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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

� Καθορισµός Στόχου

� Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

� Θεωρητικό Υπόβαθρο

� Συλλογή Στοιχείων� Συλλογή Στοιχείων

� Στατιστική Επεξεργασία

� Αποτελέσµατα Ανάλυσης

� Συµπεράσµατα

� Προτάσεις – Περαιτέρω Έρευνα



ΣΤΟΧΟΣ

�∆ιερεύνηση της επιρροής της χρήσης κινητού 

τηλεφώνου στην ταχύτητα κυκλοφορίας και στους 

χωρικούς διαχωρισµούς των οχηµάτων

� Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω 

παράµετροι συµβάλλουν στη µεταβολή της ταχύτητας 

και των χωρικών διαχωρισµών των οχηµάτωνκαι των χωρικών διαχωρισµών των οχηµάτων

� Η χρήση κινητού τηλεφώνου

� Χαρακτηριστικά του οδηγού (ηλικία, φύλο)

� Χαρακτηριστικά της ροής κυκλοφορίας

(διαφορά ταχυτήτων και χρονοαποστάσεων

από το προπορευόµενο όχηµα)



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

∆ιεθνείς έρευνες       εικονικές συνθήκες οδήγησης

όχι πραγµατικό οδικό περιβάλλον

Η χρήση κινητού επιφέρει αναµφίβολα µεταβολή 

στην συµπεριφορά των οδηγών. 

Ταχύτητα 

�Τείνει να µειωθεί στην προσπάθεια

των οδηγών να αντισταθµίσουν τις

αυξηµένες πνευµατικές απαιτήσεις

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

Στατιστικοί Έλεγχοι

� Συσχέτιση των ανεξάρτητων 

µεταβλητών

� Συντελεστές βi

� Στατιστική σηµαντικότητα κανονική

� Ανεξάρτητες µεταβλητές:

Συνέχεις και ∆ιακριτές

� Γραµµική Παλινδρόµηση

� Στατιστική σηµαντικότητα 

(δείκτης t)

� Ποιότητα του µοντέλου 

(συντελεστής R2)



ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ



1ο ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

Μετρήθηκαν σε δείγµα 5.422 οχηµάτων: 

� το πλήθος των οχηµάτων που πέρασαν από τη διατοµή τόσο στη 
δεξιά, όσο και στη µεσαία λωρίδα

� το φύλο των οδηγών 

� ο αριθµός εκείνων που έκαναν χρήση κινητού τηλεφώνου

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΜΙΛΑΝΕ 216 58 274 10%

Επισηµάνθηκαν:

�Ηµέρες και ώρες µε συνθήκες κορεσµού.

�Ηµέρες και ώρες µε πολύ µικρό κυκλοφοριακό φόρτο 

ΜΙΛΑΝΕ 216 58 274 10%

ΔΕ ΜΙΛΑΝΕ 1765 1009 2774 90%

ΣΥΝΟΛΟ 1981 1067 - -

ΠΟΣΟΣΤΟ % 65% 35% - -



2ο ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

1η ΦΑΣΗ

Επί τόπου µετρήσεις µε:

�Βιντεοκάµερα

�Ραντάρ

∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων:

2η ΦΑΣΗ

�Επεξεργασία βίντεο σε Η/Υ

�Υπολογισµός 

χρονοαπόστασης µέσω 

ειδικού προγράµµατος.

�Μετατροπή σε χωρικό 
∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων:

�Ταχύτητα αυτοκινήτου

�Φύλο οδηγού

�Ηλικία οδηγού

�Χρώµα αυτοκίνητου

�Χρήση κινητού τηλέφωνου

�Μετατροπή σε χωρικό 

διαχωρισµό µέσω της 

σχέσης   s = v�t
�Εισαγωγή 2 νέων 

µεταβλητών (dv, dhw)

�∆ηµιουργία τελικής βάσης 

δεδοµένων



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ



ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ∆ΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταβλητές
∆ιακριτές (χρήση κινητού, φύλο, ηλικία)    

Συνεχείς (ταχύτητα, χρονικοί διαχωρισµοί, διαφορά  

ταχυτήτων, διαφορά χρονοαποστάσεων) 

Ανάλυση Στοιχείων

� Παραγωγή περιγραφικών συναρτήσεων (µ, σevn, max, min)

� Συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών

� Παλινδρόµηση

� Ορισµός εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών

� Έλεγχος καταλληλότητας µοντέλου



∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ



ΤΕΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

R2= 0,456

V = 51,494 – 0,726 x Talk + 0,441 x Age1825 –
1,503 x Age55 – 0,688 x Gender + 0,692 x Taxi

R2= 0,456

� Talk = χρήση κινητού

� Gender = φύλο 

� Age1825 = οδηγοί ηλικίας 18-25 ετών

� Age55 = οδηγοί ηλικίας άνω των 55 ετών

� Taxi = οδηγοί ταξί



ΤΕΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

R2= 0,471

Hs = – 8,666 – 28,824 x Talk + 7,299 x Age2555 + 
7,134 x dV + 7,174 x dHw

R2= 0,471

� Talk = χρήση κινητού

� Age2555 =  οδηγοί ηλικίας 25-55 ετών

� dV = διαφορά ταχύτητας από προπορευόµενο  όχηµα

� dHw = διαφορά χρονικού διαχωρισµού από 

προπορευόµενο όχηµα



ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ

�Η σχετική επιρροή εκφράζει ποσοτικά το βαθµό επιρροής 

των ανεξάρτητων µεταβλητών σε κάθε µία ανεξάρτητη

�Αν και δεν είναι θεωρητικά ορθό να χρησιµοποιείται το 

µέγεθος της ελαστικότητας για διακριτές µεταβλητές, αλλά µέγεθος της ελαστικότητας για διακριτές µεταβλητές, αλλά 

πραγµατοποιείται:

�εκτίµηση επιρροής

�δυνατότητα σύγκρισης



ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Ταχύτητα (V) Χωρικός ∆ιαχωρισµός (Ηs)

Ανεξάρτητες      

µεταβλητές
βi

Σχετική επιρροή
βi

Σχετική επιρροή

ei ei
* ei ei

*

Χρήση κινητού 0,726 0,00136 1 28,824 0,09023 1

Φύλο 0,688 0,00318 2,34 - - -

Ηλικία 18-25 0,441 0,00228 1,68 - - -

Ηλικία 55 και άνω 1,503 0,00297 2,18 - - -

Οδηγοί ταξί 0,692 0,00154 1,13 - - -

Ηλικία 25-55 - - - 7,299 0,14733 1,63

dV - - - 7,134 0,87752 9,73

dHw - - - 7,174 1,28655 14,26

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Τη µεγαλύτερη επιρροή 

έχουν οι µεταβλητές «φύλο» 

και «ηλικία 55 ετών και άνω». 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΟΥ 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Τη µεγαλύτερη επιρροή έχουν 

οι µεταβλητές «διαφορά 

ταχυτήτων» και «διαφορά 

χρονοαποστάσεων». 



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρείται:

Η χρήση κινητού τηλεφώνου επιφέρει µικρότερους χωρικούς 

διαχωρισµούς καθώς µεταβάλλεται είτε η διαφορά ταχυτήτων 

είτε η διαφορά χρονοαποστάσεων



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1) 

� Η χρήση κινητού τηλεφώνου επιφέρει µείωση της ταχύτητας   

κυκλοφορίας

� Οδηγοί ηλικίας 18-25 οδηγούν πιο γρήγορα συγκριτικά µε     

τους οδηγούς ηλικίας 55 και άνω, οι οποίοι οδηγούν πιο αργά 

επί του συνόλου

� Το φύλο παρουσιάζει αυξηµένη επιρροή στην ταχύτητα

� Η χρήση κινητού τηλεφώνου επιφέρει µείωση και στους 

χωρικούς διαχωρισµούς

� Οδηγοί ηλικίας 25 έως 55 ετών τηρούν µεγαλύτερες   

αποστάσεις από τα προπορευόµενα οχήµατα

� Σηµαντική είναι η επιρροή των κυκλοφοριακών συνθηκών 

στο χωρικό διαχωρισµό των οχηµάτων



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2)

� Οδική ασφάλεια

� Ενδεχοµένως ευνοείται λόγω της µείωσης της 

ταχύτητας

� Ενδεχοµένως επιβαρύνεται λόγω της µείωσης των � Ενδεχοµένως επιβαρύνεται λόγω της µείωσης των 

χωρικών διαχωρισµών

� Σίγουρα όµως, το κινητό κατά την οδήγηση 

αποσπά την προσοχή του οδηγού και συνεπώς 

αυξάνει την πιθανότητα ατυχήµατος, όπως δείχνει 

πλήθος διεθνών ερευνών



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

�Κατηγοριοποίηση οµιλούντων οδηγών σε αυτούς που

� Μιλούν κρατώντας το κινητό στο αυτί

� Μιλούν χρησιµοποιώντας ακουστικά (hands free)� Μιλούν χρησιµοποιώντας ακουστικά (hands free)

� Μιλούν κάνοντας χρήση ακουστικού ασύρµατης επικοινωνίας  (Bluetooth)

� Πληκτρολογούν – Γράφουν µήνυµα στο κινητό

�Καταγραφή οχηµάτων – οδηγών στη µεσαία λωρίδα

�Εφαρµογή µιας άλλης µεθόδου στατιστικής ανάλυσης, η 

οποία θα άνηκε σε διαφορετική οικογένεια από την ήδη 

επιλεχθείσα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ! ! ! 
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