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Σηόσορ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ 

 

Ζ αλάιπζε ηεο επηξξνήο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νδεγνύ θαη 

 ηνπ νδηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά θαη  

ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο ζε κε αλακελόκελν ζπκβάλ,  

κε έκθαζε ζηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 

 

 

 

Ζ δεκηνπξγία πξνθίι νδεγώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ  

ηνπ νδηθνύ πεξηβάιινληνο ηα νπνία νδεγνύλ  

ζε απμεκέλε πηζαλόηεηα νδεγηθνύ ιάζνπο 

 

 

 

 



Μεθοδολογικά βήμαηα 
 

• Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 
 

• Μεζνδνινγηθή αλαζθόπεζε 
 

• Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 
 

• Πείξακα ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο 
 

• Σηαηηζηηθή κεζνδνινγία 
 

• Μεζνδνινγηθή ζπλεηζθνξά 
 

• Δπηζηεκνληθή πξσηνηππία 
 

• Πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

 

 



Βιβλιογπαθική αναζκόπηζη 

Δπηκέξνπο βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο έιαβαλ ρώξα ζηα 

παξαθάησ εξεπλεηηθά πεδία: 
 

Σπκπεξηθνξά νδεγνύ θαη νδηθή αζθάιεηα 

 
Απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 

 
Τύπνη πεηξακάησλ εμέηαζεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο 

 
Φαξαθηεξηζηηθά πξνζνκνησηώλ νδήγεζεο 

 
Έξεπλεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ζε πξνζνκνησηή 

 

 

 

 



Σςμπεπιθοπά οδηγού και οδική αζθάλεια 

• Η ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ απνηειεί ηελ θύξηα αηηία γηα πνζνζηό 65-

95% ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ (Salmon et al., 2011) 

 

• Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ πεξηιακβάλεη έλαλ κεγάιν αξηζκό 

παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα απνηεινύλ αηηίεο αηπρεκάησλ (Yannis et 

al., 2013): 

• Επηθίλδπλεο ελέξγεηεο (πςειή ηαρύηεηα, παξαβάζεηο θπθινθνξίαο 

θ.α.), 

• Οδεγηθό ιάζνο ή αληίδξαζε (απώιεηα ειέγρνπ νρήκαηαο, αδπλακία 

ηήξεζεο απνζηάζεσλ αζθαιείαο, απόηνκν θξελάξηζκα θ.α.) 

• Σπκπεξηθνξά ή απεηξία (επηζεηηθε νδήγεζε, λεπξηθόηεηα, 

αβεβαηόηεηα θ.α.) 

• Απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 

• Κνύξαζε 

• Καηαλάισζε αιθνόι 



Απόζπαζη ηηρ πποζοσήρ 

• Ζ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ νξίδεηαη 

σο κηα δηαδηθαζία ή θαηάζηαζε ε νπνία ηξαβά 

ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνύ από ηε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο νδήγεζεο (Lee et al., 2008) 
 

• Oη πεγέο απόζπαζεο πξνζνρήο θαηά ηελ νδήγεζε 

απμάλνληαη ζπλερώο κε ηελ πηνζέηεζε όιν θαη 

πεξηζζόηεξσλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπώλ 

εληόο ηνπ νρήκαηνο (Olsen et al., 2005) 
 

• Ζ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξα επηκέξνπο ζηνηρεία: νπηηθή, 

αθνπζηηθή, θηλεηηθή θαη λνεηηθή (Ranney et al., 

2000) 
 

• Ζ ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ε ζπλνκηιία κε 

ζπλεπηβάηε είλαη δύν από ηηο πην ζπλήζεηο πεγέο 

απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τύποι πειπαμάηων 

Τύπνη πεηξακάηωλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απόζπαζεο 

ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ (Papantoniou et 

al., 2015): 
 

• Πεηξάκαηα πεδίνπ επί ηεο νδνύ - εθηόο 

θπθινθνξίαο (field tests) 
 

• Πεηξάκαηα νδήγεζεο ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο (naturalistic driving 

experiments) 
 

• Πεηξάκαηα ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο 

(driving simulator experiments) 
 

• Σε βάζνο αλάιπζε αηπρεκάησλ (in-depth 

accident investigation) 
 

• Έξεπλεο δεδεισκέλεο πξνηίκεζεο (stated 

preference surveys) 

 



Χαπακηηπιζηικά πποζομοιωηών οδήγηζηρ 

Δπηηξέπνπλ ηελ εμέηαζε δηαθνξεηηθώλ 

παξακέηξσλ νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ππό έλα 

ειεγρόκελν, ζρεηηθά ξεαιηζηηθό θαη αζθαιέο 

νδηθό πεξηβάιινλ. 

 

Πιενλεθηήκαηα 

• Σπιινγή δεδνκέλσλ πνπ είλαη δύζθνιν λα 

ζπιιερζνύλ ζε ξεαιηζηηθέο θπθινθνξηαθέο 

ζπλζήθεο 

• Γηεξεύλεζε θάζε πηζαλνύ ζελαξίνπ νδήγεζεο 

• Σπλζήθεο νδήγεζεο ίδηεο γηα όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

• Πηζαλόηεηα πηνζέηεζεο δηαθνξεηηθήο νδεγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

• Αίζζεκα αζθάιεηαο 

• Εάιε ζηνλ πξνζνκνησηή (Simulator sickness) 

 



Έπεςνερ απόζπαζηρ ηηρ πποζοσήρ ζε πποζομοιωηή 

• Οη εμεηαδόκελεο κειέηεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ζην 

ζρεδηαζκό ηνπ πεηξάκαηνο θαη ζε κεζόδνπο 

αλάιπζεο 

 

• Σηε πιεηνςεθία ησλ πεηξακάησλ ην δείγκα 

είλαη 30-40 νδεγνί ρσξίο λα ειέγρεηαη ε 

αληηπξνζωπεπηηθόηεηα ζε θύιν θαη ειηθηαθή 

θαηεγνξία 

 

• Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ 

νδήγεζε εμνηθείωζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

 

• Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο αθνξνύλ ζελάξηα 

εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ελώ αξθεηέο 

αθνξνύλ ζε νδήγεζε ζε απηνθηλεηόδξνκν 

 

 



Μεθοδολογική αναζκόπηζη 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν επηκέξνπο 

αλαζθνπήζεηο γηα λα δηεξεπλήζνπλ: 

 

• Kξίζηκεο παξακέηξνπο πνπ εμεηάδνληαη 

ζε έξεπλεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 

 

• Μεζόδνπο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα ζην εξεπλεηηθό πεδίν 

ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ 

νδεγνύ 

 

 

 



Παπάμεηποι οδηγικήρ ζςμπεπιθοπάρ 

• Ζ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηλόκελν 

πνπ ζεκαίλεη όηη κεκνλσκέλεο παξάκεηξνη νδεγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο δελ κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ όιεο ηηο παξακέηξνπο 

ηεο απόζπαζεο 

 

• Δηαθνξεηηθέο παξάκεηξνη ππάξρνπλ γηα ηελ αμηόινγεζε ηεο 

νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο 

(παξακέηξνη ζέζεο νρήκαησλ, παξάκεηξνη ηαρύηεηαο, ρξόλνο 

αληίδξαζεο, απόζηαζε από πξνπνξεπόκελν όρεκα, θίλεζε 

καηηώλ θ.α.) 

 

• Ζ επηινγή ησλ εμεηαδόκελσλ παξακέηξσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη 

από ηε θύζε ηεο δεπηεξεύνπζαο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξωηήκαηα 
 

 

 



Σηαηιζηικέρ μέθοδοι ανάλςζηρ 

• To 5% ησλ εμεηαδόκελσλ κειεηώλ εθαξκόδεη 

κόλν πεξηγξαθηθέο αλαιύζεηο (descriptive 

analysis) κε ζηόρν λα νδεγήζεη ζε γεληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο εμεηαδόκελεο 

παξακέηξνπο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

• Πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο κειέηεο 

εθαξκόδνπλ αλάιπζε δηαθύκαλζεο κε 

επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο (Repeated 

Measures Anova) 

 

• Μνληέια ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ (Latent 

models) θαη πην ζπγθεθξηκέλα  Γνκηθά 

Μνληέια Eμηζώζεσλ (Structural Equation 

Models) δελ έρνπλ εθαξκνζζεί πνηέ ζην 

επηζηεκνληθό πεδίν ηεο απόζπαζεο ηεο 

πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 

 

 

 



Δπεςνηηικά επωηήμαηα 

1. Ζ εθηέιεζε ελόο πεηξάκαηνο ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο πνπ ζα 

αληηκεησπίδεη ηηο αδπλακίεο αληίζηνηρσλ πεηξακάησλ ηεο δηεζλνύο 

βηβιηνγξαθίαο 

• Μεγάιν θαη αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα νδεγώλ 

• Τπραηόηεηα ζελαξίσλ νδήγεζεο 

• Γνθηκαζηηθή νδήγεζε κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

• Αλάιπζε επαξθνύο αξηζκνύ νδεγηθώλ παξακέηξσλ 

 

2. Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο σο έλα 

πνιπδηάζηαην θαηλόκελν θαη όρη απιώο σο κίαο επηκέξνπο παξακέηξνπ 

νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

3. Ζ εθαξκνγή κηα ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ δελ έρεη εθαξκνζζεί ζην 

επηζηεκνληθό πεδίν ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 

 

4. Ζ ζπλδπαζκέλε αλάιπζε ηεο επηξξνήο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νδεγνύ θαη  

ηνπ νδηθνύ πεξηβάιινληνο απεπζείαο ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά 

 



Πείπαμα ζε πποζομοιωηή οδήγηζηρ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα ζε 

πξνζνκνησηή νδήγεζεο ζην πιαίζην ησλ 

εξεπλεηηθώλ έξγσλ: 
 

• Distract - Γηεξεύλεζε αηηίσλ θαη 

επηπηώζεσλ ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 

κε ρξήζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο 

• DriverBrain - Δπηδόζεηο νδεγώλ κε 

εγθεθαιηθέο παζήζεηο ζε κε αλακελόκελα 

ζπκβάληα 

 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα απνηειείηαη από ηνπο: 
 

• Τνκέα Μεηαθνξώλ θαη Σπγθνηλσληαθήο 

Υπνδνκήο, ΔΜΠ 

• Τνκέα Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, Νεπξνινγίαο 

θαη Χπρηαηξηθήο, ΔΚΠΑ 

• Τνκέα Χπρνινγίαο, ΔΚΠΑ 

 



Χαπακηηπιζηικά πποζομοιωηή 

Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

• Foerst Driving Simulator FPF 

• 3 νζόλεο LCD 40’’ 

• Οπηηθό πεδίν 170ν  

• Θέζε νδήγεζεο θαη θηλνύκελε βάζε 

 

Εγθπξόηεηα απoηειεζκάηωλ πξνζνκνηωηή 

• Μειέηε κε ζηόρν ηε ζύγθξηζε  ηεο  

ζπκπεξηθνξάο  λέσλ νδεγώλ ζε πξαγκαηηθέο 

θαη πξνζνκνησκέλεο ζπλζήθεο νδήγεζεο 

• Πείξακα κε 31 νδεγνύο πνπ νδήγεζαλ ζε 

ζελάξην ππεξαζηηθήο νδνύ ζηνλ πξνζνκνησηή 

θαη ζε ππεξαζηηθή νδό ζηελ Παηαλία 

 

Απνηειέζκαηα 

• Οη  απόιπηεο  ηηκέο  ησλ θπθινθνξηαθώλ 

επηδόζεσλ ησλ νδεγώλ δηαθέξνπλ 

• Οη  ζρεηηθέο  δηαθνξέο παξακέλνπλ ίδηεο 

 

 



Κπιηήπια αποκλειζμού 

Σπγθνηλωληαθά θξηηήξηα απνθιεηζκνύ  

• Γίπισκα νδήγεζεο ζε ηζρύ (όρη) 

• Έηε νδήγεζεο (<3 ρξόληα) 

• Δηήζηα ρηιηόκεηξα νδήγεζεο (<2.500 km) 

• Αξηζκόο εβδνκαδηαίσλ κεηαθηλήζεσλ(<1κεηαθίλεζε/εβδνκάδα) 

• Αξηζκόο εβδνκαδηαίσλ ρηιηνκέηξσλ νδήγεζεο (<10 km/εβδνκάδα) 
 

Ιαηξηθά θξηηήξηα απνθιεηζκνύ 

• Αλνηα πάλσ από ήπηνπ βαζκνύ 

• Χπρηαηξηθό ηζηνξηθό 

• Σνβαξή θηλεηηθή δηαηαξαρή πνπ λα εκπνδίδεη ηελ νδήγεζε 

• Ίιηγγνο, λαπηία θαηά ηελ νδήγεζε 

• Δγθπκνκνζύλε   

• Αιθννιηζκόο ή εμάξηεζε από άιιεο νπζίεο 

• Οθζαικηθή πάζεζε πνπ λα απαγνξεύεη λνκηθά ηελ νδήγεζε 

• Πάζεζε ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο (ΚΝΣ) 



Σσεδιαζμόρ πειπάμαηορ (1/2) 

Ο ζρεδηαζκόο ησλ ζελαξίσλ 

νδήγεζεο απνηέιεζε θύξην ηκήκα ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

πεξηιακβάλεη νδήγεζε: 
 

Οδηθό πεξηβάιινλ 
• Δθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο 

Μήθνο δηαδξνκήο  2,1 km,  

πιάηνο ισξίδαο 3κ, ρσξίο λεζίδα 

• Δληόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο 

Μήθνο δηαδξνκήο 1,7km,  

πιάηνο ισξίδαο 3,5κ, κε δηαρσξηζηηθή 

λεζίδα 
 

Σπλζήθεο απόζπαζεο πξνζνρήο 
• Φσξίο απόζπαζε 

• Σπλνκηιία κε ζπλεπηβάηε 

• Σπλνκηιία ζε θηλεηό ηειέθσλν 
 



Σσεδιαζμόρ πειπάμαηορ (2/2) 

Κπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 
• Φακειόο θπθινθνξηαθόο θόξηνο 

Αληηζηνηρεί ζε κέζν θπθινθνξηαθό θόξην 

QL=300 νρήκαηα/ώξα 

• Υςειόο θπθινθνξηαθόο θόξηνο 

Αληηζηνηρεί ζε κέζν θπθινθνξηαθό θόξην 

QH=600 νρήκαηα/ώξα 

 

Με αλακελόκελα ζπκβάληα 
• Δθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο 

εκθάληζε δώνπ 

• Δληόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο  

παηδί δηαζρίδεη ην δξόκν 

 

Τπραηόηεηα 
• Πιήξεο ηπραηόηεηα ζηε ζεηξά  

εθηέιεζε ησλ ζελαξίσλ νδήγεζεο 

Καηοικημένη 

πεπιοσή 

Δκηόρ 

καηοικημένηρ 

πεπιοσήρ 

QL QH QL QH 

Χωπίρ απόζπαζη √ √ √ √ 

Κινηηό ηηλέθωνο √ √ √ √ 

Σςνομιλία με 

ζςνεπιβάηη 
√ √ √ √ 



Δξοικείωζη με ηον πποζομοιωηή 

Σπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζην πιαίζην ηεο 

δνθηκαζηηθήο νδήγεζεο γηα ηελ εμνηθείσζε ηνπ 

νδεγνύ κε ηνλ πξνζνκνησηή: 

• ζην ρεηξηζκό ηνπ πξνζνκνησηή (εθθίλεζε, 

κεραλήο, ηαρύηεηεο, ρεηξηζκόο ηηκνληνύ, θιπ.) 

• ζηε δηαηήξεζε ηεο πιεπξηθήο ζέζεο (ρσξίο 

λα βξίζθνληαη ζε επαθή ή λα δηαζρίζνπλ νη 

ηξνρνί ηα όξηα ηεο ισξίδαο) 

• ζηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηαρύηεηαο θαη 

θαηάιιειεο γηα ην είδνο ηεο νδνύ 

• ζηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο 

• κέρξη λα θξίλεη ν ππεύζπλνο ηεο δνθηκαζίαο 

όηη ν νδεγόο αηζζάλεηαη όηη νδεγεί άλεηα 

 

Γελ ππήξρε πεξηνξηζκόο ρξόλνπ νδήγεζεο 

γηα ηελ εμνηθείσζε 

 



Δκηέλεζη πειπάμαηορ 

Σπληνληζηήο πεηξάκαηνο ππεύζπλνο: 

• Να νξίζεη ην πείξακα θαη λα θαζνδεγήζεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην 

ρώξν ηνπ πξνζνκνησηή 

• Να παξέρεη πξνθνξηθέο νδεγίεο 

• Να βνεζήζεη ηνλ ζπκκεηέρνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμνηθείσζεο 

• Να βνεζήζεη/ειέγμεη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

• Να ζεκεηώλεη ζρόιηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο 

• Να παξαθνινπζεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηε δαιάδα πνπ πξνθαιεί ν 

πξνζνκνησηήο (simulator sickness) 

• Να νινθιεξσζεί ην πείξακα 

 

Εξεπλεηήο ππεύζπλνο: 

• Να πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο 

• Να παξέρεη βνήζεηα ζε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα 

• Να νξγαλώλεη ηα θσδηθνπνηεκέλα αξρεία πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηνλ πξνζνκνησηή 

 



Δπωηημαηολόγια 

Εξωηεκαηνιόγην ζπκπεξηθνξάο 

νδεγνύ 

• Οδεγηθή εκπεηξία 

• Σπλήζεηεο ζρεηηθέο κε ηελ απόζπαζε 

ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 

• Σπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

νδεγνύ 

• Θπκόο θαηά ηελ νδήγεζε 

• Ηζηνξηθό αηπρεκάησλ θαη 

παξαβάζεσλ 

 

Εξωηεκαηνιόγην απηναμηνιόγεζεο 

• Δξσηήζεηο αλαγλώξηζεο 

• Δξσηήζεηο αλάθιεζεο 

• Δξσηήζεηο απηναμηνιόγεζεο 



Χαπακηηπιζηικά δείγμαηορ 

Τν δείγκα ηεο αλάιπζεο απνηειείηαη 

από 95 νδεγνύο 
 

• 28 νδεγνί ειηθίαο 18-34 εηώλ 

• 31 νδεγνί ειηθίαο 35-54 εηώλ  

• 36 νδεγνί ειηθίαο 55-75 εηώλ  
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Σηαηιζηική μεθοδολογία 

Tα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηνλ πξνζνκνησηή νδήγεζεο θαη 

ηα εξσηεκαηνιόγηα αλαιύνληαη κέζα από κία ζύλζεηε θαη 

θαηλνηόκν ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία πνπ πεξηιακβάλεη: 

 

1. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε - Descriptive analysis 
(πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ, boxplots) 

 

2. Αλάιπζε παιηλδξόκεζεο - Regression analysis 
(6 γεληθά γξακκηθά κηθηά κνληέια - general linear mixed models) 

 

3. Αλάιπζε παξαγόλησλ - Factor Analysis 
(2 Αλαιύζεηο παξαγόλησλ - factor analyses) 

 

4. Μνληέια ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ - Latent analysis 
(4 δνκηθά κνληέια εμηζώζεσλ - structural equation models) 

 



Πεπιγπαθικέρ Αναλύζειρ 

• Πίλαθαο αλαπηπμεο βάζεο δεδνκέλσλ 

• Καηεγνξηνπνίεζε κεηαβιεηώλ  

• Τύπνο κεηαβιεηήο 

• Μέζε ηηκή, ειάρηζηε, κέγηζηε 

 

• Αξρηθή δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο, 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ 

νδηθνύ πεξηβάιινληνο ζε κεηαβιεηέο 

νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα από ηε 

δεκηνπξγία γξαθεκάησλ (boxplots) 

 

• Πίλαθαο ζπζρεηίζεωλ γηα ηε δηεξεύλεζε 

ύπαξμεο ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ ηνπ πξνζνκνησηή 
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Αναλύζειρ παλινδπόμηζηρ 

• Αλαπηύζζνληαη 6 γεληθά γξακκηθά κηθηά κνληέια (general 

linear mixed models) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο επηξξνήο ηόζν 

ηεο  απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ όζν θαη ησλ 

εμεηαδόκελσλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο: 

• Μέζε ηαρύηεηα 

• Φξόλνο αληίδξαζεο 

• Πιεπξηθή ζέζε νρήκαηνο 

• Φξνλναπόζηαζε από πξνπνξεπόκελν όρεκα 

• Γηαθύκαλζε ηαρύηεηαο 

• Γηαθύκαλζε πιεπξηθήο ζέζεο νρήκαηνο 

 

 

 

 

 

 



Αναλύζειρ παπαγόνηων 

• Ζ αλάιπζε παξαγόληωλ απνηειεί ην πξώην βήκα γηα ηα 

κνληέια ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ 

 

• Αλαπηύζζνληαη 2 κνληέια αλάιπζεο παξαγόλησλ γηα ηελ 

νδεγηθή επίδνζε θαη ην νδεγηθό ιάζνο 

 

• Οη κεηαβιεηέο ηνπ πξνζνκνησηή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

παξάγνληα ηεο νδεγηθήο επίδνζεο είλαη: κεηαβιεηέο ηαρύηεηαο, 

ζέζεο νρήκαηνο, θαηεύζπλζεο ηνπ νρήκαηνο, ε ρξνλναπόζηαζε 

θαη νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα 

 

• Οη κεηαβιεηέο ηνπ πξνζνκνησηή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

παξάγνληα ηνπ νδεγηθνύ ιάζνπο είλαη: πξόζθξνπζε ζε 

πιεπξηθό ζηεζαίν, πςειέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα, έμνδνο από ην 

δξόκν 
 

 



Μονηέλα λανθανοςζών μεηαβληηών (1/2) 

• Μία επξεία νηθνγέλεηα κνληέισλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

κεηξήζνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο (κε παξαηεξνύκελεο / ιαλζάλνπζεο 

κεηαβιεηέο ή παξάγνληεο) 

 

• Μηα πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε πνπ ζηόρν έρεη λα κεηώζεη ηηο δηαζηάζεηο, 

κε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξε απώιεηα πιεξνθνξίαο 

 

• Τα Δνκηθά Μνληέια Εμηζώζεωλ (SEM) εθηηκνύλ θαη αμηνπνηνύλ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμύ ιαλζαλνπζώλ θαη παξαηεξεζέλησλ κεηαβιεηώλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ κνληέια: 
 

• Μνληέιν κέηξεζεο (measurement model) 

• θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο ιαλζάλνπζαο κεηαβιεηήο θαη ησλ 

δεηθηώλ ηεο 

 

• Δνκηθό κνληέιν (structural model) 

• δηεπθξηλίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ιαλζαλνπζώλ θαη παξαηεξνύκελσλ 

κεηαβιεηώλ 



Μονηέλα λανθανοςζών μεηαβληηών (2/2)  

Σρεκαηηθή απεηθόληζε (path diagram) 
 

• Λαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο 
 

• Παξαηεξνύκελεο κεηαβιεηέο 
 

• Απιήο θαηεύζπλζεο βέινο     → 

Σπληειεζηέο παιηλδξόκεζεο 
 

• Γηπιήο θαηεύζπλζεο βέινο    ↔ 

Σπλδηαθπκάλζεηο κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ 

 

Αμηνιόγεζε κνληέινπ 
 

• Standardized Root Average Square Residual (SRMR) < 0,08 
 

• Root Average Square Error of Approximation (RMSEA) < 0,08 
 

• Comparative Fit Index (CFI) > 0,90 
 

• Tucker Lewis Index  (TLI) > 0,90 
 

 

 

 



Δπιζκόπηζη μονηέλων λανθανοςζών μεηαβληηών 



ΓΜΔ για ηην οδηγική έπίδοζη (1/3) 

Ζ ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή αληηθαηνπηξίδεη ηελ νδεγηθή επίδνζε 

θαη ν ζηόρνο είλαη ε καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηξξνήο ηεο 

απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νδεγνύ θαη 

ηνπ νδηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ νδεγηθή επίδνζε 



ΓΜΔ για ηην οδηγική επίδοζη (2/3) 
Est. Std.err t value. P(>|z|) 

Latent Variable         

Driving Performance         

Average Speed 1,000 - - - 

Stdev Lateral Position -0,085 0,004 -23,909 0.000 

Average Gear 0,048 0,002 21,887 0.000 

Time to Line Crossing -0,109 0,005 -19,972 0.000 

          

Regressions         

Driving Performance         

Distraction – Cell phone -1,099 0,342 -3,213 0.001 

Area - Urban -15,596 0,467 -33,410 0.000 

Traffic - Low 1,123 0,285 3,943 0.000 

Gender - Female -1,154 0,303 -3,802 0.000 

Age -0,155 0,027 -5,755 0.000 

Experience 0,083 0,032 2,630 0.009 

          

Summary statistics     

Minimum Function Test  305,74     

Degrees of freedom 20       

          

Goodness of fit     

SRMR 0,061     

RMSEA 0,136     

CFI 0,867       

TLI 0,809       



ΓΜΔ για ηην οδηγική επίδοζη (3/3) 

• Ζ ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νδεγηθή επίδνζε 

• Ζ ζπλνκηιία κε ζπλεπηβάηε δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή 

• Οη παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ νδεγηθή επίδνζε 

είλαη ην θύιν, ε ειηθία, ε νδεγηθή εκπεηξία, ν ηύπνο ηεο νδνύ θαη ν 

θπθινθνξηαθόο θόξηνο 



ΓΜΔ για ηο οδηγικό λάθορ (1/3) 

Ζ ιαλζάλνπζα κεηαβιεηή αληηθαηνπηξίδεη ην νδεγηθό ιάζνο θαη 

ν ζηόρνο είλαη ε καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηξξνήο ηεο 

απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νδεγνύ 

θαη ηνπ νδηθνύ πεξηβάιινληνο ζην νδεγηθό ιάζνο 



ΓΜΔ για ηο οδηγικό λάθορ (2/3) 
Est. Std.err t value. P(>|z|) 

Latent Variable         

Driving Error         

Hit Of Side Bars 1,000 - - - 

Outside Road Lanes 0,741 0,257 2,887 0,004 

High Rounds Per Minute 0,680 0,243 2,803 0,005 

          

Regressions         

Driver Errors         

Gender - Female 0,359 0,076 4,739 0.000 

Age 0,031 0,009 3,393 0.001 

Area - Urban -0,393 0,062 -6,383 0.000 

Experience -0,030 0,010 -3,050 0.002 

Education -0,021 0,010 -2,167 0.030 

          

Summary statistics     

Minimum Function Test  62,19     

Degrees of freedom 10       

          

Goodness of fit     

SRMR 0,032     

RMSEA 0,096     

CFI 0,823       

TLI 0,682       



ΓΜΔ για ηο οδηγικό λάθορ (3/3) 

• Κακία από ηηο εμεηαδόκελεο πεγέο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ 

νδεγνύ δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην νδεγηθό ιάζνο  

• Οη παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ επεξεάδνπλ ην νδεγηθό ιάζνο είλαη ην 

θύιν, ε ειηθία, ε νδεγηθή εκπεηξία, ε κόξθωζε θαη ν ηύπνο ηεο 

νδνύ  

 

 



ΓΜΔ για οδηγικό λάθορ και οδηγική επίδοζη (1/3) 

Δύν ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο δεκηνπξγήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 

νδεγηθή επίδνζε θαη ην νδεγηθό ιάζνο. Σηόρνο είλαη ε καζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο επηξξνήο ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ νδεγνύ, ηνπ νδηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

νδεγηθνύ ιάζνπο ζηελ νδεγηθή επίδνζε 



ΓΜΔ για οδηγικό λάθορ και οδηγική επίδοζη (2/3) 
Est. Std.err t value. P(>|z|) 

Latent Variable 1         

Driver Errors         

Hit Of Side Bars 1,000 - - - 

Outside Road Lanes 0,547 0,214 2,559 0,010 

High Rounds Per Minute 0,950 0,276 3,436 0,001 

  

Latent Variable 2 
        

Driving Performance         

Average Speed 1,000 - - - 

Stdev Lateral Position -0,085 0,004 -23,117 0,000 

Average Gear 0,049 0,002 22,043 0,000 

Average TTL -0,108 0,005 -20,114 0,000 

          

Regression 1         

Driving Performance         

Driver Errors -51,016 11,417 4,468 0.000 

Gender – Female -16,739 3,799 -4,407 0.000 

Age -2,244 0,681 -3,297 0.001 

Experience 2,103 0,694 3,031 0.002 

          

Regression 2         

Driver Errors         

Gender - Female 0,311 0,076 4,068 0.000 

Age 0,042 0,010 4,125 0.000 

Area - Urban -0,300 0,068 -4,395 0.000 

Experience -0,040 0,011 -3,815 0.000 

Education 0,004 0,001 3,174 0.002 

  

Summary statistics 
  

Minimum Function Test  608,01 

Degrees of freedom 40 

    

Goodness of fit   

SRMR 0,088 

RMSEA 0,158 

CFI 0,793 

TLI 0,711 



ΓΜΔ για οδηγικό λάθορ και οδηγική επίδοζη (3/3) 

• Ζ επηξξνή ηνπ νδεγηθνύ ιάζνπο ζηελ νδεγηθή επίδνζε είλαη αξλεηηθή 

• Οη πεγέο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ νδηθνύ πεξηβάιινληνο έρνπλ αζζελή επηξξνή ζπγθξηηηθά κε 

παξακέηξνπο ηνπ νδεγνύ όπσο ην θύιν, ε ειηθία θαη ε εκπεηξία 



ΓΜΔ για ηην πιθανόηηηα αηςσήμαηορ (1/3) 

Αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο είλαη ε καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

επηξξνήο ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ νδηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πηζαλόηεηα 

αηπρήκαηνο ζε κε αλακελόκελν ζπκβάλ 



ΓΜΔ για ηην πιθανόηηηα αηςσήμαηορ (2/3) 

Est. Std.err t value. P(>|z|) 

Latent Variable         

Driving Performance         

Average Speed 1,000 - - - 

Stdev Lateral Position -0,085 0,004 -23,803 0.000 

Average Gear 0,048 0,002 21,836 0.000 

Average TTL -0,109 0,005 -20,046 0.000 

          

Regression         

Accident         

Driving Performance -0,007 0,002 -3,119 0.002 

Gender - Female 0,074 0,034 2,198 0.028 

Traffic – Low 0,104 0,033 3,142 0.002 

Distraction – Cell 

phone 
0,081 0,033 2,463 0.014 

          

Regression         

Driving Performance         

Gender - Female  -1,147 0,307 -3,737 0.000 

Area - Urban -15,614 0,468 -33,386 0.000 

Distraction – Cell 

phone  
-1,099 0,343 -3,208 0.001 

Traffic - Low 1,131 0,286 3,956 0.000 

Age -0,156 0,028 -5,593 0.000 

Experience 0,083 0,032 2,557 0.011 

  

Summary statistics 
  

Minimum Function Test  352,62 

Degrees of freedom 31 

    

Goodness of fit   

SRMR 0,061 

RMSEA 0,136 

CFI 0,867 

TLI 0,807 



ΓΜΔ για ηην πιθανόηηηα αηςσήμαηορ (3/3) 

• Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο ζε 

κε αλακελόκελν ζπκβάλ 

• Ζ ζπλνκηιία κε ζπλεπηβάηε δελ έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή  

• Γπλαίθεο νδεγνί, ηδηαίηεξα ζε ρακειν θπθινθηαθό θόξην 

δπζθνιεύνληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζε κε αλακελόκελν ζπκβάλ 



Δπιζηημονικέρ ζςνειζθοπέρ ηηρ Γιαηπιβήρ 



Μεθοδολογική ζςνειζθοπά (1/2) 
 

Σρεδηαζκόο θαη ζηελ πινπνίεζε ελόο 

πεηξάκαηνο κεγάιεο θιίκαθαο ζε 

πξνζνκνησηή νδήγεζεο 

 

Οη βαζηθέο αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη 

αληηκεησπίδνληαη κε ην παξόλ πείξακα 

είλαη νη εμήο: 

• Μεγάιν θαη αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα 

• Πιήξεο ηπραηόηεηα ησλ ζελαξίσλ 

νδήγεζεο 

• Δπαξθήο δνθηκαζηηθή νδήγεζε 

• Γηεξεύλεζε βέιηηζηνπ αξηζκνύ 

παξαγόληωλ νδήγεζεο 
 



Μεθοδολογική ζςνειζθοπά (2/2) 

• Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζύλζεηεο θαη 

θαηλνηόκνπ ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο 

 

• Μνληέια ιαλζαλνπζώλ κεηαβιεηώλ 

(latent model analysis) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα Δνκηθώλ Μνληέιωλ 

Eμηζώζεωλ 

 

• Σπλδπαζηηθή αλάιπζε κεηαμύ 

παξαγόλησλ θηλδύλνπ, νδεγηθήο 

ζπκπεξηθνξά, νδεγηθνύ ιάζνπο θαη ηεο 

πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο ζε κε 

αλακελόκελν ζπκβάλ 

 

 



Δπεςνηηικά ζςμπεπάζμαηα (1/2) 

• Δθηίκεζε ηεο ζπλδπαζκέλεο επηξξνήο 

ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο, 

ραξαθηεξηζηώλ ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ 

νδηθνύ πεξηβάιινληνο απεπζείαο ζηελ 

νδεγηθή ζπκπεξηθνξά 
 

• Τα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ ηε 

δηαθνξεηηθή επηξξνή ηεο ρξήζεο 

θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ηεο ζπλνκηιίαο κε 

ηνλ ζπλεπηβάηε ζηελ νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά 
 

• Σεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε 

ζπκπεξηθνξά αληηζηάζκηζεο θηλδύλνπ  

ηνπ νδεγνύ 
 

 

 

 



Δπεςνηηικά ζςμπεπάζμαηα (2/2) 
 

Γεκηνπξγία πξνθίι νδεγώλ ζρεηηθά κε ην 

νδεγηθό ιάζνο θαη ηελ πηζαλόηεηα 

αηπρήκαηνο ζε κε αλακελόκελν ζπκβάλ. 

Τα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ όηη: 

 

• πην πηζαλό λα ππνπέζνπλ ζε νδεγηθό 

ιάζνο είλαη λέεο ή ειηθηωκέλεο 

γπλαίθεο νδεγνί εληόο θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρήο 

 

• πην πηζαλό λα εκπιαθνύλ ζε αηύρεκα ζε 

κε αλακελόκελν ζπκβάλ είλαη γπλαίθεο 

νδεγνί, ζε ρακειό θπθινθνξηαθό 

θόξην ελώ κηινύλ ζην θηλεηό 

ηειέθωλν 



Πποηάζειρ για πεπαιηέπω έπεςνα 

• Γηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο λέωλ παξακέηξωλ 

όπσο ε θνύξαζε, ην αιθνόι θ.α., απεπζείαο 

ζηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά 

 

• Αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ 

ζε έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζε άιινπο ηύπνπο 

πεηξακάηωλ 

 

• Πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξάο αληηζηάζκηζεο 

θηλδύλνπ ηνπ νδεγνύ 

 

• Γηεξεύλεζε δηαθνξεηηθώλ ηύπωλ ρξήζεο 

θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαηά ηελ νδήγεζε 

(αλνηρηή αθξόαζε, handsfree, bluetooth θ.α.) 
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Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν 
Σρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 
Τνκέαο Μεηαθνξώλ θαη Σπγθνηλσληαθήο Υπνδνκήο 

 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ, ζπκπεξηθνξά νδεγνύ  

θαη πηζαλόηεηα αηπρήκαηνο. 

Η πεξίπηωζε ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ. 

 
 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 

 

 

Παλαγηώηεο Παπαληωλίνπ 

 

Αζήλα, Αύγνπζηνο 2015 

 


