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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

�� Καθορισµός ΣτόχουΚαθορισµός Στόχου

�� Βιβλιογραφική ΑνασκόπησηΒιβλιογραφική Ανασκόπηση

�� Θεωρητικό ΥπόβαθροΘεωρητικό Υπόβαθρο

�� Συλλογή ΣτοιχείωνΣυλλογή Στοιχείων�� Συλλογή ΣτοιχείωνΣυλλογή Στοιχείων

�� Στατιστική ΕπεξεργασίαΣτατιστική Επεξεργασία

�� Αποτελέσµατα ΑνάλυσηςΑποτελέσµατα Ανάλυσης

�� ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα

�� Προτάσεις Προτάσεις –– Περαιτέρω ΈρευναΠεραιτέρω Έρευνα



ΣΤΟΧΟΣΣΤΟΧΟΣ

�� ∆ιερεύνηση των χαρακτηριστικών της συµπεριφοράς νεαρών πεζών ∆ιερεύνηση των χαρακτηριστικών της συµπεριφοράς νεαρών πεζών 
κατά µήκος µιας ολόκληρης διαδροµής.κατά µήκος µιας ολόκληρης διαδροµής.

�� ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά:: Ταχύτητας ΚίνησηςΤαχύτητας Κίνησης

Επιλογής Σηµείου ∆ιάσχισηςΕπιλογής Σηµείου ∆ιάσχισης

Επιλογής ∆ιαδροµήςΕπιλογής ∆ιαδροµής

�� ΠαράµετροιΠαράµετροι:: Συνθήκες Κυκλοφορίας (Συνθήκες Κυκλοφορίας (κυκλοφοριακός φόρτος κυκλοφοριακός φόρτος 

πεζών, χρονικός διαχωρισµός οχηµάτων, κλπ.)πεζών, χρονικός διαχωρισµός οχηµάτων, κλπ.)

Χαρακτηριστικά του πεδίου έρευνας Χαρακτηριστικά του πεδίου έρευνας (χρήσεις(χρήσεις

γης, κλίση οδού, κλπ.)γης, κλίση οδού, κλπ.)

Χαρακτηριστικά του πεζού (Χαρακτηριστικά του πεζού (φύλο, ηλικία, κλπφύλο, ηλικία, κλπ.).)



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

∆ιεθνείς έρευνες∆ιεθνείς έρευνες πειράµατα σε τοπικό επίπεδο, πειράµατα σε τοπικό επίπεδο, 

όχι κατά µήκος µιας ολόκληρης διαδροµήςόχι κατά µήκος µιας ολόκληρης διαδροµής

Η συµπεριφορά των πεζών στο οδικό δίκτυο είναι συνδυασµός ατοµικών Η συµπεριφορά των πεζών στο οδικό δίκτυο είναι συνδυασµός ατοµικών 
χαρακτηριστικών και επικρατουσών συνθηκών.χαρακτηριστικών και επικρατουσών συνθηκών.

�� Ταχύτητα Κίνησης          Ταχύτητα Κίνησης          Συνδυασµός ατοµικών χαρακτηριστικών τουΣυνδυασµός ατοµικών χαρακτηριστικών του

πεζού, του σκοπού της διαδροµής του καιπεζού, του σκοπού της διαδροµής του και

της ταχύτητά του σε συνδυασµό µετης ταχύτητά του σε συνδυασµό µετης ταχύτητά του σε συνδυασµό µετης ταχύτητά του σε συνδυασµό µε

άλλους πεζούς. άλλους πεζούς. 

�� ∆ιάσχιση Οδού              ∆ιάσχιση Οδού              Εξαρτάται κυρίως από τον χρονικόΕξαρτάται κυρίως από τον χρονικό

διαχωρισµό των οχηµάτων.διαχωρισµό των οχηµάτων.

(Xuechao Chu, 2002)(Xuechao Chu, 2002)

Κύριες και δευτερεύουσες διασχίσειςΚύριες και δευτερεύουσες διασχίσεις

((Παπαδηµητρίου Παπαδηµητρίου et al, 2007)et al, 2007)..

�� Επιλογή διαδροµής        Επιλογή διαδροµής        Εξαρτάται από προσωπικές αποφάσεις τουΕξαρτάται από προσωπικές αποφάσεις του

πεζούπεζού καικαι από τις συνθήκεςαπό τις συνθήκες κατά µήκος τηςκατά µήκος της

διαδροµής.διαδροµής.



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Μέθοδοι ΑνάλυσηςΜέθοδοι Ανάλυσης

�� Απλή Γραµµική Απλή Γραµµική 
ΠαλινδρόµησηΠαλινδρόµηση

ταχύτητα ταχύτητα ––συνεχής συνεχής 

Στατιστικοί ΈλεγχοιΣτατιστικοί Έλεγχοι

�� Συσχέτιση των ανεξάρτητων Συσχέτιση των ανεξάρτητων 
µεταβλητών.µεταβλητών.

�� Συντελεστής βΣυντελεστής βiiταχύτητα ταχύτητα ––συνεχής συνεχής 
µεταβλητήµεταβλητή

�� Λογιστική Ανάλυση Λογιστική Ανάλυση 
ΠαλινδρόµησηςΠαλινδρόµησης

επιλογή διάσχισης, επιλογή επιλογή διάσχισης, επιλογή 
διαδροµής διαδροµής –– διακριτή διακριτή 
µεταβλητήµεταβλητή

�� Συντελεστής βΣυντελεστής βii

�� Στατιστική σηµαντικότητα Στατιστική σηµαντικότητα 
συντελεστών (δείκτης συντελεστών (δείκτης 
t/Wald)t/Wald)

�� Ποιότητα του µοντέλουΠοιότητα του µοντέλου

(συντελεστής (συντελεστής RR22 ))



EEΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ



ΣΤΑ∆ΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣΣΤΑ∆ΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
11οο ΣΤΑ∆ΙΟΣΤΑ∆ΙΟ

Καταγραφή της περιοχής µελέτηςΚαταγραφή της περιοχής µελέτης::

�� Γεωµετρικά στοιχείαΓεωµετρικά στοιχεία

�� KKυκλοφοριακά στοιχείαυκλοφοριακά στοιχεία

ΜετρήσειςΜετρήσεις::

�� Σε 30 άτοµα ηλικίας 18 έως 28 ετών.Σε 30 άτοµα ηλικίας 18 έως 28 ετών.

22οο ΣΤΑ∆ΙΟΣΤΑ∆ΙΟ

�� Κωδικοποίηση και καταγραφή Κωδικοποίηση και καταγραφή 
διαδροµής κάθε πεζού.διαδροµής κάθε πεζού.

�� Μετατροπή σε ταχύτητα κίνησης Μετατροπή σε ταχύτητα κίνησης 
µέσω της σχέσης µέσω της σχέσης v=s/tv=s/t

�� Επανάληψη µετρήσεων µε τα ίδια Επανάληψη µετρήσεων µε τα ίδια 

άτοµα µετά από τρεις εβδοµάδεςάτοµα µετά από τρεις εβδοµάδες

�� Συµπλήρωση ερωτηµατολογίουΣυµπλήρωση ερωτηµατολογίου

∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων::

�� Συνθήκες κυκλοφορίαςΣυνθήκες κυκλοφορίας

�� Χαρακτηριστικά πεδίου έρευναςΧαρακτηριστικά πεδίου έρευνας

�� Χαρακτηριστικά πεζούΧαρακτηριστικά πεζού

�� Κατηγοριοποίηση των διασχίσεων σε Κατηγοριοποίηση των διασχίσεων σε 
κύριες και δευτερεύουσες.κύριες και δευτερεύουσες.

�� ∆ηµιουργία τελικής βάσης ∆ηµιουργία τελικής βάσης 

δεδοµένωνδεδοµένων..



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΣΧΙΣΕΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΣΧΙΣΕΩΝ

(Παπαδηµητρίου (Παπαδηµητρίου et al, 2007)et al, 2007)

�� Κύριες ∆ιασχίσειςΚύριες ∆ιασχίσεις ((ρρrimary crossings)rimary crossings): : ορίστηκαν εκείνες που ορίστηκαν εκείνες που 
πραγµατοποιούνται στη αρχή, στη µέση ή στο τέλος ενός οικοδοµικού πραγµατοποιούνται στη αρχή, στη µέση ή στο τέλος ενός οικοδοµικού 
τετραγώνου κάθετα στον άξονα της οδού και επιλέγονται µε σκοπό να τετραγώνου κάθετα στον άξονα της οδού και επιλέγονται µε σκοπό να 
πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη διαδροµή πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη διαδροµή 

∆ευτερεύουσες ∆ιασχίσεις ∆ευτερεύουσες ∆ιασχίσεις (secondary crossings)(secondary crossings):: ορίστηκαν εκείνες ορίστηκαν εκείνες �� ∆ευτερεύουσες ∆ιασχίσεις ∆ευτερεύουσες ∆ιασχίσεις (secondary crossings)(secondary crossings):: ορίστηκαν εκείνες ορίστηκαν εκείνες 
που πραγµατοποιούνται στη αρχή, στη µέση ή στο τέλος ενός που πραγµατοποιούνται στη αρχή, στη µέση ή στο τέλος ενός 
οικοδοµικού τετραγώνου σε οποιαδήποτε πλευρά της οδού κατά την οικοδοµικού τετραγώνου σε οποιαδήποτε πλευρά της οδού κατά την 
κίνηση κατά µήκος διαδοχικών οικοδοµικών τετραγώνων. κίνηση κατά µήκος διαδοχικών οικοδοµικών τετραγώνων. 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

∆ιακριτές (κύρια διάσχιση, επιλογή διαδροµής, φύλο,∆ιακριτές (κύρια διάσχιση, επιλογή διαδροµής, φύλο,

Μεταβλητές                              χρήσεις γής, χρονικός διαχωρισµός οχηµάτων)Μεταβλητές                              χρήσεις γής, χρονικός διαχωρισµός οχηµάτων)

Συνεχείς (ταχύτητα κίνησης, ηλικία)Συνεχείς (ταχύτητα κίνησης, ηλικία)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

�� Συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητώνΣυσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών

�� Ορισµός εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητώνΟρισµός εξαρτηµένων και ανεξάρτητων µεταβλητών

�� ΠαλινδρόµησηΠαλινδρόµηση

�� Έλεγχος καταλληλότητας µοντέλουΈλεγχος καταλληλότητας µοντέλου



ΜεταβλητέςΜεταβλητές

Εξαρτηµένες Εξαρτηµένες ΑνεξάρτητεςΑνεξάρτητες ββ t/waldt/wald RR22

velocityvelocity

constantconstant 2,0192,019 3,9473,947

0,210,21

QPedLQPedL 0,1510,151 1,8841,884

ageage --0,0410,041 --1,8851,885

gendergender --0,1860,186 --2,1462,146

walk rarewalk rare --0,0040,004 --0,0420,042

constantconstant 1,5561,556 5,9485,948

QPedHQPedH 0,5750,575 0,1230,123
primaryprimary 0,0,4343

QPedHQPedH 0,5750,575 0,1230,123

QVehHQVehH 2,4612,461 2,2772,277

WalkRoadWalkRoad --3,2233,223 13,51113,511

routechoiceroutechoice

constantconstant 4,254,25 4,0084,008

0,250,25

QPedm2QPedm2 --3,0353,035 6,826,82

walkoftenwalkoften --2,2682,268 2,5692,569

choicefasterchoicefaster 1,6511,651 1,1031,103

last time recentlylast time recently --1,7561,756 1,2511,251



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Velocity1=1,781 Velocity1=1,781 -- 0,033x0,033xAgeAge + 0,176x+ 0,176xQPedL1QPedL1 ++

0,165x0,165xChoiceEnjoyChoiceEnjoy + 0,143x+ 0,143xGenderGender RR22=0,378=0,378

Velocity2=1,453 Velocity2=1,453 -- 0,020x0,020xAgeAge + 0,182x+ 0,182xQPedL1QPedL1 ++

0,136x0,136xChoiceEnjoyChoiceEnjoy + 0,123x+ 0,123xGenderGender RR22=0,392=0,392

�� VelocityVelocity= = ταχύτητα βαδίσµατοςταχύτητα βαδίσµατος

�� AgeAge== ηλικία πεζού (18 ηλικία πεζού (18 –– 28)28)

�� QPedLQPedL== κυκλοφοριακός φόρτος πεζών κατά τη διάρκεια της διαδροµής κυκλοφοριακός φόρτος πεζών κατά τη διάρκεια της διαδροµής 
(1= χαµηλός, 0= ψηλός)(1= χαµηλός, 0= ψηλός)

�� ChoiceEnjoyChoiceEnjoy= επιλογή της ευχάριστης διαδροµής (1= ευχάριστη, 0= όχι = επιλογή της ευχάριστης διαδροµής (1= ευχάριστη, 0= όχι 
ευχάριστη)ευχάριστη)

�� GenderGender= = φύλο πεζού (1= γυναίκα, 0= άντρας)φύλο πεζού (1= γυναίκα, 0= άντρας)



ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ

�� Η σχετική επιρροή εκφράζει ποσοτικά το βαθµό επιρροής Η σχετική επιρροή εκφράζει ποσοτικά το βαθµό επιρροής 
των ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξαρτηµένη.των ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξαρτηµένη.

�� Για τις διακριτές µεταβλητές χρησιµοποιείται η έννοια της Για τις διακριτές µεταβλητές χρησιµοποιείται η έννοια της 
ψευδοελαστικότηταςψευδοελαστικότητας η οποία περιγράφει τη µεταβολή στην η οποία περιγράφει τη µεταβολή στην ψευδοελαστικότηταςψευδοελαστικότητας η οποία περιγράφει τη µεταβολή στην η οποία περιγράφει τη µεταβολή στην 
τιµή της πιθανότητας επιλογής κατά τη µετάβαση από τη µία τιµή της πιθανότητας επιλογής κατά τη µετάβαση από τη µία 
τιµή της διακριτής µεταβλητής στην άλλη.τιµή της διακριτής µεταβλητής στην άλλη.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ



ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Ανεξάρτητες Ανεξάρτητες 

ΜεταβλητέςΜεταβλητές

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πρώτο ΜοντέλοΠρώτο Μοντέλο ∆εύτερο Μοντέλο∆εύτερο Μοντέλο

ββ
ii

Σχετική ΕπιρροήΣχετική Επιρροή

ββ
ii

Σχετική ΕπιρροήΣχετική Επιρροή

ee
ii

ee
ii
** ee

ii
ee

ii
**

ΗλικίαΗλικία --0,030,03 0,7350,735 17,517,5 --0,0200,020 0,4410,441 14,2314,23

Τη µεγαλύτερη επιρροή έχει η µεταβλητή ηλικία.Τη µεγαλύτερη επιρροή έχει η µεταβλητή ηλικία.

ΦύλοΦύλο --0,140,14 0,0720,072 1,711,71 --0,1230,123 0,0610,061 1,971,97

ΧαµηλόςΦόρτος ΧαµηλόςΦόρτος 

ΠεζώνΠεζών 0,1760,176 0,0830,083 1,981,98 0,1820,182 0,1020,102 3,293,29

Ευχάριστη Ευχάριστη 

∆ιαδροµή∆ιαδροµή 0,1650,165 0,0420,042 11 0,1360,136 0,0310,031 11



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
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χαµηλός κυκλοφοριακός

φόρτος πεζών

Η ταχύτητα µειώνεται για αύξηση της ηλικίας από 18 σε 28.Η ταχύτητα µειώνεται για αύξηση της ηλικίας από 18 σε 28.
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φόρτος πεζών



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

�� Παρόµοιες τάσεις κατά την πρώτη και δεύτερη Παρόµοιες τάσεις κατά την πρώτη και δεύτερη 

µέτρηση.µέτρηση.

�� Η ηλικία του πεζού επηρεάζει περισσότερο την Η ηλικία του πεζού επηρεάζει περισσότερο την 

ταχύτητα µε την οποία κινείται. ταχύτητα µε την οποία κινείται. ταχύτητα µε την οποία κινείται. ταχύτητα µε την οποία κινείται. 

�� Οι άντρες κινούνται µε µεγαλύτερη ταχύτητα σε Οι άντρες κινούνται µε µεγαλύτερη ταχύτητα σε 

σχέση µε τις γυναίκες.σχέση µε τις γυναίκες.

�� Ο πεζός κινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα όταν Ο πεζός κινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα όταν 

παρατηρείται χαµηλός κυκλοφοριακός φόρτος πεζών.παρατηρείται χαµηλός κυκλοφοριακός φόρτος πεζών.

�� Οι πεζοί που επέλεξαν την πιο ευχάριστη διαδροµή Οι πεζοί που επέλεξαν την πιο ευχάριστη διαδροµή 

κινήθηκαν µε µεγαλύτερη ταχύτητα.κινήθηκαν µε µεγαλύτερη ταχύτητα.



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΙΑΣΧΙΣΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΙΑΣΧΙΣΗΣ

U1=U1= 13,212 + 4,883x13,212 + 4,883xTraffic Traffic GapGap + 3,623x+ 3,623xLast ChoiceLast Choice + + 

3,376x3,376xFlatterFlatter RouteRoute + 4,843x+ 4,843xEntertainmentEntertainment++ 2,814x2,814xQPedL1 QPedL1 RR22=0,584=0,584

U2=6,449 +6,515xU2=6,449 +6,515xTraffic GapTraffic Gap+2,536x+2,536xFlatterFlatter RouteRoute ++

1,655x1,655xEntertainmentEntertainment RR22=0,646=0,646

Ρ= eΡ= euu/(e/(euu +1)+1)Ρ= eΡ= euu/(e/(euu +1)+1)

�� UU= = συνάρτηση χρησιµότητας για κύρια διάσχιση (1= κύρια διάσχιση, 0= δευτ/σα)                                                    συνάρτηση χρησιµότητας για κύρια διάσχιση (1= κύρια διάσχιση, 0= δευτ/σα)                                                    

�� Traffic Gap= Traffic Gap= χρονικός διαχωρισµός οχηµάτων (1=µεγάλος, 0= µικρός)χρονικός διαχωρισµός οχηµάτων (1=µεγάλος, 0= µικρός)

�� Last Choice=Last Choice= τελευταία επιλογή διάσχισης (1= τελευταία επιλογή,0=όχι τελευταία)τελευταία επιλογή διάσχισης (1= τελευταία επιλογή,0=όχι τελευταία)

�� Flatter Route=Flatter Route= επιλογή βαδίσµατος από ανωφέρεια σε επίπεδο (1=επίπεδο, επιλογή βαδίσµατος από ανωφέρεια σε επίπεδο (1=επίπεδο, 

0= ανωφέρεια)0= ανωφέρεια)

�� Entertainment= Entertainment= εµπορικά καταστήµατα και χώροι εστίασης (1=χρήσεις γης, εµπορικά καταστήµατα και χώροι εστίασης (1=χρήσεις γης, 

0= µη ύπαρξη)0= µη ύπαρξη)

�� QPedL=QPedL= κυκλοφοριακός φόρτος πεζών (1= χαµηλός, 0= υψηλός)κυκλοφοριακός φόρτος πεζών (1= χαµηλός, 0= υψηλός)



ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Ανεξάρτητες Ανεξάρτητες 
ΜεταβλητέςΜεταβλητές

ΚΥΡΙΑ ∆ΙΑΣΧΙΣΗ Ο∆ΟΥΚΥΡΙΑ ∆ΙΑΣΧΙΣΗ Ο∆ΟΥ

Πρώτο ΜοντέλοΠρώτο Μοντέλο ∆εύτερο Μοντέλο∆εύτερο Μοντέλο

ββii Σχετική ΕπιρροήΣχετική Επιρροή ββii Σχετική ΕπιρροήΣχετική Επιρροή

Χρονικός Χρονικός 
∆ιαχωρισµός∆ιαχωρισµός
ΟχηµάτωνΟχηµάτων

4,8834,883 3,1243,124 1,5511,551 6,5156,515 6,0266,026 3,6573,657

Καταστήµατα Καταστήµατα 
αναψυχήςαναψυχής

4,8434,843 2,9662,966 1,4721,472 1,6551,655 1,6481,648 11

Τη µεγαλύτερη επιρροή παρουσιάζει ‘χρονικός διαχωρισµός οχηµάτων’.Τη µεγαλύτερη επιρροή παρουσιάζει ‘χρονικός διαχωρισµός οχηµάτων’.

αναψυχήςαναψυχής
4,8434,843 2,9662,966 1,4721,472 1,6551,655 1,6481,648 11

Τελευταία ΕπιλογήΤελευταία Επιλογή 3,6233,623 2,2512,251 1,1181,118 ── ── ──

Βάδισµα από Βάδισµα από 
ανωφέρεια σε ανωφέρεια σε 

επίπεδοεπίπεδο
3,3763,376 2,0182,018 1,0021,002 2,5362,536 1,7791,779 1,0791,079

Φόρτος πεζώνΦόρτος πεζών 2,8142,814 2,0142,014 11 ── ── ──



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ∆ΙΑΣΧΙΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ∆ΙΑΣΧΙΣΕΩΝ 

�� Παρόµοιες τάσεις και στα δύο µοντέλαΠαρόµοιες τάσεις και στα δύο µοντέλα

�� Ο χρονικός διαχωρισµός των οχηµάτων επηρεάζει Ο χρονικός διαχωρισµός των οχηµάτων επηρεάζει 

περισσότερο την απόφαση του πεζού να πραγµατοποιήσει περισσότερο την απόφαση του πεζού να πραγµατοποιήσει 

κύρια διάσχιση. κύρια διάσχιση. κύρια διάσχιση. κύρια διάσχιση. 

�� Οι πεζοί τείνουν να διασχίσουν σε εκείνο το οδικό τµήµα Οι πεζοί τείνουν να διασχίσουν σε εκείνο το οδικό τµήµα 

όπου θα συνεχίσουν τη διαδροµή τους σε επίπεδο.όπου θα συνεχίσουν τη διαδροµή τους σε επίπεδο.

�� Η ύπαρξη εµπορικών καταστηµάτων και χώρων εστίασης Η ύπαρξη εµπορικών καταστηµάτων και χώρων εστίασης 

οδηγεί τον πεζό να πραγµατοποιήσει κύρια διάσχιση στο οδηγεί τον πεζό να πραγµατοποιήσει κύρια διάσχιση στο 

οδικό τµήµα. οδικό τµήµα. 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ

U1=U1=0,7650,765 + + 1,5891,589xxWalkWalk OftenOften –– 2,569x2,569xChoiceChoice FasterFaster ++ 1,293x1,293xSimpleSimple RR22==0,2410,241

U2=U2=0,0,491 + 491 + 1,1,608x608xWalkWalk OftenOften –– 2,413x2,413xChoice FasterChoice Faster + 1,561x+ 1,561xSimpleSimple RR22=0,=0,204204

Ρ= eΡ= euu/(e/(euu +1)+1)

�� U = U = συνάρτηση χρησιµότητας επιλογής διαδροµής (1= από τις µικρές οδούςσυνάρτηση χρησιµότητας επιλογής διαδροµής (1= από τις µικρές οδούς

0= από τις κύριες αρτηρίες)0= από τις κύριες αρτηρίες)

�� Walk Often = Walk Often = συχνό περπάτηµα (1= συχνό, 0= µη συχνό)συχνό περπάτηµα (1= συχνό, 0= µη συχνό)

�� Choice Faster  = Choice Faster  = επιλογή της πιο σύντοµης διαδροµής (1= σύντοµη, 0= όχι επιλογή της πιο σύντοµης διαδροµής (1= σύντοµη, 0= όχι 
σύντοµη)σύντοµη)

�� Simple =Simple = αλλαγές κατεύθυνσης (1= µια αλλαγή, 0= δύο ή περισσότερες αλλαγές)αλλαγές κατεύθυνσης (1= µια αλλαγή, 0= δύο ή περισσότερες αλλαγές)



ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Ανεξάρτητες Ανεξάρτητες 
ΜεταβλητέςΜεταβλητές

ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ

Πρώτο ΜοντέλοΠρώτο Μοντέλο ∆εύτερο Μοντέλο∆εύτερο Μοντέλο

ββii

Σχετική ΕπιρροήΣχετική Επιρροή
ββii

Σχετική ΕπιρροήΣχετική Επιρροή

eeii eeii** eeii eeii**

Επιλογή πιο Επιλογή πιο 
σύντοµης σύντοµης --2,5692,569 3,1193,119 2,8152,815 --2,4132,413 2,9532,953 2,2352,235

Τη µεγαλύτερη επιρροή παρουσιάζει ‘η επιλογή της πιο σύντοµης διαδροµής’.Τη µεγαλύτερη επιρροή παρουσιάζει ‘η επιλογή της πιο σύντοµης διαδροµής’.

σύντοµης σύντοµης 
διαδροµήςδιαδροµής

--2,5692,569 3,1193,119 2,8152,815 --2,4132,413 2,9532,953 2,2352,235

Συχνό περπάτηµαΣυχνό περπάτηµα 1,5891,589 2,4972,497 2,2542,254 1,6081,608 2,7212,721 2,0612,061

Αριθµός αλλαγών Αριθµός αλλαγών 
κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

1,2931,293 1,1081,108 11 1,5611,561 1,3211,321 11



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Πιθανότητα επιλογής διαδροµής από τις µικρές οδούς όταν 

ο πεζός περπατάει συχνά ανάλογα µε το ενδεχόµενο να 

επέλεξε την πιο σύντοµη διαδροµή. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ

�� Παρόµοιες τάσεις και στα δύο µοντέλα.Παρόµοιες τάσεις και στα δύο µοντέλα.

�� Η επιλογή της πιο σύντοµης διαδροµής επηρεάζει περισσότερο την Η επιλογή της πιο σύντοµης διαδροµής επηρεάζει περισσότερο την 

πιθανότητα ο πεζός να επιλέξει τη διαδροµή από τις µικρές οδούς.πιθανότητα ο πεζός να επιλέξει τη διαδροµή από τις µικρές οδούς.

�� Η πιθανότητα ο πεζός να επιλέξει τη διαδροµή από τις µικρές οδούς Η πιθανότητα ο πεζός να επιλέξει τη διαδροµή από τις µικρές οδούς 

αυξάνεται όταν ο πεζός τείνει να περπατάει συχνά.αυξάνεται όταν ο πεζός τείνει να περπατάει συχνά.

�� Ο πεζός που περπατάει συχνά επιλέγει την πιο σύντοµη διαδροµή.Ο πεζός που περπατάει συχνά επιλέγει την πιο σύντοµη διαδροµή.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

�� ∆ιερεύνηση της συµπεριφοράς των πεζών 1∆ιερεύνηση της συµπεριφοράς των πεζών 1ηη φορά κατά µήκος µιας φορά κατά µήκος µιας 

διαδροµής.διαδροµής.

�� Παρόµοιες τάσεις στη συµπεριφορά των νεαρών πεζών Παρόµοιες τάσεις στη συµπεριφορά των νεαρών πεζών 

�� Η απλή γραµµική παλινδρόµηση  (ταχύτητα) και η λογιστική ανάλυση Η απλή γραµµική παλινδρόµηση  (ταχύτητα) και η λογιστική ανάλυση 

παλινδρόµησης (διάσχιση, διαδροµή) ήταν οι καταλληλότερες µέθοδοι.παλινδρόµησης (διάσχιση, διαδροµή) ήταν οι καταλληλότερες µέθοδοι.

�� Γενίκευση µε απαραίτητες  προσαρµογέςΓενίκευση µε απαραίτητες  προσαρµογές



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

�� Προσαρµογή Υποδοµής (κάγκελα)Προσαρµογή Υποδοµής (κάγκελα)

�� Επαρκής χρόνος πρασίνου πεζών στους σηµατοδότεςΕπαρκής χρόνος πρασίνου πεζών στους σηµατοδότες

�� Αναγκαιότητα ελεγχόµενης ταχύτητας κυκλοφορίαςΑναγκαιότητα ελεγχόµενης ταχύτητας κυκλοφορίας

�� ΑστυνόµευσηΑστυνόµευση

�� Ενηµέρωση των πολιτών σε θέµατα οδικής ασφάλειαςΕνηµέρωση των πολιτών σε θέµατα οδικής ασφάλειας



ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ

�� Πείραµα σε άλλες αστικές οδούς µε διαφορετικά Πείραµα σε άλλες αστικές οδούς µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά.χαρακτηριστικά.

�� Πείραµα όπου οι πεζοί δε θα γνωρίζουν ότι Πείραµα όπου οι πεζοί δε θα γνωρίζουν ότι �� Πείραµα όπου οι πεζοί δε θα γνωρίζουν ότι Πείραµα όπου οι πεζοί δε θα γνωρίζουν ότι 

καταγράφονται.καταγράφονται.

�� Μετρήσεις σε µεγαλύτερο δείγµα πεζών.Μετρήσεις σε µεγαλύτερο δείγµα πεζών.



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΟΥΣ.
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