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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Καθορισµός Στόχου
• Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
• Θεωρητικό Υπόβαθρο
• Συλλογή Στοιχείων
• Στατιστική Επεξεργασία
• Αποτελέσµατα Ανάλυσης
• Συµπεράσµατα
• Προτάσεις – Περαιτέρω Έρευνα

ΣΤΟΧΟΣ
Πρωταρχικός:
• ∆ιερεύνηση της επιρροής της χρήσης του κινητού
τηλεφώνου στην ταχύτητα

∆ευτερεύοντες:
• ∆ιερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού στους
χρονικούς διαχωρισµούς των οχηµάτων
• Συσχέτιση των χαρακτηριστικών του οδηγού και της
χρήσης κινητού τηλεφώνου
• ∆ιερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού σε
διαφορετικά οδικά περιβάλλοντα (υπεραστικό και αστικό)
• Προσδιορισµός συσχέτισης µεταξύ ταχύτητας
κυκλοφορίας και χρονικών διαχωρισµών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Οι υφιστάµενες έρευνες διεθνώς αφορούν κυρίως
σε έρευνες ερωτηµατολογίων και προσοµοίωσης
και όχι σε πειράµατα σε πραγµατικές συνθήκες

• Ταχύτητα:
 Μειώνεται ανάλογα µε τη διάρκεια της κλήσης, τον τύπο του
οδικού περιβάλλοντος, το φύλο και την ηλικία των οδηγών

• Χρονικοί ∆ιαχωρισµοί:
 Μειώνονται στατιστικώς σηµαντικά (Rosenbloom, 2005)
 Αυξάνονται κατά 12% (Strayer & Drews, 2001)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Μέθοδοι Ανάλυσης
Εξαρτηµένες µεταβλητές:
Συνεχείς µε κατανοµές
που προσεγγίζουν την
κανονική

 Γραµµική
Παλινδρόµηση
 Λογαριθµοκανονική
Παλινδρόµηση

Στατιστικοί Έλεγχοι
• Συσχέτιση των
ανεξάρτητων µεταβλητών
• Συντελεστές βi
• Στατιστική σηµαντικότητα
(δείκτης t)
• Ποιότητα του µοντέλου
(συντελεστής R2)
• Σφάλµα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1)
Ερωτηµατολόγια
• πριν και µετά το πείραµα
• Χαρακτηριστικά οδηγών
(ηλικία, φύλο, οδηγική
εµπειρία)
• Συνήθειες οδήγησης σε
σχέση µε τη χρήση κινητού
τηλεφώνου

Πείραµα
• 37 νέοι οδηγοί, 26 άντρες και
11 γυναίκες, ηλικίας 18 έως
35 ετών
• Οδήγηση µε και χωρίς χρήση
κινητού τηλεφώνου κατά
µήκος διαδροµής 5,9χλµ
εντός της Πολυτεχνειούπολης
• Βιντεοσκόπηση της
διαδικασίας µέσα από το
όχηµα και καταµέτρηση της
µέσης ταχύτητας και των
χρονικών διαχωρισµών

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2)
Η διαδροµή του πειράµατος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
∆ιακριτά (χρήση κινητού, φύλο, οδηγική εµπειρία,
ηλικία, ετήσια διανυόµενη απόσταση)

Στοιχεία
Συνεχή

(µέση ταχύτητα συνολικής, ελεύθερης,
διακοπτόµενης ροής, χρονικοί διαχωρισµοί)

Ανάλυση Στοιχείων
•
•
•
•
•

Παραγωγή περιγραφικών συναρτήσεων (µ, σevn, max, min)
Συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών
Παλινδρόµηση
Ορισµός εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών
Έλεγχος καταλληλότητας µοντέλου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθηµατικά Μοντέλα
• Μέση ταχύτητα συνολικής διαδροµής:

Vt = 10(1,568 – 0,047xTalk – 0,032xGender + 0,020xAnn.Dist.- 0,033xmeanHt)
R2= 0,604

• Μέση ταχύτητα ελεύθερης ροής:

Vf = 10(1,574-0,049xTalk-0,028xGender+0,03xDr.Exp+0,032xAnn.Dist.-0,023xmeanHt)
R2= 0,517

• Μέση ταχύτητα διακοπτόµενης ροής:

Vd = 10(1,495

– 0,063 x Talk – 0,050 x Gender– 0,026 x meanHt)

R2= 0,568

Talk= χρήση κινητού
Gender= φύλο
Dr.Exp.= οδηγική εµπειρία
Ann. Dist.= ετήσια διαν. απόσταση
meanHt= µέσοι χρον. διαχωρισµοί

Σχετική επιρροή των ανεξάρτητων µεταβλητών
Μέση ταχύτητα
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Χρήση κινητού
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∆ιαγράµµατα ευαισθησίας
του µοντέλου της µέσης ταχύτητας Vt (1)
Μη χρήση κινητού

Χρήση κινητού

 µείωση της ταχύτητας τόσο των αντρών όσο και των γυναικών στην

περίπτωση της χρήσης κινητού
 η διαφορά µεταξύ των ταχυτήτων των δύο φύλων µειώνεται στην
περίπτωση της χρήσης κινητού
 οι γυναίκες αναπτύσσουν µικρότερη ταχύτητα από εκείνη των αντρών
και στις δύο περιπτώσεις οδήγησης

∆ιαγράµµατα ευαισθησίας του µοντέλου της
µέσης ταχύτητας Vt (2)
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Χρονικοί διαχωρισµοί Ht (sec)

η ταχύτητα των αντρών οδηγών που µιλούν στο κινητό είναι
µικρότερη από την ταχύτητα των γυναικών που µιλούν όταν
οδηγούν

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1)
 Η χρήση κινητού τηλεφώνου επιφέρει µείωση της ταχύτητας
κυκλοφορίας:
 Ταχύτητα συνολικής διαδροµής, Vt: 15,6% ± 0,1%
 Ταχύτητα ελεύθερης ροής, Vf: 14,3% ± 0,6%
 Ταχύτητα διακοπτόµενης ροής, Vd: 16,4% ± 1,0%
 Σύµφωνα µε τις µετρηθείσες τιµές, η χρήση κινητού τηλεφώνου
οδηγεί σε αύξηση των χρονικών διαχωρισµών κατά 35% ±1,4%,
χωρίς όµως η επιρροή αυτή να επιβεβαιώνεται στατιστικά
 Οι άντρες οδηγοί παρουσιάζουν την ίδια ποσοστιαία µείωση της
ταχύτητας µε τις γυναίκες οδηγούς, εξαιτίας της χρήσης κινητού
 Τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες οδηγοί, που διανύουν
περισσότερα από 10.000 χιλιόµετρα ετησίως, εµφανίζουν µεγαλύτερη
ταχύτητα και κατά την οδήγηση µε χρήση κινητού τηλεφώνου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2)
 Κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού:
• µειώνεται µε τη µείωση της ταχύτητας και µε την ενδεχόµενη
αύξηση των χρονικών διαχωρισµών

 Οδική ασφάλεια:
• ευνοείται λόγω της µείωσης της ταχύτητας και της
ενδεχόµενης αύξησης των χρονικών διαχωρισµών
• ταυτόχρονα, όµως, από πλήθος διεθνών ερευνών φαίνεται
ότι το κινητό κατά την οδήγηση αποσπά την προσοχή του
οδηγού και συνεπώς αυξάνει την πιθανότητα ατυχήµατος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Εντατική αστυνόµευση της χρήσης κινητού όσο
έντονα αστυνοµεύεται και η κατανάλωση αλκοόλ
 Ενηµέρωση των οδηγών για τους κινδύνους της
χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
 Ανάγκη ανάπτυξης της συνείδησης των οδηγών για
σωστή οδηγική συµπεριφορά
 Τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων και ειδικών
διατάξεων για διατήρηση της απόστασης ασφαλείας

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ

 Πραγµατοποίηση πειράµατος σε καθαρά αστικές ή
υπεραστικές οδικές συνθήκες
 ∆ιερεύνηση συµπεριφοράς οδηγών διαφορετικών
ηλικιακών οµάδων
 Σύγκριση µεταξύ δηλωθέντων και πραγµατικών
στοιχείων
 Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών µέσων

Ευχαριστούµε
για την
προσοχή σας
!!!
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