεξε επηξξνή ζην κνληέιν. πγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηελ
κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή, επεξεάδεη ην κνληέιν 3 θνξέο
ιηγφηεξν.
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «ηππηθή απφθιηζε απφηνκεο ζηξνθήο» έρεη
ηηκή -0,078, ηηκή πνιχ θνληά ζηελ κεηαβιεηή κε ηελ κηθξφηεξε επηξξνή
πνπ έρεη ηηκή ίζε κε 0,073 . Η επηξξνή ηνπο ινηπφλ ζην κνληέιν είλαη
ζρεδφλ ε ίδηα.

5.8. Μνληέιν 3.3.
απηνθηλεηόδξνκν

-

Πξόβιεςε

κέζεο

ηαρύηεηαο

νδεγνύ

ζε

5.8.1. Αλάπηπμε Μνληέινπ
Μεηά απφ πνιιέο δνθηκέο σο ην θαιχηεξν κνληέιν γηα λα εθθξαζηεί ε κέζε
ηαρχηεηα (log_av_V) ελφο νδεγνχ πξνέθπςε φηη είλαη απηφ κε αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο:
o ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα (av_totaldist)
o ν κέζνο αξηζκφο απφηνκσλ επηηαρχλζεσλ (av_ha)
o ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ φζν νδεγεί (av_mobileUsage)
o ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηηάρπλζεο (std_avaccel)
Οη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αθξίβεηα πνπ
πξνζθέξεη ην κνληέιν θαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Correlations
κέζε
απνζηαζε
κέζε απνζηαζε

απφηνκε
επηηάρπλζε

απφηνκε
επηηάρπλζε

κέζνο ρξφλνο
ρξήζεο θηλεηνχ
ηειεθψλνπ

ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηηάρπλζεο

ινγάξηζκνο κέζεο
ηαρπηεηαο

Pearson
Correlation

1

,465

-,514

-,217

,362

Pearson
Correlation

,465

1

-,263

-,153

,359

-,514

-,263

1

,178

,045

ηππηθή απφθιηζε
Pearson
κέζεο επηηάρπλζεο Correlation

κέζνο ρξφλνο
ρξήζεο θηλεηνχ
ηειεθψλνπ

Pearson
Correlation

-,217

-,153

,178

1

-,449

ινγάξηζκνο κέζεο
ηαρπηεηαο

Pearson
Correlation

,362

,359

,045

-,449

1

Πίλαθαο 5.27. πζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ - Μνληέιν 3.3.

- 112 -

Κεφάλαιο 5

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΟΝΣΕΛΩΝ

Model Summary

R

Model
1

,637a

Adjusted R
Square

R Square
,406

,354

Std. Error of the
Estimate
,052342437165130

Πίλαθαο 5.28. Πεξίιεςε κνληέινπ (Model Summary) - Μνληέιν 3.3.
ANOVAa
Sum of
Squares

Model
1

Regression

df

Mean Square

F

,086

4

,022

Residual

,126

46

,003

Total

,212

50

Sig.
,000b

7,851

Πίλαθαο 5.29. Αλάιπζε Γηαζπνξάο (ANOVA) - Μνληέιν 3.3.
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
(Constant)

1,915

,027

2,99*10^(-4)

1,23*10^(-4)

κέζνο ρξφλνο
ρξήζεο θηλεηνχ
ηειεθψλνπ

-,336

ηππηθή απφθιηζε
κέζεο
επηηάρπλζεο

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

71,427

,000

,353

2,430

,019

,098

-,401

-3,430

,001

,238

,088

,358

2,694

,010

,005

,003

,227

1,764

,084

κέζε απνζηαζε

απφηνκε
επηηάρπλζε

Πίλαθαο 5.30. Μεηαβιεηέο ζηελ Δμίζσζε (Variables in the Equation)
Μνληέιν 3.3.
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Γηάγξακκα 5.23 : Αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ζθάικαηνο γηα ην κνληέιν ζε
απηνθηλεηφδξνκν

Μαζεκαηηθή ζρέζε:
log_av_V = 1,915 + 2,99*10^(-4) av_totaldist + 0.005 av _ha + 0.238
std_avaccel - 0.336 av_modileUsage
5.8.2. Πνηφηεηα κνληέινπ
ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε ηεξνχληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη.
 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2 είλαη θαιφο, ίζνο κε 0,35.
 Ο έιεγρνο ηνπ t λα είλαη κεγαιχηεξνο 1,7 γηα θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή
επαιεζεχεηαη.
 Οη ζηαζεξνί φξνη (βi) είλαη κηθξνί.
 Οη κεηαβιεηέο πνπ εηζάγνληαη ζην κνληέιν θαη ηα πξφζεκά ηνπο
εμεγνχληαη ινγηθά.
Έλαο αθφκε έιεγρνο είλαη εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ
αθνινπζεί, φπνπ ν άμνλαο Υ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο zresid (Standard
residual), δειαδή ηππηθά ζθάικαηα θαη ν άμνλαο Φ ην κέγεζνο zpred
(Standard Predicted Value), δειαδή ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο ηνπ κνληέινπ.
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Γηάγξακκα 5.24 : πζρέηηζε θαη δηαζπνξά ησλ ζθαικάησλ ζην κνληέιν γηα
απηνθηλεηφδξνκν
5.8.3. ρνιηαζκφο πνηφηεηαο κνληέινπ
Απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ παξαπάλσ καζεκαηηθνχ κνληέινπ πξνθχπηεη κία
ζεηξά απφ ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο.
 Γηα θάζε ρηιηφκεηξν πνπ απμάλεηαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη έλαο
νδεγφο, ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο απμάλεηαη θαηά
2,99*10^(-4) m/s. Γειαδή φζν κεγαιχηεξε ζπλνιηθή απφζηαζε ζε
ρηιηφκεηξα δηαλχεη ν νδεγφο, ηφζν πην πςειέο ηαρχηεηεο αλαπηχζζεη.
Απηφ ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεγαιχηεξεο
απνζηάζεηο ζεκαίλνπλ πεξηζζφηεξε νδήγεζε ζην ππεξαζηηθφ νδηθφ
δίθηπν φπνπ νη ηαρχηεηεο θπθινθνξίαο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη
πςειφηεξεο.
 Γηα κία επηπιένλ απφηνκε επηηάρπλζε, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο
κέζεο ηαρχηεηαο θαηά 0,005m/s. Πηζαλφλ απηφ λα ζπκβαίλεη γηαηί γηα
λα επηηαρχλεη ν νδεγφο παηάεη ην γθάδη πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα
λα απμάλεηαη θαη ε ηαρχηεηα.
 Γηα αχμεζε κηαο κνλάδαο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο κέζεο
επηηάρπλζεο, απμάλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο θαηά
0,238 m/s, πηζαλφλ γηαηί ε αχμεζε απηή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηεο
κέζεο επηηάρπλζεο νθείιεηαη ζηελ απμνκείσζε ηεο ηαρχηεηαο θαη
άξα φζν πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλαπηχζζνληαη ηφζν κεγαιψλεη θαη ε
ηππηθή απφθιηζε ηεο κέζεο επηηάρπλζεο.
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 Γηα 1 κνλάδα αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ν νδεγφο ρξεζηκνπνηεί ην
θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, κεηψλεηαη ν ινγάξηζκνο ηεο κέζεο ηαρχηεηαο
θαηά 0,336 m/s. Δλδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ρξήζε
ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ θαη είλαη
αιινχ ζπγθεληξσκέλνο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεη θαη ηελ ηαρχηεηά
ηνπ.
5.8.4. ρεηηθή επηξξνή ησλ κεηαβιεηψλ
Ανεξάρτητεσ
Μεταβλητζσ
κέζε απνζηαζε
κέζνο ρξφλνο ρξήζεο
θηλεηνχ ηειεθψλνπ

Μζςη ταχφτητα οδήγηςησ
χετική επιρροή
ei
ei*
βi
t
2,430
,071
-9,55415
2,99*10^(-4)
-,336

-3,430

-,007

1
ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηηάρπλζεο

,238

2,694

,025

-3,32433
απφηνκε επηηάρπλζε
,005

1,764

,054

-7,25311

Πίλαθαο 5.31.: ρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν
γηα απηνθηλεηφδξνκνπο
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
κεηαβιεηή.
Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ ζρεηηθέο επηξξνέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ
ζην κνληέιν, γηα ηνλ δείθηε ζπλνιηθήο επίδνζεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «κέζε απφζηαζε» είλαη ε κεγαιχηεξε ζε
ζχγθξηζε θαη κε ηηο ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Απηφ δείρλεη ηε
ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο ζηνλ δείθηε ζπλνιηθήο
επίδνζεο. Η ηηκή ηεο επηξξνήο είλαη 0,071.
 Η κεηαβιεηή «κέζνο ρξφλνο θηλεηνχ ηειεθψλνπ» εκθαλίδεη ηε
κηθξφηεξε επηξξνή ζην κνληέιν. πγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηελ
κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή, επεξεάδεη ην κνληέιν 9,5 θνξέο
ιηγφηεξν.
 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «κέζε απφηνκε επηηάρπλζε» έρεη αξθεηά
κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηελ επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο κε ηελ κηθξφηεξε
επηξξνή. Δπεξεάδεη ην κνληέιν 7,25 θνξέο πεξηζζφηεξν.
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 Η επηξξνή ηεο κεηαβιεηήο «ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηηάρπλζεο»
επεξεάδεη ην κνληέιν 3,3 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηελ κεηαβιεηή κε ηελ
κηθξφηεξε επηξξνή.

5.9. πγθξηηηθή αλάιπζε κνληέισλ
5.9.1. Πνηφηεηα κνληέισλ
Η ζύγθξηζε ησλ κνληέισλ νδήγεζε ζηηο παξαθάησ βαζηθέο παξαηεξήζεηο:
► Όια ηα κνληέια πεξηιακβάλνπλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ
ζπλνιηθή απφζηαζε ζε ρηιηφκεηξα πνπ δηαλχεη ν νδεγφο θαζψο
επίζεο θαη ηνλ ζηαζεξφ φξν.
► Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ κπνξνχλ λα εμεγεζνύλ
ινγηθά, επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο.
► Σα ηειηθά κνληέια πνπ παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ είλαη ηα βέιηηζηα
σο απνηέιεζκα πνιιαπιψλ δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
ζπλεπψο πξνβιέπνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ εθάζηνηε
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
► Όινη νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη (Sig<0.05, 0.35<R²) .
► Έγηλαλ απνδεθηά κνληέια κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θάησ απφ
0.01 σο αμηφπηζηα.
► Ο ζπληειεζηήο δηαθχκαλζεο δελ μεπεξλάεη ην 0.9 θάηη ην νπνίν ζα
δήισλε φηη ην εθάζηνηε κνληέιν δελ είλαη αμηφπηζην θαζψο
ζπγθξίλνληαη φκνηα ζηνηρεία.
► ην γεληθφ κνληέιν θαη ζηα κνληέια γηα εθηφο θαη εληφο θξίζηκσλ
σξψλ έρνπλ εηζαρζεί νη ίδηεο αθξηβώο κεηαβιεηέο.
► ε φια ηα κνληέια ππάξρεη κηα παξάκεηξνο γηα ηελ επηηάρπλζε
θαη ηελ απφζηαζε. Απηφ είλαη πνιχ ζεηηθφ θαζψο επεξεάδνπλ πνιχ
ηελ κέζε ηαρχηεηα.
5.9.2. ρεηηθή επηξξνή κεηαβιεηψλ κνληέισλ
χγθξηζε κνληέισλ 1, 2.1, 2.2: Πξφβιεςε κέζεο ηαρχηεηαο νδεγνχ,
Πξφβιεςε κέζεο ηαρχηεηαο νδεγνχ εληφο θαη εθηφο θξίζηκσλ σξψλ.
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Σχετική επιρροή των ανεξάρτητων μεταβλητϊν ςτα μοντζλα.
Μνληέιν 2.1. :
Μνληέιν 2.2.:
Μνληέιν 1:
Πξφβιεςε κέζεο
Πξφβιεςε κέζεο
Πξφβιεςε κέζεο
ηαρχηεηαο νδεγνχ ηαρχηεηαο νδεγνχ αλ
ηαρχηεηαο νδεγνχ
αλ νδεγεί εθηφο
νδεγεί εληφο
θξίζηκσλ σξψλ
θξίζηκσλ σξψλ

av_totaldist

1,090

1,000

1,182

av_ha

1,152

2,036

1,000

std_avdecel

5,872

1,000

5,858

time_rural

1,942

1,000

2,027

Πίλαθαο 5.32.: ρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν
γηα απηνθηλεηφδξνκνπο
 Η κεηαβιεηή 'ηππηθή απφθιηζε κέζεο επηβξάδπλζεο' επεξεάδεη ηελ
κέζε ηαρχηεηα 5,85 θνξέο πεξηζζφηεξν γηα ην γεληθφ κνληέιν
πξφβιεςεο θαη ην κνληέιν εληφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ απφ φηη ην
κνληέιν εθηφο θξίζηκσλ σξψλ. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηε ζην
γεγνλφο φηη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ ιφγσ ηεο
κεγαιχηεξεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, νη νδεγνί επηβξαδχλνπλ πην
ζπρλά δηφηη ζπλαληνχλ εκπφδηα ζηελ πνξεία ηνπο, αιιά πην νκαιά
αθνχ δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κεγάιεο ηαρχηεηεο θαη είλαη
αλακελφκελν φηη ζα ρξεηαζηεί λα επηβξαδχλνπλ.
 Η κεηαβιεηή 'πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδφ'
επεξεάδεη ηελ κέζε ηαρχηεηα 2 θνξέο παξαπάλσ γηα ην γεληθφ
κνληέιν πξφβιεςεο θαη ην κνληέιν εληφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ απφ φηη
ην κνληέιν εθηφο θξίζηκσλ σξψλ. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην
γεγνλφο φηη ζηηο ππεξαζηηθέο νδνχο θαηά ηηο θξίζηκεο ψξεο δελ
ππάξρεη κεγάινο θφξηνο θαη νη ηαρχηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη
κεγαιχηεξεο.
 Αληίζεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά ν 'κέζνο αξηζκφο απφηνκσλ
επηηαρχλζεσλ' επεξεάδεη ηελ κέζε ηαρχηεηα 2 θνξέο παξαπάλσ γηα
ην κνληέιν πνπ πξνβιέπεη ηελ κέζε ηαρχηεηα εθηφο ησλ θξίζηκσλ
σξψλ απφ ηα άιια δχν κνληέια. Απηφ ίζσο ζρεηίδεηαη κε ηελ
απμεκέλε θπθινθνξία θαηά ηηο ψξεο απηέο. Οη νδεγνί ζην δηάζηεκα
εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ, φηαλ κπξνζηά ηνπο αλνίγεηε ρψξνο
πηζαλφλ επηηαρχλνπλ πην απφηνκα γηα λα πξνιάβνπλ λα
πξνρσξήζνπλ πεξηζζφηεξν, αθνχ κπνξεί λα πεγαίλνπλ ζε θάπνηα
δνπιεηά ζηελ νπνία δελ πξέπεη λα αξγήζνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά
ην βξάδπ ζπλήζσο νη κεηαθηλήζεηο δελ ζρεηίδνληαη κε ππνρξεψζεηο
πνπ είλαη απζηεξά ηα ρξνληθά πεξηζψξηα θαη νη νδεγνί είλαη πην
ραιαξνί.
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 Σέινο, ν κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο πνπ δηαλχεη ν νδεγφο
επεξεάδεη ηνλ ινγάξηζκν ηεο κέζεο ηαρχηεηαο γηα φια ηα κνληέια
ζρεδφλ ην ίδην. Απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο ε απφζηαζε πνπ
δηαλχεη ν νδεγφο ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηχπν ηεο νδνχ θαη
φρη κε ηελ ψξα. ίγνπξα ε απφζηαζε επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα πνιχ
αιιά αλεμάξηεηα απφ ηελ ψξα ηεο εκέξαο.

5.9.3. Αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ζπλδπαζκφ κνληέισλ
Μεηά ηελ απεηθφληζε θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ δηαγξακκάησλ γηα ην γεληθφ
κνληέιν, έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα απνηππσζεί ζε έλα δηάγξακκα ην πφζν
επεξεάδεη ε αχμεζε ηεο κέζεο απφζηαζεο ηνπ νδεγνχ ηελ κέζε ηαρχηεηά ηνπ
γηα ηα ηξία κνληέια πνπ έρνπλ θνηλέο κεηαβιεηέο, δειαδή γηα ην γεληθφ
κνληέιν, γηα ην κνληέιν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηαρχηεηα εληφο ησλ θξίζηκσλ
σξψλ θαη ην κνληέιν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηαρχηεηα εθηφο ησλ θξίζηκσλ
σξψλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο νη ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ εθηφο ηεο κέζεο απφζηαζεο θξαηήζεθαλ ζηαζεξέο θαη
ππνινγίζηεθε ε κέζε ηαρχηεηα θάζε κνληέινπ γηα ηελ θάζε κέζε απφζηαζε.
Έηζη πξνέθπςε ην παξαθάησ δηάγξακκα.
 Γηάγξακκα 5.25.: Μέζεο ηαρχηεηαο πξνο κέζεο απφζηαζεο γηα:

av_ha=1,71

std_avdecel=0.34

%time_rural=0.52

Μζςη ταχφτητα/μζςη απόςταςη

65
60

av_speed

55
50
45
γενικό

40

εκτόσ κρίςιμων ωρών

35

εντόσ κρίςιμων ωρών
30
5

10

15

20

25

30

35

av_totaldist
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Παξαηεξείηαη φηη θαη ηα ηξία κνληέια αθνινπζνχλ κηα απμεηηθή πνξεία ζε
ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή δηαλπφκελε απφζηαζε. Γειαδή όζν κεγαιύηεξε κέζε
απόζηαζε δηαλύεη έλαο νδεγόο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε κέζε
ηαρύηεηά ηνπ. Αθφκα δηαπηζηψλεηαη φηη ην κνληέιν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ
ηαρχηεηα εληφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο, θαη
αθνινπζεί ην γεληθφ κνληέιν. Σν κνληέιν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηαρχηεηα
εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ έρεη αξθεηά κηθξφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηεο κέζεο
ηαρχηεηαο.
Γηαηεξψληαο φιεο ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, εθηφο ηεο κέζεο
απφζηαζεο, ζηαζεξέο, ππνινγίζηεθε ε κέζε ηαρχηεηα γηα θάζε κνληέιν. Απφ
ην δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη ην κνληέιν εληόο ησλ θξίζηκσλ σξώλ δίλεη
πάληα κεγαιύηεξεο ηηκέο κέζεο ηαρύηεηαο ζε ζρέζε κε ηα άιια δύν
κνληέια. Σν γεληθφ κνληέιν απφ ηελ άιιε, είλαη εθείλν πνπ γηα κηθξέο
απνζηάζεηο δίλεη ηηο κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο, αιιά φζν κεγαιψλεη ε κέζε
απφζηαζε ηνπ νδεγνχ, ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ ξπζκνχ αχμεζεο πνπ έρεη,
απφ ην κνληέιν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ κέζε ηαρχηεηα εθηφο ησλ θξίζηκσλ
σξψλ, ην κνληέιν πνπ δίλεη κηθξφηεξεο ηαρχηεηεο γηα κεγάιεο απνζηάζεηο
είλαη ην κνληέιν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ηαρχηεηα εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ.
Σν ζεκείν πνπ ην γεληθφ κνληέιν δίλεη ηεο ίδηεο κέζεο ηαρχηεηεο κε ην
κνληέιν εθηφο ησλ θξίζηκσλ σξψλ είλαη γηα κέζε απφζηαζε πεξίπνπ 27ρικ.
Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ απνηεινχλ έλα γλψκνλα γηα ηελ
εμήγεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνινπζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην ηεο
παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
6.1 ύλνςε απνηειεζκάησλ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε
πξνηχπσλ ηαρχηεηαο ηνπ νδεγνχ κε βάζε ιεπηνκεξή δεδνκέλα νδήγεζεο
απφ αηζζεηήξεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ .
Γεδνκέλνπ φηη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη ζρεηηθά
πξφζθαηε, πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα ην νπνίν δελ έρεη κειεηεζεί ηδηαηηέξσο νχηε
δηεζλψο νχηε ζηελ Διιάδα, σζηφζν, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα ράξε ζηελ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο, παξαηεξείηαη κία απμαλφκελε ελαζρφιεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ
θφζκνπ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
Tα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο ησλ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ κεηαθέξνληαη κέζσ WiFi ή 3G θαη απνζεθεύνληαη ζε εηδηθέο
κεγάιεο βάζεηο.
Σα δεδνκέλα πνπ αλαιύζεθαλ αθνξνχζαλ ζε 18.853 κεηαθηλήζεηο, απφ 100
νδεγνχο νη νπνίνη νδήγεζαλ απφ ηνλ Ινχιην σο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016,
νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο, ε νπνία φκσο θαηαγξαθφηαλ θαη ζε
νπνηνλδήπνηε ηχπν νδνχ, φπνπ θαη απηφο θαηαγξάθνληαλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ
GPS.
Μεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη κία ζεηξά δνθηκψλ αλαπηχρζεθαλ
πέληε καζεκαηηθά κνληέια κε ηε κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο,
φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή επηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θάζε
κνληέινπ ζηελ αληίζηνηρε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (κέζε ηαρχηεηα)
πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ειαζηηθφηεηαο. 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.
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Πίλαθαο 6.1:
κνληέισλ
,194

,035
5,579

1,000
,070

,014
1,769

2,505
,033

,062
1,000

1,860

πγθεληξσηηθφο
-,182 -6,006

πίλαθαο

κέζνο ρξφλνο
ρξήζεο θηλεηνχ
ηειεθψλνπ
πληειεζηήο
πζρέηηζεο

απφηνκε ζηξνθή

0,369

,059

,131 2,589

0,575

3,672

6,412

1,000

ηππηθή απφθιηζε
κέζεο επηηάρπλζεο

,253

,194

,030

-,098 -4,816 ,293

0,564

1,969

-,186 -4,586

,012

κέζε επηβξάδπλζε

0,569

-,183 -4,502 -,174 -4,994 -,239 -5,533 -,090 -2,707

3,803

ηππηθή απφθιηζε
,255
κέζεο επηβξάδπλζεο

πνζνζηφ ρξφλνπ
νδήγεζεο ζε
ππεξαζηηθή νδφ

1,965

απφηνκε επηηάρπλζε ,012

κέζε απφζηαζε

ςταθερά

Ανεξάρτητεσ
Μεταβλητζσ

1,000

4,991
3,146

,073

0,372

-,010 -3,648 -,078

,097

-1,06

1

-,336

,238

,005

,025

,054

0,354

-3,430 -,007

2,694

1,764

1

-3,32

-7,25

Πρόβλεψη του λογαριθμου τησ μζςησ ταχφτητασ που χρηςιμοποιεί ο κάθε οδηγόσ εάν οδηγεί :
(γενικό μοντζλο)
εκτόσ κρίςιμων ωρϊν
εντόσ κρίςιμων ωρϊν
ςε αςτική οδό
ςε επαρχιακή οδό
ςε αυτοκινητόδρομο
χετική
χετική
χετική
χετική
χετική
χετική
βi
t
βi
t
βi
t
βi
t
βi
t
βi
t
επιρροή
επιρροή
επιρροή
επιρροή
επιρροή
επιρροή
ei
ei*
ei
ei*
ei
ei*
ei
ei*
ei
ei*
ei
ei*
1,554 38,87
1,726 49,83
1,548 38,63
1,21 32,18
1,593 99,94
1,915 71,43
,004 4,772 ,182 5,222 ,001 2,228 ,167 5,044 ,005 5,035 ,197 6,527 ,019 5,109 ,201 3,415 ,005 7,119 ,225 3,069 2,99*10^(-4) 2,430 ,071 -9,55
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απνηειεζκάησλ

καζεκαηηθψλ
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6.2 πλνιηθά πκπεξάζκαηα
Απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
πξνέθπςε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ, φπσο απηά ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:
Οη νδεγνί πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα επηηαρύλνπλ πνιχ, απφηνκα θαη
ζπρλά, είλαη θαη εθείλνη πνπ ηειηθά αλαπηχζζνπλ κεγαιύηεξεο
ηαρύηεηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ επηβξάδπλζε αιιά ζε κηθξφηεξν
βαζκφ.
Γηαπηζηψζεθε φηη νη νδεγνί πνπ δηαλχνπλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο,
άξα θαη νδεγνύλ πεξηζζόηεξν, αλαπηύζζνπλ κεγαιύηεξεο
ηαρύηεηεο. πλεπψο νη νδεγνί απηνί είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλνη
παξά ηελ εκπεηξία ηνπο, αθνχ ε εκπεηξία απηή ηνπο σζεί ελδερνκέλσο
ζε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο θαη δελ αμηνπνηείηαη πάληα γηα πην ζπλεηή
νδήγεζε.
Δμεηάδνληαο ηνπο απόηνκνπο ειηγκνύο ηνπ νδεγνχ, ην ζπκπέξαζκα
πνπ εμάγεηαη είλαη φηη βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο απφηνκεο
ελαιιαγέο ηαρχηεηαο θαη, θπζηθά, κε ηελ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ
ηαρχηεηαο. Γειαδή, φζν πεξηζζφηεξνπο απφηνκνπο ειηγκνχο θάλεη ν
νδεγφο ηφζν πεξηζζφηεξεο ελαιιαγέο θαη ππεξβάζεηο ζηελ ηαρχηεηά
ηνπ εκθαλίδεη.
Οη απόηνκνη ειηγκνί γηα ζηξνθή φηαλ νη νδεγνί θηλνχληαη ζε
απηνθηλεηφδξνκν είλαη ειάρηζηνη θαη πνιχ ιηγφηεξνη απφ εθείλνπο ζε
θάζε άιιν ηχπν νδνχ. ε αζηηθή νδφ παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξνη
ειηγκνί ζηξνθήο. ηελ ππεξαζηηθή νδφ ε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ
ηείλεη λα είλαη φκνηα κε εθείλε ησλ αζηηθψλ νδψλ, αιιά θάπσο
βειηησκέλε ζηελ πιεηνςεθία ησλ νδεγψλ. ε απηφ ελδερνκέλσο λα
επεξεάδεη θαη ην γεγνλφο φηη νη απηνθηλεηφδξνκνη είλαη ζρεδηαζκέλνη
κε κεγαιχηεξεο αθηίλεο θακπχιεο γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο.
Η ψξα νδήγεζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη κφλν ηελ ηαρχηεηα ηνπ
νρήκαηνο θαη φρη ηε ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηθίλδπλσλ σξώλ, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο
ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο, θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη –πηζαλφηαηα– ιφγσ
ρακειφηεξνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζηηο νδνχο. Παξφια απηά, δελ
πξνθχπηεη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ν νδεγφο είλαη πην
απξφζεθηνο ή πην επηθίλδπλνο θαζψο ζηα ππφινηπα καζεκαηηθά
κνληέια, ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο ησλ επηθίλδπλσλ
σξψλ ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειφ.
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Οη νδεγνί πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα επηηαρύλνπλ πεξηζζόηεξεο θνξέο
απόηνκα είλαη θαη εθείλνη πνπ επηβξαδύλνπλ πην ζπρλά απόηνκα.
Δλδερνκέλσο απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη νη νδεγνί πνπ επηηαρχλνπλ
πεξηζζφηεξν, γηα λα ζηακαηήζνπλ ζχληνκα θαη λα κελ δεκηνπξγεζεί
αηχρεκα πξέπεη λα επέκβνπλ δξαζηηθά θαη απφηνκα.
Οη νδεγνί φηαλ θηλνχληαη ζε αζηηθή νδό ηείλνπλ λα νδεγνύλ πην
απόηνκα θαη λα έρνπλ κεγαιύηεξεο κέζεο επηηαρύλζεηο, ελψ νη
νδεγνί φηαλ θηλνχληαη ζε απηνθηλεηφδξνκν έρνπλ πνιχ ρακειφηεξεο
επηηαρχλζεηο, ελδερνκέλσο δηφηη ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο νη νδεγνί
δηαηεξνχλ ζηαζεξή ηαρχηεηα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηελ
ππεξαζηηθή νδφ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ηείλεη λα είλαη ιίγν θαιχηεξε
(ρακειφηεξεο επηηαρχλζεηο) απφ εθείλε ησλ αζηηθψλ νδψλ.
Η επηηάρπλζε θάλεθε λα επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηελ ηαρύηεηα
από ηελ επηβξάδπλζε, θαζψο θάζε κνληέιν έρεη έλαλ φξν
επηηάρπλζεο, ελψ φξν επηβξάδπλζεο δελ έρνπλ φια ηα κνληέια.
Πξνέθπςε επίζεο γηα φια ηα κνληέια, φηη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο
ησλ κεηαβιεηψλ επηηάρπλζεο ήηαλ κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηεο
επηβξάδπλζεο.
Η ηππηθή απόθιηζε πνπ παξνπζηάδεη ε επηηάρπλζε θαη ε
επηβξάδπλζε θάζε νδεγνχ πξνέθπςε πσο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε
κέζε ηαρχηεηα. Πηζαλφλ λα ζπκβαίλεη απηφ γηαηί εάλ έλαο νδεγφο έρεη
κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο επηηαρχλζεηο θαη ζηηο επηβξαδχλζεηο ηνπ αλά
κεηαθίλεζε, ελδέρεηαη λα νδεγεί θάζε θνξά ππφ δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο θαη λα ηξνπνπνηείηαη ε ηαρχηεηά ηνπ απφ απηέο.
Η ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε πνπ έρεη λα δηαλχζεη έλαο νδεγφο θάλεθε
πσο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε κέζε ηαρχηεηα πνπ ζα αλαπηχμεη ν
νδεγφο, θαζψο εκπεξηέρεηαη ζε φια ηα κνληέια θαη ζηα πεξηζζφηεξα,
είλαη ε κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή.
Μεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηε δηάξθεηα θίλεζεο από ηε δηάξθεηα
δηαδξνκήο εκθαλίδνληαη ζε αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο νδνχο, ελψ ζηνπο
απηνθηλεηφδξνκνπο νη δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο γηα φινπο ηνπο
νδεγνχο. Απηφ πηζαλφλ ζπκβαίλεη γηαηί ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο δελ
ππάξρνπλ νη θαζπζηεξήζεηο απφ ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο.
Η ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθψλνπ γηα ηε κέζε ηαρχηεηα πνπ ζα
αλαπηχμεη ν θάζε νδεγφο, πξνέθπςε φηη επεξεάδεη ηε κέζε ηαρχηεηα
ηνπ νδεγνχ αιιά φρη ηφζν φζν άιιεο κεηαβιεηέο.

- 124 -

Κεφάλαιο 6

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Οη νδεγνί ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν
ελψ νδεγνχλ ζε αζηηθή νδφ, ελψ αξθεηά ιηγφηεξν φηαλ θηλνχληαη ζε
απηνθηλεηφδξνκν. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη ζηηο αζηηθέο
νδνχο ν νδεγφο θηλείηαη κε πην κηθξή ηαρχηεηα θαη πξαγκαηνπνηεί
πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο.
Οη κέγηζηεο θαη νη ειάρηζηεο ηηκέο θάζε κεηαβιεηήο δελ έδεημαλ λα
επεξεάδνπλ ηελ κέζε ηαρχηεηα. Οη ηηκέο απηέο ζε θαλέλα κνληέιν δελ
είραλ θάπνην ζεκαληηθφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη πςειή ζπζρέηηζε
κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
Οη κεηαβιεηέο, κέζνο φξνο παξαγψγνπ ηεο επηηάρπλζεο (avjerk),
παξάγσγνο επηηάρπλζεο-ξπζκφο κεηαβνιήο επηηάρπλζεο (avjerkp),
κεηνχκελνο ξπζκφο παξαγψγνπ επηηάρπλζεο (avjerkn), δελ θαίλεηαη
λα έρνπλ νπζηαζηηθή επηξξνή ζηε ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ. ε φια ηα
καζεκαηηθά κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ, νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο
εκθάληδαλ έλα ηδηαίηεξα ρακειφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο,
θαηαδεηθλχνληαο κε ζεκαληηθή επηξνή ζηελ κέζε ηαρχηεηα ηνπ νδεγνχ
πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία.
Απφ ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απηήο πξνθχπηεη φηη
ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα
κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ειεθηξνληθά ζε εηδηθά πιεξνθνξηθά
ζπζηήκαηα θαη πεξηέρνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο,
κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη αλάπηπμε καζεκαηηθψλ
κνληέισλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε κέζε ηαρύηεηα ηνπ νδεγνύ, αιιά θαη γηα ηε
γεληθφηεξε θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο.

6.3 Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγώλ
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο,
επηρεηξείηαη ε παξάζεζε κηαο ζεηξάο πξνηάζεσλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα
ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ.
 Η ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηφκαηεο ελεκέξσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ νδεγνχ κέζσ ησλ έμππλσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ φπσο ζηελ
παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα επηηξέςεη ελδερνκέλσο ζπλερψο
πεξηζζόηεξνη νδεγνί λα ελεκεξώλνληαη θαη λα βειηηώλνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο.
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 Θα πξέπεη λα ειέγρεηαη ειεθηξνληθά ε ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ
(ηδίσο ζηνπο δξφκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο) κέζσ θάζε είδνπο
εηδηθψλ ζπζθεπψλ, ψζηε λα γλσξίδνπλ νη αξκφδηνη θνξείο πνηνο
ππεξβαίλεη ηα λνκνζεηεκέλα φξηα θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ ειέγρσλ απηψλ (ρξνληθέο
πεξίνδνη, ζέζεηο θαη ζπρλφηεηα ειέγρσλ, θιπ.)
 Απαηηείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο, κέζσ εθζηξαηεηώλ
ελεκέξσζεο ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ην δηαδίθηπν, ψζηε λα
επηηεπρζεί ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ νδεγψλ θαη λα
αλαδεηρζνχλ νη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχλ απφ ηελ επηθίλδπλε
νδήγεζε, αμηνπνηψληαο κε έκθαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
 Πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζπληνληζκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ απφ ηελ Πνιηηεία αιιά θαη
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην
ππφβαζξν γηα ηε δεκηνπξγία ππεχζπλσλ θαη ππνδεηγκαηηθψλ
νδεγψλ απφ κηθξή ειηθία. Δίλαη, ινηπφλ, απαξαίηεηε ε αλάπηπμε
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ε έληαμε καζεκάησλ
νδηθήο αζθάιεηαο ζηα πιαίζηα ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
αμηνπνηψληαο κε έκθαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.

6.4 Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα
6.4.1. Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα κε πξφζζεηεο κεηαβιεηέο
Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε δηεξεχλεζε θάπνησλ επηπιένλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη απηέο πνπ θξίλνληαη
πην ζεκαληηθέο:
 Θα ήηαλ αθφκα πην ρξήζηκα ηα απνηειέζκαηα κίαο αλάινγεο
έξεπλαο, αιιά έρνληαο κέζεο ηαρύηεηεο ζε θάζε ηύπν νδνύ γηα
αμηνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη φρη κέξνο απηψλ, κεηψλνληαο
ζεκαληηθά ην δείγκα.
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 Θα ήηαλ ρξήζηκν λα ήηαλ δηαζέζηκα θαη ζηνηρεία κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδεγνχ, φπσο ην θχιν, ηα ρξφληα νδήγεζεο, ε
ειηθία θηι., ψζηε λα κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη
λα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα κε βάζε θαη κε απηά ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά.
 Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κία αλάιπζε ε νπνία ζα
ζηεξηδφηαλ ζε αθόκα πεξηζζόηεξα δεδνκέλα, φπσο ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο (θηλεηήξηνο δχλακε, ίππνη, ειηθία θηι) ή
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ θαη ε θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζην
νπνίν θηλείηαη ην φρεκα.
 Δπηπιένλ, παξάγνληεο πνπ επίζεο επεξεάδνπλ ηελ (κέζε) ηαρχηεηα
θαη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ είλαη νη εθάζηνηε θπθινθνξηαθέο
ζπλζήθεο φπσο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο θαη ε
ηαρχηεηα θαη ππθλφηεηα θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο.
 Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε επηξξνή πνπ έρνπλ ζηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ νη παξάγνληεο απόζπαζεο ηεο
πξνζνρήο ηνπ φπσο παξνπζία ή κε ζπλνδεγνχ θαη άιισλ αηφκσλ
(εηδηθφηεξα παηδηψλ) εληφο ή θαη εθηφο ηνπ νρήκαηνο.
 Δπεηδή ε θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε νδεγνχ κεηαβάιιεηαη
αλάινγα θαη κε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ θαζελφο, ζα
κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελ ιφγσ έξεπλα αθνχ πξψηα έρνπλ
εμεηαζηεί νη ζπκκεηέρνληεο απφ εηδηθνχο ςπρνιφγνπο.
 Η παξνχζα αλάιπζε πξέπεη λα δηεπξπλζεί, εληάζζνληαο ζπλερψο φιν
θαη πεξηζζόηεξνπο θαη δηαθνξεηηθνύο νδεγνύο, ψζηε νη αλαιχζεηο
θαη ηα απνηειέζκαηα λα θαιχπηνπλ κεγαιχηεξν θάζκα νδεγψλ θαη κε
κεγαιχηεξε αθξίβεηα.
6.4.2. Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα κε άιιεο κεζφδνπο Αλάιπζεο
Πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ ζηαηηζηηθά ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία θαη λα
αλαπηπρζνχλ ηα ηειηθά καζεκαηηθά κνληέια ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο
γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απηή ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο
παιηλδξφκεζεο. Γηα πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη αλάπηπμε επηπιένλ
κνληέισλ, ζα θαηλφηαλ ρξήζηκε ε εμέηαζε θαη άιισλ κεζόδσλ
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Γηα παξάδεηγκα κε ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο ή κε αλάιπζε παξαγφλησλ (Factor Analysis), ή δησλπκηθήο
ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο.
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6.4.3. Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα κε κεραλήκαηα κεγαιχηεξεο
αθξίβεηαο.
Κξίλεηαη ζθφπηκν ζε επφκελεο έξεπλεο λα γίλεη ρξήζε πην ζύγρξνλσλ
ηερλνινγηώλ θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νδεγνύ επί ηνπ
νρήκαηνο, φπσο αθξηβέζηεξσλ κεραλεκάησλ GPS, ξαληάξ κέηξεζεο ηεο
πιεπξηθήο ζέζεο νρήκαηνο, ηεο ηαρχηεηαο αληίδξαζεο θαη ηεο απφζηαζεο
απφ ην πξνπνξεπφκελν φρεκα, θαζψο θαη θακεξψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ
νρήκαηνο. Δπηπιένλ, ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ζχγρξνλεο
κεζφδνπο, φπσο ε πνιχπινθε ηνπνγξαθηθή δηαδηθαζία ηεο δηφξζσζεο
ζπληεηαγκέλσλ ησλ GPS, ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε ζπιινγή αθξηβέζηεξσλ
ζηνηρείσλ θαη παξακέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν.
Όκσο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε φια παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ην θφζηνο. Σα
δεδνκέλα ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζπιιέρηεθαλ απφ ην θηλεηφ,
έλαλ ηξφπν ηδηαίηεξα νηθνλνκηθφ θαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί. πλεπψο
απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί είλαη ε αθξίβεηα ηνπ GPS πνπ έρεη ην
θηλεηφ, λα γίλνληαη ηπρφλ δηνξζψζεηο ζε ζθάικαηα, αθφκα θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε θάκεξα πνπ ήδε έρεη ην θηλεηφ γηα λα θαηαγξάθεη ηελ
απφζηαζε απφ ην πξνπνξεπφκελν φρεκα.

- 128 -

Κεφάλαιο 7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7. Βηβιηνγξαθία
1. Athanasios Theofilatos, George Yannis. "A review of the effect of traffic
and weather characteristics on road safety." Department of Transportation
Planning and Engineering, 2014
2. Cameron, M.H. , Elvik, R.. "Nilsson‟s Power Model connecting speed and
road trauma: Does it apply on urban roads?" Institute of Transport Economics
(Norway), 2008
3. Thomas A. Dingus, Feng Guoa, Suzie Leea, Jonathan F. Antina, Miguel
Pereza, Mindy Buchanan-Kinga and Jonathan Hankeya. '' Driver crash risk
factors and prevalence evaluation using naturalistic driving data'' Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016
4. Farmer, Charles M., Bevan B. Kirley, and Anne T. McCartt. "Effects of
invehicle monitoring on the driving behavior of teenagers." Journal of Safety
Research, p:39-45, 2010.
5. International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD),
https://www.itf-oecd.org/IRTAD, Ηκεξνκελία πξφζβαζεο: 10/4/2017
6. Letty Aarts , Ingrid van Schagen. "Driving speed and the risk of road
crashes." Institute for Road Safety Research SWOV, 2006.
7. Ohta, Tohru, and Shouji Nakajima. "Development of a driving data
recorder." JSAE Review, p:255-258, 1994.
8. Prato, Carlo Giacomo, et al. "Modeling the behavior of novice young
drivers during the first year after licensure." Accident Analysis & Prevention,
p:480-486, 2010.
9. Rune Elvik. "The Power Model of the relationship between speed and road
safety." Institute of Transport Economics, 2009.
10. Toledo, Tomer, Oren Musicant, and Tsippy Lotan. "In-vehicle data
recorders for monitoring and feedback on drivers‟ behavior." Transportation
Research Part C: Emerging Technologies, p: 320-331, 2008.
11. Tselentis D.I., Yannis G., Vlahogianni E.I.. "Innovative motor insurance
schemes: A review of current practices and emerging challenges." Accident
Analysis & Prevention, p:139-148, 2017

- 129 -

Κεφάλαιο 7

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

12. Vaiana, Rosolino, et al. "Driving behavior and traffic safety: an
accelerationbased safety evaluation procedure for smartphones." Modern
Applied Science, p:88, 2014
13. Wang, Chao , Quddus, Mohammed A , Ison, Stephen G. "Factors
Affecting Road Safety: A Review and Future Research Direction."
Transportation Research Board, 2012
14. World Health Organization, “Global Status Report on Road Safety”, 2013
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/
Ηκεξνκελία πξφζβαζεο: 25/3/2017
15. World Health Organization, ΄΄Road traffic injuries΄΄, Μάηνο 2016
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/en/,
Ηκεξνκελία πξφζβαζεο: 25/3/2017
16. www.aodos.gr
http://www.aodos.gr/symboules_symboules/arthro/yperboliki_taxytita15424038/, Ηκεξνκελία πξφζβαζεο: 25/3/2017
17. Yannis G., Tselentis D., Papadimitriou E., Mavromatis S.. "Star rating
driver traffic and safety behavior through OBD and smartphone data
collection." Proceedings of the International Conference on Artificial
Intelligence and Intelligent Transport Systems, Technical University of Brest,
Brest, Belarus, 2016.
18. Zaldivar, Jorge, et al. "Providing accident detection in vehicular networks
through OBD-II devices and Android-based smartphones." Local Computer
Networks (LCN), 2011.
19. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΑΣ), 2000-2016
http://www.statistics.gr/documents/20181/eef47aa7-2e18-463a-89cc7133bf79f41b, Ηκεξνκελία πξφζβαζεο: 25/3/2017
20. Κνθνιάθεο Γ., πειηψηεο Ι., „‟Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθή κε
Δθαξκνγέο‟‟, Δθδφζεηο πκεψλ, Αζήλα 2010 Emerging Technologies 16.3
(2008): 320-331.
21. Φξαληδεζθάθεο Ι.Μ., Γθφιηαο Ι.Κ., „‟Οδηθή Αζθάιεηα‟‟, Δθδφζεηο
Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα 1994
22. Φξαληδεζθάθεο Ι.Μ., Γθφιηαο Ι.Κ., Πηηζηάβα-Λαηηλνπνχινπ
„‟Κπθινθνξηαθή Σερληθή‟‟, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα 2009

Μ.Υ.,

- 130 -

