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Καζνξηζκόο ηόρνπ
Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε
Θεσξεηηθό Τπόβαζξν
πιινγή ηνηρείσλ
ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία
Αλάπηπμε κνληέισλ-Απνηειέζκαηα
πκπεξάζκαηα
Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα

Σηόσορ Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ
Η ανάπηςξη μονηέλυν ηασύηηηαρ ηος οδηγού με βάζη
λεπηομεπή δεδομένα ηος ηπόπος οδήγηζηρ από
αιζθηηήπερ κινηηών ηηλεθώνυν.
Γηάθνξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηξόπν νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ:
- απόηνκε επηηάρπλζε
- απόηνκε επηβξάδπλζε
- απόζηαζε ηαμηδηνύ
- πνζνζηό ρξόλνπ νδήγεζεο ζε θάζε ηύπν νδνύ
Σα ζηνηρεία απηά αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη θαζνξίδνπλ ηελ
ηασύηηηα πνπ αλαπηύζζεη ν εθάζηνηε νδεγόο αλάινγα ηηο ζπλζήθεο.

Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη (1/3)
Διδικά διαγνυζηικά ζςζηήμαηα επί ησλ νρεκάησλ
 DDR: αξθεηά κηθξό θαη ειαθξύ
 Drive Diagnostics: πξνζαξκνζκέλν εληόο ηνπ νρήκαηνο θαη
θνξηίδεηαη από ηελ κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο
 OBD-II (On Board Diagnostics): ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεη
κεηαθέξνληαη ζε κηα εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειεθσλά κε ινγηζκηθό
Android ε νπνία παξαθνινπζεί ην όρεκα
 UBI (User Based Insurance) Pay-as-you-drive (PAYD), Pay-howyou-drive (PHYD): θαηαγξάθνπλ ζε βάζε δεδνκέλσλ ηηο
κεηαθηλήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ από ηα νπνία
πξνθύπηεη ην αζθάιηζηξν.

Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη (2/3)
Σςζηήμαηα παπακολούθηζηρ ζςμπεπιθοπάρ οδηγού
 Σύζηημα IVDR (In-Vehicle Data Recorder): θαηέγξαθε από
αξράξηνπο νδεγνύο δεδνκέλα (ηαρύηεηα, επηηάρπλζε) γηα λα
δηαθξίλεη πόηε ν νδεγόο πξαγκαηνπνηεί επηθίλδπλνπο ειηγκνύο.
Καηεγνξηνπνηνύληαλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπο θαη ηε ζνβαξόηεηά
ηνπο

 Σύζηημα DSD (Driving Style Diagram): ‘’Γηάγξακκα Οδεγηθήο
πκπεξηθνξάο’’, όπνπ ζηνπο άμνλεο x, y ηνπνζεηνύληαλ νη
επηηαρύλζεηο ηνπ νρήκαηνο θαη ε εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
νδεγνύ. πζρεηίδνληαη ν θύθινο ηξηβήο ηνπ νρήκαηνο
(ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειαζηηθώλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ
νδνζηξώκαηνο), ε εκπεηξία ηνπ νδεγνύ θαη ν ηύπν ηνπ απηνθηλήηνπ.
Η ζπκπεξηθνξά θάζε νδεγνύ εθηηκήζεθε κε βάζε ην πνζνζηό
ππέξβαζεο ησλ νξίσλ επηηάρπλζεο ηνπ DSD

Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη (3/3)
Σύνοτη
• Σα ζηνηρεηά πνπ ζπιιέγνληαη από ην θηλεηό ηειέθσλν, πποζθέποςν
μεγάλο όγκο πληποθοπιών θαη δίλνπλ λέεο δπλαηόηεηεο
αμηνιόγεζεο
• ε δηαθνξεηηθνύο ηύποςρ οδών αλαπηύζζνληαη δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο-κνληέια πνπ εθθξάδνπλ ηελ ηαρύηεηα
• Σα νδηθά αηπρήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ ανάπηςξη ςτηλών
ηασςηήηυν
• Σα ζπζηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ έγκαιπη ππόλητη θαη
αληηκεηώπηζε ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ
• Οι πποβλέτειρ βεληιώνονηαι όζν έρνπκε δεδνκέλα κεγάινπ
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θαη γηα θάζε δηαδξνκή ηνπ νδεγνύ
• Οη ζπρλέο αλλαγέρ ηυν οπίυν ηασύηηηαρ δεκηνπξγνύλ κεγαιύηεξν
θίλδπλν γηα νδηθό αηύρεκα

Θευπηηικό Υπόβαθπο
 Μέζνδνο Αλάιπζεο:
– Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε
 Δμαξηεκέλεο Μεηαβιεηέο:
– πλερείο
 Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο:
– πλερείο, Γηαθξηηέο
 ηαηηζηηθνί Έιεγρνη:
– πζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ
– πληειεζηέο βi
– ηαηηζηηθή εκαληηθόηεηα (Γείθηεο t, Wald)
– Πνηόηεηα Μνληέινπ (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2)
– θάικα

Τπόπορ Σςλλογήρ Σηοισείυν
Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα OSeven γηα:






ηελ θαηαγξαθή,
ηε ζπιινγή,
ηελ απνζήθεπζε,
ηελ αμηνιόγεζε
ηελ νπηηθνπνίεζε

ησλ δεδνκέλσλ ηεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηώληαο
εθαξκνγέο έμππλσλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη πξνεγκέλνπο
αιγόξηζκνπο Machine Learning
Tα δεδνκέλα πνπ ζςλλέγονηαι από ηνπο αηζζεηήξεο ησλ
θηλεηώλ ηειεθώλσλ κεηαθέξνληαη κέζσ WiFi ή 3G θαη
αποθηκεύονηαι ζε εηδηθέο κεγάιεο βάζεηο.

Σςλλογή Σηοισείυν
 Σα δεδνκέλα αποθηκεύονηαι ζε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ

 Η βάζη Γεδομένυν πνπ αμηνπνηήζεθε ήηαλ ζε κνξθή Excel
 Κάζε γπαμμή απνηεινύζε κία κεηαθίλεζε ελόο νδεγνύ θαη νη
ζηήλερ αθνξνύζαλ ζηηο κεηαβιεηέο γηα θάζε κεηαθίλεζε
 Σςλλέσθηκαν δεδνκέλα γηα 18.853 κεηαθηλήζεηο, από 100
νδεγνύο (Από ηνλ Ινύιην σο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016)

Γιαμόπθυζη Βάζηρ Γεδομένυν
Δμεηάζηεθε ε κέζε ηαρύηεηα θάζε νδεγνύ. Γηα απηό,
ηποποποιήθηκε
ε αξρηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη
κεηαηξάπεθαλ όια ηα ζηνηρεία ανά οδηγό.
Γηα λα κελ ραζνύλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ησλ αξρηθώλ
δεδνκέλσλ, γηα θάζε κεηαβιεηή ππνινγίζηεθε:
• ν κέζνο όξνο
• ε κηθξόηεξε ηηκή
• ε κεγαιύηεξε ηηκή
• ε ηππηθή απόθιηζε.
Δπηπιένλ, δημιοςπγήθηκαν άλλερ πένηε επιμέποςρ
βάζειρ δεδομένυν, γηα λα αλαπηπρζνύλ ηα αληίζηνηρα
επηκέξνπο κνληέια

Ανάπηςξη Μονηέλυν
Αλαπηύρζεθαλ επηκέξνπο μονηέλα γηα ηελ πξόβιεςε ηεο
κέζεο ηαρύηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε νδεγόο:

 εάλ νδεγεί εκηόρ κπίζιμυν υπών (ζε νπνηνδήπνηε ηύπν
νδνύ)
 εάλ νδεγεί ενηόρ κπίζιμυν υπών (ζε νπνηνδήπνηε ηύπν
νδνύ)
 εάλ νδεγεί ζε αζηική οδό (όιεο ηηο ώξεο)
 εάλ νδεγεί ζε ςπεπαζηική οδό (όιεο ηηο ώξεο)
 εάλ νδεγεί ζε αςηοκινηηόδπομο (όιεο ηηο ώξεο)

Σςγκενηπυηικά Σηαηιζηικά Σηοισειά (1/2)
Άθροιςμα από av_duration/διαρκειαδιαδρομησ

2000,00

Άθροιςμα από
av_driving_duration/διαρκειακινηςησ

Οη νδεγνί κε πςειό κέζν όξν
απόηνκσλ επηηαρύλζεσλ έρνπλ θαη
πςειό αξηζκό κέγηζησλ επηηαρύλζεσλ
ζε κεηαθίλεζε

1500,00
1000,00

Ο νδεγόο κε ηηο πεξηζζόηεξεο κέγηζηεο
απόηνκεο επηηαρύλζεηο δελ είλαη εθείλνο
κε ηηο πεξηζζόηεξεο κέζεο απόηνκεο
επηηαρύλζεηο

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 κεγαιύηεξε δηαθνξά έρνπλ ε δηάξθεηα
θίλεζεο από ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο,
ηόζν κεγαιύηεξε ζπκθόξεζε παξαηεξείηαη
(θπξίσο ζε αζηηθέο νδνύο)
- Μεγαιύηεξεο δηαθνξέο ησλ δύν ρξνληθώλ
πεξηόδσλ παξαηεξνύληαη ζε αζηηθέο θαη
ππεξαζηηθέο νδνύο
- ηελ ππεξαζηηθή νδό παξαηεξνύληαη
κεγάιεο δηαθνξέο ζηε δηαθνξά ησλ δύν
ηηκώλ αλάκεζα ζηνπο νδεγνύο

50
45
40
35
30

Μ.Ο. από
av_ha/απότομη
επιτάχυνςη
Μ.Ο. από
max_ha/απότομη
επιτάχυνςη

25
20
15
10
5
0
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

2500,00

Σςγκενηπυηικά Σηαηιζηικά Σηοισειά (2/2)
Οη νδεγνί ρξεζηκνπνηνύλ ην θηλεηό ηνπο
ηειέθσλν :

2
1,5
1

• πεξηζζόηεξν ζε αζηηθέο νδνύο, θαη
ιηγόηεξν ζε απηνθηλεηόδξνκνπο

0,5

-1
-1,5

• θαηά κέζν όξν 20% ζε θάζε κεηαθίλεζε
• ζε κεηαθίλεζε πεξηζζόηεξν από ην
80%, ελώ ζε άιιεο κεηαθηλήζεηο δελ ην
ρξεζηκνπνηνύζαλ θαζόινπ

-2

-2,5

o Η κέζε επηηάρπλζε εκθαλίδεη
ηηκέο ιίγν πςειόηεξεο από ηελ
κέζε επηβξάδπλζε γηα όινπο ηνπο
νδεγνύο

0,4
0,35
0,3

Άθροιςμα από av_mobileUsage_urban
Άθροιςμα από av_mobileUsage_rural
Άθροιςμα από av_mobileUsage_highway

0,25
0,2

o Ο αξηζκόο ησλ απόηνκσλ
επηηαρύλζεσλ είλαη πςειόηεξνο
από ηνλ αξηζκό ησλ
επηβξαδύλζεσλ

0,15

0,1
0,05
0
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

-0,5

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

Σηαηιζηική Δπεξεπγαζία (1/2)
• Δπηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο Γπαμμικήρ Παλινδπόμηζηρ
• Δξαπηημένη Μεηαβληηή:
o ε κέζε ηαρύηεηα
• Ανεξάπηηηερ μεηαβληηέρ:
o ε ζπλνιηθή απόζηαζε ζε ρηιηόκεηξα
o ν κέζνο αξηζκόο απόηνκσλ επηηαρύλζεσλ
o ηππηθή απόθιηζε κέζεο επηβξάδπλζεο
o ην πνζνζηό ηνπ ρξόλνπ νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδό
o ηππηθή απόθιηζε κέζεο επηηάρπλζεο
o κέζε επηβξάδπλζε
o ηππηθή απόθιηζε απόηνκεο ζηξνθήο
o ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ όζν νδεγεί

Σηαηιζηική Δπεξεπγαζία (2/2)
Γηα ηελ Αλάπηπμε θαηάιιεισλ καζεκαηηθώλ κνληέισλ
Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο πξέπεη λα είλαη:
• Δμεγήζηκα ηα βi (y=βν+ β1x1+β2x2+…+βixi+εi)
• Ο ζηαζεξόο όξνο θαηά ην δπλαηόλ κηθξόηεξνο
• Έιεγρνο t>1,7 γηα επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο γηα θάζε
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή <5%
• Όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξνο
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R2

Μονηέλα ππόβλετηρ μέζηρ ηασύηηηαρ
 Μονηέλο 1 – Γενικό (R2=0.569)
log_av_V = 1,554 + 0,004 av_totaldist + 0,012 av_ha + 0,255 std_avdecel - 0,183 %_time_rural

 Μονηέλο 2.1. - Δάν οδηγεί εκηόρ κπίζιμυν υπών (R2=0.564)
log_av_V = 1,726 + 0,001 av_totaldist + 0,014 av_ha + 0,07 std_avdecel - 0,239 %_time_rural

 Μονηέλο 2.2. - Δάν οδηγεί ενηόρ κπίζιμυν υπών (R2=0.575)
log_av_V = 1,548 + 0,005 av_totaldist + 0,012 av_ha + 0,253 std_avdecel - 0,186 %_time_rural

 Μονηέλο 3.1. - Δάν οδηγεί αζηική οδηγεί (R2=0.369)
log_av_V = 1,214 + 0.019 av_totaldist - 0.098 av_avdecel + 0.131 std_avaccel

 Μονηέλο 3.2. - Δάν οδηγεί ζε επαπσιακή οδό (R2=0.372)
log_av_V = 1,592 + 0,005 av_totaldist - 0,01 std_hc + 0.097 std_avaccel

 Μονηέλο 3.3. - Δάν οδηγεί ζε αςηοκινηηόδπομο (R2=0.354)
log_av_V = 1,915 + 2,99*10^(-4) av_totaldist + 0.005 av _ha + 0.238 std_avaccel - 0.336
av_modileUsage

Σςγκενηπυηικόρ Πίνακαρ Αποηελεζμάηυν
.
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 υπεραςτική οδό
ςε αυτοκινητόδρομο
Ανεξάρτητεσ
Σχετική
Σχετική
Σχετική
Σχετική
Σχετική
Σχετική
Μεταβλητζσ
βi
t
βi
t
βi
t
βi
t
βi
t
επιρροή
επιρροή
επιρροή βi t
επιρροή
επιρροή
επιρροή
ei ei*
ei ei*
ei ei*
ei ei*
ei ei*
ei ei*
ςταθερα
1,554 38,87
1,726 49,83
1,548 38,63
1,21 32,18
1,593 99,94
1,915 71,43
κέζε απνζηαζε ,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
απόηνκε επηηάρπλζε ,012 1,965 ,035 1,000 ,014

2,505 ,062 1,860 ,012 1,969

ηππηθή απόθιηζε
,255 3,803 ,194 5,579 ,070
κέζεο επηβξαδπλζεο

1,769 ,033 1,000 -,186 -4,586 ,194 6,412

πνζνζηό ρξόλνπ
νδεγεζεο ζε
επαξρηαθή νδό

,030 1,000

1,764 ,054

-7,25

,238

2,694 ,025

-3,32

-,336

-3,430 -,007

1

-,183 -4,502 -,174 -4,994 -,239 -5,533 -,090 -2,707 ,253 3,672 -,182 -6,006

κέζε επηβξαδπλζε

-,098 -4,816 ,293 4,991

ηππηθή απόθιηζε
κέζεο επηηάρπλζεο

,131 2,589 ,059 1,000 ,097 3,146 ,073

απόηνκε ζηξνθή
κέζνο ρξόλνο
ρξήζεο θηλεηνύ
ηειεθώλνπ
Σςνηελεζηήρ
Σςζσέηιζηρ

,005

-,010 -3,648 -,078

0,569

0,564

0,575

0,369

0,372

1
-1,06

0,354

Σχετική επιρροή για
τον ςυνδυαςμό των μοντζλων
Σχετική επιρροή

Μνληέιν γηα Μνληέιν γηα
εθηόο
εληόο
θξίζηκσλ
θξίζηκσλ
σξώλ
σξώλ

Μεταβλητζσ

Γεληθό
Μνληέιν

av_totaldist

1,09

1,00

1,18

av_ha

1,15

2,04

1,00

std_avdecel

5,87

1,00

5,86

time_rural

1,94

1,00

2,03

 Ο 'κέζνο αξηζκόο απόηνκσλ επηηαρύλζεσλ'
επεξεάδεη ηε κέζε ηαρύηεηα 2 θνξέο
πεξηζζόηεξν γηα ην κνληέιν πνπ πξνβιέπεη
ηελ κέζε ηαρύηεηα εθηόο ησλ θξίζηκσλ
σξώλ από ηα άιια δύν κνληέια
 Ο κέζνο όξνο ηεο ζπλνιηθήο απόζηαζεο
πνπ δηαλύεη ν νδεγόο επεξεάδεη ηνλ
ινγάξηζκν ηεο κέζεο ηαρύηεηαο γηα όια ηα
κνληέια ζρεδόλ ην ίδην

 Η 'ηππηθή απόθιηζε κέζεο επηβξάδπλζεο' επεξεάδεη 5,85 θνξέο
πεξηζζόηεξν ην γεληθό κνληέιν πξόβιεςεο θαη ην κνληέιν εληόο ησλ
θξίζηκσλ σξώλ ζε ζρέζε κε ην κνληέιν εθηόο θξίζηκσλ σξώλ
 Σν 'πνζνζηό ηνπ ρξόλνπ νδήγεζεο ζε ππεξαζηηθή νδό' επεξεάδεη ηε κέζε
ηαρύηεηα 2 θνξέο πεξηζζόηεξν γηα ην γεληθό κνληέιν πξόβιεςεο θαη ην
κνληέιν εληόο ησλ θξίζηκσλ σξώλ ζε ζρέζε κε ην κνληέιν εθηόο θξίζηκσλ
σξώλ

Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ
Γηάγξακκα ‘Μέζηρ ηασύηηηαρ ππορ ηην μέζη απόζηαζη’
Γηα av_ha=1,71, std_avdecel=0.34,
Παπαηηπείηαι:
%time_rural=0.52 πξνέθπςε:

απμεηηθή πνξεία ζε όια ηα κνληέια

Μζςη ταχφτητα/μζςη απόςταςη

εληόο ησλ θξίζηκσλ σξώλ ε
ηαρύηεηα έρεη ηνλ κεγαιύηεξν ξπζκό
αύμεζεο θαη εθηόο ηνλ κηθξόηεξν
ξπζκό

65
60

av_speed

55

γηα κεγάιεο απνζηάζεηο ρακειόηεξεο
ηαρύηεηεο παξνπζηάδνληαη εθηόο ησλ
θξίζηκσλ σξώλ

50
45
γενικό

γηα κηθξέο απνζηάζεηο ρακειόηεξεο
ηαρύηεηεο παξνπζηάδνληαη ζην γεληθό
εντόσ κρίςιμων ωρών κνληέιν

40

εκτόσ κρίςιμων ωρών
35
30
5

10

15

20
av_totaldist

25

30

35

ζηα 27ρικ ε κέζε ηαρύηεηα είλαη ίδηα
γηα ηα κνληέια εθηόο ησλ θξίζηκσλ
σξώλ θαη γηα ην γεληθό κνληέιν

Αποηελέζμαηα
• Όια ηα κνληέια πεξηιακβάλνπλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ
ζςνολική απόζηαζη ζε ρηιηόκεηξα θαη ηνλ ζηαθεπό όπο θαη
έρνπλ κηα παξάκεηξνο γηα ηελ επιηάσςνζη
• Όια ηα απνηειέζκαηα εξηγούνηαι λογικά, επηβεβαηώλνληαο ηα
απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο
• Σα ηειηθά κνληέια είλαη ηα βέληιζηα σο απνηέιεζκα
πνιιαπιώλ δνθηκώλ

• Σα ηειηθά κνληέια έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία ηνπο ζρεηηθνύο
ζηαηιζηικούρ ελέγσοςρ (Sig<0.05, 0.35<R²)
• Tν γεληθό κνληέιν θαη ηα κνληέια γηα εθηόο θαη εληόο θξίζηκσλ
σξώλ πεξηιακβάλνπλ ηηο ίδιερ μεηαβληηέρ

Σςμπεπάζμαηα (1/2)
• Οη νδεγνί πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα επιηασύνοςν θαη λα επηβξαδύλνπλ
πνιύ, απόηνκα θαη ζπρλά, είλαη θαη απηνί πνπ ηειηθά αλαπηύζζνπλ
μεγαλύηεπερ ηασύηηηερ.
• Γηαπηζηώζεθε όηη νη νδεγνί πνπ δηαλύνπλ μεγαλύηεπερ
αποζηάζειρ, άξα θαη οδηγούν πεπιζζόηεπο, αλαπηύζζνπλ
κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο, άξα είλαη πεξηζζόηεξν επηθίλδπλνη παξόιε
ηελ εκπεηξία ηνπο.
• Η ώξα νδήγεζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη κόλν ηελ ηαρύηεηα ηνπ
νρήκαηνο θαη όρη ηε ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
νδεγνύ.
• Οη νδεγνί πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα επιηασύνοςν πεξηζζόηεξεο θοπέρ
απόηομα είλαη θαη εθείλνη πνπ επιβπαδύνοςν πην ζπρλά απόηνκα.
Δλδερνκέλσο ζπκβαίλεη απηό ιόγν ηνπ όηη νη νδεγνί πνπ επηηαρύλνπλ
πεξηζζόηεξν γηα λα ζηακαηήζνπλ ζύληνκα θαη λα κελ δεκηνπξγεζεί
αηύρεκα πξέπεη λα επέκβνπλ δξαζηηθά θαη απόηνκα.

Σςμπεπάζμαηα (2/2)
• Η σιλιομεηπική απόζηαζη πνπ έρεη λα δηαλύζεη έλαο νδεγόο θάλεθε
πσο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε κέζε ηαρύηεηα πνπ ζα αλαπηύμεη ν
νδεγόο, θαζώο εκπεξηέρεηαη ζε όια ηα κνληέια θαη ζηα
πεξηζζόηεξα, είλαη ε κεηαβιεηή κε ηελ κεγαιύηεξε επηξξνή.
• Μεγαιύηεξεο διαθοπέρ ζηη διάπκεια κίνηζηρ από ηη διάπκεια
διαδπομήρ εκθαλίδνληαη ζε αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο νδνύο, ελώ ζηνπο
απηνθηλεηόδξνκνπο νη δηαθνξέο είλαη πνιύ κηθξέο γηα όινπο ηνπο
νδεγνύο. Απηό πηζαλόλ ζπκβαίλεη γηαηί ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο δελ
ππάξρνπλ νη θαζπζηεξήζεηο από ηνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο.
• Οη νδεγνί σπηζιμοποιούν πεπιζζόηεπο ηο κινηηό ηοςρ ηηλέθυνο
ζε αζηηθή νδό, ελώ αξθεηά ιηγόηεξν ζε απηνθηλεηόδξνκν. Απηό
πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζην όηη ζηηο αζηηθέο νδνύο ν νδεγόο θηλείηαη κε
πην κηθξή ηαρύηεηα θαη πξαγκαηνπνηεί πεξηζζόηεξεο ζηάζεηο.

Πποηάζειρ Για Πεπαιηέπυ
Έπεςνα
• Μέζερ ηασύηηηερ ζε κάθε ηύπος οδό αλά κεηαθίλεζε
• Πεξηζζόηεξα ζηοισεία γηα ηνπο οδηγούρ
• Πεξηζζόηεξεο καηηγοπίερ δεδομένυν, όπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ νρήκαηνο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο

• Δμέηαζε ησλ εκάζηοηε κςκλοθοπιακών ζςνθηκών
• Δμέηαζε ησλ παπαγόνηυν απόζπαζηρ ηηρ πποζοσήρ ηνπ
νδεγνύ

• Δμέηαζε ηεο τςσολογικήρ καηάζηαζηρ ηνπ νδεγνύ από εηδηθνύο
ςπρνιόγνπο
• Μεγαλύηεπο δείγμα, εηδηθά γηα ηα κνληέια αλά ηύπν νδνύ

Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ
ΥΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ

Ανάπηςξη πποηύπυν ηασύηηηαρ ηος οδηγού
με βάζη λεπηομεπή δεδομένα οδήγηζηρ
από αιζθηηήπερ κινηηών ηηλεθώνυν
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