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και διερευνούνται οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Εξετάζεται λεπτομερώς ολόκληρη η σκηνή 

που εξελίσσεται ο ελιγμός της προσπέρασης, εφαρμόζοντας ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο για 

τη μελέτη του συγκεκριμένου πεδίου σε νατουραλιστικές συνθήκες. Αναλυτικότερα:
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και της οδηγικής συμπεριφοράς μέσω της επισκόπησης ορισμένων μοντέλων που 

αποτελούν ορόσημα του τρόπου αντίληψης τους.

 • Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία επισκόπηση και ανάλυση των διαφόρων 
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την αξιοπιστία που προσδίδουν σε μία μελέτη μέσω των παραγόντων που λαμβάνουν 

υπόψη και του πλαισίου τους.

 • Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια συνεκτικής διατύπωσης των ερευνητικών 

συμπερασμάτων που έχουν προκύψει από τις διάφορες προϋπάρχουσες μελέτες, ώστε 

να μπορέσουν να αναδυθούν σημαντικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και 

διερεύνησης, όσον αφορά στον ελιγμό της προσπέρασης.

 • Τέλος, στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης που 

περιλαμβάνει την επιλογή της μεθόδου, την επεξεργασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης των δεδομένων, καθώς και τα εξαγόμενα συμπεράσματα.
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

-Αναλυτική θεώρηση της οδηγικής δραστηριότητας-

-Κατηγοριοποίηση μοντέλων οδικής συμπεριφοράς-
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συμπεριφοράς βάσει των φάσεων εξέλιξης της αυτοκίνηση-
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1.1 Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου ανάλυσης και μοντελοποίησης της οδηγικής 

δραστηριότητας, βάσει της οποίας έχουν αναδυθεί διαφορετικά επίπεδα ιεράρχησης του οδηγικού έργου στις 

διάφορες φάσεις εξέλιξης της αυτοκίνησης. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη των μεταβολών 

που έχουν συντελεστεί καθόλη τη διάρκεια εξέλιξης της αυτοκίνησης, είτε από την άποψη των οδικών και 

κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούσαν είτε-και από την άποψη του επιπέδου τεχνολογικής εξέλιξης των 

οχημάτων, με απώτερο πάντα στόχο την κατανόηση του πλαισίου ανάδυσης των διαφόρων μοντέλων οδηγικής 

συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αποκαλούμενα λειτουργικά μοντέλα τα οποία στοχεύουν στην 

κατανόηση των δυναμικών συσχετίσεων μεταξύ των επιτελούμενων έργων, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή 

υποβοήθηση του οδηγού. 

1.2 Αναλυτική θεώρηση της οδηγικής δραστηριότητας

Η οδήγηση ενός οχήματος χαρακτηρίζεται ως μια πολύπλοκη φυσική και νοητική δραστηριότητα, με την 

έννοια του ότι απαιτείται από τον οδηγό η κατάκτηση πολλών επιμέρους δεξιοτήτων αισθητήριο-κινητικού 

συντονισμού για τον έλεγχο του οχήματός του και παράλληλα η απόκτηση νοητικών επιτηδειοτήτων για την 

πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης της κυκλοφοριακής σκηνής, έτσι ώστε να μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

τους υπόλοιπους χρήστες της οδού και να κινηθεί με ασφάλεια. 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή θεώρηση ανάλυσης της οδηγικής δραστηριότητας, το οδηγικό έργο 

αποδομείται σε επιμέρους έργα ή «καθήκοντα» (driving task). Η κύρια διάκριση που προτείνεται είναι ανάμεσα 

στα «καθήκοντα» τα οποία συνιστούν το πρωταρχικό έργο της οδήγησης και στα «καθήκοντα» τα οποία 

μπορούν να θεωρηθούν ως δευτερεύοντα έργα (Wickens, Gordon & Liu, 1998).

Σχήμα 1: Αναπαράσταση των πολλαπλών καθηκόντων για την ασφαλή διεξαγωγή 
της οδήγησης. Στο άνω τμήμα του σχήματος αναφέρονται τα επιμέρους έργα για 
τον έλεγχο της θέσης του οχήματος και την αποφυγή άμεσων ή δυνητικών κινδύνων 
(πρωταρχικό έργο), ενώ στο κάτω τμήμα οι ποικίλες δυνητικές πηγές απόσπασης 
της προσοχής του οδηγού από το πρωταρχικό έργο, λόγω της επιτέλεσης των 

δευτερευόντων έργων. [πηγή: Wickens, Gordon & Liu, 1998]   
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Ειδικότερα, το πρωταρχικό έργο της οδήγησης περιλαμβάνει το έργο της ιχνηλάτησης (tracking task) το οποίο 

αναλύεται στα επιμέρους έργα του ελέγχου της θέσης, της κατεύθυνσης και της ταχύτητας του οχήματος σε 

σχέση με την οδό και τους υπόλοιπους χρήστες της οδού, καθώς επίσης και το έργο του εντοπισμού άμεσων ή 

δυνητικών κινδύνων (Σχήμα 1). Στα δευτερεύοντα έργα συγκαταλέγονται όλα τα μεμονωμένα ή συμπληρωματικά 

έργα τα οποία μπορεί να επιτελούνται κατά τη διάρκεια της οδήγησης, και λειτουργούν ως πηγές απόσπασης της 

προσοχής του οδηγού από το πρωταρχικό έργο της οδήγησης.

Ωστόσο, τα όρια διαχωρισμού μεταξύ του πρωταρχικού και των δευτερευόντων έργων της οδήγησης, 

δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα, ούτε ανεξάρτητα από το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης των οχημάτων και 

της συνθετότητας του οδικού-κυκλοφοριακού περιβάλλοντος. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που 

αναδεικνύουν το παραπάνω ζήτημα αποτελούν ο δείκτης τάσης της μπαταρίας του αυτοκινήτου (αμπερόμετρο) 

και τα συστήματα πλοήγησης  (navigation systems). Αναλυτικότερα, στα πρώτα χρόνια εξέλιξης της αυτοκίνησης, 

λόγω της τεχνολογίας των μπαταριών που χρησιμοποιούνταν, ένα σημαντικό τεχνικό πρόβλημα αφορούσε 

στην υπερφόρτιση της μπαταρίας. Ως απόρροια αυτού του προβλήματος, ένα σημαντικό καθήκον για τους 

οδηγούς εκείνης της εποχής αφορούσε στη συνεχή επίβλεψη του δείκτη τάσης της μπαταρίας, και επομένως 

στη συνεχή απόσπαση της οπτικής του προσοχής από το οδικό περιβάλλον, έτσι ώστε να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο υπερφόρτισης της μπαταρίας, μέσω της μεταβολής της ταχύτητας. Κατ΄ αναλογία, στις μέρες μας, 

λόγω της αυξημένης συνθετότητας του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά δίκτυα, ένα 

σημαντικό πρόβλημα από την πλευρά των οδηγών είναι η αύξηση του νοητικού τους φόρτου. Ως απόρροια 

αυτού του προβλήματος, ένα σημαντικό καθήκον για τους οδηγούς αφορά στην έγκυρη και έγκαιρη λήψη 

απόφασης για την κατεύθυνση μετακίνησής τους εξαιτίας των χώρο-χρονικών περιορισμών που υφίστανται 

από τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα σύστημα πλοήγησης είναι δυνατό 

όχι απλώς να συμβάλλει στη μείωση του νοητικού φόρτου του οδηγού, αλλά κάτω από ορισμένες συνθήκες, 

το έργο της συνεχής παρακολούθησης των κατευθυντήριων οδηγιών από το σύστημα πλοήγησης να αποτελεί 

μέρος του πρωταρχικού οδηγικού έργου. 

Λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη τον υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των επιμέρους έργων που 

επιτελούνται κατά τη διάρκεια της οδήγησης, γίνεται σαφές ότι τμηματική θεώρηση των επιμέρους έργων 

που παραδοσιακά περιλαμβάνονται στο πρωταρχικό ή στα δευτερεύοντα οδηγικά έργα, δεν είναι ιδιαίτερα 

βοηθητική ούτε για την κατανόηση του τρόπου εναρμόνισής τους στην οδηγική δραστηριότητα ούτε ακόμη και 

για τη χαρτογράφηση των «μερών» της οδήγησης.
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1.3 Κατηγοριοποίηση μοντέλων οδικής συμπεριφοράς

Δεδομένης της τμηματικής θεώρησης της οδηγικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και των μεταβολών που 

έχουν συμβεί καθ΄ όλη τη διάρκεια εξέλιξης της αυτοκίνησης, τα τελευταία εκατό χρόνια έως σήμερα, έχουν 

αναφερθεί πολυάριθμα μοντέλα οδηγικής συμπεριφοράς. Τα μοντέλα αυτά διαφοροποιούνται μεταξύ τους 

ανάλογα με το ποιες πτυχές ή ποιες παραμέτρους της οδηγικής δραστηριότητας δίνουν έμφαση. 

1.3.1 Συμπεριφορική vs. κανονιστική 

Πολύ γενικά τα διάφορα μοντέλα οδηγικής συμπεριφοράς που έχουν προταθεί, μπορούν να διακριθούν με 

βάση δύο κύριες προσεγγίσεις μοντελοποίησης: τη συμπεριφορική (behavioral) και τη κανονιστική (norma-

tive). Η πρώτη προσέγγιση, αφορά στη μοντελοποίηση του τι πραγματικά κάνουν οι οδηγοί κατά τη διάρκεια 

της οδηγικής δραστηριότητας και η δεύτερη προσέγγιση, που χαρακτηρίζεται ως κανονιστική, αφορά στην 

περιγραφή του τι θα έπρεπε να κάνουν οι οδηγοί μοντελοποιώντας την οδηγική δραστηριότητα αυτή κάθε 

αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα τυπικό κανονιστικό μοντέλο, όπως στο μοντέλο της Hoedmaeker (1997), η 

οδηγική συμπεριφορά προσδιορίζεται βάσει δύο ρυθμιστικών κύκλων: έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό 

(Σχήμα 2). Ο εσωτερικός ρυθμιστικός κύκλος στοχεύει στον έλεγχο της κατάστασης του ίδιου του οδηγού. Ο 

εξωτερικός ρυθμιστικός κύκλος σχηματίζεται από μια σειρά επιμέρους διαδικασιών και στοχεύει στον έλεγχο 

του περιβάλλοντος (π.χ. τη θέση του οχήματος επί της οδού) και τη «ρύθμιση» του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο 

ή- και εφικτό. Κάτω από αυτό το πρίσμα κατανόησης, το έργο της οδήγησης περιγράφεται σειριακά ως μια από-

πάνω-προς-τα-κάτω διεργασία ελέγχου, στην οποία μπορούμε να  διακρίνουμε τις εξής φάσεις:

 

Επιλογή κατάλληλου 
κανόνα 

Κινητική αντίδραση/ 
Ρύθμιση 

Λήψη απόφασης 

Αντίληψη / Επίβλεψη 
κατάστασης 

Εφικτό; 

Στόχοι-Κριτήρια σε 
σχέση με οδηγικό έργο 

Επιθυμητή 
κατάσταση 

Προσλαμβανόμενη 
πραγματική κατάσταση 

Α
νώ

τερου επ
ιπ

έδου ρύθμιση στόχω
ν Όχι 

Ναι 

Σχήμα2: Μοντελοποίηση της οδηγικής 
συμπεριφοράς μέσω του εσωτρικού και του 
εξωτερικού ρυθμιστικού κλυκλου.
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 • Αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και του/των αντικειμένου/νων ελέγχου σύμφωνα με το 
αρχικό πλάνο του ταξιδιού και τις τρέχουσες επιδιώξεις του οδηγού,

 • Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της ενέργειας που πρέπει να προβεί ο οδηγός προκειμένου να χειριστεί το 
περιβάλλον και- ή το αντικείμενο σε αυτό, προς την επιθυμητή κατεύθυνση

 • Κινητικός έλεγχος, που αφορά την επιτέλεση της επιθυμητής ενέργειας

 • Αξιολόγηση, που αναφέρεται στην επίβλεψη των μεταβολών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον ή- και στο αντικείμενο 
ελέγχου καθώς επίσης και στη σύγκριση αυτών των μεταβολών με την επιθυμητή κατάσταση

 • Ρύθμιση στην περίπτωση όπου η δράση δεν έχει επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο κύκλος θα πρέπει να 
επαναληφθεί.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, μια τέτοια σειριακή περιγραφή της οδηγικής δραστηριότητας είναι αρκετά 

περιοριστική για την κατανόησή της, με την έννοια ότι δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε οι χρονικοί, αλλά ούτε και οι 

γνωστικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζει ο οδηγός για την επιτέλεση των παραπάνω διεργασιών. Αντιθέτως, στα 

συμπεριφορικά μοντέλα, ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η κατανόηση της οδηγικής δραστηριότητας ή τουλάχιστον 

κάποιων πτυχών της οδηγικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που απορρέουν από το 

όχημα, τον οδηγό και το οδικό-κυκλοφοριακό περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης 

αποτελεί μοντέλο περιγραφής των Gibson and Crooks (1938) το οποίο αναλύεται διεξοδικά στην επόμενη υπο-

ενότητα. 

1.3.2. Διπλή-κατηγοριοποίηση

Μια άλλη γενικής φύσεως ταξινόμηση των μοντέλων οδικής συμπεριφοράς αποτελεί  η διπλή-κατηγοριοποίηση 

του Michon (1985) ο οποίος διέκρινε τα μοντέλα ανάμεσα σε συμπεριφορικά (behavioral) και ψυχολογικά (psyco-

logical) και ανάμεσα σε ταξινομικά (taxonomic) και λειτουργικά (functional) (Πίνακας 1).

Taxonomic Functional

Input-Output
(Behavioral)

Task Analyses

Mechanistic Models
Adaptive Control Models

-Servo-Control
-Information Flow Control

Internal State
(Psycological)

Trait Models
Motivational Models

Cognitive (Process Models) Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση 
των διάφορων μοντέλων οδηγικής 
συμπεριφοράς. [πηγή: Michon, 1985]
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Τα ταξινομικά μοντέλα αναφέρονται σε περιγραφικά μοντέλα και περιλαμβάνουν την ανάλυση καθήκοντος 

(task analysis) και τα μοντέλα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (trait model). Κατά την ανάλυση καθήκοντος, η 

οδηγική δραστηριότητα αποσυντίθεται σε επιμέρους έργα και υποέργα για καθένα από τα οποία αναζητούνται 

οι συνδέσεις τους με τις ικανότητες και τους περιορισμούς του οδηγού. Η περισσότερο γνωστή σχετική μελέτη 

είναι  η μελέτη των McKnight and Adams (1970), οι οποίοι προέβησαν σε λεπτομερή ανάλυση «καθήκοντος» 

του οδηγικού έργου και προσδιόρισαν 1.500 περίπου στοιχειώδη έργα τα οποία θα πρέπει να μάθει να ελέγχει 

ένας οδηγός, προκειμένου να επιτελέσει τα περισσότερα «καθημερινά» οδηγικά καθήκοντα (driving tasks). 

Αντίθετα, τα μοντέλα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων βασίζονται στη θεωρία ή ιδεολόγημα πως ορισμένοι 

άνθρωποι είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ατυχήματα (accident-proness theory) και ότι με τη χρήση ειδικά 

σχεδιασμένων κλιμάκων (tests) είναι δυνατό να αναγνωριστούν οι οδηγοί εκείνοι που είναι επιρρεπείς σε 

ατυχήματα.

Τα λειτουργικά μοντέλα, από την άλλη πλευρά, προσδιορίζουν τα συστατικά στοιχεία της συμπεριφοράς 

του οδηγού λαμβάνοντας, όμως, υπόψη και τις δυναμικές τους συσχετίσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 

μοντέλα προσαρμοστικού ελέγχου (adaptive control model) και τα μοντέλα κινήτρων (motivational mod-

els). Ειδικότερα, τα μοντέλα προσαρμοστικού ελέγχου υιοθετούν μία λειτουργική προσέγγιση, προκειμένου 

να «απομονώσουν» συμπεριφορικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά την οδηγική δραστηριότητα, ενώ 

τα μοντέλα κινήτρων, χρησιμοποιούν υποκειμενικά κριτήρια, θεωρώντας την εσωτερική κατάσταση ωσάν 

συμπεριφορά (attitude) και το υποκειμενικό επίπεδο επιθυμητού ρίσκου ωσάν παράγοντα ελέγχου.

1.3.3 Κατεύθυνση αξιοποίησης των προσεγγίσεων μοντελοποίησης 

Απώτερος σκοπός όλων των μοντέλων οδηγικής δραστηριότητας που έχουν προταθεί αποτελεί η καλύτερη 

κατανόηση των απαιτήσεων ή των περιορισμών που συνδέονται με την επιτέλεση του οδηγικού έργου, και κατ΄ 

επέκταση, η περαιτέρω κατανόηση των δυνατοτήτων παρέμβασης με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας. 

Οι δυνατότητες παρέμβασης μπορούν να είναι σε θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο οδικών υποδομών ή-και 

εξοπλισμού των οχημάτων, σε επίπεδο εκπαίδευσης των οδηγών, σε επίπεδο αστυνόμευσης κοκ. Επίσης, κάθε 

ένα από τα παραπάνω επίπεδα παρέμβασης έχουν διαφορετικό χρονικό ορίζοντα αξιολόγησης του οφέλους 

που μπορεί να έχουν. Συνεπώς, η παραπάνω ταξινόμηση των μοντέλων οδηγικής συμπεριφοράς προσδιορίζει 

στην ουσία την πιθανή κατεύθυνση αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της κάθε προσέγγισης. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο επιδιωκόμενος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση των απαιτήσεων 

ή των περιορισμών που συνδέονται με την επιτέλεση ενός συγκεκριμένου οδηγικού έργου, του έργου της 
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προσπέρασης, με πρωταρχικό σκοπό την κατανόηση των δυνατοτήτων παρέμβασης σε επίπεδο εξοπλισμού 

των οχημάτων. Για αυτό τον λόγο στην ακόλουθη υπο-ενότητα θα επικεντρωθούμε στα αναφερόμενα ως 

λειτουργικά μοντέλα οδηγικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με την ορολογία του Michon (1985), προκειμένου να 

περιγράψουμε την έως τώρα κατανόηση της οδηγικής δραστηριότητας βάσει αυτή της προσέγγισης. Επιπλέον, 

εφόσον στη συγκεκριμένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό των συστατικών στοιχείων της συμπεριφοράς 

του οδηγού λαμβάνονται υπόψη εξορισμού οι δυναμικές τους συσχετίσεις θεωρήσαμε αναγκαία την περιγραφή 

τους λαμβάνοντας υπόψη τη φάση εξέλιξης της αυτοκίνησης κατά την οποία αναπτύχθηκε το κάθε μοντέλο.

1.4 Μετεξέλιξη των λειτουργικών μοντέλων οδηγικής συμπεριφοράς βάσει των 

φάσεων εξέλιξης της αυτοκίνησης.

Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις αναφορικά με τις πιθανές κατευθύνσεις αξιοποίησης των διαφόρων 

μοντέλων οδηγικής συμπεριφοράς, στην παρούσα ενότητα, δίνεται έμφαση στα λειτουργικά μοντέλα που 

αποτέλεσαν ορόσημα για τη μετεξέλιξη του τρόπου θεώρησης του οδηγικού έργου στο σύνολό του στις 

διάφορες φάσεις εξέλιξης της αυτοκίνησης. Η χρονική αυτή παράθεση έχει ως στόχο αφενός την κατανόηση 

του πλαισίου μέσα στο οποίο αναδύθηκαν τα συγκεκριμένα μοντέλα (είτε από την άποψη των οδικών και 

κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούσαν είτε-και από την άποψη του επιπέδου τεχνολογικής εξέλιξης των 

οχημάτων), αφετέρου την κατανόηση της επικρατούσας αντίληψης σχετικά με τη δυνατότητα παρέμβασης σε 

επίπεδο εξοπλισμού των οχημάτων, στις διάφορες φάσεις εξέλιξης της αυτοκίνησης.  

1.4.1 Πρώιμη φάση εξέλιξης

Ένα από τα πρώτα μοντέλα με σκοπό την περιγραφή της ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς παρουσιάστηκε 

από τους Gibson and Crooks (1938). Οι συγκεκριμένοι αναλυτές θεώρησαν ότι η οδήγηση αποτελεί ένα έργο 

το οποίο πραγματοποιείται μέσα στο χρόνο και στο χώρο και την περιέγραψαν ως ένα έργο ελέγχου του 

οχήματος μέσα στο πεδίο ασφαλούς μετακίνησης (field of safe travel). Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης αποτελεί 

την κεντρική έννοια της συγκεκριμένης ανάλυσης και ορίστηκε σαν «ένα ασαφώς προσδιορισμένο πεδίο 

περιορισμένης περιοχής που αποτελείται, για κάθε δεδομένη στιγμή, από τα πεδία των πιθανών μονοπατιών 

μέσω των οποίων το όχημα μπορεί να περάσει ανέπαφο». Ουσιαστικά, είναι μία φανταστική δυναμική περιοχή 

που εκτείνεται μπροστά από το όχημα και σαν έννοια μπορεί να γίνει αντιληπτή δίνοντάς του τη μορφή μίας 

προεκταμένης «γλώσσας» μπροστά από το όχημα. Το μέγεθος και το σχήμα της μορφής που παίρνει το πεδίο 

καθορίζονται από το χρονικό σημείο επαφής με τα υπάρχοντα εμπόδια του περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν 

και προσδιορίζουν τα σύνορα του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης.
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Ειδικότερα, όσον αφορά στη φύση των πεδίων ασφαλούς μετακίνησης οι Gibson and Crooks (1938) 

διευκρίνισαν ότι:

 • Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης είναι ένα χωρικό πεδίο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο στο φυσικό χώρο, 
δηλαδή, καθώς το όχημα μετακινείται, μετακινείται και το πεδίο με το όχημα μέσα στο χώρο.

 • Το σημείο αναφοράς του πεδίου δεν είναι τα στάσιμα αντικείμενα του περιβάλλοντος, αλλά ο οδηγός, αυτός 
κάθε αυτός. Δεν είναι, ωστόσο, απλώς μια υποκειμενική εμπειρία του οδηγού, υπάρχει αντικειμενικά ως το 
πραγματικό πεδίο διαμέσου του οποίου το όχημα μπορεί να διέλθει με ασφάλεια, ανεξάρτητα από το αν ο οδηγός 
έχει επίγνωση του πεδίου αυτού ή όχι.

 • Επιπροσθέτως, το πεδίο μεταβάλλεται συνεχώς, κάμπτεται και στρίβει αναλόγως των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών της οδού και διευρύνεται ή περιορίζεται, ανάλογα με τα εμπόδια και το κατά πόσο διεισδύουν 
στο πεδίο περιορίζοντας τα σύνορά του.

 • Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης περιέχει μια ζώνη ελάχιστης απόστασης πέδησης, το μήκος της οποίας 
ποικίλει ανάλογα με την ταχύτητα, τον τρόπο πέδησης του οχήματος και την κατάσταση του οδοστρώματος. Όταν 
ένα εμπόδιο διακόπτει ξαφνικά το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης, εντός της ζώνης ελάχιστης απόστασης πέδησης, 
τότε ένα εντελώς νέο πεδίο ασφαλούς μετακίνησης «ανοίγεται», όπως για παράδειγμα, το έρεισμα της λωρίδας 
έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

 • Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης οριοθετείται βάσει μιας σειράς παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των 
εμποδίων που εισέρχονται σε αυτό, τις αποστάσεις που είναι ορατές στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, τα 
περιθώρια της οδού όπως ορίζονται από τα φώτα πορείας, τους περιορισμούς που προκαλεί η θάμβωση από 
τον ήλιο ή τα φώτα των αντίθετα διερχομένων οχημάτων, των περιορισμών του οπτικού ορίζοντα λόγω των 
κορυφογραμμών της οδού που διασχίζει ο οδηγός κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, το εμπρόσθιο όριο της ζώνης 
ελάχιστης απόστασης πέδησης οριοθετείται πίσω από το απώτερο όριο του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης.

 • Μέσα στο πεδίο που είναι σχετικό προς τη μετακίνηση υπάρχουν το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης, η ζώνη 
ελάχιστης απόστασης πέδησης και σε μερικές περιπτώσεις το πεδίο του οδηγού που πλησιάζει, διότι ένα ερχόμενο 
όχημα γίνεται αντιληπτό όχι σαν ένα απλό άψυχο κινούμενο εμπόδιο, αλλά σαν ένα ασφαλές πεδίο μετακίνησης 
του άλλου οδηγού το οποίο δεν πρέπει να επικαλύπτει το πεδίο μετακίνησης κάποιου άλλου οδηγού.

Σχήμα 3: Απεικόνιση του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης και της 
ελάχιστης ζώνης απόστασης πέδησης ενός οδηγού σε κυκλοφοριακή 
κίνηση. [πηγή: Gibson and Crooks, 1938]
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 • Τέλος, υπάρχει και το πεδίο του οχήματος που χειρίζεται ο οδηγός το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αναλυτικότερα, 
το όχημα εκτός από ένα εργαλείο αποτελεί και έναν τύπο πεδίου που παράγει μια ποικιλία αντιληψιακών ενδείξεων 
(perceptual cues) και που ωθεί και υποστηρίζει ορισμένες ενέργειες. Η αίσθηση ή η συμπεριφορά του οχήματος είναι 
έννοιες που υποδεικνύουν την αντίληψη του συγκεκριμένου πεδίου εμπειρίας.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, οι Gibson & Crooks (1938, 457) όρισαν το πρωταρχικό έργο της οδήγησης 

ως «μια σειρά από αντιληπτικές αντιδράσεις που επιτελεί ο οδηγός προκειμένου να διατηρήσει την κατεύθυνση του 

οχήματος στο μέσο του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης». Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί 

πρόδρομο της μετέπειτα κυρίαρχης ιδέας σχετικά με την ύπαρξη κάποιων υποκειμενικών περιθωρίων ασφαλείας 

(safety margins) τα οποία καθοδηγούν την ασφαλή οδηγική συμπεριφορά.

Ωστόσο, κατά τον Hollnagel (2006), για την ορθή αξιολόγηση του παραπάνω ορισμού είναι αναγκαίο να ληφθεί 

υπόψη το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης των οχημάτων εκείνης της εποχής, καθώς επίσης και οι κυκλοφοριακές 

συνθήκες που επικρατούσαν. Από τη μία πλευρά, η πυκνότητα της κυκλοφοριακής κίνησης ήταν χαμηλή σε σχέση 

με τα σημερινά δεδομένα και τα σήματα όπως και τα διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν στο σημερινό οδικό 

περιβάλλον δεν αποτελούσαν τόσο μεγάλο παράγοντα απόσπασης προσοχής του οδηγού. Από την άλλη πλευρά, 

τα οχήματα ήταν εξοπλισμένα με τα ελάχιστα αναγκαία εποπτικά όργανα ή όργανα ελέγχου για την ενημέρωση 

του οδηγού σχετικά με την κατάσταση του οχήματος. Κυρίως, όμως, το έργο της τιμόνευσης (steering) και κατ΄ 

επέκταση το έργο της διατήρησης του οχήματος στο μέσο του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης αποτελούσε το πλέον 

απαιτητικό έργο της οδηγικής δραστηριότητας, καθώς έχρηζε της καταβολής μεγάλης φυσικής προσπάθειας λόγω 

της μη τεχνολογικής ανάπτυξης των οχημάτων εκείνης της εποχής.

1.4.2 Ενδιάμεση φάση εξέλιξης

Ακολούθως, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και του 1980, η οδήγηση άρχισε να περιγράφεται ως ένα σύνολο 

έργων ελέγχου τα οποία βασίζονται σε ένα συνδυασμό προβλεπτικών ελέγχων και ελέγχων ανατροφοδότησης που 

επιτυγχάνονται μέσω των λειτουργιών της οπτικής εξερεύνησης, αναγνώρισης και επίβλεψης (McRuer, Allen, Weir 

& Klein, 1977).

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ιεραρχικής δομής μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων ελέγχου της οδήγησης, όπου 

κάθε επίπεδο σχετίζεται με την πρόσληψη και επεξεργασία διαφορετικών πληροφοριών αποτελεί η περιγραφή της 

οδηγικής δραστηριότητας του Michon (1985) καθορίζοντας επίπεδα στρατηγικής (strategical level), τακτικής (tacti-

cal level) και λειτουργιών (operational level). Το συγκεκριμένο ιεραρχικό μοντέλο ορίζεται μέσω της θεώρησης του 

οδηγού σαν έναν ενεργό χρήστη της κυκλοφοριακής οδού και υποδεικνύει τη συστηματική αλληλεπίδραση του με 

το σύστημα κυκλοφορίας και τη μετακίνηση.
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Ειδικότερα, όσον αφορά στα επίπεδα της ιεραρχικής δομής, περιγράφονται ως εξής:

 • Στο επίπεδο στρατηγικής (Strategic Level) ορίζεται το γενικό πλαίσιο σχεδίασης του ταξιδιού, το οποίο 
περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων του, οι οποίοι μπορεί να αφορούν στην επιλογή της διαδρομής και 
του μέσου μεταφοράς, στη διάρκεια της διαδρομής, στην αποφυγή ενδεχόμενης κίνησης, στην άνεση και στις 
διάφορες εναλλακτικές επιλογές. Επίσης, η αξιολόγηση του κόστους και των κινδύνων παίζει σημαντικό ρόλο στη 
λήψη απόφασης σχετικά με τις εναλλακτικές που υφίστανται. Επομένως, η λήψη απόφασης επηρεάζεται, τόσο από 
τους στόχους και τις  στάσεις των οδηγών όσο και από τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που έχουν οι οδηγοί 
σχετικά με τις γενικές συνθήκες κυκλοφορίας και τη δική τους κατάσταση.

 • Στο επίπεδο τακτικής (ή ελιγμών) (Manoeuvring Level) οι οδηγοί ασκούν διορθωτικούς ελέγχους των ελιγμών 
που τους επιτρέπουν να «διαπραγματεύονται» τις άμεσα αναδυόμενες συνθήκες του οδικού και κυκλοφοριακού 
περιβάλλοντος. Αν και οι οδηγοί μπορεί να είναι αρκετά περιορισμένοι από τις απαιτήσεις της επικρατούσας 
κατάστασης, διορθωτικοί ελιγμοί όπως η αποφυγή εμποδίων, η τήρηση ασφαλών χωρικών περιθωρίων και η 
προσπέραση, πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τα κριτήρια που απορρέουν από τους στόχους που έχουν τεθεί 
στο επίπεδο στρατηγικής. Στο επίπεδο αυτό, λοιπόν , εμπεριέχεται η αλληλεπίδραση του οδηγού με τους άλλους 
χρήστες της οδού και το οδικό περιβάλλον, καθώς και η εκτέλεση διορθωτικών ελιγμών.

 • Στο επίπεδο λειτουργιών (Control Level) επιτελούνται όλα τα στοιχειώδη έργα που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση των ελιγμών, για παράδειγμα ο έλεγχος οχήματος μέσω χειριστηρίων οργάνων όπως τιμόνι, πεντάλ, 
ταχύτητες, ταοποία και  αποτελούν κατά κύριο λόγο υποδείγματα αυτόματων ενεργειών.

Όσον αφορά στα διαφορετικά επίπεδα λήψης απόφασης, απαιτούνται διαφορετικοί τύποι πληροφοριών. 

Επιπροσθέτως, ο διαθέσιμος χρόνος ως προς τη λήψη απόφασης ποικίλει και αυτός αναλόγως του επιπέδου 

που σχετίζεται. Συνεπώς, οι αποφάσεις στο επίπεδο στρατηγικής δεν περιορίζονται στον χρονικό άξονα κατά 

τον οποίο επιτελείται η οδήγηση, με την έννοια ότι τα σχέδια ενός ταξιδιού μπορούν να έχουν αποφασιστεί 

προκαταβολικά. Κάποιες αποφάσεις που αφορούν σε ενέργειες αυτού του επιπέδου μπορεί ενδεχομένως 

να ληφθούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής αλλά αυτό συνήθως αντιστοιχεί σε λίγα λεπτά σε σχέση με το 

σύνολο της διαδρομής. Από την άλλη πλευρά, οι αποφάσεις που αφορούν στο επίπεδο τακτικής (ή ελιγμών) 

λαμβάνονται μέσα σε χρονικά περιθώρια δευτερολέπτων, ενώ οι λειτουργικές αποφάσεις απαιτούν millisec-

onds για την εκτέλεση των διαφόρων έργων.

Σχήμα 4: Απεικόνιση της ιεραρχικής δομής του 
οδηγικού έργου των χρηδτών της οδού.
[πηγή:  Michon, 1985]
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Η κριτική που έχει ασκηθεί στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι, ενώ η ιεραρχική δομή των διαφόρων επιπέδου 

ελέγχου του οχήματος υποθέτει την ύπαρξη μιας δυναμικής σχέσης ανάμεσα σε έργα που επιτελούνται 

ταυτόχρονα στα τρία προαναφερόμενα επίπεδα, δηλαδή το πρωταρχικό έργο της οδήγησης περιλαμβάνει 

περισσότερα από ένα έργα, οι ενδεχόμενοι συνεργατικοί μηχανισμοί ελέγχου δεν έχουν διευκρινιστεί (Ran-

ney, 1994)

Ωστόσο, από την άποψη της εξέλιξης του τρόπου θεώρησης της οδηγικής δραστηριότητας, παρατηρούμε 

ότι η κυριότερη μεταβολή που συντελείται στην ενδιάμεση φάση εξέλιξης της αυτοκίνησης, συνίσταται στην 

αναγνώριση περισσότερων από ένα έργων ως αναγκαία για τον έλεγχο του οχήματος. Όπως επισημαίνει ο Hol-

lnagel (2004), για την κατανόηση αυτής της αλλαγής είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές που είχαν 

αρχίσει να συντελούνται, τόσο σε επίπεδο εξέλιξης των οχημάτων, όσο και σε επίπεδο εξέλιξης του οδικού 

περιβάλλοντος και μεταβολής των κυκλοφοριακών συνθηκών. Σε αυτή τη φάση εξέλιξης της αυτοκίνησης 

οι οδηγοί καλούνταν μεν να ανταποκριθούν σε πιο απαιτητικές συνθήκες οδικού και κυκλοφοριακού 

περιβάλλοντος, συγκριτικά με την πρώιμη φάση της αυτοκίνησης, αλλά διέθεταν καλύτερα εξοπλισμένα 

οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή φάση τα αυτοκίνητα ήταν εξοπλισμένα με περισσότερα εποπτικά όργανα 

για τον έλεγχο της κατάστασης του οχήματος, καθώς επίσης και με επιπρόσθετα «λειτουργικά» συστήματα για 

την αύξηση της άνεσης του οδηγού. Οι αλλαγές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα το έργο της διατήρησης της πορείας 

του οχήματος (steering) να απαιτεί την καταβολή μικρότερης φυσικής προσπάθειας. Ωστόσο, η αύξηση των 

απαιτήσεων αναφορικά με την εκτέλεση της οδηγικής δραστηριότητας οφειλόταν στην αλληλεπίδραση των 

οδηγών με ένα σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό χρηστών της οδού και στην μετακίνηση τους σε ένα σημαντικά 

πιο πυκνό κυκλοφοριακό περιβάλλον καθιστώντας αναγκαία την ταυτόχρονη πρόσληψη μεγάλου αριθμού 

σημάτων και ενδείξεων τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον του οχήματος.  

Συνεπώς, λόγω των παραπάνω, η περιγραφή του πρωταρχικού έργου ως μία προσπάθεια διατήρησης του 

οχήματος στο μέσο του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης αποτελούσε, πλέον, μία αρκετά απλοϊκή αντιμετώπιση 

της οδηγικής δραστηριότητας. 

1.4.3 Σύγχρονη φάση εξέλιξης

Φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή, η οδήγηση περιγράφεται ως ένα σύνολο ταυτόχρονα επιτελούμενων 

έργων τα οποία διαφέρουν ως προς τις απαιτήσεις που θέτουν στον οδηγό, τόσο σε επίπεδο πρόσληψης, 

επεξεργασίας πληροφοριών, όσο και σε επίπεδο διαθέσιμου χρόνου για την επιτέλεσής τους.
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Ένα διαφορετικού είδους ιεραρχικό μοντέλο που αναπτύχθηκε αυτή την περίοδο αποτελεί το ECOM (Ex-

tended Control Model) το οποίο προτάθηκε από τους Hollnagel et al. (2003). Παρόμοια με το μοντέλο του 

Michon (1985), το συγκεκριμένο μοντέλο θέτει την ιεραρχική περιγραφή των στόχων που σχετίζονται με την 

οδηγική δραστηριότητα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ελέγχου παρέχει, ωστόσο, μία αναπαράσταση της επίδοσης 

στα διάφορα επίπεδα της οδηγικής δραστηριότητας υπολογίζοντας τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

ταυτόχρονων έργων που επιτελούνται σε αυτά.

Πιο αναλυτικά, το κύριο χαρακτηριστικό του μοντέλου ECOM είναι ότι μπορεί να αναπαριστά την ταυτόχρονη 

επιδίωξη των στόχων όπως ορίζονται στα διαφορετικά επίπεδα,  και αυτοί οι στόχοι και οι συσχετισμένες 

διαδικασίες ελέγχου τους αλληλεπιδρούν με έναν αρκετά σημαντικό τρόπο. Το συγκεκριμένο μοντέλο 

αποτελείται από τέσσερα επίπεδα τα οποία είναι δυνατό να πολλαπλές και παράλληλες διαδικασίες ελέγχου.

Ειδικότερα, τα τέσσερα επίπεδα είναι τα εξής ( Engstrom and Hollnagel, 2007 ) :

 • Το επίπεδο ιχνηλάτησης (tracking) περιγράφει το κατώτατο επίπεδο ενεργειών που αφορούν στον έλεγχο 
στιγμιαίων και αυτόματων διορθώσεων των διαφόρων διαταραχών, όπως ριπή ανέμου.

 • Tο ρυθμιστικό επίπεδο (regulating) αναφέρεται σε πιο ενσυνείδητες διεργασίες διατήρησης περιθωρίων 
ασφαλείας με τα υπόλοιπα στοιχεία της κυκλοφοριακής οδού. Το παραπάνω ορίζει τις τιμές του στόχου για τους 
ρυθμιστικούς βρόγχους ελέγχου.

 • Το επίπεδο επίβλεψης (monitoring) αναφέρεται στον έλεγχο της κατάστασης συστήματος οχήματος-οδηγού 
σχετικά με το περιβάλλον οδήγησης. Περιλαμβάνει, δηλαδή, την επίβλεψη της τοποθεσίας και των συνθηκών του 
οχήματος, καθώς και τις διάφορες ιδιότητες της κυκλοφορικής οδού (π.χ. όρια ταχύτητας). Το παραπάνω επιφέρει 
την εκτίμηση κατάστασης που παραπέμπει στο ρυθμιστικό επίπεδο.

 • Τέλος, το επίπεδο καθορισμού στόχων (targeting) αφορά στον καθορισμό των γενικότερων στόχων της 
οδηγικής δραστηριότητας, και ορίζει τους αντικειμενικούς στόχους του επιπέδου επίβλεψης.

Σχήμα 5: Απεικόνιση του ECOM στο οποίο 
διακρίνονται τέσσερα επίπεδα ελέγχου.
[πηγή: Engstrom and Hollnagel, 2007]
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Ο έλεγχος στο επίπεδο ιχνηλάτισης βασίζεται σε ανατροφοδότηση (feedback), δηλαδή αφορά σε έναν 

επανορθωτικό έλεγχο, ενώ οι έλεγχοι του ρυθμιστικού επιπέδου και του επιπέδου επίβλεψης είναι κυρίως 

πρόσθιας τροφοδότησης (feed-forward), δηλαδή αφορούν σε έναν προληπτικό τύπο ελέγχου. Όσον αφορά 

τώρα στο επίπεδο καθορισμού στόχων μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ελέγχων ανατροφοδότησης 

και πρόσθιας τροφοδότησης.

Το μοντέλο ECOM παρέχει μία εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι στόχοι από διαφορετικά επίπεδα 

αλληλεπιδρούν και του τρόπου με τον οποίο οι στόχοι υψηλότερων επιπέδων μεταβιβάζονται στον στιγμή- 

προς- στιγμή έλεγχο του κατώτερου επιπέδου. Ωστόσο, είναι δυνατό οι διεργασίες ελέγχου στα διαφορετικά 

επίπεδα να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους και οι διαταραχές που βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα να 

μεταβιβάζονται σε ανώτερα. Για την ευκολότερη κατανόηση των παραπάνω παρατίθενται δύο παραδείγματα. 

Στο πρώτο παράδειγμα, υποθέτουμε ότι η αναζήτηση οδηγιών-διευθύνσεων (επίπεδο επίβλεψης) μπορεί 

να διακόψει τον κανονικό ρυθμό της οπτικής ανατροφοδότησης, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να έχει 

επίδραση στο ρυθμιστικό επίπεδο και στο επίπεδο ιχνηλάτησης. Στο δεύτερο παράδειγμα, υποθέτουμε ότι η 

απότομη αίσθηση ολισθηρότητας (π.χ. λόγω πάγου στο δρόμο) που εκδηλώνεται στο  επίπεδο ιχνηλάτησης 

μπορεί να τροποποιήσει στόχους υψηλότερου επιπέδου (π.χ. αύξηση περιθωρίων ασφαλείας που αφορούν 

στο ρυθμιστικό επίπεδο) ή ακόμα είναι δυνατό να αλλάξουν τους αντικειμενικούς σκοπούς της οδήγησης (π.χ. 

αλλαγή διαδρομής του ταξιδιού).

Από τα παραπάνω παραδείγματα, γίνεται σαφές ότι στη σύγχρονη φάση εξέλιξης της αυτοκίνησης το 

πρωταρχικό έργο της οδήγησης ορίζεται ως το συνδυασμένο αποτέλεσμα τόσο της εκτέλεσης των επιμέρους 

οδηγικών έργων, όσο και του ελέγχου της μεταβαλλόμενης έκβασης του ταξιδιού, λαμβάνοντας υπόψη 

διάφορους παράγοντες σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους για ασφαλή οδήγηση.

Πίνακας 2: Περιγραφή 
λειτουργικών Χαρακτηριστικών του 
μοντέλου ECOM.
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Από την άποψη της εξέλιξης του τρόπου θεώρησης της οδηγικής δραστηριότητας, παρατηρούμε ότι στη 

σύγχρονη φάση της αυτοκίνησης η σημαντικότερη αλλαγή εντοπίζεται στην αναγνώριση πολύ μικρότερων 

χρονικών περιθωρίων επιτέλεσης επιμέρους έργων, σε σχέση με την ενδιάμεση φάση εξέλιξης. Οι παραπάνω 

αλλαγές αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις σημαντικές μεταβολές που έχουν διαδραματιστεί τα τελευταία χρόνια 

σε επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης των ίδιων των οχημάτων, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης νέων συστημάτων 

υποβοήθησης της πλοήγησης, αλλά και σε επίπεδο μεταβολής της λειτουργικής σημασίας της οδήγησης στην 

καθημερινή ζωή, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της εργασίας και τρόπο ζωή (Hollnagel, 2006).

1.5 Ανακεφαλαίωση

Όπως τονίσαμε παραπάνω ο απώτερος σκοπός όλων των μοντέλων οδηγικής δραστηριότητας είναι 

η κατανόηση των απαιτήσεων ή των περιορισμών που συνδέονται με την επιτέλεση του οδηγικού έργου, 

και κατ΄ επέκταση, η περαιτέρω κατανόηση των δυνατοτήτων παρέμβασης. Συγκρίνοντας για παράδειγμα τα 

μόντελα που αναπτύχθηκαν στην ενδιάμεση και στη σύγχρονη φάση της αυτοκίνησης σε σχέση με την πρώιμη 

φάση εξέλιξης της αυτοκίνησης, παρατηρείται ότι η επιτέλεση των αντιληπτικών έργων που σχετίζονται με το 

έργο της ιχνηλάτησης θεωρείται ότι συνιστά το κατώτατο επίπεδο περιγραφής της οδηγικής δραστηριότητας. 

Το παραπάνω δε σχετίζεται κατ΄ ανάγκη με το βαθμό δυσκολίας ή το βαθμό σημαντικότητας του έργου της 

ιχνηλάτησης έναντι των άλλων «ανώτερων» έργων. Εκφράζει, απλώς έναν ιεραρχικό τρόπο οργάνωσης της 

οδηγικής δραστηριότητας ο οποίος υπαγορεύεται, αφενός, από τη συμπερίληψη ενός μεγαλύτερου αριθμού 

στοχαστικών έργων με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας, αφετέρου από την επικρατούσα αντίληψη 

σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο υποβοήθησης του οδηγού. 

Ειδικότερα, στα σύγχρονα λειτουργικά μοντέλα, όπως το μοντέλο ECOM, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση  στο 

λεπτομερή διαχωρισμό μεταξύ των ενεργειών που βασίζονται στην άμεση ανατροφοδότηση του οδηγού από 

το οδικό περιβάλλον και των ενεργειών που βασίζονται στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τον καθορισμό 

στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης. Ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει ουσιαστικά να γίνει μια πιο ορθολογική 

κατανομή μεταξύ των λειτουργιών που μπορούν να επιτελούνται καλύτερα από το τεχνικό σύστημα (π.χ. 

βοηθητικά συστήματα για τον έλεγχο του οχήματος όπως ABS, traction control ή τον εντοπισμό δυνητικών 

κινδύνων όπως forward/lateral collision warnings, blind spot warning) και των λειτουργιών που θα πρέπει 

οπωσδήποτε να επιτελούνται από τον οδηγό (π.χ. αξιολόγηση της ορθής λειτουργίας των βοηθητικών 

συστημάτων, εναρμόνιση των παρεχόμενων πληροφοριών με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες, λήψη 

απόφασης για την πορεία του οχήματος). 
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Αυτός ο διαχωρισμός, ωστόσο, ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλος τα επόμενα χρόνια, εάν και εφόσον η 

μελλοντική αντίληψη σχετικά με το βέλτιστο τρόπο υποβοήθησης του οδηγού απομακρυνθεί από τη λογική της 

παροχής σινιάλων προειδοποίησης. 



Κεφάλαιο 2

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

-Μέθοδολογικά ερευνητικά υποδείγματα-

-Μέθοδοι έρευνας-

-Εργαλεία μετρήσεων σε πειραματικές μελέτες-
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2.1 Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση των οδηγών υπό το φως των μοντέλων πρόσληψης πληροφοριών, είχε ως αποτέλεσμα οι 

μέθοδοι διερεύνησης της οδηγικής συμπεριφοράς να επικεντρώνονται ιδιαίτερα στο είδος των πληροφοριών 

που προσλαμβάνουν οι οδηγοί κατά τη διάρκεια της οδήγησης, χρησιμοποιώντας ποικίλα: 

 • ερευνητικά υποδείγματα μελέτης, όπως: μελέτες εργαστηρίου (laboratory research), έρευνες πεδίου (field 
research), και έρευνες σε προσομοιωμένο περιβάλλον οδήγησης (simulations), 

 • κριτήρια μέτρησης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου πρόσληψης ή μη συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως: 
εστιάσεις βλέμματος, χρόνος αντίδρασης, ορθότητα ανάκλησης πληροφοριών και λάθη εκτίμησης, 

 • οδηγικά καθήκοντα (driving tasks), τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μεμονωμένα καθήκοντα με σκοπό 
τη μελέτη των δυνατοτήτων του νοητικού συστήματος σε επίπεδο αντίληψης να προβεί σε ορθή πρόσληψη ή 
εκτίμηση μιας πληροφορίας, διπλά καθήκοντα (dual tasks) με σκοπό τη μελέτη των δυνατοτήτων του νοητικού 
συστήματος σε επίπεδο προσοχής να προβεί στην ταυτόχρονη επιτέλεση δύο έργων και φυσικά σύνθετα 
καθήκοντα που περιλαμβάνουν τη μελέτη συγκεκριμένων οδηγικών έργων όπως διατήρηση πλευρικής θέσης 
οχήματος εντός των ορίων της οδού (lane position), ακολούθηση προπορευόμενου οχήματος (car following), 
αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας (lane change).

2.2 Μεθοδολογικά ερευνητικά υποδείγματα μελέτης οδηγικής συμπεριφοράς

Λόγω των τόσο διαφορετικών μεταξύ τους ερευνητικών υποδειγμάτων, τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών 

δεν είναι πάντοτε άμεσα συγκρίσιμα. Το 1965, ο Hakkinen πρότεινε μια ταξινόμηση των σχετικών μελετών 

διακρίνοντας τις σε μελέτες στατιστικών ατυχημάτων, μελέτες περίπτωσης, μελέτες κρίσιμων ή αντικρουόμενων 

καταστάσεων (conflicting situations), αντιληπτικές μελέτες, συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια, πειραματικές 

μελέτες, και θεωρητικά μοντέλα. Από την παραπάνω ταξινόμηση, οι αντιληπτικές μελέτες, οι μελέτες που 

βασίζονται σε συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια, καθώς επίσης και οι πειραματικές μελέτες, συνιστούν τις πιο 

συχνά απαντούμενες μεθόδους διερεύνησης στη σχετική βιβλιογραφία σχετικά με το είδος των πληροφοριών 

που προσλαμβάνουν οι οδηγοί κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Πιο πρόσφατα, ο Luoma (1986) πρότεινε μια διαφορετική ταξινόμηση δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφορά 

μεταξύ δύο τύπων μελετών: έρευνα πεδίου και μελέτη εργαστηρίου. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο τύπους 

μελετών οι οποίοι διακρίνονται μεταξύ τους από την άποψη των κριτηρίων της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. 

Ειδικότερα, η εγκυρότητα παρέχει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση στην αλήθεια μιας δοσμένης πρότασης 

ενός συμπεράσματος ή πορίσματος. Η εγκυρότητα αναλύεται σε δύο υποκατηγορίες, την εξωτερική και την 

εσωτερική. Η εξωτερική εγκυρότητα εκφράζει το βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα μιας έρευνας μπορούν 

να εφαρμοστούν πέραν του επιλεγμένου δείγματος υποκειμένων και πέραν της δεδομένης κατάστασης. 

Η εσωτερική εγκυρότητα από την άλλη πλευρά εκφράζει τον βαθμό στον οποίο οι μετρήσεις της έρευνας 
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ανταποκρίνονται σε αυτό που πραγματικά είχε σκοπό η έρευνα να μετρήσει ή κατά πόσο τα αποτελέσματα 

είναι αληθινά. Η αξιοπιστία έχει να κάνει με την ποιότητα και την συνέπεια των δεδομένων που συλλέγονται. 

Κατά βάση αφορά στη συνέπεια και επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων ως προς τον χρόνο, το μέτρο και το 

δείγμα

Στην έρευνα πεδίου καθώς και στη μελέτη εργαστηρίου υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η έρευνα 

πεδίου υπερέχει της μελέτης εργαστηρίου από την άποψη της οικολογικής εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, 

κι επομένως τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι περισσότερο πιθανό να μπορούν να έχουν καθολική ισχύ. 

Ωστόσο η έρευνα πεδίου διεξάγεται στο φυσικό πεδίο δράσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μικρή δυνατότητα 

ελέγχου όλων των περιβαλλοντικών συνθηκών που πιθανόν επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Συνεπώς, η αδυναμία 

ελέγχου των περιβαλλοντικών συνθηκών στην έρευνα πεδίου αυξάνει ουσιαστικά την ανάδυση «παρασιτικών» 

μεταβλητών κι επομένως μειώνει την αξιοπιστία των μετρήσεων. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στις μελέτες 

εργαστηρίου. Η μελέτη εργαστηρίου υπερτερεί της έρευνας πεδίου από την άποψη της δυνατότητας ελέγχου 

όλων των περιβαλλοντικών συνθηκών κι επομένως από την άποψη της αξιοπιστίας των μετρήσεων. Ωστόσο, 

το βασικό μειονέκτημα των μελετών εργαστηρίων, συνίσταται στη δυσκολία  προσομοίωσης της υπό-μελέτη 

δραστηριότητας με ρεαλιστικό τρόπο, γεγονός που μειώνει την οικολογική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων, ένα εναλλακτικό μεθοδολογικό υπόδειγμα που υιοθετούν 

πλέον πολλοί ερευνητές είναι η χρήση πειραματικών συνθηκών σε πραγματικό περιβάλλον. Οι De Waard 

and Brookhuis (1991) και Brookhuis and De Waard (1994) ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησαν αυτό το 

μεθοδολογικό υπόδειγμα προκειμένου να μελετήσουν τις μεταβολές στην κατάσταση του οδηγού ανάλογα 

με τη διάρκεια οδήγησης υπό την επίδραση αλκοόλ ή φαρμακευτικών ουσιών. Επίσης οι Recarte, Nunes and 

Conchilo (1998) μελετώντας την επίδραση της κυκλοφοριακής σήμανσης στην απόσπαση της προσοχής των 

οδηγών κατά τη διάρκεια της οδήγησης, επισήμαναν πως οι μελέτες εργαστηρίου επικεντρώνονται αναγκαστικά 

στο συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο των σημάτων όσον αφορά στην πληρότητα των πληροφοριών 

που μεταφέρουν στους οδηγούς. Ωστόσο, σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, οι διαθέσιμες πηγές 

προσοχής του οδηγού μπορεί να επικεντρώνονται ή να μοιράζονται σε πολλά επιμέρους σημεία του οδικού 

περιβάλλοντος ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, κι επομένως, λόγω των δυναμικών μεταβολών του 

οδικού-κυκλοφοριακού περιβάλλοντος τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μελετών ούτε μπορούν να 

γενικευθούν, αλλά ούτε και μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητα τους στην πράξη. Οι 

πειραματικές μελέτες πεδίου, από την άλλη πλευρά, μπορεί να φέρουν εγγενείς δυσκολίες ως προς τον έλεγχο 

των περιβαλλοντικών συνθηκών κι επομένως θέτουν δυσκολία στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ωστόσο 
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κάποιες μελέτες έχουν αποφέρει ίδια αποτελέσματα είτε διεξήχθησαν σε εργαστηριακό περιβάλλον, είτε σε 

πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Το βασικό πρόβλημα παραμένει η πολυπλοκότητα του κυκλοφοριακού 

περιβάλλοντος. Κατά τη διεξαγωγή μιας πειραματικής μελέτης σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφοριακού 

περιβάλλοντος είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν όλοι οι πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία.

Μια επιλογή που κατατάσσεται κάπου στη μέση θεωρείται η οδήγηση σε προσομοιωμένο περιβάλλον, η 

οποία είναι οικονομικά εφαρμόσιμη, διότι εξοικονομείται χρόνος και κόστος. Υπάρχουν κάποια ισχυρά 

κίνητρα για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μεθοδολογικού υποδείγματος που είναι η επαναληψιμότητα 

των συνθηκών που έχουν επιλεχθεί από τον ερευνητή και η πιστή απόδοσή τους σε επόμενες εφαρμογές. Το 

βασικό μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης έγκειται στο κατά πόσο μια προσομοιωμένη κατάσταση μπορεί να 

κυριολεκτικά να θεωρηθεί ως πραγματική, δηλαδή σε τι ποσοστό προσεγγίζει τις πραγματικές συνθήκες. Υπό 

αυτό το πρίσμα, η δυνατότητα ενίσχυσης της οικολογικής εγκυρότητας ενός προσομοιωμένου περιβάλλοντος 

μπορεί να εκτιμηθεί βάσει δύο κριτηρίων: την ομοιότητα της υπό μελέτη συμπεριφοράς και την ομοιότητα της 

υπό μελέτης φυσικής κατάστασης. Κατά περίπτωση, ανάλογα δηλαδή με το ερευνητικό ερώτημα που εξετάζεται, 

η διασφάλιση ενός εκ των δύο κριτηρίων μπορεί να επαρκεί (π.χ. για την εκτίμηση του χρόνου αντίδρασης των 

συμμετεχόντων), ενώ σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. για τη μελέτη των συνθηκών εξέλιξης ενός κυκλοφοριακού 

ατυχήματος) η προσομοίωση μπορεί να μην αποτελεί τη βέλτιστη λύση, εφόσον το ζητούμενο είναι η επίτευξη 

υψηλού βαθμού ρεαλισμού.

2.3 Μέθοδοι έρευνας

2.3.1 Παρατήρηση

Η παρατήρηση αποτελεί μια μέθοδο διερεύνησης της οδήγησης που παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα 

ότι η συμπεριφορά μπορεί να μελετηθεί και να αναλυθεί με ένα μη παρεμβαλλόμενο τρόπο. Η εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα με υψηλή εγκυρότητα γεγονός που σημαίνει ότι 

μπορούν να γενικευθούν στον πληθυσμό που ανήκουν οι συμμετέχοντες. Οι επιμέρους μέθοδοι διεξαγωγής 

παρατήρησης μπορεί να κατηγοριοποιηθούν είτε σε νατουραλιστική, είτε σε δομημένη. Στην πρώτη περίπτωση, 

η παρατήρηση γίνεται σε φυσικές συνθήκες, δηλαδή στο φυσικό πεδίο δράσης των ατόμων, χωρίς καμία 

προσπάθεια παρέμβασης (είτε σκόπιμη είτε όχι) από την πλευρά του παρατηρητή. Σε οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση, δηλαδή όταν υπάρχει κάποιου είδους παρέμβαση από τον παρατηρητή ώστε να δημιουργήσει μια 

κατάσταση στην οποία μπορεί να αναδυθούν κάποιες πτυχές συμπεριφοράς που αποτελούν το αντικείμενο 

μελέτης, τότε αναφερόμαστε στην περίπτωση μίας δομημένης παρατήρησης. 
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Δύο τυπικά παραδείγματα αυτών των μεθόδων είναι η μελέτη νατουραλιστικής παρατήρησης του Aberg (1995), 

στην οποία ανέλυσαν τις κινήσεις του κεφαλιού δύο χιλιάδων οδηγών κατά την προσέγγιση μιας διασταύρωσης 

με φωτεινούς σηματοδότες, και η μελέτη δομημένης παρατήρησης των Steyvers and De Waard (2000) στην 

οποία βιντεοσκόπησαν την κίνηση των οχημάτων σε οδούς με χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο προκείμενου 

να μελετήσουν την επίδραση διαφορετικών τύπων διαγράμμισης της οδού (που οι ίδιοι προξένησαν) στην 

πλευρική θέση των οχημάτων. 

Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου της παρατήρησης αφορά τη μεροληψία του παρατηρητή είτε κατά τη 

διενέργεια της παρατήρησης, είτε κατά την ανάλυση-ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ένας δόκιμος τρόπος για 

την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και κατά συνέπεια για την αύξηση της αξιοπιστίας του ερευνητικού 

εργαλείου είναι η διεξαγωγή των παρατηρήσεων από περισσότερους από έναν και ανεξάρτητους μεταξύ τους 

παρατηρητές. Ένας επιπρόσθετο μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου αφορά στους συσχετισμούς και στα 

συμπεράσματα που μπορεί να επικυρωθούν μέσω των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, μπορεί να διατυπωθεί 

ότι ένας οδηγός περνάει με κόκκινο σηματοδότη περισσότερες φορές από κάποιον άλλον, αλλά δεν υπάρχει 

κάποιο υπόβαθρο, δηλαδή, ο λόγος για αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είναι δυνατό να εξαχθούν σχέσεις αιτίας-

αιτιατού ή συσχετίσεις από τα αποτελέσματα μιας παρατήρησης.

2.3.2 Δοκιμές

Η συγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση τουλάχιστον δύο μεταβλητών, μία ανεξάρτητη μεταβλητή (in-

dependent variable), που ελέγχεται από τον ερευνητή, και μία εξαρτημένη μεταβλητή (dependent variable), που 

αφορά στη συμπεριφορά του ατόμου. Η ουσία αυτής της μεθόδου έγκειται σε δύο επιπλέον χαρακτηριστικά 

εκ των οποίων το πρώτο αφορά στην αποκλειστικότητα του έλεγχου της ανεξάρτητης μεταβλητής από τον 

ερευνητή, προκαθορίζοντας τις επιθυμητές τιμές της και το δεύτερο αφορά στην αξιολόγηση και στο διεξοδικό 

έλεγχο όλων των εξωτερικών μεταβλητών (extraneous variables), που δυνητικά επηρεάζουν τον τρόπο 

συμπεριφοράς των ατόμων και μπορεί να μεταβάλλουν τα αποτελέσματα.

Η επιρροή της ανεξάρτητης μεταβλητής στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, που γίνεται φανερή  μέσω 

των αποτελεσμάτων των δοκιμών, παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης σχέσεων αιτίας-αιτιατού μεταξύ της 

ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής, κάτι που αποτελεί και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου. 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή, δηλαδή, μπορεί να αποδειχτεί ως αιτία των συμπεριφερικών αλλαγών (εξαρτημένη 

μεταβλητή) των συμμετεχόντων. Αναλυτικότερα, και αντιδιαμετρικά με τη μέθοδο της παρατήρησης, οι 

συμμετέχοντες δεν είναι αμφίβολο πότε και αν θα εκτελέσουν την επιθυμητή δραστηριότητα, αλλά καλούνται να 
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ολοκληρώσουν μια ομάδα δοκιμών, καλύπτοντας έτσι ένα εύρος τιμών που βοηθάει στην καλύτερη τεκμηρίωση 

και υποστήριξη της αιτιώδους σχέσης που πιθανά να υφίσταται μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζονται. Για τη 

σωστή εφαρμογή μιας δοκιμής καθώς και για την εσωτερική της εγκυρότητα είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ένα 

περιθώριο σφάλματος, το οποίο δημιουργείται από την αδυναμία ελέγχου όλων των εξωτερικών μεταβλητών. 

Η εσωτερική εγκυρότητα, δηλαδή, αφορά στον έλεγχο όλων των εξωτερικών μεταβλητών του πειράματος και 

εμφανίζεται αρκετά υψηλή σε μελέτες που εφαρμόζουν αυτό τον τύπο μεθόδου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

η επίτευξη υψηλής εσωτερικής εγκυρότητας ενδυναμώνει τον προσδιορισμό μιας αιτιώδους σχέσης μεταξύ 

ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής.

Από την άλλη πλευρά, εμφανίζεται πρόβλημα σχετικά με την εξωτερική εγκυρότητα της μεθόδου, καθώς οι 

περιορισμένες συνθήκες μελέτης καθιστούν πολύ δύσκολη τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο 

φάσμα πληθυσμού. Όσο μεγαλύτερος είναι, δηλαδή, ο έλεγχος των μεταβλητών και των συνθηκών της 

πειραματικής διαδικασίας τόσο μειώνεται η εξωτερική εγκυρότητα και αντιστρόφως αυξάνεται η εσωτερική.

Η μέθοδος της δοκιμής έχει εφαρμογή κατά κύριο λόγο σε μελέτες εργαστηρίου όπου είναι εφικτός ο πλήρης 

έλεγχος όλων των μεταβλητών και συνθηκών του πειράματος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δοκιμής σε 

εργαστηριακό περιβάλλον αποτελεί η έρευνα του Crawford (1962). Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκε η 

επίδραση του «οπτικού-θορύβου» στην οδική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας σήματα φώτων κανονικής 

απόχρωσης, αλλά και διαφορετικών χρωματισμών. Ζητούμενο ήταν να καταγραφούν οι χρόνοι αντίδρασης στα 

σήματα κανονικού φωτισμού και η επίδραση των υπόλοιπων χρωματιστών φωτεινών σημάτων στις αντιδράσεις 

των συμμετεχόντων. Αναλυτικότερα, οι χρόνοι αντίδρασης των συμμετεχόντων αποτελούν την εξαρτημένη 

μεταβλητή, τα σήματα κανονικού φωτισμού, τα οποία διαχειρίζεται ο ερευνητής, αποτελούν την ανεξάρτητη 

μεταβλητή και τέλος, οι υπόλοιπες χρωματικές ενδείξεις συγκαταλέγονται στις εξωτερικές μεταβλητές.

2.4 Εργαλεία μετρήσεων σε πειραματικές μελέτες

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία για την απόκτηση αντικειμενικών πληροφοριών υπό 

ελεγχόμενες συνθήκες, αναλόγως  βέβαια του πειραματικού πλαισίου και της μελέτης που διεξάγεται. Από 

τις πιο συνήθεις επιλογές για πειραματικές μελέτες, όπου διερευνάται η οδική συμπεριφορά, αποτελούν ο 

προσομοιωτής και το πειραματικό όχημα.
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2.4.1 Πειραματικό όχημα

Στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας μελέτης πεδίου μέσω δοκιμής, ένα πειραματικό όχημα (experimental/ instru-

mented vehicle) παρουσιάζεται ως μια ευέλικτη λύση για αρκετά ζητήματα που θέτονται υπό διερεύνηση όσον 

αφορά στην οδηγική δραστηριότητα. Ένα πειραματικό όχημα δεν είναι άλλο παρά ένα κανονικό όχημα, όμοια 

με εκείνα που χειρίζονται οι οδηγοί  σε πραγματικές συνθήκες οδικής κυκλοφορίας, μόνο που φέρουν επιπλέον 

προσαρμοσμένο εξοπλισμό για τις ανάγκες της μελέτης. Δηλαδή, ένα πειραματικό όχημα τροποποιείται και 

προσαρμόζεται, έτσι ώστε να είναι δυνατό να καταγραφούν δεδομένα ή να προκληθεί η ανάδυση διαφόρων 

δεδομένων. Ανάλογα, τώρα, με τις απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης που διεξάγεται ένα πειραματικό όχημα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε σε πραγματικά πλαίσια κυκλοφορίας, είτε σε ελεγχόμενες διαδρομές (test 

track) οι οποίες αναφέρονται σε περιορισμένες οδούς, κλειστές σε κυκλοφοριακή κίνηση (π.χ. διάδρομοι 

απογείωσης αεροπλάνων).

Παρά τα διακριτά οφέλη μίας δοκιμής με τη βοήθεια ενός πειραματικού οχήματος σε πραγματικές 

κυκλοφοριακές συνθήκες, η αδυναμία ελέγχου  των εξωτερικών συνθηκών καθιστά δύσκολη τη διατύπωση 

«καθαρών» αποτελεσμάτων και συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που ερευνούνται. Επίσης, δε είναι τυχαία 

η προτίμηση τέτοιου είδους δοκιμών σε περιβάλλον ελεγχόμενων διαδρομών, με σκοπό όχι μόνο τη μείωση 

της αβεβαιότητας ως προς την επίδραση των εξωτερικών μεταβλητών, αλλά και την εξάλειψη της επικινδυνότητας 

που μπορεί να ενέχει ένα φυσικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της οδηγικής δραστηριότητας. Αντιστρόφως, 

τα αποτελέσματα μίας δοκιμής υπό ελεγχόμενες συνθήκες μπορεί να αμφισβητηθούν σχετικά με το κατά πόσο 

ανταποκρίνονται όντως στα φαινόμενα που παρατηρούνται σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες.

Αξιολογώντας τη χρήση ενός πειραματικού οχήματος από άποψη εγκυρότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

αν η διεξαγωγή του πειράματος πραγματοποιείται σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες υπερισχύει η 

εξωτερική εγκυρότητα της εσωτερικής και αν πραγματοποιείται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, τότε τη θέση της 

υπερισχύουσας εξωτερικής εγκυρότητας λαμβάνει η εσωτερική.

Ένα παράδειγμα χρήσης πειραματικών οχημάτων αποτελεί η δοκιμή πεδίου των Ranney, Harbluk and 

  

Εικόνα1: Ένα από τα πρώτα 
πειραματικά οχήματα για τη μελέτη 
αποστάσεων ακολούθησης (1968)
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Noy (2005) οι οποίοι διερεύνησαν την επίδραση των δευτερευόντων έργων στην  επίδοση της οδηγικής 

δραστηριότητας . Αναλυτικότερα, εξετάστηκε ένας συνδυασμός οδηγικών έργων, όπως ακολούθηση (car-

following), εντοπισμός στόχου (target detection), χειρισμός τιμονιού οχήματος (steering), διατήρηση 

λωρίδας (lane keeping) σε σχέση με την εκτέλεση δευτερευόντων έργων χρησιμοποιώντας δύο πειραματικά 

οχήματα σε μία κλειστή ελεγχόμενη διαδρομή (TRC’s test track). Από τα δύο πειραματικά οχήματα, το πρώτο 

χρησιμοποιήθηκε διενεργώντας ως προπορευόμενο (1995 Chevrolet Lumina) και το δεύτερο αποτελούσε το 

όχημα που οδηγούσαν οι συμμετέχοντες και ακολουθούσε πίσω από το προπορευόμενο (1996 Honda Ac-

cord). Τα δύο παραπάνω πειραματικά οχήματα διέθεταν αυτόματη μετάδοση (automatic transmissions), GPS 

λήπτες και μάλιστα το πειραματικό όχημα των συμμετεχόντων διέθετε, επίσης, ένα σύστημα πληροφοριακό/ 

διασκέδασης για την εκτέλεση των δευτερευόντων έργων (Clarion AutoPC: Model 310 C), το οποίο παρείχε 

οδηγίες για τις εργασίες που έπρεπε να εκτελέσουν οι οδηγοί μέσω της εμφάνισης ή της ηχητικής αναπαραγωγής 

μίας σειράς μηνυμάτων (Εικόνα 2 ). Στην παραπάνω δοκιμή τα δευτερεύοντα έργα τα οποία ελέγχονταν από 

τους ερευνητές αποτελούσαν την ανεξάρτητη μεταβλητή και η επίδοση στα ορισμένα πρωτεύοντα οδηγικά έργα  

αποτελούσε την εξαρτημένη μεταβλητή.

Οι Lisper et al. (1978), επίσης ασχολήθηκαν με τα την επίδραση των δευτερευόντων έργων διεξάγοντας 

μία δοκιμή πεδίου με χρήση ενός πειραματικού οχήματος στην οποία ερεύνησαν το χρόνο αντίδρασης των 

συμμετεχόντων σε δευτερεύοντα έργα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης οδήγησης. Τα δευτερεύοντα έργα 

χρησιμοποιήθηκαν ως ένα έμμεσο κριτήριο της επίδοσης του οδηγού και μεταβλητές όπως, οι συνθήκες 

φωτισμού, η θερμοκρασία του οχήματος και η διάρκεια ύπνου των συμμετεχόντων πριν την έναρξη του 

πειράματος οι οποίες ορίστηκαν ως εξωτερικές μεταβλητές του πειράματος, λήφθηκαν υπόψη. Οι συμμετέχοντες 

οδηγούσαν ένα πειραματικό όχημα (145 Express station wagon) σε μία ελεγχόμενη διαδρομή και έπρεπε να 

ανταποκριθούν σε ακουστικά σήματα παραγόμενα εντός του οχήματος και σε εμπόδια που ήταν τοποθετημένα 

κατά μήκος της διαδρομή όπου διεξαγότανε το πείραμα.

Εικόνα 2: Εξάρτημα πειραματικοού οχήματος 
για την εμφάνιση μηνυμάτων κατά τη διεξαγωγή τπυ 
πειράματος. [Ranney et. a, 2005]
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2.4.2 Προσομοιωτής

Το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιείται σε έρευνες προσομοιωμένου περιβάλλοντος αποτελεί ο προσομοιωτής. 

Οι προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται σήμερα αναπαράγουν δυναμικά πεδία όρασης, δηλαδή, ένας στατικός 

παρατηρητής μπορεί να αντιληφθεί μία οπτική σκηνή δράσης κατά τον ίδιο τρόπο που θα την αντιλαμβανόταν εν 

κινήσει. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι συμμετέχοντες εκτός από τις ακολουθίες εικόνων προσλαμβάνουν 

ταυτόχρονα ιδεοδεκτικές πληροφορίες μέσω της αντίστοιχης κίνησης του αμαξώματος ακολουθώντας τυπικά 

μοντέλα κίνησης ενός πραγματικού οχήματος. Στο βαθμό που η αντιστοίχηση αυτή μεταξύ οπτικών και ιδεοδεκτικών 

πληροφοριών είναι κατά το δυνατό πιο ρεαλιστική, τότε μπορεί να προκληθεί στους συμμετέχοντες μια φανταστική 

αίσθηση ή «ψευδαίσθηση» ρεαλιστικής οδήγησης. 

Οι προσομοιωτές οδήγησης έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των ενεργειών ενός οδηγού σε διαφορετικές 

κυκλοφοριακές συνθήκες, με σκοπό την αποσαφήνιση κάποιων μετρήσιμων πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

καθώς επίσης και των βαθύτερων γνωστικών και ψυχολογικών διαδικασιών που την υποκινούν. Η ταχύτητα 

επιτέλεσης ενός έργου, η ακρίβεια και η πληρότητα διεξαγωγής μιας δραστηριότητες είναι δυνατό να μετρηθούν 

ποσοτικά λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες παραμέτρους. Για παράδειγμα, οι τυπικές εξαρτημένες μεταβλητές που 

συνήθως λαμβάνουμε από τους περισσότερους προσομοιωτές οδήγησης είναι: η ταχύτητα του οχήματος, η πλευρική 

θέση του οχήματος σε σχέση με τις διαγραμμίσεις της οδού, η χρονική ή/και χωρική απόσταση εγγύτητας από το 

προπορευόμενο όχημα καθώς επίσης και από τα όρια της λωρίδας κυκλοφορίας, η γωνία θέσης ή/και στρέψης του 

τιμονιού, ο βαθμός πίεσης που ασκείται στο ποδόφρενο και τον επιταχυντή, η σειρά εναλλαγής ταχυτήτων κλπ. Από 

τα παραπάνω δεδομένα είναι δυνατό να μελετηθεί διεξοδικά το υποσύνολο των παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται 

με τις ενέργειες χειρισμού-ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό, (λειτουργικό επίπεδο) και το υποσύνολο των 

παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται με την ικανότητα του οδηγού να προβεί στην έγκαιρη και αποτελεσματική 

υλοποίηση τακτικών ελιγμών (tactic επίπεδο).

Λαμβάνοντας δε υπόψη, την εξάλειψη του ρίσκου που εγκυμονεί η αντίστοιχη έκθεση των συμμετεχόντων σε 

πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες, καθώς επίσης και η δυνατότητα πλήρους ελέγχου των κύριων (ανεξάρτητων) 

μεταβλητών που εξετάζονται κάθε φορά, καθίσταται σαφές ότι αυτά τα πλεονεκτήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τη μελέτη και διερεύνηση διαφόρων παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης 

αλλά και την αποτελεσματικότητα διαφόρων μέτρων παρέμβασης στο οδικό-κυκλοφοριακό περιβάλλον.

Από την άλλη πλευρά, η χρήση των προσομοιωτών οδήγησης παρουσιάζει και αρκετά μειονεκτήματα. Όπως 

προαναφέρθηκε, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των προσομοιωτών οδήγησης εγείρει σοβαρά ερωτήματα (Brown, 

1997). Συγκριτικές μελέτες σε προσομοιωτή οδήγησης και πειραματικό όχημα δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική 
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απόκλιση ανάμεσα στις μετρούμενες χώρο-χρονικές αποστάσεις εγγύτητας που επιλέγουν οι συμμετέχοντες 

(Golias and Blana, 2002). Αυτό θέτει υπό μερική αμφισβήτηση την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

των συστημάτων υποβοήθησης των οδηγών σε πραγματικές συνθήκες. Επιπλέον, ο βαθμός συνθετότητας του 

προσομοιωμένου κυκλοφοριακού περιβάλλοντος (π.χ. αστικό περιβάλλον) αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης 

του φαινομένου της «ναυτίας» με αποτέλεσμα την υποχρεωτική μελέτη λιγόλεπτων σεναρίων οδήγησης, 

ειδικά σε αστικό περιβάλλον (Panou et al., 2006). Επίσης, σε οποιοδήποτε προσομοιωμένο περιβάλλον 

οδήγησης δεν μπορούν να προσομοιωθούν με την ίδια πιστότητα όλες οι φυσικές συνθήκες (π.χ. ήχοι). 

Εξαιτίας των παραπάνω, τα σενάρια οδήγησης που συνήθως μελετώνται στους προσομοιωτές δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν το σύνολο της νοητικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων που παρατηρείται σε φυσικές 

συνθήκες. Η κατάσταση του οδηγού, οι επιλογές που αναδύονται σε πραγματικές κυκλοφορικές συνθήκες δε 

μπορούν να δημιουργηθούν με αναπαραγωγές μεμονωμένων γεγονότων πραγματικού πλαισίου. 

Πρακτικά μιλώντας, ωστόσο, σήμερα τα περισσότερα ερευνητικά κέντρα κυκλοφοριακής μελέτης είναι 

εξοπλισμένα με κάποιο τύπο προσομοιωτή οδήγησης, που κατά περίσταση μπορεί να παρέχει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Αξίζει βέβαια να τονιστεί ότι υπάρχει σημαντικό εύρος διαφοροποίησης μεταξύ των διαφόρων 

τύπων προσομοιωτών. Ένας πρώτος διαχωρισμός αφορά την πλατφόρμα βάσης που φιλοξενεί την καμπίνα 

και το κάθισμα που βρίσκονται οι συμμετέχοντες, αν είναι στατική ή κινούμενη. Αυτό επηρεάζει σαφώς τη 

δυνατότητα πρόσληψης ιδεοδεκτικών πληροφοριών από τους συμμετέχοντες. Κατά περίπτωση (αναλόγως του 

συγκεκριμένου σεναρίου που έχει θέσει ο ερευνητής) η κίνηση της πλατφόρμας βάσης μπορεί να μην επηρεάζει 

με καίριο τρόπο την πληρότητα της εμπειρίας του συμμετέχοντα και κατ΄ επέκταση την εγκυρότητα της έρευνας. 

Το παραπάνω βέβαια δεν ακυρώνει το πρόβλημα της οικολογικής εγκυρότητας.

Ένας δεύτερος διαχωρισμός αφορά το εύρος της οπτικής σκηνής και κατ’ επέκταση του οπτικού πεδίου που 

καλύπτει τους συμμετέχοντες. Γενικά, οι προσομοιωτές οδήγησης ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τη 

δυνατότητά τους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες: υψηλού, μέσου και χαμηλού επιπέδου. Οι 

υψηλού επιπέδου προσομοιωτές είναι αρκετά μεγάλοι και πολύπλοκοι. Περιλαμβάνουν 360 μοιρών οθόνη 

προβολής για την παραγωγή εικονικού περιβάλλοντος,  είναι εξοπλισμένοι με μεγάλη πλατφόρμα κίνησης και 

μπορούν να προσομοιώσουν κίνηση στους τρεις άξονες. Οι χαμηλού επιπέδου προσομοιωτές περιλαμβάνουν 

μια οθόνη, ελέγχους κίνησης του οχήματος και είναι αρκετά μικρότεροι σε μέγεθος. Οι μέσου επιπέδου 

δε συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με αυτούς του υψηλού επιπέδου, ωστόσο με σωστή εναρμόνιση των 

οπτικών και κινητικών δυνατοτήτων τους μπορούν να εκτελέσουν ένα μεγάλο εύρος οδηγικών καθηκόντων και 

σεναρίων. Στις εικόνες που ακολουθούν, δίνονται ενδεικτικά, μερικά παραδείγματα προσομοιωτών οδήγησης 
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που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Ένα ξεχωριστό παράδειγμα που έχει χαρακτηριστικά μελέτης πεδίου με πειραματικό όχημα και χαρακτηριστικά 

προσομοιωμένου περιβάλλοντος αποτελεί η έρευνα των Kiefer et al. (1999), οι οποίοι εξετάσανε την 

επιβράδυνση του οδηγού σε σχέση με την ειδοποίηση ατυχήματος. Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε 

ένα υποκατάστατο προπορευόμενου οχήματος, έτσι ώστε να γίνει δυνατή κάποια πιθανή πρόσκρουση με 

Εικόνα 3: Ο προσομειωτής της TOYOTA ανήκει 
στο κατηγορία υψηλού επιπέδου με κινούμενη βάση 
και παρέχει το πιο ρεαλιστικό προσομοιωμένο 
περιβάλλον οδήγησης.

Εικόνα 4: Ο δυναμικός προσομειωτής DRL παράγει 
γραμμική κίνηση έως τριών μέτρων και ανήκει στο 
μέσο επίπεδο προσομοιωτών. 

Εικόνα 5: Ο προσομοιωτής SEGAείναι στατικός και 
παράγοντας δονήσεις και ανήκει στην κατηγορία του 
χαμηλού επιπέδου προσοιωτών
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ασφάλεια σε χαμηλές ταχύτητες σε ασφαλείς, ελεγχόμενες και συγχρόνως ρεαλιστικές συνθήκες πρόσκρουσης. 

Από μία οπτική η χρήση του υποκατάστατου οχήματος αποτελεί μέρος του πειραματικού οχήματος σαν 

προσαρμοσμένο εξοπλισμό και από μια άλλη η χρήση του υποκατάστατου οχήματος συντελεί στη δημιουργία 

ενός προσομοιωμένου περιβάλλοντος με κριτήρια τη ρεαλιστική και ασφαλή διεξαγωγή του εν λόγω πειράματος.

2.5 Ανακεφαλαίωση

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η μελέτη της οδηγικής δραστηριότητας μπορεί κατά περίπτωση να 

πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων μεθόδων χρησιμοποιώντας, αναλόγως της μεθόδου και των στόχων της, 

τα διαθέσιμα πειραματικά εργαλεία. Όπως, παρατηρείται παραπάνω υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους 

οποίους δεν υφίσταται ένας μοναδικός και καθολικός τρόπος αντιμετώπισης της έρευνας του συγκεκριμένου 

πεδίου.

Πέρα από το μέγεθος των ζητημάτων και των φαινομένων που ανακύπτουν και επιζητούν επίλυση και ανάλυση, 

η δυσκολία ανάδυσης ενός σταθερού και επαρκούς τρόπου διερεύνησης της οδηγικής δραστηριότητας έγκειται 

κυρίως σε δύο παράγοντες αρκετά αντικρουόμενους μεταξύ τους. Ο πρώτος αφορά στην επικινδυνότητα 

διεξαγωγής μελετών σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες και ο δεύτερος αφορά στην αδυναμία ενός 

προσομοιωμένου ή ελεγχόμενου περιβάλλοντος να αναπαραστήσει ρεαλιστικά το επίπεδο επικινδυνότητας 

που ενέχει ένα φυσικό περιβάλλον.

Οι μελέτες, λοιπόν, υπό το πλαίσιο πραγματικών συνθηκών συντελούν στην ολιστική αντιμετώπιση της 

οδηγικής δραστηριότητας προσφέροντας μεγαλύτερο χρονικό παράθυρο παρατήρησης και διερεύνησης 

με κόστος, όμως, στην εσωτερική εγκυρότητα και στην ασφάλεια και από την άλλη πλευρά, οι μελέτες σε 

ελεγχόμενα περιβάλλοντα παρέχουν ένα ασφαλές πλαίσιο διεξαγωγής των δοκιμών διασφαλίζοντας, μάλιστα, 

αρκετά υψηλό βαθμό εσωτερικής εγκυρότητας με κόστος στην εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Εικόνα 6: Πείραμα για 
την ειδοποίηση ατυχήματος 
μέσω ενός προσαρτημένου 
υποκατάστατου οχήματος. 
[πηγή: Kiefer et al., 1999]
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3.1 Εισαγωγή

Υιοθετώντας την κλασσική προσέγγιση αποδόμησης της οδηγικής δραστηριότητας σε επιμέρους έργα ή 

καθήκοντα (driving tasks) η προσπέραση (overtaking) αντιμετωπίζεται τυπικά ως το άθροισμα δυο επιμέρους 

έργων, της ακολούθησης (car following) και της αλλαγής λωρίδας (lane change). Στην πραγματικότητα, 

η παραπάνω περιγραφή δεν αρκεί για την κατανόηση του ελιγμού της προσπέρασης, καθώς οι συνθήκες 

στις οποίες συνήθως επιχειρείται ο ελιγμός της προσπέρασης (π.χ. οδός με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

κατεύθυνση) δεν είναι ισοδύναμες με τις συνθήκες στις οποίες συνήθως παρατηρούνται τα οδηγικά «έργα» της 

ακολούθησης και της αλλαγής λωρίδας (π.χ. αυτοκινητόδρομος με περισσότερες από δύο λωρίδες κυκλοφορίας 

ανά κατεύθυνση). Πέρα από αυτό, ο ελιγμός της προσπέρασης φέρει πολύ μεγάλο αντίκτυπο από την άποψη 

της οδικής ασφάλειας, διότι σχετίζεται με υψηλό ρίσκο εμπλοκής των οδηγών είτε σε μετωπική σύγκρουση είτε/ 

και σε πλαγιομετωπική πρόσκρουση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί και ως αναγκαία 

συνθήκη για την ομαλή λειτουργία του συστήματος οδικής κυκλοφορίας. 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται γενικά πως το 25% του συνόλου των τροχαίων 

ατυχημάτων οφείλονται σε νωτιαιο-μετωπικές συγκρούσεις. Οι καταγραφές αυτές ωστόσο αφορούν το 

χωρικό σημείο πρόσκρουσης των οχημάτων, χωρίς να μπορεί να γίνει διαχωρισμός εάν πρόκειται για νωτιαιο-

μετωπικές συγκρούσεις οι οποίες οφείλονται σε ακολούθηση, ή σε πρόθεση αλλαγή λωρίδας ή σε πρόθεση 

προσπέρασης. Με αυτή την έννοια, μπορεί να αναφερθεί πως ο αντίκτυπος του ελιγμού της προσπέρασης στην 

οδική ασφάλεια είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι προκύπτει βάσει των στατιστικών ατυχημάτων, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο τις περιπτώσεις σύγκρουσης με τις οποίες δυνητικά σχετίζεται όσο και την πιθανότητα εμπλοκής 

των οδηγών σε θανατηφόρο ατύχημα. 

3.2 Τύποι ελιγμού προσπέρασης

Κάτω από τον γενικό όρο προσπέραση μπορούν να διακριθούν τρεις τουλάχιστον δυνατοί  ελιγμοί (Hauer, 

1972), οι οποίοι διαφοροποιούνται μεταξύ τους από την άποψη του βαθμού δυσκολίας που θέτουν στους 

οδηγούς καθώς επίσης και του βαθμού της επικινδυνότητας που ενέχουν. Ειδικότερα, ο πρώτος ελιγμός ο 

οποίος ορίζεται ως «προσπέραση απέναντι σε αντίθετα διερχόμενα οχήματα» (overtaking against oncoming 

traffic) απαντάται σε οδούς με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Σε αυτό τον ελιγμό, το όχημα που ακολουθεί κινείται 

με μεγαλύτερη ταχύτητα από το προπορευόμενό του, εκτελώντας μια αριστερή μετατόπιση προς το αντίθετο 

ρεύμα κυκλοφορίας, και αφού το προσπεράσει επιστρέφει στη δεξιά λωρίδα μπροστά από το προσπερνόμενο 

όχημα (Σχήμα 6). Ο δεύτερος ελιγμός ο οποίος ορίζεται ως «προσπέραση με αλλαγή λωρίδας» (lane change 
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overtaking) απαντάται σε οδούς με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Σε αυτόν τον ελιγμό, η προσπέραση παίρνει 

συνήθως τη μορφή δύο διαδοχικών αλλαγών λωρίδας, όπου η πιθανότητα σύγκρουσης με κάποιο αντίθετα 

διερχόμενο όχημα εξαλείφεται αλλά αυξάνεται η πιθανότητα νωτιαιο-μετωπικής πρόσκρουσης με ένα τρίτο 

όχημα που κινείται στην ίδια κατεύθυνση (Σχήμα 7). Τέλος, ο τρίτος ελιγμός ο οποίος ορίζεται ως «προσπέραση 

απρόσκοπτης ροής» (passing), απαντάται σε οδούς με περισσότερες από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση (π.χ. 

αυτοκινητόδρομος). Σε αυτό τον ελιγμό,  ο οδηγός ο οποίος κινείται αρχικά σε μια λωρίδα κυκλοφορίας μπορεί 

να εισχωρήσει σε κάποια άλλη λωρίδα και να παραμείνει εκεί, χωρίς ουσιαστικά να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανάγκη 

κάποια επόμενη αλλαγή λωρίδας (Σχήμα 8).

Σχήμα 6: Προσπέραση απέναντι σε 
αντίθετα διερχόμενα οχήματα.

Σχήμα 7: Προσπέραση με αλλαγή λωρίδας

Σχήμα 8: Προσπέραση απρόσκοπτης ροής
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Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί ο ελιγμός της «προσπέρασης απέναντι σε αντίθετα 

διερχόμενα οχήματα», ο οποίος ενέχει σαφώς πολύ μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας.

3.3 Ανάλυση έργου του ελιγμού της προσπέρασης (Task analysis of overtaking) 

Ως σημείο αναφοράς για την κατανόηση των απαιτούμενων ενεργειών τις οποίες καλείται να πραγματοποιήσει 

ένας οδηγός προκειμένου να προσπεράσει θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση έργου του ελιγμού της προσπέρασης 

των Hegeman, Brookhuis and Hoogendoorn (2005). 

Η συγκεκριμένη ανάλυση βασίζεται στις επιτόπιες παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικές 

συνθήκες κυκλοφορίας, και βάσει αυτών των παρατηρήσεων διακρίθηκαν πέντε επιμέρους φάσεις: η πρώτη 

φάση αφορά στη λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της προσπέρασης, η δεύτερη κατά σειρά φάση 

αφορά στην προετοιμασία για την προσπέραση, ενώ οι υπόλοιπες τρεις φάσεις αφορούν στην επίβλεψη για 

την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας, την προσπέραση του προπορευόμενου οχήματος και την επιστροφή στη 

λωρίδα κυκλοφορίας, αντίστοιχα (Σχήμα 9).

Σχήμα 9: Ανάλυση έργου του ελιγμού 
της προσπέρασης σε οδούς με κίνηση 
από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. 
[πηγή: Hegeman, Brookhuis and 
Hoogendoorn, 2005] 
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Αναλυτικότερα, σε κάθε επιμέρους φάση, οι Hegeman, Brookhuis and Hoogendoorn (2005), επικεντρώνονται 

στο είδος των πληροφοριών ή/και παραγόντων που λαμβάνουν υπόψη οι οδηγοί προκειμένου να προβούν 

στην επόμενη φάση.

Υπό αυτό το πρίσμα, στην πρώτη φάση: «Παίρνω την απόφαση αν θα προσπεράσω», ο οδηγός ελέγχει 

κατά πόσο είναι επιθυμητό ή αναγκαίο να προβεί στην ενέργεια της προσπέρασης εξετάζοντας εάν αυτό 

επιτρέπεται (π.χ. σήμανση κυκλοφορίας) ή εάν παρουσιάζεται κάποια «ευκαιρία» προσπέρασης σε σχέση 

με τους περιορισμούς ή τις δυνατότητες του οδικού περιβάλλοντος (π.χ. λόφους, διασταυρώσεις, στροφές, 

τούνελ, γέφυρες κλπ) και την καλή ορατότητα των συμβάντων του δρόμου. Βέβαια, ο ελιγμός της προσπέρασης 

παρατηρείται και σε περιοχές όπου δεν είναι επιτρεπτό. Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιθυμία ενός 

οδηγού να προσπεράσει είναι η τρέχουσα ταχύτητα του οχήματός του και η ταχύτητα του προπορευόμενου 

οχήματος συναρτήσει της ανάγκης του να επισπεύσει τη μετακίνησή του και να μειωθεί ο χρόνος άφιξης στον 

τελικό του προορισμό. 

Στη δεύτερη φάση: «Ετοιμάζομαι να προσπεράσω», ο οδηγός καλείται να εκτιμήσει τα χωρικά και χρονικά 

διαστήματα μεταξύ του δικού του οχήματος και των υπολοίπων οχημάτων στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το 

παραπάνω έργο συνιστά το πλέον απαιτητικό σε επίπεδο αντιληπτικής επεξεργασίας και δεν συναντάται σε άλλα 

κοινά οδηγικά «έργα», όπως η αλλαγή ταχυτήτων ή ο χειρισμός του τιμονιού (McKnight and Adams, 1970). Κατά 

δεύτερον, οι οδηγοί δεν μπορούν να προβούν σε σχετικά καλή εκτίμηση ούτε της απαιτούμενης απόστασης 

για την προσπέραση αλλά ούτε και της ταχύτητας ενός διερχόμενου οχήματος από την αντίθετη κατεύθυνση 

(McLean, 1989). Τρίτον, η δυνατότητα ανίχνευσης μικρών αλλαγών στην περιβάλλουσα κυκλοφοριακή κίνηση 

(π.χ. τυχόν παρεκκλίσεις του προπορευόμενου οχήματος από την πορεία του, απότομη επιβράδυνση ή επιτάχυνσή 

του) εξαρτάται από το ρυθμό αλλαγής της γωνίας του ειδώλου που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή του 

οδηγού. Το κατώφλι ανίχνευσης της γωνιαίας εξάπλωσης του ειδώλου είναι 0.17° (Hoffman and Mortimer, 

1994). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, δύο οχήματα απέχουν μεταξύ τους 30 μ., ο οδηγός 

του οχήματος που πρόκειται να προσπεράσει θα αντιληφθεί την αλλαγή της σχετικής ταχύτητας (επιτάχυνση 

ή επιβράδυνση του προπορευόμενου οχήματος) σε απόσταση 3.7 μ. Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, σε 

κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να τηρούν οι οδηγοί κατάλληλη χωρική ή χρονική απόσταση ακολουθήσης 

πριν τον ελιγμό της προσπέρασης, ενώ η τελευταία ενέργεια της δεύτερης φάσης αναφέρεται στη χρήση του 

δείκτη κατεύθυνσης (φλας) προς ενημέρωση των γύρω οχημάτων.
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Στην τρίτη φάση: «Αλλάζω λωρίδα», ο οδηγός καλείται να προβεί σε ελέγχους χειρισμού του οχήματός 

του (π.χ. χειρισμός τιμονιού, ρύθμιση ταχύτητας) καθώς επίσης και εποπτείας του οδικού περιβάλλοντος, έτσι 

ώστε να μπορέσει να «εισχωρήσει» στη γειτονική λωρίδα κυκλοφορίας. Στην περίπτωση που οι συνθήκες στο 

πεδίο μετακίνησης μεταβληθούν, τότε ίσως χρειαστεί είτε να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια του ελιγμού και να 

επαναληφθούν οι ενέργειες της δεύτερης φάσης, ή να συνεχιστεί ο ελιγμός όπου σε αυτή την περίπτωση ο 

οδηγός αυξάνει το βαθμό επικινδυνότητας στον οποίο εκτίθεται. 

Στην τέταρτη φάση: «Προσπερνάω» ο οδηγός καλείται να προβεί σε περαιτέρω ελέγχους χειρισμού του 

οχήματός του (π.χ. ρύθμιση ταχύτητας) ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης του προσπερνόμενου οχήματος και το 

χωρικό/ χρονικό διάστημα με ένα πιθανά διερχόμενο όχημα. Θεωρητικά, η επιτάχυνση που έχει αναπτυχθεί πριν 

τον ελιγμό της προσπέρασης είναι ικανοποιητική, ωστόσο, παρατηρείται ότι πολλοί οδηγοί επιταχύνουν ακόμη 

ενόσω βρίσκονται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσαρμόζουν την ταχύτητά τους όταν βρεθούν πίσω 

στη λωρίδα τους. Επίσης, αν η απόσταση οράσεως το επιτρέπει, είναι δυνατό  να προσπεραστούν περισσότερα 

από ένα οχήματα σε ένα μόνο ελιγμό.

Τέλος, στην πέμπτη φάση: «Επιστρέφω στη λωρίδα», ο οδηγός καλείται να προβεί σε ελέγχους χειρισμού 

του οχήματός του (π.χ. χειρισμός τιμονιού, ρύθμιση ταχύτητας) προκειμένου να επιτευχθεί η επιστροφή του 

οχήματος στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας. Όπως και στη δεύτερη φάση του ελιγμού, έτσι και σε αυτή τη 

φάση γίνεται χρήση του δείκτη κατεύθυνσης (φλας) που υποδεικνύει στους άλλους χρήστες της οδού την 

πρόθεση αλλαγής λωρίδας. Αν στη λωρίδα κυκλοφορίας βρίσκεται ένα άλλο όχημα το οποίο κινείται με χαμηλή 

ταχύτητα, τότε ο οδηγός του οχήματος που πραγματοποίησε την προσπέραση θα πρέπει να προσαρμόσει εκ 

νέου την ταχύτητά του σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες.

Η  ανάλυση έργου του ελιγμού της προσπέρασης αποτελεί ένα από τα πιθανά μοντέλα που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για την επεξήγηση και κατανόηση του συγκεκριμένου ελιγμού (όπως αυτά αναφέρθηκαν στο 

κεφάλαιο 1). Στην παρούσα εργασία η παραπάνω ανάλυση χρησιμοποιείται ως ένα απλό μέσο περιγραφής της 

προσπέρασης που παράγει έναν ορισμένο τρόπο αποκωδικοποίησής της προσδίδοντας βαρύτητα στη λήψη 

απόφασης του οδηγού για να προβεί στον ελιγμό της προσπέρασης. Με αφορμή, λοιπόν, την παραπάνω 

ανάλυση έργου ακολουθεί μία περαιτέρω επισκόπηση και ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λήψη 

απόφασης από τους οδηγούς και των ζητημάτων που προκύπτουν.
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3.4 Παράγοντες λήψης απόφασης για την πραγματοποίηση προσπέρασης

3.4.1 Κίνητρα

Υπάρχουν διάφορα κίνητρα που μπορεί να παρακινούν τους οδηγούς να προσπεράσουν κάποιο προπορευόμενο 

όχημα, όπως η διαφορετική ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα, η ασφάλεια, η επιθετικότητα του οδηγού, 

ο ανταγωνισμός και η αναζήτηση έντονων αισθημάτων.

Κατά μία έννοια οι οδικές αρτηρίες εξυπηρετούν οχήματα που ταξιδεύουν σε διαφορετικές ταχύτητες, είτε 

λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών όπως βάρος οχήματος και ισχύς μηχανής, είτε λόγω προτιμήσεων του οδηγού. 

Το κίνητρο, λοιπόν, των οδηγών για να προσπεράσουν άλλα οχήματα είναι η αποφυγή χαμένου χρόνου που 

προκύπτει από την οδήγηση σε χαμηλές ταχύτητες λόγω αργών προπορευόμενων οχημάτων. Το παραπάνω 

κίνητρο θεωρείται λογικό και θεμιτό υπό την έννοια ότι ο κύριος σκοπός οδήγησης σε ορισμένη ταχύτητα είναι 

η μείωση του χρόνου άφιξης σε κάποιο προορισμό διατηρώντας ένα σταθερό επίπεδο ρίσκου. Το παραπάνω, 

επίσης, προτείνει ότι υπάρχει ένα μοντέλο αποφάσεων στο οποίο η ταχύτητα είναι η πρωταρχική απόφαση και 

από αυτήν απορρέουν οι αποφάσεις για την προσπέραση.

Παρ’ όλα αυτά, διάφορες παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι σε πραγματικές οδικές συνθήκες η προσπέραση 

μπορεί να λάβει χώρα ακόμη κι αν δε δικαιολογείται από διαφορά στις ταχύτητες των οχημάτων. Πράγματι, 

δεν είναι παράξενο να παρατηρείται ένα όχημα Α να προσπερνάει ένα όχημα Β, αφού ήδη το όχημα Β έχει 

προσπεράσει το όχημα Α, το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη κι άλλων κινήτρων, εκτός της ταχύτητας και της 

ασφάλειας, από τα οποία επηρεάζονται οι οδηγοί και τα οποία είναι λιγότερο εγκεκριμένα. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η επιθετικότητα του οδηγού, ο ανταγωνισμός και η αναζήτηση έντονων αισθημάτων αποτελούν κριτήριο και 

κίνητρο για τις αποφάσεις του συγκεκριμένου ελιγμού ορισμένων ομάδων οδηγών.

3.4.2 Αντιληπτικοί παράγοντες 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική φύση της οδηγικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια του έργου της 

προσπέρασης, ένας οδηγός είναι αναγκαίο να είναι σε θέση να προβεί σε ορθή εκτίμηση των απαιτούμενων 

χωρικών και χρονικών διαστημάτων που του επιτρέπουν να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ελιγμό, 

δεδομένου των οδικών/ κυκλοφοριακών συνθηκών καθώς επίσης και των δυνατοτήτων του οχήματός του. 

Θεωρώντας ότι η εκτίμηση των απαιτούμενων χωρικών και χρονικών διαστημάτων για την προσπέραση είναι 

προϊόν μιας μοναδιαίας στιγμής, κι επομένως μιας μοναδιαίας απόφασης, ο Hills (1980) ανέλυσε το πρόβλημα 

με όρους επεξεργασίας πληροφοριών και διατύπωσε την πρόταση ότι η αντιληπτική κρίση των οδηγών σχετικά 
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με το αν είναι ασφαλές ή όχι να προβούν σε ελιγμό προσπέρασης, με κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 

εξαρτάται από την ικανότητα των οδηγών να προβούν σε ταυτόχρονη εκτίμηση της μελλοντικής χώρο-χρονική 

θέσης τουλάχιστον τριών χρηστών της οδού: του απέναντι διερχόμενου οχήματος, του προπορευόμενου 

οχήματος και του δικού τους οχήματος (ego-vehicle). Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του γνωστικού 

συστήματος να προβεί σε τέτοιου είδους σύνθετους νοερούς υπολογισμούς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

προσπάθεια επίλυσης αυτού του «προβλήματος» θα εμπεριέχει κατ΄ ανάγκη εσφαλμένες ή και μεροληπτικές 

εκτιμήσεις. 

Επιπρόσθετα, μελέτες αναφορικά με τις αντιληπτικές δυνατότητες των οδηγών να εκτιμήσουν το χωρικό ή 

χρονικό διάστημα μεταξύ του δικού τους οχήματος και του προπορευόμενου ή του αντίθετα διερχόμενου, 

δείχνουν πως οι εκτιμήσεις αυτές είναι εσφαλμένες. Συνεπώς, πέρα από το ζήτημα της αδυναμίας ταυτόχρονης 

εκτίμησης της μελλοντικής χώρο-χρονική θέσης τουλάχιστον τριών χρηστών της οδού που εντόπισε ο Hills 

(1980), τίθεται ένα ακόμη πιο βασικό που αφορά την αδυναμία ορθής εκτίμησης της χώρο-χρονικής θέσης των 

υπολοίπων χρηστών της οδού. 

Συγκεκριμένα, ο Crawford (1963) διεξήγαγε μία δοκιμή πεδίου σε ελεγχόμενη διαδρομή (test track) σε 

συνδυασμό με μία παρατήρηση νατουραλιστικής φύσεως, προκειμένου να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της 

υποκειμενικής κρίσης των οδηγών για το πότε είναι ασφαλές να προσπεράσουν με το τι πραγματικά συμβαίνει 

σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι οδηγοί, γενικά, αδυνατούν να 

υπολογίσουν με ακρίβεια τη χωρική και χρονική απόσταση που απέχουν τα αντίθετα διερχόμενα οχήματα. 

μάλιστα, οι χώρο-χρονικές αυτές αποστάσεις υπο-εκτιμούνται περισσότερο όταν οι οδηγοί κινούνται με 

υψηλότερες ταχύτητες.

Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνουν επίσης τα αποτελέσματα μιας παλιότερης μελέτης πεδίου δομημένης 

παρατήρησης (Forbes and Matson, 1939), τα οποία δείχνουν πως από την πλευρά των οδηγών υπάρχει μεγάλο 

ποσοστό αβεβαιότητας σχετικά με την εκτίμηση των χώρο-χρονικών διαστημάτων μεταξύ των οχημάτων. Πιο 

πρόσφατα, οι Jenkins and Rillet (2005) διεξήγαγαν μία μελέτη σε προσομοιωτή οδήγησης για τη ρύθμιση της 

ταχύτητας του οχήματος (επιβράδυνση/ επιτάχυνση) κατά τη στιγμή ένάρξης και λήξης της προσπέρασης (ως 

ποιοτικό μέγεθος περιγραφής τους ελιγμού της προσπέρασης), και έδειξαν ότι οι οδηγοί προβαίνουν σε μη-

ορθή εκτίμηση των ταχυτήτων που αναπτύσσουν τα άλλα οχήματα. Εύρημα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως 

άμεσα συνυφασμένο με την αδυναμία ορθής εκτίμησης των χώρο-χρονικών διαστημάτων.
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Η αδυναμία των οδηγών να κρίνουν αν είναι ασφαλές ή όχι να προβούν σε ελιγμό προσπέρασης, έχει 

οδηγήσει ορισμένους ερευνητές να εξετάσουν πιο λεπτομερώς τους αντιληπτικούς παράγοντες που πιθανόν 

επηρεάζουν την κρίση τους. Ειδικότερα, οι Gray and Regan (2005) εξέτασαν σε προσομοιωμένο περιβάλλον 

οδήγησης την επίδραση του είδους των πληροφοριών (χωρικών ή χρονικών) που υιοθετούν οι οδηγοί για 

να εκτιμήσουν εάν είναι ασφαλές ή όχι να προβούν σε ελιγμό προσπέρασης με κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 

κυκλοφορίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκτιμήσεις των οδηγών βασίζονται στις ακόλουθες αντιληπτικές 

ενδείξεις: (i) την ένδειξη χρονικής εγγύτητας (temporal margin) που σημαίνει ότι οι οδηγοί αποφασίζουν 

την έναρξη της προσπέρασης εφόσον η διαφορά μεταξύ απαιτούμενου χρόνου προσπέρασης (TRO - time 

required to overtake) σε σχέση με τον χρόνο επικείμενης σύγκρουσης (TTC – time to collision) υπερβαίνει 

το μηδέν, κι αυτό παρατηρήθηκε στο 56% των συμμετεχόντων, (ii) την ένδειξη χωρικής εγγύτητας (dis-

tance margin) που σημαίνει ότι οδηγοί αποφασίζουν την έναρξη της προσπέρασης εφόσον η απόσταση από 

το αντίθετα διερχόμενο όχημα υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή χρονικού διαχωρισμού (time headway) για την 

αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης, κι αυτό παρατηρήθηκε στο 11% των συμμετεχόντων, και τέλος (iii) την 

ένδειξη χώρο-χρονικής εγγύτητας (dual distance/ temporal margin) που σημαίνει ότι οδηγοί αποφασίζουν 

την έναρξη της προσπέρασης βάσει της χωρικής εγγύτητας από το αντίθετα διερχόμενο όχημα εφόσον ο 

ρυθμός εξάπλωσης του ειδώλου του αντίθετα διερχόμενου οχήματος είναι κάτω από το αντιληπτικό κατώφλι 

των 0.0025 έως 0.003 rad/s ή εναλλακτικά βάσει της διαφοράς χρόνου TTC-TRO εφόσον ο ρυθμός εξάπλωσης 

του ειδώλου του αντίθετα διερχόμενου οχήματος υπερβαίνει το αντιληπτικό κατώφλι, κι αυτό παρατηρήθηκε 

στο 33% των συμμετεχόντων.

Βάσει των παραπάνω αντιληπτικών ενδείξεων αναγνωρίστηκαν, γενικά, δύο κύριες πηγές πρόκλησης 

εσφαλμένων εκτιμήσεων (Gray and Regan , 2005; Gray 2004). Η πρώτη αφορά στη χρήση μη-αξιόπιστων 

οπτικών πληροφοριών και η δεύτερη στη χρήση οπτικών πληροφοριών που μπορεί κάτω από ορισμένες 

οδικές συνθήκες να είναι μη-ακριβείς. Ειδικότερα, η ένδειξη της χωρικής εγγύτητας μπορεί να αποτελέσει 

μη-αξιόπιστη οπτική πληροφορία λόγω της εσφαλμένης αντίληψης που δημιουργείται στον οδηγό από 

την υψηλή ταχύτητα κίνησης του οχημάτων και την αδυναμία υπολογισμού απόλυτων αποστάσεων μεταξύ 

τους, εξαιτίας του δυναμικού περιβάλλοντος που έρχονται αντιμέτωποι οι οδηγοί. Ακολούθως, η ένδειξη της 

χρονικής εγγύτητας μπορεί να αποτελέσει μη-ακριβή οπτική πληροφορία κάτω από ορισμένες συνθήκες (π.χ. 

προσαρμογή ταχύτητας) συμβάλλοντας στην εσφαλμένη εκτίμηση του επικείμενου χρόνου σύγκρουσης με το 

αντίθετα διερχόμενο όχημα (TTC). Επιπροσθέτως, αποτελέσματα άλλων μελετών δείχνουν ότι πολλοί οδηγοί 

αδυνατούν να προβούν σε ορθή εκτίμηση του επικείμενου χρόνου σύγκρουσης (TTC) αναφέροντας ότι η 

πλειονότητα των οδηγών προβαίνει σε υποεκτίμηση της χρονικής εγγύτητας,  ενώ ένα μικρό ποσοστό οδηγών 
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προβαίνει σε υπερεκτίμηση (Hoffmann and Mortimer, 1994).

Συμπερασματικά, η χρήση είτε χωρικών είτε χρονικών αντιληπτικών ενδείξεων μπορεί κατά περίπτωση να 

επιφέρει τις ίδιες σχεδόν εσφαλμένες εκτιμήσεις σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης ασφαλούς 

προσπέρασης και επομένως καμία αντιληπτική ένδειξη μεμονωμένα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναγκαία και 

επαρκής οπτική πληροφορία για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έναρξη του ελιγμού της προσπέρασης.

3.4.3 Άλλοι παράγοντες επίδρασης της αντιληπτικής εκτίμησης των οδηγών

Ελλείψει μιας ισχυρής ερμηνευτικής υπόθεσης σχετικά με τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

αντιληπτική εκτίμηση των οδηγών κατά την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου οδηγικού έργου, αρκετοί 

ερευνητές έχουν επιχειρήσει να «φωτίσουν» ορισμένες ιδιαίτερες πτυχές της αντιληπτικής διεργασίας που 

ενδεχομένως σχετίζονται με την εκτίμηση της δυνατότητας πραγματοποίησης ασφαλούς προσπέρασης.  

Για παράδειγμα, οι Clarke, Ward and Jones (1998b) εξετάζοντας τα αρχεία ατυχημάτων της αστυνομίας και 

διεξάγοντας μία σειρά συνεντεύξεων με οδηγούς που έχουν εμπλακεί σε μετωπική σύγκρουση συμπέραναν 

ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί αντιλαμβάνονται τη λήξη του ελιγμού της προσπέρασης ελαφρώς πιο μπροστά 

από την αρχική θέση του προπορευόμενου οχήματος που προσπερνούν. Με άλλα λόγια, φαίνεται ως σαν να 

θεωρούν ότι ο χρόνος και η απόσταση που απαιτείται για την προσπέραση ενός προπορευόμενου οχήματος 

είναι παρόμοιοι με αυτούς της προσπέρασης ενός σταθμευμένου οχήματος. Το παραπάνω εύρημα παρέχει 

ουσιαστικά μια εναλλακτική απάντηση στην ανάλυση του Hills (1980) εισάγοντας την υπόθεση ότι οι οδηγοί 

απλοποιούν το πρόβλημα της ταυτόχρονης εκτίμησης της μελλοντικής χώρο-χρονική θέσης τουλάχιστον τριών 

χρηστών της οδού, αγνοώντας τον έναν από τους δύο άλλους χρήστες της οδού. 

Άλλοι ερευνητές επιχείρησαν να κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις των οδηγών,  

λαμβάνοντας υπόψη γνωστά αντιληπτικά φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα, οι Hoffmann and Mortimer (1996), 

διερεύνησαν κατά πόσο η εκτίμηση απόστασης ασφαλούς προσπέρασης μπορεί να επηρεάζεται από το μέγεθος 

του κινούμενου οχήματος-στόχου, δηλαδή του απέναντι διερχόμενου οχήματος. Η υπόθεση αυτή βασίζεται 

σε ένα γνωστό φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο, το προσλαμβανόμενο μέγεθος ενός αντικείμενου είναι 

αντιστρόφως ανάλογο προς την προσλαμβανόμενη ταχύτητά του (Sekuler and Blake, 1994). Είναι προφανές ότι 

σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. όταν το αντίθετα διερχόμενο όχημα είναι πολύ μεγάλο) το παραπάνω φαινόμενο 

μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως φαινόμενα υπερεκτίμησης του χρόνου επικείμενης σύγκρουσης ή χωρικής 

εγγύτητας, ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να ερμηνεύσει την εσφαλμένη εκτίμηση των οδηγών όταν 

πρόκειται για οχήματα παρόμοιου μεγέθους.
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Ο Bjorkman (1963) ο οποίος διεξήγαγε δοκιμή πεδίου σε ελεγχόμενη διαδρομή, παρατήρησε μία συστηματική 

τάση των οδηγών να υποδεικνύουν ως σημείο συνάντησης μεταξύ του οχήματός τους και του απέναντι 

διερχόμενου οχήματος το μέσο σημείο της μεταξύ τους απόστασης (mid-point). Μια πιθανή ερμηνεία που 

έχει προταθεί είναι ότι οι οδηγοί αντιλαμβάνονται την ταχύτητα κίνησης του αντίθετα διερχόμενου οχήματος 

όμοια με τη δική τους, ανεξαρτήτως δηλαδή της πραγματικής τους ταχύτητας, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον 

προσδιορισμό του σημείου συνάντησης των δύο οχημάτων στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν επίσης οι Rumar and Berggrund (1973) κι αυτό οδήγησε τους Hoffmann and Mortimer 

(1996, 417) να σημειώσουν ότι «καμία πληροφορία σχετικά με την ταχύτητα δεν είναι διαθέσιμη στον οδηγό 

του οχήματος που προσπερνά και κατά συνέπεια η μόνη δυνατή εκτίμηση που μπορεί να κάνει είναι ότι οι 

ταχύτητες τους είναι όμοιες».

Ένα επιπλέον φαινόμενο που θα μπορούσε δυνητικά να συμβάλει στην αλλοίωση των εκτιμήσεων στις οποίες 

προβαίνει ο οδηγός αποτελεί η προσαρμογή ταχύτητας, η οποία προκαλείται από την παρατεταμένη έκθεση 

του οδηγού στην εξάπλωση του ειδώλου που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή του από το προπορευόμενο 

όχημα. Αναλυτικότερα, το φαινόμενο της προσαρμογής ταχύτητας όπως έχει μελετηθεί από τους Denton (1966), 

Recarte and Nunes, (1996) και Groeger et al., (1999) μπορεί να περιγραφεί ως εξής: ύστερα από παρατεταμένη 

οδήγηση με μέση ταχύτητα (60 χλμ./ ώρα) όταν οι οδηγοί καλούνται να μειώσουν την ταχύτητά τους κατά το 

ήμισυ τείνουν να υποεκτιμούν το μέγεθος της συγκεκριμένης μείωσης (μείωση κατά 20.1 χλμ./ ώρα), ενώ όταν 

οι οδηγοί καλούνται να αυξήσουν την ταχύτητά τους τείνουν να υπερεκτιμούν το μέγεθος της συγκεκριμένης 

αύξησης (αύξηση κατά 15.2 χλμ./ ώρα). Ωστόσο στις ίδιες έρευνες παρατηρείται ασυμφωνία ως προς το 

μέγεθος αυξομείωσης της ταχύτητας όταν η αρχική ταχύτητα είναι σχετικά υψηλή (120 χλμ./ώρα). Οι Gray 

and Regan (2005) με τη χρήση ενός προσομοιωμένου περιβάλλοντος οδήγησης εξέτασαν την επίδραση του 

φαινομένου της προσαρμογής ταχύτητας στην κρίση των οδηγών για την έναρξη της προσπέρασης. Κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι λόγω της προσαρμογής στην ταχύτητα η ικανότητα των οδηγών να αποφασίσουν αν είναι 

ασφαλές ή όχι να ξεκινήσουν τον ελιγμό διαταράσσεται, με την έννοια ότι η λήψη απόφασης είναι πιο αργή, 

ωστόσο, το περιθώριο σφάλματος είναι μικρότερο. Ειδικότερα, η προσαρμογή στην ταχύτητα προδιαθέτει 

τον οδηγό σε μια υπερεκτίμηση του χρόνου επικείμενης σύγκρουσης και άρα υποεκτίμηση του χρόνου που 

απαιτείται για την προσπέραση.

Συμπερασματικά, από τις προαναφερθείσες έρευνες προκύπτει ότι οι οδηγοί καταφεύγουν σε εκτιμήσεις που 

δεν ανταποκρίνονται συχνά στα πραγματικά μεγέθη των χώρο-χρονικών περιθωρίων και των ταχυτήτων. Η 

απόσταση, ο χρόνος και η ταχύτητα είναι άμεσα συνυφασμένα μεταξύ τους δημιουργώντας ένα δικτύωμα 
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αλληλεπίδρασης που υπό ορισμένες συνθήκες αλλοιώνει την ικανότητα υπολογισμού τους από τον οδηγό, 

ο οποίος καλείται να υπερβεί τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται. Το ερώτημα που προκύπτει, επομένως, 

με βάση τα εξαγόμενα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών αφορά στην ικανότητα των οδηγών παρ΄ 

όλες τις αντιξοότητες των αντιληπτικών ενδείξεων που λαμβάνουν να εκτελούν ελιγμούς προσπέρασης σε 

κυκλοφοριακές οδούς με αντίθετα διερχόμενη κίνηση.

3.5 Επιτέλεση ελιγμού προσπέρασης – Εμπειρικές μελέτες

Μία από τις πρώτες μελέτες παρατήρησης των πρακτικών που υιοθετούν οι οδηγοί κατά την προσπέραση 

και του τρόπου που αυτή επηρεάζεται από την κίνηση των άλλων οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας 

αποτελεί η μελέτη του Prisk (1941). Στη συγκεκριμένη έρευνα, αναλύθηκαν 3,500 περίπου προσπεράσεις και 

έγινε μία κατηγοριοποίηση με βάση τον τρόπο διαχείρισης του ελιγμού της προσπέρασης από τους οδηγούς, 

σε σχέση με τα αντίθετα διερχόμενα οχήματα, η οποία ήταν χωρισμένη σε τέσσερις τύπους:

 • καθυστερημένη έναρξη (delayed start), 

 • βεβιασμένη επιστροφή (hurried return), 

 • καθυστερημένη έναρξη και βεβιασμένη επιστροφή (delayed start and hurried return) και 

 • ελεύθερη προσπέραση (free moving with no opposing traffic). 

Από την ανάλυση των παραπάνω περιστατικών βρέθηκε  ότι η μέση απόσταση που διανύουν τα οχήματα 

στους τύπους Α και Β είναι 183.2 μ., ενώ η μέση απόσταση στους τύπους Γ και Δ είναι 158.8 μ. και 214.3 μ, 

αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη μελέτη έδωσε μία πρώτη εντύπωση του τρόπου με τον οποίο αντεπεξέρχονται οι 

οδηγοί στις απαιτήσεις του ελιγμού της προσπέρασης και τα ποσοτικά της ευρήματα αποτέλεσαν τη βάση για 

τα κριτήρια σχεδίασης της απόστασης ορατότητας της προσπέρασης (passing sight distance design criteria).

Μία πιο πρόσφατη μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου επιτέλεσης του ελιγμού της προσπέρασης σε 

οδούς με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση, αποτελεί η μελέτη πεδίου νατουραλιστικής παρατήρησης από σταθερή 

τοποθεσία των Wilson and Best (1982). Στη συγκεκριμένη έρευνα, αναλύθηκαν συνολικά 422 περιστατικά 

προσπέρασης και βρέθηκαν κάποιες συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους τύπων (ή στρατηγικών) προσπέρασης. 

Ειδικότερα, οι στρατηγικές προσπέρασης που ανέφεραν οι Wilson and Best (1982) περιλαμβάνουν: 
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 • ιπτάμενη προσπέραση (flying overtaking), 

 •   προσπέραση (accelerative overtaking), 

 • «καβαλίκεμα» (piggybacking), 

 • διαμοιρασμό λωρίδας (lane sharing), 

 • διακοπή (cut-in) 

 • φρενάρισμα για ακολούθηση (braking to follow).

Η ιπτάμενη στρατηγική αναφέρεται στην απευθείας προσπέραση του προπορευόμενου οχήματος χωρίς 

ελάττωση ταχύτητας, ενώ η επιταχυνόμενη προσπέραση χαρακτηρίζεται από ένα χρονικό διάστημα 

προσαρμογής της ταχύτητας βάσει της ταχύτητας του προπορευόμενου οχήματος. Το καβαλίκεμα, από την 

άλλη πλευρά, χαρακτηρίζεται από την ακολούθηση της πορείας ενός άλλου προπορευόμενου οχήματος το 

οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση προσπέρασης. Ο διαμοιρασμός λωρίδας αναφέρεται στον ελιγμό προσπέρασης 

στον οποίο το όχημα που προσπερνά καταλαμβάνει τμήμα και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 

του ελιγμού της προσπέρασης εξαιτίας της κίνησης άλλων οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η 

στρατηγική της διακοπής αφορά στη φάση επιστροφής του οχήματος που προσπερνά στην αρχική λωρίδα 

κυκλοφορίας και αναφέρεται σε μία μη συμμετρική κίνηση, και ίσως βεβιασμένη, που μπορεί να αναγκάζει σε 

μερικές περιπτώσεις την αντίδραση του προπορευόμενου οχήματος (μετατόπιση ή επιβράδυνση). Τέλος, το 

φρενάρισμα για ακολούθηση αφορά στην επιβράδυνση του οχήματος που βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας 

Σχήμα 10: Ιπτάμενη προσπέραση.

Σχήμα 11: Επιταχυνόμενη προσπέραση.

Σχήμα 12: «καβαλίκεμα».
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για προσπέραση και έχει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση του πίσω από το προπορευόμενο όχημα με σκοπό 

την ακολούθησή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όροι ιπτάμενη προσπέραση, επιταχυνόμενη προσπέραση και 

διακοπή αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τους Forbes and Matson (1938), στα πλαίσια της μελέτής τους για 

τη μέτρηση των χρονικών περιθωρίων που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιηθεί ο ελιγμός της προσπέρασης 

κάτω από διάφορες οδικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα της παρατήρησης των Wilson and Best (1982) υποδεικνύουν πως ένα μικρό ποσοστό 

οδηγών (περίπου 14%) προβαίνουν σε ελιγμό προσπέρασης έχοντας στη διάθεσή τους αρκετά μικρό χωρικό 

διαχωρισμό (<400μ), το οποίο εκτιμάται βάσει της απόστασης μεταξύ του αντίθετα διερχόμενου οχήματος και 

του προπορευόμενου. Όταν οι οδηγοί επιλέγουν να προσπεράσουν με μικρό διαθέσιμο χωρικό διαχωρισμό, 

τότε παρατηρείται η ανάδυση των στρατηγικών του διαμοιρασμού λωρίδας και της διακοπής. Καθώς, όσο πιο 

μικρός είναι ο χώρο-χρονικός διαχωρισμός  που έχουν στη διάθεση τους οι οδηγοί για να προσπεράσουν, 

η πιθανότητα εμπλοκής τους σε μετωπική σύγκρουσης είναι μεγαλύτερη. Επομένως, οι οδηγοί υιοθετούν τη 

στρατηγική του διαμοιρασμού λωρίδας ή-και της διακοπής με στόχο ουσιαστικά τη μείωση του συνολικού 

χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της προσπέρασης καθώς επίσης και την αύξηση της απόστασης 

είτε με το αντίθετα διερχόμενο όχημα (στην περίπτωση διακοπής) είτε με το προσπερνόμενο όχημα (στην 

περίπτωση του διαμοιρασμού λωρίδας), ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα. Σε αυτή την 

κατηγορία είναι περισσότερο πιθανό να απαντώνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται ως ιπτάμενη προσπέραση, 

καβαλίκεμα και φρενάρισμα για ακολούθηση.

Αντίθετα, οι οδηγοί που πραγματοποιούν επιταχυνόμενη προσπέραση είναι περισσότερο πιθανό να προβούν 

σε ελιγμό προσπέρασης έχοντας στη διάθεση τους μεγάλο χωρικό διαχωρισμό (>400μ). Αναλύοντας το 

παραπάνω εύρημα, προκύπτει ότι οι οδηγοί που πραγματοποιούν ιπτάμενη προσπέραση λόγω της απευθείας 

κίνησης τους (ουσιαστικά, λόγω της μη-προσαρμογής της ταχύτητάς τους στην ταχύτητα του προπορευόμενου 

οχήματος), χρειάζονται εκ των πραγμάτων μικρότερο χωρικό διαχωρισμό για να ολοκληρώσουν τον ελιγμό 

της προσπέρασης έναντι των οδηγών που πραγματοποιούν επιταχυνόμενη προσπέραση. Επίσης, οι οδηγοί 

που πραγματοποιούν καβαλίκεμα χρειάζονται μικρότερο χωρικό διαχωρισμό για να ολοκληρώσουν τον ελιγμό 

της προσπέρασης έναντι των οδηγών που πραγματοποιούν επιταχυνόμενη προσπέραση, καθώς, το πεδίο 

μετακίνησης τους «ανοίγεται» από την κίνηση του προπορευόμενου οχήματος που βρίσκεται ήδη σε φάση 

προσπέρασης. Με άλλα λόγια, οι οδηγοί που πραγματοποιούν καβαλίκεμα αισθάνονται ότι «καλύπτονται» 

τόσο από τα αντίθετα διερχόμενα οχήματα όσο και από το προσπερνόμενο όχημα λόγω του προπορευόμενου 

οχήματος που βρίσκεται ήδη σε φάση προσπέρασης.
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3.6 Ανοιχτά ερωτήματα

Εξετάζοντας πιο γενικά, τις στρατηγικές που αναγνώρισαν οι Wilson and Best (1982), η χρήση της 

στρατηγικής της διακοπής φαίνεται να παρατηρείται στην πλειονότητα των περιστατικών όπου οι οδηγοί πρέπει 

να αντεπεξέλθουν σε διαθέσιμα μικρό χωρικό διαχωρισμό. Το ανοιχτό ερώτημα που προκύπτει είναι κατά 

πόσο η λήψη απόφασης των οδηγών για επιτέλεση ελιγμού προσπέρασης έχοντας μικρό διαθέσιμο χωρικό 

διαχωρισμό μπορεί να σχετίζεται με την αδυναμία του αντιληπτικού μας συστήματος να παρέχει στους οδηγούς 

ορθή εκτίμηση του απαιτούμενου χώρο-χρονικού διαχωρισμού για την πραγματοποίηση της προσπέρασης 

(συνεπώς, οι οδηγοί βρίσκονται εκτεθειμένοι σε μια επικίνδυνη κυκλοφοριακή συνθήκη και αναγκάζονται να 

προβούν σε διακοπή) ή μπορεί να σχετίζεται με την πρόσληψη άλλου είδους ενδείξεων οι οποίες καθιστούν 

τους οδηγούς «ικανούς» να διαχειριστούν την επικινδυνότητα μιας κυκλοφοριακής συνθήκης κατά την εξέλιξη 

του ελιγμού της προσπέρασης.

Μια έμμεση απάντηση στο παραπάνω ερώτημα παρέχουν τα ευρήματα της μελέτης πεδίου δομημένης 

παρατήρησης που διεξήγαγε ο Summala (1980) σε πραγματικές κυκλοφοριακές συνθήκες. Ο στόχος της 

συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διευκρινιστεί κατά πόσο η απαγόρευση ή μη του ελιγμού προσπέρασης σε 

οδό με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση επηρεάζει τα όρια εγγύτητας (safety margins) που τηρούν οι οδηγοί από 

τα προπορευόμενα οχήματα καθώς επίσης και από την κεντρική διαγράμμιση της οδού. Για την εξέταση αυτού 

του ζητήματος, επιλέχθηκε ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας οδού (μήκους 1,2χλμ) στο οποίο εκλέχθηκαν δυο 

συνθήκες: συνθήκη όπου απαγορεύεται η προσπέραση μέσω σήμανσης και συνθήκη όπου επιτρέπεται η 

προσπέραση (συνθήκη ελέγχου). Και στις δύο συνθήκες καταγράφηκαν ο τηρούμενος χρονικός διαχωρισμός 

μεταξύ των οχημάτων καθώς επίσης και η πλευρική απόσταση των οχημάτων από την κεντρική διαγράμμιση. 

Όπως ίσως είναι αναμενόμενο,  η αναμονή για μια ευκαιρία προσπέρασης είχε ως αποτέλεσμα την τήρηση 

μικρών περιθωρίων ασφαλείας, ενώ, η απαγόρευση του ελιγμού της προσπέρασης είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των περιθωρίων ασφαλείας τόσο σε σχέση με τη διαμήκη απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα 

όσο και σε σχέση με τα όρια της λωρίδας κυκλοφορίας. Ειδικότερα, κατά την αναμονή για να παρουσιαστεί μια 

ευκαιρία προσπεράσματος, ένας οδηγός μπορεί να διαλέξει να κινηθεί πιο κοντά στην κεντρική διαγράμμιση 

της οδού, έτσι ώστε να έχει καλύτερη εποπτεία της σκηνής μπροστά από το προπορευόμενο όχημα. Επίσης, 

κατά την αναμονή για να παρουσιαστεί μια ευκαιρία προσπεράσματος, οι οδηγοί τείνουν να ακολουθούν στενά 

το προπορευόμενο όχημα, προκειμένου να είναι σε θέση να το προσπεράσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα. 

Το ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη είναι ότι στο συγκεκριμένο τμήμα οδού που επιλέχθηκε, υπό κανονικές 

συνθήκες, ο ελιγμός της προσπέρασης επιτρέπεται. Το γεγονός ότι η χρήση σήμανσης απαγόρευσης της 
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προσπέρασης απέτρεψε την πλειονότητα των οδηγών να επιχειρήσουν να προσπεράσουν υποδεικνύει 

ενδεχομένως τον ρόλο πολιτισμικών παραγόντων. Από την άλλη πλευρά, η τήρηση μικρών ορίων εγγύτητας 

στη συνθήκη επιτρεπόμενης προσπέρασης, υποδεικνύει, επίσης, τον ρόλο άλλων ενδείξεων (πέραν των 

αντιληπτικών) που ενδυναμώνουν την πεποίθηση των οδηγών ότι μπορούν να προβούν σε ελιγμό προσπέρασης 

διαχειρίζοντας την ενδεχόμενη επικινδυνότητα του.

Σε συμφωνία με τα παραπάνω οι Clarke, Ward and Jones (1998a), παρατήρησαν ότι οι οδηγοί ανταποκρίνονται 

σε μια σειρά από έμμεσες ενδείξεις (offset cues & indications) βάση των οποίων οι ενδοιασμοί για καθυστέρηση 

ή αναβολή έναρξης της προσπέρασης σταδιακά υποχωρούν.  Με άλλα λόγια, αν κάποια ένδειξη η οποία 

είναι αποτρεπτική για την έναρξη της προσπέρασης, όπως περιορισμένη ορατότητα, παρουσιάσει βελτίωση, 

οι οδηγοί τείνουν να θεωρούν ότι η ευκαιρία για εκτέλεση του ελιγμού είναι καλύτερη, υπερισχύοντας της 

γενικότερης μη ασφαλούς κατάστασης στο οδικό ή κυκλοφοριακό περιβάλλον. Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι οδηγοί γενικά δε θεωρούν ως κίνδυνο κάτι το οποίο  δε βρίσκεται στο 

οπτικό τους πεδίο παρ΄ όλη την πιθανότητα εμφάνισής του στο άμεσο μέλλον, όπως την εμφάνιση ενός αντίθετα 

διερχόμενου οχήματος μετά από κάποια στροφή. Αυτό ενδεχομένως να υποδεικνύει μια τάση των οδηγών να 

αγνοούν προοδευτικά (με τη συσσώρευση οδηγικής εμπειρίας) τους στοχαστικούς κινδύνους που μπορεί να 

εκτεθούν (Summala, 1988). Φαίνεται για παράδειγμα, ως σαν οι οδηγοί να χρησιμοποιούν έναν κανόνα που 

τους υπαγορεύει να αγνοούν τα οχήματα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, μη αξιολογώντας τα ως πιθανή 

αιτία σύγκρουσης. Το παραπάνω ενισχύεται από το ποσοστό ατυχημάτων με οχήματα που κινούνται στην ίδια 

κατεύθυνση και ανταποκρίνεται στο μέγεθος του 37%. 

3.7 Ανακεφαλαίωση

Οι παραπάνω μελέτες σχηματοποιούν το πλαίσιο εκτέλεσης του ελιγμού της προσπέρασης, άλλες σε γενικό 

και άλλες σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο. Ωστόσο,  αδυνατούν να παράγουν μία βασική θεωρία ή μία ισχυρή 

υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται ο πυρήνας της αντιφατικής φύσης του συγκεκριμένου ελιγμού. Η 

αντιφατική υπόσταση της προσπέρασης έγκειται στην ικανότητα πραγματοποίησης του συγκεκριμένου ελιγμού 

υπό συνθήκες εμφανώς επικίνδυνες και μη εγκεκριμένες για την ασφάλεια του οδηγού.



Κεφάλαιο 4

ΜΕΘΟΔΟΣ

-Μεθοδολογία-

-Μέθοδος-
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4.1 Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία χωρίζεται σε τρεις τομείς την εισαγωγή στην μελέτη, τη διεξαγωγή της μελέτης, και την ανάλυση 

της.

 •  Η εισαγωγή  περιλαμβάνει δύο βήματα, τη διατύπωση του σκοπού  και την εύρεση του τρόπου έρευνας.

 • Η διεξαγωγή της μελέτης αποτελείται από την επιλογή του δείγματος προς εξέταση, την επιλογή και ανάλυση 
των μεθόδων για τη συλλογή δεδομένων, τον σχεδιασμό και τη διαδικασία της μελέτης και τέλος την αξιολόγηση 
της βάση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας.

 • Το τελευταίο βήμα της μεθοδολογίας που αφορά στην ανάλυση περιλαμβάνει την οργάνωση και περιγραφή των 
δεδομένων από τις καταγραφές και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

4.1.1 Σκοπός και τρόπος μελέτης

Οι απαιτήσεις της κίνησης στο δρόμο προτάσσουν τους οδηγούς να προβούν σε ελιγμούς έχοντας πάρει 

αποφάσεις για γεγονότα που διαδραματίζονται στο κοντινό μέλλον, το οποίο εκτείνεται από ένα χιλιοστό 

του δευτερολέπτου μέχρι λίγα δευτερόλεπτα. Αποσυνθέτοντας αυτές τις αποφάσεις φθάνουμε στο σημείο να 

μιλάμε για την αντίληψη της σκηνής του δρόμου από έναν οδηγό, δηλαδή των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ 

των αντικειμένων και των συμβάντων που έρχεται αντιμέτωπος. Ο οδηγός, λοιπόν, αναπτύσσει κάποιου είδους 

στρατηγικής, αναλόγως του συγκεκριμένου περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται, προκειμένου να βγάλει εις 

πέρας κάποιες εργασίες για να φθάσει στον προορισμό του τον επιθυμητό χρόνο και ασφαλής.

Αυτές οι στρατηγικές αποτελούνται από αλληλουχίες συστημάτων αναπαράστασης και δεν είναι άλλο 

παρά η διαμόρφωση κάποιου μοντέλου εξάγοντας τη φυσιολογία, τις πεποιθήσεις και τις εσωτερικές 

ακολουθίες των αναπαραστάσεων που δημιουργούνται από τα αισθητήρια όργανα του ατόμου, με βάση 

τους προκαθορισμένους στόχους του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο στόχος αυτός είναι η ολοκλήρωση 

του ελιγμού του προσπεράσματος δίχως σωματικές και υλικές απώλειες και δίχως να δυσχεραίνεται η λοιπή 

κυκλοφορία στο δρόμο.

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι οδηγοί συμπεριφέρονται σε πραγματικές 

κυκλοφοριακές συνθήκες κατά το προσπέρασμα και ειδικότερα διερευνούνται οι στρατηγικές ελέγχου που 

εφαρμόζουν, βάση των πληροφοριών που λαμβάνουν, για την επίτευξη του ελιγμού.

Για την καλύτερη εποπτεία κι ανάλυση του παραπάνω φαινομένου επιλέχθηκε μια γενική προσέγγιση ως πιο 

κατάλληλη για τη συλλογή δεδομένων από όλο το πεδίο στο οποίο εξελίσσεται. 
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4.2 Μέθοδος

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη συστηματική μελέτη πεδίου δομημένης παρατήρησης αναφορικά με 

τον ελιγμό της προσπέρασης, με σκοπό την παρατήρηση της συμπεριφοράς των δραστών (οδηγών), όπως αυτή 

συμβαίνει φυσικά στο πραγματικό πλαίσιο δράσης, με κάποιου είδους παρέμβαση στον τρόπο που εκτελείται 

με σκοπό την ανάδυση συμπεριφορών (αναλύεται παρακάτω). Μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως “τυφλή μελέτη” 

(blind study), με την έννοια ότι οι οδηγοί οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο παρατήρησης δεν είχαν επίγνωση 

ότι βρίσκονται υπό παρατήρηση.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, επιλέχθηκε οι παρατηρήσεις να γίνουν από την οπτική του οχήματος 

που προσπερνάει, και όχι από την οπτική του οχήματος που πραγματοποιεί τον ελιγμό της προσπέρασης, όπως 

συνήθως συμβαίνει σε άλλα πειράματα πεδίου. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η καταγραφή της τροχιάς 

κίνησης του οχήματος που επιχειρεί τον ελιγμό καθ' όλη τη διάρκεια της προσπέρασης και όχι απλώς τη στιγμή 

της έναρξής της. Αυξάνεται, δηλαδή, το χρονικό παράθυρο καταγραφής του ελιγμού της προσπέρασης από 

τη στιγμή της προετοιμασίας του οδηγού να υπερβεί το προπορευόμενο όχημα έως τη στιγμή της εισόδού 

του στο αρχικό ρεύμα κυκλοφορίας. Επίσης, καθίσταται δυνατή η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο όλων των 

στιγμιαίων μεταβολών ή-και συμβάντων που συντελούνται στο οδικό-κυκλοφοριακό περιβάλλον και που 

μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του οδηγού που επιχειρεί την προσπέραση.

4.2.1 Δείγμα

Λόγω της φύσης της μελέτης δεν έγινε κάποιος συγκεκριμένος διαχωρισμός κι επιλογή δείγματος. Οι οδηγοί 

που αποτέλεσαν το αντικείμενο των παρατηρήσεων μας συνιστούν ένα υποσύνολο του πληθυσμού που κινείται 

στον οδικό άξονα Αθηνών-Πατρών, όπως αυτό συναντάται τυχαία σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

4.2.2 Εξοπλισμός

Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης πεδίου χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό επιβατικό αυτοκίνητο 

πόλης (Daihatsu Cuore 1.0), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής ως όχημα-παρατήρησης. Το συγκεκριμένο 

όχημα επιλέχθηκε για δύο λόγους. Πρώτον συνιστά ένα όχημα μικρού κυβισμού με σχετικά μικρή επιτάχυνση 

(0-100 χλμ./ώρα σε 11.1 δευτερόλεπτα) και τελική ταχύτητα (160 χιλ./ώρα), γεγονός που μειώνει το βαθμό 

δυσκολίας στους οδηγούς των οχημάτων που ακολουθούν όσον αφορά τη δυνατότητα προσπέρασης του. 

Δεύτερον, το συγκεκριμένο όχημα λόγω των γεωμετρικών του διαστάσεων (3.46 x 1.475 x 1.530 χλστ.) και 

της μορφολογίας του (είναι σχεδόν κάθετη η πίσω επιφάνεια του οχήματος, ενώ οι προφυλακτήρες απέχουν 
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πολύ λίγο από τους δυο υαλοπίνακες) επιτρέπει τη βιντεοσκόπηση του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος από το 

εσωτερικό του οχήματος χωρίς την ύπαρξη φαινομένων αλλοίωσης της οπτικής των φακών καθώς επίσης και 

χωρίς την ανάγκη επιπλέον υπολογισμών για την εκτίμηση της μεταξύ-των-δύο-οχημάτων απόστασης (inter-

vehicular distance). 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό καταγραφής της οπτικής σκηνής του οδικού-κυκλοφοριακού περιβάλλοντος, 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις ασύρματες κάμερες (Vehicle Safeguard) μικρού μεγέθους (10.0 x 4.5 x 2.0 εκ.) με 

δυνατότητα εγγραφής μεγάλης διάρκειας (περίπου 8 ώρες). Η μορφή εγγραφής των αρχείων είναι σε φορμάτ 

AV I και το μέσο αποθήκευσης τους σε κάρτα SD (2GB).  

Η διάταξη τοποθέτησης των τριών καμερών στο εσωτερικό του οχήματος ήταν η εξής:

 • 1 κάμερα, στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, τοποθετημένη πάνω από το ταμπλό των ενδεικτικών οργάνων 

 • 2 κάμερες στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, τοποθετημένες στο κέντρο της εταζέρας σε απόσταση 21 εκ. 
μεταξύ των κέντρων των φακών τους διασφαλίζοντας σημείο σύμπτωσης των προβολών τους στα 10 m (βλ. 
Σχήμα 13).

Σχήμα 13: Τοποθέτηση καμερών στο εσωτερικό του 
οχήματος παρατήρησης.

Σχήμα 14: Οπτική των τριών καμερών στη οδό.
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4.2.3 Διαδικασία

Για τη συλλογή δεδομένων επιλέχθηκε ο οδικός άξονας Κορίνθου-Πατρών (συνολικού μήκους 170 χιλ. μετ΄ 

επιστροφή), στον οποίο συμβαίνουν συχνά περιστατικά προσπέρασης απέναντι σε αντίθετα διερχόμενα 

οχήματα λόγω των ιδιαίτερων γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού. Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος οδικός 

άξονας διπλής κυκλοφορίας διαθέτει μία λωρίδα κυκλοφορίας και μια βοηθητική λωρίδα έκτακτης ανάγκης 

(ΛΕΑ), ανά κατεύθυνση, χωρίς ενδιάμεσο προστατευτικό διάζωμα, αλλά σήμανση διπλής διαγράμμισης 

στο κέντρο της οδού. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ 

διαθέτει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, η άτυπη πρακτική που έχει αναδυθεί οδηγεί στη χρήση της 

ΛΕΑ ως δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα πραγματοποίησης ελιγμού 

προσπέρασης ελαχιστοποιώντας τη χωρο-χρονική έκθεση των οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια μιας καθημερινής εργάσιμης ημέρας (Τρίτη) σε συνθήκες μέτριου 

κυκλοφοριακού φόρτου τις ακόλουθες ώρες: 12μμ έως 2μμ στη διαδρομή από Κόρινθο προς Πάτρα και 4μμ 

έως 6μμ στη διαδρομή από Πάτρα προς Κόρινθο. Οι ώρες επιλέχθηκαν με κριτήριο να περιληφθούν όσο το 

δυνατό πιο αντιπροσωπευτικές περίοδοι της κυκλοφοριακής πυκνότητας του συγκεκριμένου οδικού άξονα, 

καθώς επίσης και να υπάρχει ικανοποιητικός φωτισμός για την καταγραφή των δεδομένων και την ασφάλεια 

του εγχειρήματος.

Κατά την πραγματοποίηση της μελέτης, το όχημα-παρατήρησης κινούταν στο δεξί άκρο της λωρίδας κυκλοφορίας 

(δηλαδή, ο δεξί τροχός του οχήματος-παρατήρησης ήταν ακριβώς δίπλα στη συμπαγή διαχωριστική γραμμή 

της λωρίδας κυκλοφορίας και της ΛΕΑ), με σταθερή ταχύτητα, σύμφωνα με το ανώτατο όριο ταχύτητας του 

εκάστοτε τμήματος της οδού. Ειδικότερα, το ανώτατο όριο ταχύτητας στο μεγαλύτερο τμήμα του οδικού άξονα 

ήταν 90χλμ/ώρα, ενώ σε ορισμένα τμήματα ήταν 70χλμ/ώρα ή 80χλμ/ώρα, είτε λόγω στένωσης της οδού 

εξαιτίας εκτέλεσης έργων είτε λόγω επικινδυνότητας της οδού.

Σχήμα 15: Τοποθέτηση του οχήματος 
παρατήρησης στο οδόστρωμα
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Οι οδηγίες προς τον οδηγό του οχήματος-παρατήρησης ήταν να ακολουθεί σταθερή πορεία στο δεξί άκρο 

της λωρίδας κυκλοφορίας με σταθερή ταχύτητα, ώστε να μπορεί να καταγραφεί η διαδικασία προετοιμασίας 

των οδηγών που ακολουθούν για την πραγματοποίηση του ελιγμού της προσπέρασης. Σε περίπτωση που 

η κίνηση των υπολοίπων χρηστών της οδού στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ήταν τέτοια που θα μπορούσε 

να θέσει σε κίνδυνο τον οδηγό του οχήματος που επιχειρεί τον ελιγμό της προσπέρασης, τότε για λόγους 

ασφάλειας, ο οδηγός του οχήματος-παρατήρησης μετακινούταν στη  ΛΕΑ προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος εμπλοκής των άλλων χρηστών της οδού σε ατύχημα. Μετά το τέλος κάθε διαδρομής τα δεδομένα 

συλλέγονταν σε ψηφιακή  μορφή.

4.2.4 Πιλοτική μελέτη

Πριν την έναρξη της μελέτης πεδίου νατουραλιστικής παρατήρησης πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από 

πιλοτικές μελέτες με σκοπό την επίλυση δύο ζητημάτων. Πρώτον, τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των 

καμερών στο εσωτερικό του οχήματος ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη οπτική γωνία θέασης της σκηνής της 

οδού μπροστά και πίσω από το όχημα-παρατήρησης καθώς επίσης και την επίλυση θεμάτων συγχρονισμού 

των καταγραφών. Δεύτερον, τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των δύο καμερών στο πίσω μέρος του 

οχήματος-παρατήρησης, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί εκ των υστέρων η απόσταση εγγύτητας του οχήματος 

που επιχειρεί τον ελιγμό της προσπέρασης.

Ξεκινώντας από το τελευταίο ζήτημα, τον υπολογισμό της απόστασης εγγύτητας του οχήματος που επιχειρεί 

τον ελιγμό της προσπέρασης επιτεύχθηκε με τη βοήθεια της εφαρμογή της θεωρίας της στερεοσκοπίας. 

Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία έχουμε δύο “όργανα οράσεως”, τοποθετημένα το ένα δεξιά και το άλλο 

αριστερά στο ίδιο ύψος σε οριζόντιο επίπεδο, τα οποία παρακολουθούν ένα αντικείμενο στο χώρο.

Σχήμα 16: Φαινόμενο της στερεοσκοπίας.
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Οι προβολές της εικόνας σε κάθε όργανο στην αρχή αποκλίνουν, όσο απομακρυνόμαστε προσεγγίζουμε το 

σημείο σύμπτωσης των δύο προβολών και όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο αυτό οι προβολές αρχίζουν 

να αποκλίνουν ξανά. Στην αρχική απόκλιση η προβολή της εικόνας του δεξιού οργάνου φαίνεται στα δεξιά μας 

και η προβολή του αριστερού οργάνου φαίνεται αριστερά. Μετά το σημείο σύμπτωσης η προβολή του δεξιού 

οργάνου φαίνεται αριστερά και η προβολή του αριστερού οργάνου φαίνεται δεξιά.

Η απόσταση από το σημείο του οριζόντιου επιπέδου που βρίσκονται τα όργανα έως το σημείο που 

συγκλίνουν οι δύο προβολές εξαρτάται από το μέγεθος της οξείας κλίσης μεταξύ των οργάνων και της μεταξύ 

τους απόστασης. Βασική προϋπόθεση είναι τα δύο όργανα να βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς ύψος θέασης του 

αντικειμένου.

Ζητούμενο ήταν η απόσταση προσέγγισης του υποκείμενου οχήματος στο προπορευόμενο, οπότε 

τοποθετήθηκαν δύο κάμερες στο πίσω μέρος του πειραματικού οχήματος ώστε να εφαρμοστεί με κατάλληλο 

τρόπο η παραπάνω θεωρία για να συλλεχθούν τα δεδομένα.

Για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των καμερών στο εσωτερικό του οχήματος αρχικά έγιναν κάποιοι 

δοκιμαστικοί έλεγχοι ώστε να αποφασιστούν η γωνία και η απόσταση των καμερών με σκοπό να οριστεί η 

απόσταση σύμπτωσης των προβολών. Αναλυτικότερα, με ζητούμενο η απόσταση σύμπτωσης να είναι στα 10 

μέτρα έγιναν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στη γωνία και στην απόσταση μεταξύ των καμερών ώστε να επιτευχθεί 

το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Για να βρεθούν οι αποστάσεις εκτός του σημείου σύγκλισης των απεικονίσεων έγιναν μετρήσεις όπου 

τοποθετήθηκαν οι κάμερες, όπως βρέθηκε ώστε να δίνουν την επιθυμητή απόσταση σύμπτωσης, σε μία ευθεία 

με μετρημένες αποστάσεις ανά δυο μέτρα (4-16 μέτρα) και καταγράφηκε κίνηση κατά μήκους αυτής της ευθείας. 

Τα δεδομένα ύστερα επεξεργάστηκαν στο υπολογιστή ώστε να βρεθούν οι διαφορές σε pixel ανάμεσα στις 

απεικονίσεις των δύο καμερών. Δηλαδή, σε απόσταση 10 μέτρων η διαφορά σε pixel ανάμεσα στις δύο 

απεικονίσεις είναι 0, όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο σύγκλισης η διαφορά των pixel μεγαλώνει κι όσο 

προσεγγίζουμε τις κάμερες η διαφορά ελαττώνεται.

20 εκ.

Σχήμα 17: Απόσταση και γωνία κλίσης καμερών.
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Τα δεδομένα απεικονίστηκαν σε ένα διάγραμμα απόστασης – διαφοράς pixel ώστε να μπορεί να βρεθεί η 

απόσταση του υποκείμενου οχήματος από το προπορευόμενο κάποια δεδομένη στιγμή (βλ. παράρτημα).



-Συγχρονισμός-

-Φιλτραρισμα Δεδομένων-

 -Ανάλυση Περιστατικών-

-Δεύτερο Επίπεδο Ανάλυσης -

Κεφάλαιο 5

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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5.1 Συγχρονισμός

Μετά τη διεξαγωγή του πειράματος τα δεδομένα που καταγράφηκαν από τις τρεις κάμερες καταχωρήθηκαν 

στον υπολογιστή με σκοπό την επεξεργασία τους και την περαιτέρω ανάλυσή τους. Οι καταγραφές ήταν σε 

μορφή αρχείων AVI, μεγέθους  320x240 pixels ,τα οποία τρέχανε με 14.00 fps.

Πρώτο ζητούμενο ήταν ο συγχρονισμός των εξαγόμενων βίντεο από τις τρεις κάμερες , ο οποίος έγινε με τη 

βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος AfterEffects CS4. Συγκεκριμένα, αρχικά έγινε ο συγχρονισμός των 

καμερών που ήταν τοποθετημένες στο πίσω μέρος του οχήματος και ακολούθησε ο συγχρονισμός της δεξιάς 

πίσω κάμερας με τη αυτή που ήταν τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Αναλυτικότερα για το συγχρονισμό των βίντεο που είχαν καταγραφεί από τις δύο πίσω κάμερες, έγινε ένθεση 

των δυο εικόνων –η μία «πάνω» στην άλλη, με διαφορετική διαφάνεια– για να μπορεί να γίνει ο συγχρονισμός 

τους με βάση τα στοιχεία του περιβάλλοντος (σήμανση στο οδόστρωμα) και την κίνηση των οχημάτων 

(κραδασμοί). Για να έχουν τα δεδομένα χρονική συνέπεια και ισορροπία, βρέθηκε η χρονική διαφορά ανάμεσα 

στα βίντεο και ακολούθως έγινε η χρονική τους τροποποίηση μετακινώντας κάποια από τις δύο συνθέσεις στη 

γραμμή του χρόνου (timeline).  Αφού συγχρονίστηκαν τα παραπάνω βίντεο, επιλέχθηκε το βίντεο που ήταν 

τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά του πίσω μέρους του οχήματος να αποτελέσει τη βάση για το συγχρονισμό 

της κάμερας που κατέγραφε τη μπροστινή σκηνή του δρόμου. Βρέθηκε  η χρονική διαφορά τους κι έγιναν οι 

κατάλληλες μετακινήσεις στη γραμμή του χρόνου στη σύνθεση που άνηκε στη μπροστινή κάμερα.

Εικόνα 7: Συχρονισμός των δύο πίσω καμερών. 
Με βάση το συγχρονισμό των δύο πίσω καμερών 
έγινε η εύρεση της εγγύτητας του προσπερνόντος 
οχήματος με το προπορευόμενο.

Εικόνα 8: Συχρονισμός της μπροστινής 
κάμερας με την πίσω δεξιά κάμερα. Η ανάλυση 
των δεδομένων έγινε με βάση την παράλληλη 
παρατήρηση των δύο παραπάνω καμερών..
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5.2 Φιλτράρισμα δεδομένων

Μετά το συγχρονισμό των βίντεο ακολούθησε το φιλτράρισμά των υπό εξέταση περιστατικών λαμβάνοντας 

υπόψη τη δυνατότητα ανάλυσής τους. Η αδυναμία ανάλυσης τους μπορεί να έγκειται, είτε στο κομμάτι της οδού 

που εξελίχθηκε ο ελιγμός, δηλαδή η πραγματοποίηση ολόκληρης ή μέρος της  προσπέρασης σε οδό με δύο 

λωρίδες ανά κατεύθυνση που δε συμφωνούσε με την αρχική συνθήκη της μελέτης, είτε στην οπτική όλης της 

χρονικής διάρκειάς του, δηλαδή, η μη δυνατή διάκριση της κίνησης και των στιγμών εξέλιξής του σε όλη την 

έκταση του. Μετά τη διαδικασία της πρώτης εποπτείας του ακατέργαστου μαγνητοσκοπημένου υλικού έγινε μια 

κωδικοποίηση των περιστατικών με τη σειριακά αύξουσα αρίθμηση τους ώστε να γίνει πιο εύκολα διαχειρίσιμη 

η περαιτέρω ανάλυσή τους.

5.3 Ανάλυση περιστατικών

Αφού ονομάστηκαν τα περιστατικά ακολούθως αναλύθηκαν λεπτομερώς τα  δεδομένα με σκοπό τη περιγραφή 

τους και την κατανόηση τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης που εκτυλίσσονται. Προϊόν αυτής της 

λεπτομερούς ανάλυσης ήταν ο προσδιορισμός κρίσιμων παραγόντων κατά τη διάρκεια εξέλιξης τοι ελιγμού της 

προσπέρασης και αφορούσαν: (i) τη διαθέσιμη ορατότητα του οδηγού μπροστά από το προπορευόμενο όχημα, 

με βάση τα χαρακτηριστικά της οδού στην οποία λάμβανε χώρα το εκάστοτε περιστατικό, (ii) την πυκνότητα 

κυκλοφοριακής κίνησης των αντίθετα διερχομένων οχημάτων, (iii) τις διακρινόμενες στιγμές έναρξης και λήξης 

του ελιγμού της προσπέρασης, (iv) τα διάφορα σήματα που χρησιμοποιούν οι οδηγοί (π.χ. φλας, φώτα) πριν 

τον ελιγμό της προσπέρασης, και (v) τις στρατηγικές προσπέρασης που υιοθετούν οι οδηγοί, σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση των στρατηγικών προσπέρασης που έχει προταθεί στη βιβλιογραφία (Hegema et al., 2005; 

Wilson and Best, 1982; Forbes and Matson, 1938, βλ. Κεφάλαιο3).

5.3.1 Αποτύπωση δεδομένων

Τα στοιχεία της παραπάνω λεπτομερούς ανάλυσης οδήγησαν στην αποτύπωση των περιστατικών σε ένα 

περιεκτικό διάγραμμα. Το συγκεκριμένο διάγραμμα αποτελεί, ουσιαστικά, την περιγραφική αποτύπωση κάθε 

μεμονωμένου περιστατικού, περιλαμβάνοντας όσο το δυνατό περισσότερες πρωτογενείς πληροφορίες, σε 

ένα χρονικό άξονα. Ως σημείο αναφοράς του συγκεκριμένου χρονικού άξονα επιλέχθηκε η χρονική στιγμή 

έναρξης του ελιγμού της προσπέρασης, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οπτική σύγκριση μεταξύ των 

περιστατικών (βλ. παράρτημα). 

Ειδικότερα, ο χρονικός άξονας ορίστηκε να έχει ως μονάδα μέτρησης το δευτερόλεπτο με μία υποδιαίρεση 
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των 14 καρέ, σύμφωνη με το ρυθμό αναπαραγωγής των καρέ (frame rate) των βίντεο προς παρατήρηση. Η 

τιμή μηδέν του χρονικού άξονα αντιστοιχεί στη στιγμή έναρξης του ελιγμού και οι τιμές μετά το μηδέν (0 έως 

20 δευτερόλεπτα), αφορούν στις χρονικές στιγμές του ελιγμού μετά την έναρξή του, ενώ οι τιμές πριν το μηδέν 

(-10 έως 0 δευτερόλεπτα), αφορούν στις χρονικές στιγμές πριν την έναρξη του ελιγμού. Για τον προσδιορισμό 

των παραπάνω χρονικών συμβάντων υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 • Η στιγμή έναρξης του ελιγμού ορίστηκε βάσει της επιτάχυνσης του οχήματος, η οποία ακολουθείται από μία 
εντονότερη μετατόπιση του προς την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

 • Η στιγμή λήξης του ελιγμού ορίστηκε βάσει της χρονικής στιγμής που ο αριστερός πίσω τροχός του οχήματος 
βρισκόταν πάνω στην κεντρική διαγράμμιση της οδού, και αφορά στην επιστροφή του οχήματος στην αρχική 
λωρίδα κυκλοφορίας. 

 • Πριν τη στιγμή έναρξης του ελιγμού της προσπέρασης, η οποία ονομάστηκε ως περίοδος «προετοιμασίας» 
για προσπέραση, ορίστηκε βάσει της αρχικής αριστερής μετατόπισης του οχήματος από την τροχιά πορείας που 
ακολουθούσε καθώς επίσης και τις παρατηρούμενες συμπεριφορές από μέρος των οδηγών ώστε να υποδηλώσουν 
την πρόθεσης τους να πραγματοποιήσουν ελιγμό προσπέρασης στον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος. 
Οι παρατηρούμενες αυτές συμπεριφορές οι οποίες ονομάστηκαν ως «σινιάλα επικοινωνίας», σημειώθηκαν κατά 
μήκος του χρονικού άξονα και απαντώνται συνήθως στη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας του οδηγού για  
προσπέραση.

Όσον αφορά τη διαθέσιμη ορατότητα του οδηγού μπροστά από το προπορευόμενο όχημα, λήφθηκαν υπόψη 

τα χαρακτηριστικά της οδού (π.χ. κίνηση σε ευθεία, κίνηση σε στροφή). Ειδικά για την κίνηση σε στροφή, 

κριτήριο για τον προσδιορισμό της στιγμής έναρξης κίνησης σε στροφή αποτέλεσε η χρονική στιγμή κατά την 

οποία το όχημα που επιχειρεί τον ελιγμό προσπέρασης συναντά τις πινακίδες οδικής σήμανσης ειδοποίησης 

των οδηγών για επικίνδυνη στροφή. (Το συγκεκριμένο κριτήριο έχει νόήμα για το συγκεκριμένο οδικό άξονα 

όπου πραγματοποιήθηκε η μελέτη, καθώς όλες οι στροφές έχουν σήμανση επικίνδυνη στροφή). Η αποτύπωση 

αυτών των στοιχείων έγινε με τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο περιγράφει τις συνθήκες ορατότητας 

κατά μήκος του χρονικού άξονα στο οποίο εκτυλίσσεται το εκάστοτε περιστατικό. Για την κωδικοποίηση των 

χαρακτηριστικών της οδού καθόλη τη διάρκεια εξέλιξης κάθε περιστατικού προσπέρασης, χρησιμοποιήθηκαν 

διαφορετικά χρήματα: 

 • γαλάζιο, εάν πρόκειται για ευθεία, 

 • μωβ, εάν πρόκειται για αριστερή στροφή και 

 • κίτρινο, εάν πρόκειται για δεξιά στροφή.   

Όσον αφορά την πυκνότητα κυκλοφοριακής κίνησης στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας καθώς επίσης και 

της σχετικής θέσης των απέναντι διερχομένων οχημάτων, η αποτύπωση αυτών των στοιχείων έγινε με την 
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επισημείωση μικρών τετραγώνων πάνω στο πλαίσιο αναπαράστασης των χαρακτηριστικών της οδού, σύμφωνα 

με τη χρονική στιγμή που το προσπερνόν όχημα συναντιότανε μετωπικά με το αντίθετα διερχόμενο.

Επιπλέον, η χρονική διάρκεια έκθεσης του οχήματος που προσπερνά, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 

αποτυπώθηκε με μια φάσα που εσωκλειότανε στο πλαίσιο αναπαράστασης των χαρακτηριστικών της οδού, και 

ορίστηκε από τη στιγμή που «χάνεται» το είδωλο του οχήματος στην οπτική της πίσω δεξιάς κάμερας μέχρι τη 

στιγμή λήξης του ελιγμού (όπως αυτός ορίστηκε παραπάνω). 

Τέλος, ένα ακόμη δεδομένο που αποτυπώθηκε πάνω στο χρονικό άξονα κάθε περιστατικού, αποτελεί η 

στρατηγική που υιοθετήθηκε από τον οδηγό που προσπερνά. 

Ο στόχος της υιοθέτησης της παραπάνω αποτύπωσης ήταν η συγκέντρωση συγκροτημένων πληροφοριών 

σε μια άμεσα προσβάσιμη και συνεκτική φόρμα, έτσι ώστε να καταστούν ευδιάκριτα τα διάφορα χρονικά 

συμβάντα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εξέλιξης της προσπέρασης, με σκοπό την κατανόηση των 

κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του οδηγού που επιχειρεί να προσπεράσει και την 

κίνηση του οχήματός του. 

Ένα πρώτο ζήτημα που προκύπτει από τη σύγκριση των διαγραμμάτων αφορά τα χρονικά διαστήματα που 

εκτυλίσσονται τα διάφορα συμβάντα. Αναλυτικότερα, η διάρκεια του ελιγμού, η διάρκεια έκθεσης στο αντίθετο 

ρεύμα και η διάρκεια προετοιμασίας της προσπέρασης, ποικίλουν από περιστατικό σε περιστατικό χωρίς να 

διαφαίνεται κάποιος πιθανός λόγος ή χωρίς να αναδύονται κάποια διακριτά μοτίβα συμπεριφοράς αναφορικά 

Σχήμα 18: 
Επεξήγηση απότύπωσης 
των περιστατικών σε 
ένα διάγραμμα ροής.

Σχήμα 19: 
Παράδειγμα 
αποτύπωσης ενός 
περιστατικού, στον 
χρονικό άξονα του 
διαγράμματος ροής.
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με την ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων που μπορεί να δικαιολογούν αυτές τις χρονικές διαφορές.

Η προσπάθεια εκτέλεσης του ελιγμού απέναντι σε αντίθετα διερχόμενα οχήματα ή λίγο πριν από επερχόμενη 

στροφή, επίσης, αποτελεί ένα φαινόμενο για το οποίο δε διαφαίνεται σε πρώτο επίπεδο κάποιος πιθανός 

λόγος που να δικαιολογεί είτε τη λήψη απόφασης των οδηγών για την έναρξη του ελιγμού είτε την ευχέρεια των 

συγκεκριμένων οδηγών να επιτύχουν να προσπεράσουν με «ασφάλεια» (με την έννοια  ότι δεν σημειώθηκε 

ατύχημα) κάτω από αυτές τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ένα επιπλέον φαινόμενο που παρατηρήθηκε και χρήζει βαθύτερης ανάλυσης αποτελεί η χρήση ή μη σινιάλων 

επικοινωνίας με τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος. Η συγκεκριμένη ενέργεια σε κάποιο βαθμό μπορεί 

να υποδηλώνει μία μορφή αναζήτησης συνεννόησης του οδηγού που επιθυμεί να προσπεράσει με τον οδηγό 

του προπορευόμενου οχήματος, ωστόσο, τα μοτίβα χρήσης των συγκεκριμένων σινιάλων παρουσιάζουν 

σημαντική ποικιλομορφία. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι από τη συγκεκριμένη αποτύπωση δεν προκύπτουν κάποια συστηματικά 

μοτίβα συμπεριφορών ή κάποιες αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων φαινομένων και των χρονικών 

συμβάντων που αναγνωρίστηκαν. Ωστόσο, η αποτύπωση αυτή συνέβαλλε στο να αναδειχθούν κάποια κρίσιμα 

ζητήματα και να τεθεί το βασικό περίγραμμα και τα σημεία-στόχοι μίας περαιτέρω ανάλυσης. Μέσω, λοιπόν, του 

βασικού περιγράμματος που έχει τεθεί από την παραπάνω αποτύπωση προκύπτει η ανάγκη μετάβασης σε ένα 

δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, όπου ζητούμενο αποτελεί η ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

5.4 Δεύτερο επίπεδο ανάλυσης

Μετά την παραπάνω αποτύπωση τα καταγεγραμμένα περιστατικά παρατηρήθηκαν εκ νέου με σκοπό την πλήρη 

περιγραφή της συμπεριφοράς των οδηγών καθ΄ όλη τη διάρκεια του ελιγμού προσπέρασης, πέρα δηλαδή από 

τις ήδη αναγνωρισμένες στρατηγικές και τα σινιάλα ενδεχόμενης συνεννόησης.

Από τη συγκεκριμένη παρατήρηση των βίντεο προέκυψε η ανάγκη καλύτερου προσδιορισμού της 

πλευρικής κίνησης του οχήματος-παρατήρησης που ενεργούσε ως προπορευόμενο-προσπερνόμενο όχημα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο έρευνας που ακολουθήθηκε, το όχημα παρατήρησης θα έπρεπε 

να διατηρεί σταθερή πορεία και ταχύτητα κινούμενο δίπλα στη διαγράμμιση της ΛΕΑ, έτσι ώστε να ισχύουν οι 

ίδιες συνθήκες για όλους τους οδηγούς που επιχειρούν ελιγμό προσπέρασης και κατ’ επέκταση να είναι δυνατή 

η σύγκριση της συμπεριφοράς ελιγμού που παρατηρείται. Ένα ζήτημα που προέκυψε, αφορούσε στην πλευρική 

μετατόπιση του οχήματος παρατήρησης κατά τη διάρκεια του ελιγμού, η οποία κρίθηκε αναγκαία για λόγους 
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κυκλοφοριακής ασφάλειας, κι αυτό οδήγησε στην αφαίρεση εκείνων των περιστατικών προσπέρασης στα 

οποία το όχημα παρατήρησης δεν ήταν τοποθετημένο δίπλα στη ΛΕΑ. Βάσει αυτού του κριτηρίου αφαιρέθηκαν 

19 περιστατικά, και αναλύθηκαν συνολικά, 45 περιστατικά προσπέρασης.  

Ακολούθως, έγινε λεπτομερής περιγραφική καταγραφή των περιστατικών προσπέρασης, λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη: (i) τη συμπεριφορά των οδηγών καθ ό́λη τη διάρκεια του ελιγμού, (ii) την πιθανή επικοινωνία του 

προσπερνούντος οχήματος με το προπορευόμενο, καθώς επίσης και (iii) τη θέση του οχήματος που προσπερνά 

στη λωρίδας κυκλοφορίας.  

Η ανάλυση αυτή οδήγησε σε μία νέα αποτύπωση των περιστατικών (βλ. παράρτημα)προσπέρασης με 

τη μορφή χρονο-διαγράμματος ροής, το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του πρώτου διαγράμματος, με σκοπό 

την «κωδικοποίηση» των κρίσιμων συμβάντων καθ΄ όλη τη διάρκεια της προσπέρασης με πιο συστηματικό 

τρόπο. Το συγκεκριμένο διάγραμμα έχει χρονικό άξονα με σημείο έναρξης τη στιγμή που οδηγός βρίσκεται 

σε φάση προετοιμασίας για προσπέραση και σημείο λήξης τη στιγμή που το όχημα που προσπερνά βρίσκεται 

μπροστά από το όχημα παρατήρησης (βλ. παρακάτω για επεξήγηση). Κατά μήκος αυτού του χρονικού άξονα 

προσδιορίζονται τα κρίσιμα συμβάντα, ενώ υπάρχουν τρία επίπεδα επισήμειωσης: 

 • στο πρώτο επίπεδο, καταγράφονται οι παρατηρούμενες συμπεριφορές του οδηγού που προσπερνά (π.χ. φώτα, 
φλας, έναρξη ελιγμού). 

 • στο δεύτερο επίπεδο, καταγράφεται η θέση του οχήματος στην οδό κατά τη διάρκεια της προσπέρασης (π.χ. 
μετατόπιση από ΛΕΑ, από το μέσο της λωρίδας κυκλοφορίας, ο μπροστά δεξί τροχός είναι πάνω στη κεντρική 
διαγράμμιση), 

 • στο τρίτο επίπεδο, καταγράφονται οι  καταστάσεις ή οι στρατηγικές που πιθανόν συμβαίνουν (π.χ. αναμονή για 
ευθεία, αναμονή για αντίθετα διερχόμενα, διαμοιρασμός λωρίδας κλπ) στις επιμέρους φάσεις της προσπέρασης.

Βάσει αυτής της αποτύπωσης, διακρίθηκαν τέσσερις επιμέρους φάσεις κατά την προσπέραση: φάση 1: 

προετοιμασία ελιγμού, φάση 2: έναρξη ελιγμού, φάση 3: κίνηση (έκθεση) στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας 

και φάση 4: λήξη ελιγμού.
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Σχήμα 20: Παράδειγμα 
αποτύπωσης ενός περιστατικού, 
στον χρονικό άξονα του 
διαγράματος ροής δευτέρου 
επιπέδου ανάλυσης.
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5.4.1 Κριτήρια μέτρησης

Σύμφωνα με τις επιμέρους φάσεις τις προσπέρασης και τα επίπεδα επισημείωσης, που ορίστηκαν στο 

παραπάνω διάγραμμα, μπορεί να γίνει μία αναγνώριση των παραμέτρων που μπορούν να επηρεάσουν και να 

περιγράψουν τον ελιγμό της προσπέρασης. Ειδικότερα, για κάθε μια από τις παραπάνω φάσεις ορίστηκαν ή 

επαναπροσδιορίστηκαν με πιο αντικειμενικό τρόπο τα κριτήρια μέτρησης των κρίσιμων συμβάντων.

Φάση 1: προετοιμασία ελιγμού. 

i. Η στιγμή έναρξης της φάσης προετοιμασίας ελιγμού, ορίστηκε βάσει της πλευρικής μετατόπισης του οχήματος 
από την κανονική τροχιά πορείας που ακολουθούσε. Η αρχική πλευρική μετατόπιση του οχήματος στο συγκεκριμένο 
διάγραμμα εκφράζεται ως «ξάκρισμα» π.χ. από τη ΛΕΑ.

ii. Σε αυτή τη φάση επίσης παρατηρήθηκαν μια σειρά από συμπεριφορές με σκοπό την υποδήλωση της πρόθεσης 
των οδηγών να προβούν σε ελιγμό προσπέρασης προς τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος. 

Φάση 2: έναρξη ελιγμού

iii. Η στιγμή έναρξης του ελιγμού προσπέρασης, ορίστηκε βάσει της στιγμής έναρξης της επιτάχυνσης του οχήματος 
για την πραγματοποίηση του ελιγμού. Σε αρκετά περιστατικά παρατηρήθηκε ότι η έναρξη επιτάχυνσης ακολουθείται 
επίσης από μία μεγαλύτερη πλευρική μετατόπιση του οχήματος που προσπερνά προς την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

iv. Επιπλέον, σε αυτή τη χρονική στιγμή έγινε εκτίμηση της απόστασης του οχήματος που προσπερνά πίσω από το 
προπορευόμενο όχημα, με βάση τη στερεοσκοπία.

Φάση 3: κίνηση (έκθεση) στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

v. Η διάρκεια έκθεσης του οχήματος που προσπερνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, λήφθηκε υπόψη με 
σκοπό τον προσδιορισμό της σχετικής του ταχύτητας. Για την εκτίμηση της σχετικής ταχύτητας χρησιμοποιήθηκαν δύο 
στιγμιότυπα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά στη χρονική στιγμή που το είδωλο της δεξιάς πίσω κολώνας του οχήματος 
εμφανίζεται για τελευταία φορά στην πίσω κάμερα και το δεύτερο αφορά στη χρονική στιγμή που το είδωλο της δεξιάς 
πίσω κολώνας του οχήματος εμφανίζεται για πρώτη φορά στην οπτική της μπροστινής κάμερας. 

Φάση 4: λήξη ελιγμού

vi. Λόγω της πλάγιας κίνησης που ακολουθεί το όχημα που προσπερνά κατά την επιστροφή του στην αρχική 
λωρίδα, για τον προσδιορισμό της στιγμής λήξης του ελιγμού ήταν αναγκαία η εύρεση ενός αντικειμενικού κριτηρίου 
για την παραγωγή αξιόπιστων συγκρίσεων και μετρήσεων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε μία μετρική διάταξη για τον 
υπολογισμό της απόστασης εγγύτητας του οχήματος που προσπερνά μπροστά από το προσπρνόμενο όχημα, κατά την 
επιστροφή του στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Η μετρική αφορούσε πεδία αποστάσεων και όχι απόλυτες τιμές. Για τη μετρική αυτή λήφθηκε υπόψη το ύψος της 

κάμερας και το μήκος του οχήματος από τη μπροστινή κάμερα μέχρι την πινακίδα του, το οποίο ανταποκρίνεται 

στο «τυφλό» σημείο της καταγραφής της κάμερας. Βάσει αυτού του ύψους υπολογίστηκε η απόσταση που 
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απέχουν τα αντικείμενα, καθώς μεταβάλλεται η οπτική τους ανά διαστήματα 5 μοιρών. Οι υπολογισμοί αυτοί 

οδήγησαν στη δημιουργία ενός διαγράμματος που προσδιορίζει τις αποστάσεις που απέχουν τα αντικείμενα 

από το όχημα παρατήρησης. Ως συμπληρωματικός έλεγχος αυτής της μετρικής, μετρήθηκε (εκ των υστέρων) η 

πραγματική απόσταση που απέχει ένα όχημα όταν το είδωλο του βρίσκεται σε αυτά τα διαστήματα. 

Μετέπειτα, στο βίντεο της μπροστινής κάμερας, ορίστηκε ένας άξονας, προκειμένου  να οριστεί ένα σταθερό 

σημείο μέτρησης με βάση την κίνηση του οχήματος παρατήρησης, το οποίο υποδεικνύει τον άξονα διαμήκους 

απόστασης από το όχημα που προσπερνά, ωσάν να χρησιμοποιούνταν ένα laser απόστασης. Ακολούθως, 

μέσω της χρήσης ενός προσομοιωμένου περιβάλλοντος (με τη χρήση του προγράμματος Maxon Cinema4D), 

τοποθετήθηκαν τα πεδία αποστάσεων που υπολογίστηκαν παραπάνω και ο συγκεκριμένος άξονας ώστε να 

ανταποκρίνονται στην προοπτική της σκηνής της οδού.

Βάση των παραπάνω πεδίων εξετάστηκε σε ποιο χωρικό (απόσταση εγγύτητας από το προπορεόμανεο όχημα) 

και χρονικό σημείο ο πίσω δεξιός τροχός συναντούσε τη συγκεκριμένη ευθεία οπτικής της κάμερας.

Πέρα από τα προαναφερθέντα κριτήρια, από την αποτύπωση των περιστατικών προσπέρασης, ανέκυψε ότι τα 

συμβάντα που αναφέραμε (π.χ. τροχιά κίνησης, τοποθέτηση στο οδόστρωμα, εγγύτητα από προπορευόμενο 

όχημα) δεν ήταν ανεξάρτητα πάντα από τις συνθήκες που επικρατούσαν στο κυκλοφορικό και οδικό περιβάλλον, 

οι οποίες μάλιστα δημιουργούσαν ίσως την ανάγκη χρησιμοποίησής των συγκεκριμένων εργαλείων ώστε να 

υλοποιηθεί ο ελιγμός της προσπέρασης.

Ακολούθως, λοιπόν, αναγκαία ήταν η αξιολόγηση και συγκεκριμενοποίηση των προαναφερθέντων συνθηκών 

με σκοπό τη δημιουργία μίας αντικειμενικής κλίμακας πάνω στην οποία θα στηρίζεται η κατάταξη των συνθηκών 

του εκάστοτε περιστατικού προσπέρασης αναλόγως της επικινδυνότητάς του. Από την παρατήρηση του 

περιβάλλοντος στο οποίο διεξήχθη το κάθε περιστατικό διακρίθηκαν δύο συνιστώσες που συντελούν στην 

επικινδυνότητα των συνθηκών προσπέρασης. Η πρώτη εκ των δύο συνιστωσών αφορά στην ορατότητα της 

οδού (οδικές συνθήκες), αναλόγως των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της και η δεύτερη αφορά στην κίνηση 

που παρουσιάζει η οδός (κυκλοφοριακές συνθήκες), αναλόγως της εγγύτητας τους σε σχέση με το προσπερνόν 

όχημα, της ποσότητας και του όγκου των οχημάτων που συναντούνται σε αυτήν. 

Σχήμα 21: 
Αποστάση 
μπροστά από το 
προσπερνοόμενο 
όχημα με βάση το ύψος 
της κάμερας.

1.5 μ.
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Συνεπώς, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των υπαρχόντων συνθηκών του εκάστοτε περιστατικού 

πραγματοποιήθηκε βάση δύο κριτηρίων: την ορατότητα της οδού και την εγγύτητα των αντίθετα διερχομένων 

οχημάτων 

Για τη δημιουργία μίας αντικειμενικής κλίμακας αξιολόγησης των συνθηκών χρησιμοποιήθηκε η έννοια του 

χρονικού περιθωρίου. Αναλυτικότερα, ως χρονικό περιθώριο για το κριτήριο της ορατότητας της οδού ορίστηκε 

ο διαθέσιμος χρόνος που απομένει πριν το όχημα που προσπερνά συναντήσει στροφή ή άλλο εμπόδιο που 

αποκρύπτει την ορατότητα του (π.χ. φορτηγό) από τη στιγμή έναρξης του ελιγμού. Παρόμοια, ως χρονικό 

περιθώριο για το κριτήριο της εγγύτητας των απέναντι διερχομένων οχημάτων, ορίστηκε ο διαθέσιμος χρόνος 

που απομένει πριν το όχημα που προσπερνά συναντήσει το πρώτο αντίθετα διερχόμενο όχημα από τη στιγμή 

έναρξης του ελιγμού. 

Επειδή, όμως, οι επικρατούσες οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες παρατηρήθηκε ότι μεταβάλλονται 

χρονικά και δεν παρουσιάζουν μια συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια του ελιγμού της προσπέρασης επιλέχθηκε 

να προσδιοριστεί η επικινδυνότητα των συνθηκών προσπέρασης και σε ένα επιπλέον στιγμιότυπο. Το 

δεύτερο στιγμιότυπο αφορούσε στη χρονική στιγμή πριν το προσπερνόν όχημα εμφανιστεί στην οπτική της 

μπροστινής κάμερας, δηλαδή όταν βρίσκεται ήδη στο αντίθετο ρεύμα και ετοιμάζεται να εισέλθει στην αρχική 

λωρίδα κυκλοφορίας. Μετέπειτα η εκτίμηση της επικινδυνότητας των κυκλοφοριακών συνθηκών έγινε με βάση 

εκτιμούμενα χρονικά περιθώρια (time margins) χωρίζοντάς τασε ομάδες επικυνδυνότας 

Όλα τα κριτήρια μέτρησης που λήφθηκαν υπόψη και οι μονάδες μέτρησης τους παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα.
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Κριτήρια Μέτρησης Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης

Ορατότητα 1. Φάση Ι: από τη στιγμή 
έναρξης του ελιγμού έως 
τη στιγμή που το όχημα που 
προσπερνά θα συναντήσει 
την επόμενη στροφή. 
2. Φάση ΙΙ: από τη στιγμή 
που το όχημα που 
προσπερνά εμφανιστεί στη 
μπροστινή κάμερα έως τη 
στιγμή που θα συναντήσει 
την επόμενη στροφή

Χρονικό περιθώριο 
(δευτερόλεπτα)

Εγγύτητα  αντίθετα 
διερχομένων οχημάτων

3. Φάση Ι: από τη στιγμή 
έναρξης του ελιγμού έως 
τη στιγμή που το όχημα που 
προσπερνά θα συναντήσει 
το πρώτο αντίθετα 
διερχόμενο όχημα. 
4. Φάση ΙΙ: από τη στιγμή 
που το όχημα που 
προσπερνά εμφανιστεί στη 
μπροστινή κάμερα έως τη 
στιγμή που θα συναντήσει το 
πρώτο αντίθετα διερχόμενο 
όχημα. 

Χρονικό περιθώριο 
(δευτερόλεπτα)

Απόσταση από 
προπορευόμενο όχημα πριν 
d1

5. το χωρικό περιθώριο 
που έχει το όχημα 
που προσπερνά με το 
προπορευόμενο τη στιγμή 
έναρξης του ελιγμού.

Μέτρα

Απόσταση από 
προπορευόμενο όχημα μετά 
d2

6. το χωρικό περιθώριο 
που έχει το όχημα που 
προσπερνά με το προσπερνό 
τη στιγμή που επιστρέφει 
στην αρχική λωρίδα. (βάσει 
του άξονα που αναφέρθηκε 
παραπάνω)

Μέτρα / Σχετική κλίμακα 
απόστασης.

Διάρκεια προετοιμασίας 7. από τη χρονική στιγμή 
που αρχίζει η αριστερή του 
μετατόπιση εώς τη στιγμή 
έναρξης του ελιγμού.

Χρονικό διάστημα 
(δευτερόλεπτα)

Διάρκεια ελιγμού 8. από τη χρονική στιγμή 
που αρχίζει ο ελιγμός 
(επιτάχυνση ή μεγάλη 
μετατόπιση στα αριστερά)
εώς τη στιγμή που 
επιστρέφει στην αρχική 
λωρίδα. (βάσει του άξονα 
που αναφέρθηκε παραπάνω

Χρονικό διάστημα 
(δευτερόλεπτα)

Σχετική ταχύτητα 9. από τη χρονική στιγμή 
που φαίνεται για τελευταία 
φορά στην πίσω κάμερα 
η δεξιά πίσω κολώνα 
του προσπερνούντος 
οχήματος εώς τη στιγμή που 
εμφανίζεται για πρώτη φορά 
στην μπροστινή κάμερα

Χρονικό διάστημα 
(δευτερόλεπτα)

Πίνακας 3: Κριτήρια μέτρησης
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Κεφάλαιο 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-Αποτελέσματα Ανάλυσης-

-Συζήτηση-
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6.1 Αποτελέσματα ανάλυσης

6.1.1 Συσχέτιση κυκλοφοριακών συνθηκών με την προσπέραση

Συνολικά αναλύθηκαν 45 περιστατικά. Εξετάζοντας συνολικά τα 45 περιστατικά επιχειρήσαμε αρχικά να δούμε 

τις πιθανές συσχετίσεις των επιμέρους κριτηρίων που ορίσαμε με τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια (i) της ορατότητας οδού, (ii) του χρονικού περιθωρίου από το 

αντίθετα διερχόμενο όχημα και (iii) τις συνολικές κυκλοφοριακές μέσω του συνδυασμού των δύο αυτών 

κριτηρίων, τη στιγμή έναρξης του ελιγμού και τη στιγμή υπέρβασης του προσπερνόμενου οχήματος,  εξετάσαμε 

διαδοχικά τη συσχέτιση της με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • την εγγύτητα πίσω από το προπορευόμενο όχημα (d1)

 • τη σχετική ταχύτητα του οχήματος που προσπερνά, 

 • τη διάρκεια έκθεσης στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 

 • την εγγύτητα μπροστά από το προσπρενόμενο όχημα (d2), και

 • τη «στρατηγική» ελιγμού που υιποθετήθηκε. 

Για την εύρεση τυχόν σχέσεων μεταξύ των παραπάνω παραγόντων, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής (δείκτης) 

συσχέτισης Pearson r ή συντελεστής συσχέτισης γινομένου ροπών (Product – moment correlation coeffi-

cient), με βαθμό εμπιστοσύνης (alpha level), 0.5. 

Από αυτή την ανάλυση προέκυψε ότι οι κυκλοφοριακές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα ,το χρονικό περιθώριο 

από το αντίθετα διερχόμενο όχημα, σχετίζεται με τη διάρκεια ελιγμού του οχήματος που προσπερνά στο 

αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (r=0,3196, p<0,05), κατά τη στιγμή έναρξης του ελιγμού, καθώς επίσης και με 

την εγγύτητα μπροστά από το προσπερνόμενο όχημα, d2 (r=0,3906, p<0,01) κατά τη στιγμή υπέρβασης του 

προσπερνόμενου οχήματος. Καμία συσχέτιση δεν βρέθηκε μεταξύ των κυκλοφορικών συνθηκών και των 

υπολοίπων κριτηρίων (Πίνακας 3).
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Φάση Ι
Ορατότητα

Φάση Ι
Αντίθετα 

Διερχόμενο 
Όχημα

Φάση Ι
Ορατότητα +

Αντίθετα 
Διερχόμενο 

Όχημα

Φάση ΙΙ
Ορατότητα

Φάση ΙΙ
Αντίθετα 

Διερχόμενο 
Όχημα

Φάση ΙΙ
Ορατότητα +

Αντίθετα 
Διερχόμενο 

Όχημα

Σχετική 
ταχύτητα

- - - - - -

Διάρκεια 
Ελιγμού

- p=0.05 - - - -

Απόσταση d1 - - - - -

Απόσταση d2 - - - - p=0.01 -

Στρατιγικές - - - - - -

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω ευρημάτων κατασκευάστηκε ένα διάγραμμα σκεδασμού 

προκειμένου να καθοριστεί η μορφή της συσχέτισης μεταξύ των κριτηρίων για τα οποία βρέθηκε συσχέτιση. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα , υπάρχει μια τάση, όσο μικρότερο είναι το χρονικό περιθώριο μεταξύ του οχήματος 

που προσπερνά από το αντίθετα διερχόμενο όχημα, τη στιγμή έναρξης του ελιγμού, (<10δευτ.), το οποίο 

ανάγεται σε χρονικό διαχωρισμό <0,4δευτ. (βλ. § 5 Κριτήρια μέτρησης), περισσότερο πιθανό είναι το όχημα 

που προσπερνά να παραμείνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας μικρότερο χρόνο. 

Επίσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα σκεδασμού στο Σχήμα , υπάρχει μια τάση, όσο μικρότερο είναι το χρονικό 

περιθώριο μεταξύ του οχήματος που προσπερνά από το αντίθετα διερχόμενο όχημα τη στιγμή υπέρβασης του 

προσπερνόμενου οχήματος (<10δευτ.), το οποίο ανάγεται σε χρονικό διαχωρισμό <0,4δευτ., περισσότερο 

πιθανό είναι ο οδηγός του οχήματος που προσπερνά να εισέλθει στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας σε μικρή 

Πίνακας 4: Συσχετίσεις μεταξύ των κυκλοφορικών συνθηκών και των υπολοίπων κριτηρίων.

Σχήμα 22: Διάγραμμα 
σκεδασμού συσχέτισης 
διάρκειας ελιγμού με 
χρονικόπεριθώριο από 
τα αντίθετα διερχόμενα 
οχήματα/ έναρξη ελιγμού.

Επιτέλεση ελιγμού προσπέρασης
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απόσταση εγγύτητας από το προσπερνόμενο όχημα.

Τα δύο αυτά γεγονότα μαζί είναι αναμενόμενα, με την έννοια ότι, το μικρό χρονικό περιθώριο από το αντίθετα 

διερχόμενο όχημα κατά την έναρξη του ελιγμού θεωρητικά, εξαναγκάζει τον οδηγό που προσπερνά να 

παραμείνει μικρότερο χρόνο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, το μικρό χρονικό περιθώριο από 

το αντίθετα διερχόμενο όχημα κατά την υπέρβαση του προσπερνόμενου οχήματος θεωρητικά, εξαναγκάζει 

τον οδηγό που προσπερνά να εισέλθει πολύ γρήγορα στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας, τηρώντας μικρή 

απόσταση πίσω από το προσπερνόμενο όχημα. 

Το βασικό ζήτημα ωστόσο που δεν μπορεί να διευκρινιστεί από τα παραπάνω δεδομένα, έχει να κάνει με τους 

παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την αρχική απόφαση του οδηγού να προβεί σε ελιγμό προσπέρασης ενώ 

βρίσκεται σε μικρή χρονική απόσταση από το αντίθετα διερχόμενο όχημα. Με άλλα λόγια, αν η λήψη απόφασης 

του οδηγού για την έναρξη του ελιγμού προσπέρασης βασίζεται στην αντιληπτική του εκτίμηση αναφορικά με 

τα διαθέσιμα χωρο-χρονικά περιθώρια σε σχέση με τους άλλους χρήστες της οδού, θα αναμέναμε να υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού επικινδυνότητας των κυκλοφοριακών συνθηκών και των στρατηγικών 

προσπέρασης καθώς επίσης και της σχετικής ταχύτητας. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ 

αυτών των παραγόντων υποδεικνύει ότι η λήψη απόφασης για την έναρξη ελιγμού προσπέρασης καθώς επίσης 

και η λήψη απόφασης για τον τρόπο επιτέλεσης του ελιγμού της προσπέρασης ενδεχομένως να μην βασίζεται 

μόνο στην αντιληπτική εκτίμηση του οδηγού αναφορικά με τα διαθέσιμα χωρο-χρονικά περιθώρια σε σχέση 

με τους υπολοίπους χρήστες της οδού τη στιγμή της έναρξης.

6.1.2 Συσχέτιση υπολοίπων κριτηρίων με την προσπέραση

Για την καλύτερη κατανόηση των επιπρόσθετων εκείνων παραγόντων που συμβάλλουν στη λήψη απόφασης 

Σχήμα 23: Διάγραμμα 
σκεδασμού συσχέτισης 
διάρκειας ελιγμού με 
χρονικόπεριθώριο από 
τα αντίθετα διερχόμενα 
οχήματα/ υπέρβαση.

 
Επιστροφή στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας 
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για την έναρξη ελιγμού προσπέρασης και στη λήψη απόφασης για τον τρόπο επιτέλεσης του ελιγμού της 

προσπέρασης, λήφθηκε υπόψη το σύνολο των κριτηρίων μέτρησης που ορίστηκαν παραπάνω σε σχέση με τη 

στρατηγική προσπέρασης που υιοθετήθηκε από τους οδηγούς.

Ειδικότερα, από τα 45 περιστατικά που εξετάστηκαν αναγνωρίστηκε ότι σε 12 περιστατικά υιοθετήθηκε η 

στρατηγική της ιπτάμενης προσπέρασης (flying overtaking), σε 28 περιστατικά υιοθετήθηκε η στρατηγική 

της επιταχυνόμενης προσπέρασης (accelerative overtaking), ενώ σε μόλις 5 περιστατικά παρατηρήθηκε η 

συμπεριφορά ακολούθησης ενώ προπορευόμενου οχήματος που βρίσκεται ήδη σε ελιγμό προσπέρασης και 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «καβαλίκεμα» (piggy bagging). 

Βάσει αυτών των τριών στρατηγικών, επιχειρήθηκε η ανάλυση των κριτηρίων μέτρησης χρησιμοποιώντας 

cluster analysis.

Εξετάζοντας, αρχικά, τη διάρκεια προετοιμασίας πριν την έναρξη του ελιγμού της προσπέρασης, τα 

αποτελέσματα δείχνουν μια σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών στρατηγικών, η οποία κατά πάσα πιθανότητα 

σχετίζεται με την προσαρμογή της ταχύτητας του οχήματος που επιχειρεί να προσπεράσει στην ταχύτητα του 

προπορευόμενου οχήματος (Σχήμα 24). Αναλυτικότερα, 

 • στην περίπτωση της επιταχυνόμενης προσπέρασης η χρονική διάρκεια προετοιμασίας του ελιγμού είναι πολύ 
μεγάλη (μ.ο.=8.48 δευτ., sd=7,62) 

 • στην περίπτωση του καβαλίκεματος η χρονική διάρκεια προετοιμασίας του ελιγμού μικρότερη σε σχέση με την 
επιταχυνόμενη προσπέραση (μ.ο.=3.66 δευτ., sd=2,51), ενώ,

 • στην περίπτωσης της ιπτάμενης προσπέρασης η μικρότερη χρονική διάρκεια ελιγμού έναντι των άλλων δύο 
περιπτώσεων (μ.ο.=2.55 δευτ., sd=2,31). 
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Σχήμα 24: Διάγραμμα 
σύγκρισης χρόνου 
προετοιμασίας με 
στρατηγικές προσπέρασης.
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Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ή τις προϋποθέσεις που θέτει η κάθε στρατηγική προσπέρασης, οι 

προαναφερόμενες διαφορές είναι μάλλον αναμενόμενες, καθώς η επιταχυνόμενη προσπέραση περιλαμβάνει 

ένα σημαντικό κομμάτι προσπάθειας συνεννόησης με τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος, ιδιαίτερα 

όταν οι περιβαλλοντικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες αποτρέπουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ελιγμού. 

Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια συνεννόησης με τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, αναγνωρίζεται κυρίως μέσω των σινιάλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι 

οδηγοί που επιχειρούν να προβούν σε προσπέραση, κατά το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας. Από τα 

45 συνολικά περιστατικά που αναλύθηκαν, προέκυψε ότι 27 οδηγοί που χρησιμοποίησαν κάποιο σινιάλο 

επικοινωνίας (π.χ. φώτα, φλας), προέβησαν στη συγκεκριμένη ενέργεια προτού την έναρξης του ελιγμού, ενώ 3 

οδηγοί χρησιμοποίησαν κάποιο σινιάλο επικοινωνίας (π.χ. φώτα, φλας), αμέσως μετά την έναρξη του ελιγμού 

(έως 0,5δευτ. μετά την έναρξη του ελιγμού). 

Επιπροσθέτως, εξετάζοντας τα περιστατικά προσπέρασης στα οποία υπήρχε σινιάλο επικοινωνίας σε σχέση με 

την στρατηγική προσπέρασης που υιοθετήθηκε, προέκυψε ότι (Σχήμα 25):

 • σε 9 περιπτώσεις (75%) όπου υιοθετήθηκε η στρατηγική ιπτάμενης προσπέρασης, οι οδηγοί χρησιμοποίησαν 
κάποιο σινιάλο επικοινωνίας, και η ενέργεια αυτή συνέβη χρονικά λίγο πριν την έναρξη του ελιγμού προσπέρασης 
(μ.ο. =0,8 δευτ. πριν την προσπέραση, sd =), 

 • σε 13 περιπτώσεις (46%) όπου υιοθετήθηκε η στρατηγική επιταχυνόμενης προσπέρασης, οι οδηγοί 
χρησιμοποίησαν κάποιο σινιάλο επικοινωνίας και η ενέργεια αυτή συνέβη αρκετά πιο πριν την έναρξη του ελιγμού 
προσπέρασης (μ.ο. =1,96 δευτ. πριν την προσπέραση, sd =), ενώ, 

 • οι 5 οδηγοί (100%) που υιοθέτησαν την στρατηγική του καβαλικέματος χρησιμοποίησαν κάποιο σινιάλο 
επικοινωνίας, το οποίο επίσης εντοπίστηκε αρκετά νωρίτερα και σχετικά μακριά χρονικά από την έναρξη του 
ελιγμού της προσπέρασης (μ.ο. =1,96 δευτ. πριν την προσπέραση, sd =).
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Πέρα από τα προαναφερόμενα σινιάλα επικοινωνίας, η διαδικασία προετοιμασίας προσπέρασης περιλαμβάνει 

επίσης και τη μεταβολή της πλευρικής θέσης του οχήματος το οποίο ξεκινά τη διαδικασία προσπέρασης. Αυτή 

η μεταβολή της πλευρική θέσης, η οποία παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλα τα υπό εξέταση περιστατικά, πλην 

τεσσάρων, έχει τα χαρακτηριστικά μίας αρχικά ήπιας αριστερής μετατόπισης εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, 

και έχει διττό λειτουργικό ρόλο: από τη μια πλευρά επιτρέπει στο οδηγό να έχει καλύτερη εποπτεία του οδικού 

περιβάλλοντος και της κίνησης των αντίθετα διερχομένων οχημάτων, ενώ από την άλλη πλευρά, αποτελεί ένα 

αυτόνομο σινιάλο επικοινωνίας προς τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος σχετικά με την πρόθεση 

προσπέρασης.

Όπως προαναφέρθηκε, η απουσία αυτού του σινιάλου επικοινωνίας παρατηρήθηκε μόνο σε τέσσερα 

περιστατικά προσπέρασης. Στα δύο από τα τέσσερα αυτά περιστατικά ο οδηγός είχε ήδη προσπεράσει ένα 

προηγούμενο όχημα, οπότε η αρχική του μετατόπιση είχε προηγηθεί αρκετά νωρίτερα. Το τρίτο περιστατικό 

αφορούσε ελιγμό προσπέρασης που αναφέρεται ως «καβαλίκεμα», όπου ουσιαστικά ο οδηγός ακολουθεί 

την πορεία ενός προπορευόμενου οχήματος που βρίσκεται ήδη σε φάση προσπέρασης κι επομένως η αρχική 

μετατόπιση είχε προηγηθεί νωρίτερα. Τέλος, το τέταρτο περιστατικό αφορούσε ελιγμό με επιταχυνόμενη 

προσπέραση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το όχημα ήταν τοποθετημένο δίπλα στη κεντρική διαγράμμιση για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα αναμένοντας για ευθεία και η μετατόπιση που παρατηρήθηκε αφορούσε στην 

έναρξη του ελιγμού της προσπέρασης. 

Εξετάζοντας τα υπόλοιπα 41 περιστατικά στα οποία παρατηρήθηκε αρχική αριστερή μετατόπιση σε σχέση με 

τις τρεις στρατηγικές προσπέρασης που αναγνωρίστηκαν, προέκυψε ότι (Σχήμα 26): 

 • στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η στρατηγική της ιπτάμενης προσπέρασης οι οδηγοί άρχισαν να μετατοπίζονται 
αριστερά, σε μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με τη χρονική στιγμή έναρξης του ελιγμού (μ.ο. =2,6 δευτ., sd 
=1,75). Αυτό πιθανότατα συμβαίνει λόγω της υψηλής ταχύτητας κίνησής τους και της μη προσαρμογής ταχύτητάς 
τους στην ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος, γεγονός το οποίο τους επιτρέπει να ξεκινήσουν τον ελιγμό 
προσπέρασης με μικρότερο χρόνο προετοιμασίας. Αντιθέτως, 

 • στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η στρατηγική της επιταχυνόμενης προσπέρασης οι οδηγοί άρχισαν να 
μετατοπίζονται αριστερά, σε μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη χρονική στιγμή έναρξης του ελιγμού (μ.ο. 
=4,6 δευτ., sd =3,55), καθώς επίσης και 

 • στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η στρατηγική του «καβαλικέματος» οι οδηγοί άρχισαν να μετατοπίζονται 
αριστερά, σε μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη χρονική στιγμή έναρξης του ελιγμού (μ.ο. =3,48 δευτ., 
sd =2,60).
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Ακολούθως, εξετάζοντας, τη στιγμή έναρξης του ελιγμού της προσπέρασης το κρίσιμο σημείο ενδιαφέροντος 

εντοπίζεται στην απόσταση εγγύτητας που υφίσταται μεταξύ του οχήματος που προσπερνά με το προπορευόμενο 

όχημα, σε σχέση με τις τρεις στρατηγικές προσπέρασης που υιοθετήθηκαν (Σχήμα 27). Ειδικότερα, 

 • στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η στρατηγική ιπτάμενης προσπέρασης, οι οδηγοί ξεκίνησαν το ελιγμό 
προσπέρασης σε αρκετά μεγάλη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα (μ.ο. =14,27 δευτ., sd =2,89), 

 • στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η στρατηγική καβαλικέματος, η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα 
κατά την έναρξη του ελιγμού ήταν πιο μικρή (μ.ο. =10,52 δευτ., sd =4,29), ενώ, 

 • στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η στρατηγική της επιταχυνόμενης προσπέρασης οι οδηγοί ξεκίνησαν το 
ελιγμό προσπέρασης ενώ βρίσκονταν σε σχετικά μικρή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα (μ.ο. =7,48 
δευτ., sd =3,60).

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στη χρονική διάρκεια του ελιγμού της προσπέρασης παρατηρήθηκε ότι η 

μέση διάρκεια είναι σχεδόν ίδια και στις τρεις περιπτώσεις στρατηγικών προσπέρασης (Σχήμα 28). Ειδικότερα,

 • στην περίπτωση της ιπτάμενης προσπέρασης ο μ.ο. χρονικής διάρκειας του ελιγμού ήταν 6,7 δευτ. (sd =2,48), 

Σχήμα 26: Διάγραμμα 
σύγκρισης αρχικής 
πλευρικής μετατόπισης΄ με 
στρατηγικές προσπέρασης.
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 • στην περίπτωση της επιταχυνόμενης προσπέρασης ο μ.ο. χρονικής διάρκειας του ελιγμού ήταν 6,8 δευτ. (sd 
=2,52), καθώς επίσης και 

 • στην περίπτωση της προσπέρασης που αναφέρεται ως καβαλίκεμα ο μ.ο. χρονικής διάρκειας του ελιγμού ήταν 
6,8 δευτ. (sd =2,29). 

Όσον αφορά τη σχετική ταχύτητα που αναπτύσσουν οι οδηγοί σε σχέση με την εκάστοτε στρατηγική που 

υιοθετούν, προέκυψε ότι (Σχήμα 29): 

 • στην περίπτωση που υιοθετείται η στρατηγική της επιταχυνόμενης προσπέρασης η σχετική ταχύτητα των 
οχημάτων είναι αρκετά χαμηλή (μ.ο.=3,59 δευτ., sd=1,49),

 • στην περίπτωση που υιοθετείται η στρατηγική που αναφέρεται ως καβαλίκεμα η σχετική ταχύτητα των οχημάτων 
είναι υψηλότερη (μ.ο.=2,40 δευτ., sd=0,54), ενώ,

 • στην περίπτωση που υιοθετείται η στρατηγική της ιπτάμενης προσπέρασης σημειώνονται οι υψηλότερες σχετικές 
ταχύτητες (μ.ο.=2,04 δευτ., sd=0,52). 

Για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης του αναγνώστη, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως οι μέσοι όροι που 

αναφέρονται εντός παρενθέσεων αφορούν το χρόνο διέλευσης της πίσω δεξιά κολώνας του οχήματος που 

προσπερνά από την πίσω κάμερα στην μπροστινή κάμερα του οχήματος παρατήρησης. Συνεπώς, οι μικρότεροι 

χρόνοι υποδεικνύουν έμμεσα πως το όχημα που προσπερνά αναπτύσσει υψηλότερη σχετική ταχύτητα.
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Τέλος, εξετάζοντας την απόσταση εγγύτητας που υφίσταται μεταξύ του προσπερνόντος οχήματος με το 

προσπερνόμενο, σε σχέση με τις τρεις στρατηγικές προσπέρασης που υιοθετήθηκαν, προέκυψε ότι (Σχήμα 30): 

 • στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η στρατηγική ιπτάμενης προσπέρασης, οι οδηγοί κατά την επιστροφή 
(βάση της μετρικής απόστασης εγγύτητας βλ. κεφάλαιο 5) βρέθηκαν σε μεγάλη απόσταση μπροστά από το 
προσπερνούμενο όχημα (μ.ο. =10,77δευτ., sd =4,41), 

 • στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η στρατηγική καβαλικέματος, η απόσταση από το προσπερνόμενο όχημα 
κατά την επιστροφή στην αρχική λωρίδα ήταν πιο μικρή (μ.ο. =8,81δευτ., sd =4,72), ενώ, 

 • στις περιπτώσεις που υιοθετήθηκε η στρατηγική της επιταχυνόμενης προσπέρασης οι οδηγοί κατά την επιστροφή 
βρέθηκαν σε σχετικά μικρή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα (μ.ο. =7,34 δευτ., sd =3,1).

6.2 Συζήτηση

Με βάση τα παραπάνω περιγραφικά δεδομένα καθίσταται δυνατή η καλύτερη κατανόηση των σημαντικών 
συμβάντων της προσπέρασης σε σχέση με τις στρατηγικές προσπέρασης που υιοθετήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλληλουχία των επιμέρους κριτηρίων μέτρησης (Σχήμα  ). 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, στη φάση της προετοιμασίας προσπέρασης οι στρατηγικές της 

επιταχυνόμενης προσπέρασης και του καβαλικέματος φαίνεται να είναι ισοδύναμες τόσο από την άποψη της 

χρονικής διάρκειας προετοιμασίας του ελιγμού όσο και από την άποψη του χρονικού διαστήματος που προηγείται 

πριν την έναρξη του ελιγμού, κατά το οποίο οι οδηγοί μπορεί να χρησιμοποιούν κάποιο σινιάλο επικοινωνίας 

προς τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος. Μάλιστα, τα χρονικά αυτά διαστήματα διαφοροποιούνται 

αρκετά από τα αντίστοιχα διαστήματα που παρατηρούνται στη στρατηγική της ιπτάμενης προσπέρασης.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγραφικά δεδομένα αναφορικά με το ποσοστό των οδηγών που 

χρησιμοποίησαν κάποιο σινιάλο επικοινωνίας προς τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος (π.χ. φώτα, 

φλας), προκύπτει ότι οι στρατηγικές της ιπτάμενης προσπέρασης και του καβαλικέματος είναι ισοδύναμες 

μεταξύ τους, δηλαδή, πάνω από το 75% των οδηγών χρησιμοποιούν κάποιο σινιάλο επικοινωνίας, ενώ στην 

στρατηγική της επιταχυνόμενης προσπέρασης κάποιο σινιάλο επικοινωνίας χρησιμοποιείται, μόλις, από το 46% 

των οδηγών 

Τα δύο παραπάνω ευρήματα υποδεικνύουν, ουσιαστικά, τη διαφορετική λειτουργική σημασία που αποκτά 

η χρήση των σινιάλων επικοινωνίας προς τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος ανάλογα με τη 

στρατηγική προσπέρασης. Με άλλα λόγια, στην ιπτάμενη προσπέραση οι οδηγοί, επειδή ακριβώς κινούνται 

με μεγάλη ταχύτητα από απόσταση, ενδεχομένως να βασίζονται στη χρήση αυτών των σινιάλων επικοινωνίας 

ή «συνεννόησης» ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η πρόθεσή τους έχει γίνει αντιληπτή από τον οδηγό του 

προπορευόμενου οχήματος. Αντίστοιχα, στη στρατηγική του καβαλικέματος, οι οδηγοί βασίζονται στα 

συγκεκριμένα σινιάλα επικοινωνίας ή «συνεννόησης» ώστε να αποτρέψουνε την ενδεχόμενη μη-παρατήρησή 

τους από τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος, καθώς ο τελευταίος βρίσκεται υπό την επίδραση ενός 

άλλου οχήματος που το προσπερνά. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση τη επιταχυνόμενης προσπέρασης 
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οι οδηγοί φαίνεται να βασίζονται λιγότερο σε αυτά τα «τυπικά» σινιάλα επικοινωνίας, επειδή ακριβώς έχει 

προηγηθεί μια διαδικασία γνωστοποίησης της πρόθεσης τους για προσπέραση προς τον οδηγό του 

προπορευόμενου οχήματος, χρησιμοποιώντας κατά βάση σαν μέσο συνεννόησης την πορεία και τοποθέτησή 

τους στην οδό.

Από αυτό το κρίσιμο συμβάν και έπειτα, δηλαδή μετά τη συνεννόηση του οδηγού που επιχειρεί να προβεί 

σε προσπέραση με τον οδηγό του προπορερεύομενου οχήματος, αρχίζουν να αναδύονται πιο ξεκάθαρα 

δυο διακριτά μοτίβα ροής εξέλιξης τα οποία χαρακτηρίζουν τις στρατηγικές επιταχυνόμενης και ιπτάμενης 

προσπέρασης. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της επιταχυνόμενης προσπέρασης οι οδηγοί βρίσκονται σε μικρή απόσταση από 

το προπορευόμενο όχημα (d1), τη στιγμή έναρξης του ελιγμού. Το γεγονός αυτό συμβάλλει με τη σειρά του στο 

προσπερνόν όχημα να έχει χαμηλή σχετική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, καθώς, βρίσκεται ακόμα 

σε επιτάχυνση. Επίσης, οι οδηγοί που επιτελούν επιταχυνόμενη προσπέραση τείνουν γενικά να εισέρχονται 

στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας σε μικρή απόσταση μπροστά από το προσπερνόμενο όχημα (d2). Τα 

παραπάνω γεγονότα είναι μάλλον αναμενόμενα, αναλογιζόμενοι πως η επιταχυνόμενη προσπέραση είναι εξ’ 

ορισμού προϊόν μίας περιόδου προσαρμογής στην ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος και ενδεχομένως 

ακολούθησής του, το οποίο δικαιολογεί την τάση τήρησης μικρών αποστάσεων από το προπορευόμενο όχημα 

και κατ’ επέκταση την τήρηση μικρής σχετικά ταχύτητας ως απόρροια της μικρής απόστασης.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της ιπτάμενης προσπέρασης, οι οδηγοί βρίσκονται σε μεγάλη 

απόσταση από το προπορευόμενο όχημα (d1), τη στιγμή έναρξης του ελιγμού. Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει 

στο προσπερνόν όχημα να σημειώνει υψηλή σχετική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της προσπέρασης. Επίσης, οι 

οδηγοί που επιτελούν ιπτάμενη προσπέραση τείνουν γενικά να εισέρχονται στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας 

σε μεγάλη απόσταση μπροστά από το προσπερνόμενο όχημα (d2). Όπως και παραπάνω, η συγκεκριμένη ροή 

εξέλιξης είναι αναμενόμενη αναλογιζόμενοι πως για να είναι σε θέση ένας οδηγός να κάνει ιπτάμενη προσπέραση 

είναι αναγκαία η μη προσαρμογή της ταχύτητάς του στην ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος, το οποίο 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της τήρησης μεγάλων αποστάσεων από το προπορευόμενο όχημα. 

Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει η περίπτωση του ελιγμού που αναφέρεται ως καβαλίκεμα. Σε αυτόν τον 

ελιγμό υπάρχουν κάποιες ομοιότητες με την επιταχυνόμενη προσπέραση ως προς την περίοδο προσαρμογής 

στην ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος, μόνο που, ο αντικειμενικός στόχος είναι η ακολούθηση του 

προπορευόμενου οχήματος που ήδη προσπερνά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τήρηση μιας ενδιάμεσης 
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απόστασης (συγκριτικά με τις αποστάσεις που καταγράφηκαν στην επιταχυνόμενη και στην ιπτάμενη 

προσπέραση) από το προπορευόμενο όχημα (d1), τη στιγμή έναρξης του ελιγμού. Επίσης, την τήρηση μιας 

ενδιάμεσης απόστασης (συγκριτικά με τις αποστάσεις που καταγράφηκαν στην επιταχυνόμενη και στην ιπτάμενη 

προσπέραση) από το προσπερνόμενο όχημα (d2), τη στιγμή επιστροφής στην αρχική λωρίδα, παρ’  ότι η 

σχετική ταχύτητα είναι σχεδόν ίδια με εκείνη που παρατηρείται στην επιταχυνόμενη προσπέραση.

Στην πραγματικότητα, όμως, η απόσταση εγγύτητάς του ανταποκρίνεται στο προσπερνόν-προπορευόμενο 

όχημα που είναι έτοιμο να προβεί στον ελιγμό της προσπέρασης και όχι στο προσπερνούμενο-προπορευόμενο 

όχημα. Καθώς η επιδίωξη είναι η τήρηση μιας ασφαλούς απόστασης ακολούθησης από το προσπερνόν-

προπορευόμενο όχημα τόση ώστε, ο οδηγός να μπορεί να επωφελείται του μονοπατιού μετακίνησης που 

ανοίγει το προσπερνόν-προπορευόμενο, αλλά ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύει με το ενδεχόμενο νωτιαιο-

μετωπικής πρόσκρουσης σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης. Αντίστοιχα, η φαινομενική ομοιότητα μεταξύ 

της επιταχυνόμενης προσπέρασης και του καβαλικέματος ως προς τη σχετική ταχύτητα κατά τη διάρκεια του 

ελιγμού είναι μάλλον παραπλανητική καθώς πρόκειται για την ταχύτητα ακολούθησης του προσπερνόν-

προπορευόμενο. Συνεπώς, η τηρούμενη απόσταση (d1) είναι μεγαλύτερη προκειμένου να ακολουθήσει την 

πορεία του οχήματος το οποίο ανοίγει το μονοπάτι μετακίνησης μέσω του ελιγμού του. Λόγω της ακολούθησης, 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη δυνατότητα να εισέλθει στην αρχική λωρίδα σε μεγαλύτερη απόσταση (d2) 

συγκριτικά  με την απόσταση που τηρείται στην επιταχυνόμενη προσπέραση.

Ένα τελευταίο στοιχείο που επιδέχεται διττής ερμηνείας αποτελεί η διάρκεια του ελιγμού της προσπέρασης, 

η οποία, όπως φαίνεται από το συνολικό διάγραμμα κρίσιμων συμβάντων, σημειώνει τις ίδιες σχεδόν τιμές 

και για τις τρεις επιτελούμενες στρατηγικές προσπέρασης. Το παραπάνω εύρημα από μία άποψη φαντάζει 

αρκετά λογικό διότι μπορεί να επεξηγηθεί μέσω των βασικών χαρακτηριστικών, της εκάστοτε στρατηγικής, που 

αναδύθηκαν από τα παραπάνω. Αναλυτικότερα, κατά την ιπτάμενη προσπέραση διακρίνεται η χρήση μεγάλων 

αποστάσεων εγγύτητας από το προπορευόμενο όχημα (d1) και υψηλής σχετικής ταχύτητας, αντιστρόφως 

στην επιταχυνόμενη στρατηγική διακρίνεται η χρήση μικρών αποστάσεων εγγύτητας (d1) και χαμηλής σχετικής 

ταχύτητας. Δηλαδή, ο οδηγός που υιοθετεί την ιπτάμενη στρατηγική διανύει μεγάλη απόσταση  με μεγάλη 

ταχύτητα ενώ ο οδηγός που υιοθετεί την επιταχυνόμενη στρατηγική διανύει αρκετά μικρότερη απόσταση με 

χαμηλότερη, όμως, ταχύτητα. Αντισταθμίζονται κατά αυτόν τον τρόπο οι διάφορες αποκλίσεις στη χρονική 

διάρκεια του ελιγμού παρουσιάζοντας παρόμοιες τιμές και στις δύο στρατηγικές.
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Από τα παραπάνω δημιουργείται η εντύπωση ότι από τη στιγμή που ο οδηγός υιοθετεί μία συγκεκριμένη 

στρατηγική προσπέρασης τα επιμέρους συμβάντα που έχουν αναγνωριστεί είναι απλώς το αποτέλεσμα 

φυσικών νόμων. Ωστόσο, μία τέτοια θεώρηση δε λαμβάνει υπόψη τις δυναμικές μεταβολές του οδικού και 

κυκλοφοριακού περιβάλλοντος.

Από την ανάλυση των βίντεο των περιστατικών προσπέρασης προέκυψε ότι η αναγνώριση υιοθέτησης 

μίας στρατηγικής προσπέρασης δεν προδιαγράφει επακριβώς, ούτε τον τρόπο εξέλιξης του ελιγμού της 

προσπέρασης, ούτε τον τρόπο έκβασής της. 

Στα 45 συνολικά περιστατικά προσπέρασης που εξετάστηκαν παρατηρήθηκε ότι, σε 11 περιστατικά γίνεται 

πολύ μεγάλη μετατόπιση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε 9 περιστατικά γίνεται διαμοιρασμός λωρίδας σε 

συνδυασμό με διακοπή (lane sharing & cut-in), σε 5 περιστατικά γίνεται διαμοιρασμός λωρίδας σε συνδυασμό 

με σπρώξιμο (lane sharing & pushing), ενώ σε 20 περιστατικά γίνεται μόνο διαμοιρασμός λωρίδας. 

Εξετάζοντας τα παραπάνω περιστατικά σε σχέση με τις τρεις στρατηγικές προσπέρασης προκύπτει ότι:

 • στην επιταχυνόμενη προσπέραση σε 5 περιστατικά γίνεται πολύ μεγάλη μετατόπιση στο αντίθετο ρεύμα 
κυκλοφορίας, σε 7 περιστατικά γίνεται διαμοιρασμός λωρίδας σε συνδυασμό με διακοπή (lane sharing & cut-in), 
σε 5 περιστατικά γίνεται διαμοιρασμός λωρίδας σε συνδυασμό με σπρώξιμο (lane sharing & pushing), ενώ σε 11 
περιστατικά γίνεται μόνο διαμοιρασμός λωρίδας.

 • στην περίπτωση της ιπτάμενης στρατηγικής σε 4 περιστατικά γίνεται πολύ μεγάλη μετατόπιση στο αντίθετο 
ρεύμα κυκλοφορίας, σε 2 περιστατικά γίνεται διαμοιρασμός λωρίδας σε συνδυασμό με διακοπή (lane sharing & 
cut-in), σε 0 περιστατικά γίνεται διαμοιρασμός λωρίδας σε συνδυασμό με σπρώξιμο (lane sharing & pushing), 
ενώ σε 6 περιστατικά γίνεται μόνο διαμοιρασμός λωρίδας.

 • στην περίπτωση της στρατηγικής του καβαλικέματος σε 2 περιστατικά γίνεται πολύ μεγάλη μετατόπιση στο 
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε 0 περιστατικά γίνεται διαμοιρασμός λωρίδας σε συνδυασμό με διακοπή (lane 
sharing & cut-in), σε 0 περιστατικά γίνεται διαμοιρασμός λωρίδας σε συνδυασμό με σπρώξιμο (lane sharing & 
pushing), ενώ σε 3 περιστατικά γίνεται μόνο διαμοιρασμός λωρίδας

Από τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα, δεν διαφαίνεται κάποια συστηματικότητα αναφορικά με τον τρόπο 

εξέλιξης και έκβασης του ελιγμού της προσπέρασης στις τρεις στρατηγικές. Από την ανάλυση των βίντεο, 

ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι στις περιπτώσεις διαμοιρασμού λωρίδας με αντίθετα διερχόμενα οχήματα χωρίς 

διακοπή, υπήρχε «συνέναινεση» από την πλευρά του οδηγού του απέναντι διερχόμενου οχήματος. Με άλλα 

λόγια, ο οδηγός του απέναντι διερχόμενου οχήματος προέβη σε πλευρική μετατόπιση στη δεξιά πλευρά της 

οδού, καθιστώντας κατά αυτό τον τρόπο εφικτή την κίνηση του προσπερνόντος οχήματος ανάμεσα στο απένατι 

διερχόμενο όχημα και στο προσπερνόεμνο όχημα. Από τις υπάρχουσες βιντεο-καταγραφές δεν καθίσταται 

δυνατό να προσδιορίστούν ούτε τα σινιάλα επικοινωνίας που ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί αλλά ούτε 
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και η χρονική στιγμή κατά την οποία έλαβαν χώρα (εάν και εφόσον ισχύει αυτό). Παραμένει ωστόσο ως υπόθεση 

εργασίας το ενδεχόμενο να υφίσταται κάποια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του οδηγού που προσπερνά και του 

οδηγού που κινείται στο αντίθετο ρεύξμα κυκλοφορίας, το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί σε μια επόμενη 

μελέτη.  



Κεφάλαιο 7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

-Συμπεράσματα-
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7.1 Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη, αναφορικά με την πραγματοποίηση του ελιγμού της προσπέρασης, είχε ως σημείο αφετηρίας 

την παρατήρηση ολόκληρου του περιστατικού της προσπέρασης στο φυσικό πεδίο δράσης της. Στις μέχρι τώρα 

προηγούμενες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, σημείο αφετηρίας για τη μελέτη του ελιγμού της προσπέρασης 

αποτελούσε η στιγμή έναρξης του ελιγμού. 

Η εν γενείς υπόθεση αυτών των μελετών είναι πως η εκτίμηση του οδηγού σχετικά με τη δυνατότητα προσπέρασης 

απέναντι σε αντίθετα διερχόμενο όχημα είναι προϊόν μίας μοναδιαίας στιγμής και βασίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στην εκτίμησης της χωρό χρονικής απόστασης του διαθέσιμου πεδίου μετακίνησης. Ωστόσο, από τις ίδιες μελέτες 

προκύπτει ότι η οι οδηγοί γενικά αδυνατούν να προβούν σε ορθή αντιληπτική εκτίμηση της χωρο-χρονικής εγγύτητας 

των απέναντι διερχομένων οχημάτων.

Επίσης, από την ανάλυση των περιστατικών προσπέρασης που συλλέχθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει 

ότι η λήψη απόφασης για την έναρξη ελιγμού προσπέρασης, καθώς επίσης και η λήψη απόφασης για τον τρόπο 

επιτέλεσης του ελιγμού της προσπέρασης, ενδεχομένως να μην βασίζονται μόνο στην αντιληπτική εκτίμηση του 

οδηγού αναφορικά με τα διαθέσιμα χωρο-χρονικά περιθώρια σε σχέση με τους υπολοίπους χρήστες της οδού τη 

στιγμή της έναρξης. Καθώς, ο βαθμός επικινδυνότητας των κυκλοφοριακών συνθηκών δεν αποτελεί το μοναδικό 

παράγοντα που επηρεάζει την αρχική απόφαση του οδηγού να προβεί σε ελιγμό προσπέρασης, ενώ βρίσκεται σε 

μικρή χρονική απόσταση από το αντίθετα διερχόμενο όχημα.

Διερευνώντας άλλους πιθανούς παράγοντες που ενδεχομένως να επηρεάζουν τη λήψη απόφασης του οδηγού 

για την έναρξη ελιγμού προσπέρασης καθώς επίσης και τη λήψη απόφασης για τον τρόπο επιτέλεσης του ελιγμού 

της προσπέρασης, παρατηρήθηκε ότι ένας από του σημαίνοντες παράγοντες είναι η συνεννόηση του οδηγού του 

οχήματος που προσπερνά με τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος. Η συνεννόηση αυτή λαμβάνει χώρα 

στο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη του ελιγμού και πραγματοποιείται μέσω της χρήσης κάποιων στοιχειωδών 

σινιάλων επικοινωνίας από την πλευρά του οδηγού που επιθυμεί να προσπεράσει και της εκδήλωσης πρόθεσης από 

την πλευρά του οδηγού του προπορευόμενου οχήματος, 

Οι παραπάνω συνεννοήσεις σε συνδυασμό με τις μεταβολές του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος και την 

ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από τον οδηγό του αντίθετα διερχόμενου οχήματος αποτελούν πολύ πιο ισχυρές 

ενδείξεις για τη δυνατότητα πραγματοποίησης του ελιγμού αλλά και επιστροφής στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας 

σε αντίθεση με κάποια σχετική αντιληπτική εκτίμηση.
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Συνεπώς, το πιο σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης μελέτης έγκειται στην αναγνώριση των συγκεκριμένων 

συνεννοήσεων, η οποία διανοίγει νέα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τις μεθόδους που υιοθετούν οι οδηγοί 

για να αντισταθμίσουν τους αντιληπτικούς τους περιορισμούς.

Επίσης, το μεθοδολογικό υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε συμβάλλει προς την ανάπτυξη νέων ερευνητικών 

εργαλείων για τη μελέτη του έργου της προσπέρασης  διασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικολογική εγκυρότητα των 

μετρήσεων σε σχέση με τις έρευνες σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα (εργαστηριακές μελέτες, προσομοιωτές). 

Τέλος, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού τα οποία 

δε θα περιορίζονται στην παροχή χωρο χρονικών πληροφοριών.νέες ερευνητικές κατευθύνσεις για τη μελέτη 

του φαινομένου της προσπέρασης οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση υποβοήθησης 

των οδηγών.
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Π.1 Μετρική απόστασης εγγύτητας (d1) 

Για την εύρεση της εγκύτητας του προσπερνόντος οχήματος με το προπορευόμενο κάτα τη στιγμή έναρξης 

του ελιγμού όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 (Μέθοδος) έγινε η χρήση του φαινομένου της στερεοσκοπίας.  

Για να είναι διαχειρήσιμα τα αποτελέσμτα των καταγραφών ορίστηκε η γωνία κλισης των καμερών, καθώς και 

η μεταξύ απόσταση των φακών τους. Με ορισμένες την κλίση και την απόσταση των φακών των καμερών 

πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικοί έλεγχοι για τον ορισμό του σημείου σύμπτωσής των ειδώλων τους, όπως 

επίσης, ελέγχθηκε κι ένα εύρος τιμών αποστάσεων πριν και μετά την σύμπτωση. Το παραπάνω ήταν αναγκαίο 

για να οριστούν με περισσότερη ακρίνεια οι αποστάσεις εγγύτας.

Αφού ελέγχθηκαν οι αποστάσεις από τα 4 έως τα 14 μέτρα ανά 2 μέτρα τα δεδομένα περάστηκαν στον 

υπολογιστή ώστε να δημιουργηθεί μια μετρητική διάταξη για τις αποστάσεις. Το σκεπτικό ήταν το εξής: αν στα 4 

μέτρα τα είδωλα στις δύο κάμερες είχαν απόσταση 2 pixel, τότε αναλόγως, κατά την ανάλυση των καταγραφών 

μετά το πείραμα, η διαφορά 2 pixel μεταξύ των ειδώλων των οχημάτων θα σήμαινε απόσταση εγγύτητας 4 

μέτρων. Μετρώντας τις αντιστοιχίες ανάμεσα στις μετρούμενες, κατά, την πιλοτική μελέτη αποστάσεις και τις 

διαφορές σε pixel δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα για τη δυνατότητα μέτρησης και άλλων ενδιάμεσων τιμών. Το 

διάγραμμα στον κάθετο άξονά του είχε τιμές της διαφοράs pixel μεταξύ των ειδώλων σε ορισμένη απόσταση 

και στο οριζόντιο αποστάσεις μέχρι τα 19 μέτρα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το k4-k2 αποτελεί 

κωδικοποίηση της διαφοράς των δύο πίσω καμερών που υποδηλώνει τον τρόπο αφαίρεσης των pixel.

Σχήμα 32: Διάγραμμα απόστασης- διαφορά pixel για εύερεση απόστασης εγγύτητας με το προπορευόμενο τη στιγμή έναρξης του ελιγμού.
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Π.2 Διάγραμμα Ροής

Η αποτύπωση των περιστατικών κάτα τη φάση της ανάλυσης των δεδομένων σε αρχικό στάδιο έγινε με 

τη βοήθεια ενός διαγράμματος ροής, το οποίο έχει επεξηγηθεί στο κεφάλαιο 5 (Επεξεργασία δεδομένων). 

Παρακάτω παρατίθεται το υπόμνημά του για τη διευκόλυνση της ανάγνωσής του, η επεξήγηση ενός περιστατικού,  

καθώς και οι συνολικές αποτυπώσεις των περιστατικών.

Σχήμα 33: Υπόμνημα διαγραμμάτων ροής.

Σχήμα 34: Επεξήγηση αποτύπωσης περιστατικού προσπέρασης στο διάγραμμα ροής.
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12:06:09

08:04:12

24:07:05

24:07:05
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9m

8.5m



99

Περιστατικό  .43.

Περιστατικό  .44.

11m

d>15m

6m

13m

d<5m

d<m
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Περιστατικό  .54.

Περιστατικό  .53.

Περιστατικό  .52.

Περιστατικό  .51.

Περιστατικό  .55.

Περιστατικό  .50.

Περιστατικό  .49.

Περιστατικό  .48.

Περιστατικό  .47.

Περιστατικό  .46.

Περιστατικό  .45.

10m

12m

d<5m

6m

9m

d<5m

8.5m

9m

14m

d<5m

12m
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Περιστατικό  .64.

Περιστατικό  .63.

Περιστατικό  .62.

Περιστατικό  .61.

Περιστατικό  .60.

Περιστατικό  .59.

Περιστατικό  .58.

Περιστατικό  .57.

Περιστατικό  .56.

14m

9m

d<5m

5m

13m

d<5m

5m

9m

d<5m
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Π.3 Μετρική απόστασης εγγύτητας (d2)

Λόγω της πλάγιας κίνησης που ακολουθεί το όχημα που προσπερνά κατά την επιστροφή του στην αρχική 

λωρίδα, για τον προσδιορισμό της στιγμής λήξης του ελιγμού ήταν αναγκαία η εύρεση ενός αντικειμενικού 

κριτηρίου για την παραγωγή αξιόπιστων συγκρίσεων και μετρήσεων. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε μία 

μετρική διάταξη για τον υπολογισμό της απόστασης εγγύτητας του οχήματος που προσπερνά μπροστά από το 

προσπρνόμενο όχημα, κατά την επιστροφή του στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Για τη μετρική αυτή λήφθηκε υπόψη το ύψος της κάμερας και το μήκος του οχήματος από τη μπροστινή κάμερα 

μέχρι την πινακίδα του, το οποίο ανταποκρίνεται στο «τυφλό» σημείο της καταγραφής της κάμερας. Βάσει 

αυτού του ύψους υπολογίστηκε η απόσταση που απέχουν τα αντικείμενα, καθώς μεταβάλλεται η οπτική τους 

ανά διαστήματα 5 μοιρών., όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Μετέπειτα, στο βίντεο της μπροστινής κάμερας, ορίστηκε ένας άξονας, προκειμένου  να οριστεί ένα σταθερό 

σημείο μέτρησης με βάση την κίνηση του οχήματος παρατήρησης, το οποίο υποδεικνύει τον άξονα διαμήκους 

απόστασης από το όχημα που προσπερνά, ωσάν να χρησιμοποιούνταν ένα laser απόστασης. Ακολούθως, 

μέσω της χρήσης ενός προσομοιωμένου περιβάλλοντος (με τη χρήση του προγράμματος Maxon Cinema4D), 

τοποθετήθηκαν τα πεδία αποστάσεων που υπολογίστηκαν παραπάνω και ο συγκεκριμένος άξονας ώστε να 

ανταποκρίνονται στην προοπτική της σκηνής της οδού.

Βάση των παραπάνω πεδίων εξετάστηκε σε ποιο χωρικό (απόσταση εγγύτητας από το προπορεόμανεο όχημα) 

και χρονικό σημείο ο πίσω δεξιός τροχός συναντούσε τη συγκεκριμένη ευθεία οπτικής της κάμερας. Παρακάτω 

παρατίθενται τα πεδία αποστάσεων, καθώς και σε ποιο υπάγεται τo κάθε περιστατικό.

Σχήμα 35: Μετρική απόστασης d2-αποστάσεις ανά διαστήματα 5 μοιρών.

Σχήμα 36: Πεδία 
αποστάσεων και άξονας 
σταθερής μέτρησης.
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Model

Pajero
meriva
focus i
mercedes van
renault van
rav 4
corolla
hyundai αγροτικο
Fiat punto
Μini
Yaris
elantra
VW Transporter
lancetti
Renault Kagoo
transit

vectra
Scenic
BMW 518
BMW X5
BMW 518 old

Α/A

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
16
17
18
21
29
30
32
39
40
41

D1/ colour space

μωβ
μπλε 
γαλάζιο 
γαλάζιο 
μωβ
μπλε 
κιτρινο
μωβ
μωβ 
μωβ 
μωβ 
μωβ 
μπλε 
πράσινο 
μωβ
μωβ
μωβ
γαλάζιο 
μωβ
κιτρινο
μωβ
γαλάζιο 

μωβ (9,95 έως 15,45μ) 

μπλε (7,2, έως 9,95μ)  

γαλάζιο (5,5 έως 7,2)  

πράσινο (4,4μ έως 5,5)  

κίτρινο (3,6μ έως 4,4μ) 

πορτοκαλί (3μ έως 3,6μ)

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

BMW 318
MERCEDES CLK 200
Audi TT
JEEP Cherokee
Ford Mondeo III
VW Golf
Ford Escort (80)
ALFA 145
NISSAN Primera
Toyota RAV 4 III
VW Passat I
Ford Mondeo I
VW Passat II
VW Passat IΙ
VW Jetta
Opel Astra new
Suzuki Swift
MERCEDES 180
Renault Laguna I
VW Passat II
SUBARU Forester
ΚΤΕΛ
ALFA 146

μωβ
μωβ
κιτρινο
μωβ
κιτρινο
μωβ
μπλε 
μπλε 
κιτρινο
γαλάζιο 
κιτρινο
μωβ
μωβ
μπλε 
κιτρινο
μπλε 
πράσινο 
κιτρινο
μωβ
πράσινο 
πορτοκαλι
μπλε 
μωβ

Εικόνα 9: Εύρεση πεδίου στο οποίο υπάγεται 
το κάθε περιστατικό. Τη στιγμή που ο πίσω δεξιός 
τροός του προσπερνούντος οχήματος πατήσει το 
νοητό σταθερό αξονα της κάμερας σημειώνεται το 
σημείο και αντιστοιχίζεται στο πεδίο που περιέχεται.

Πίνακας 5: Αντιστοίχιση χρωματικών 
περιοχών σε σχετικές αποστάσεις.

Πίνακας 6: Αντιστοίχιση 
περιστατικών στα πεδία 
απόστασεων.
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Π.4 Διάγραμμα Ροής Δεύτερου Επιπέδου Ανάλυσης

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα απεικονίστηκαν οι διάφορες συμπεριφορές των οδηγών σε σχέση με τη χώρο-

χρονική κατάσταση του οχήματος του οδηγού. Το διάγραμμα, επίσης, ακολουθείται και από έναν περιγραφικό 

πίνακα της κατάστασης που απεικονίζεται.

Αναλυτικότερα, οι βασικές σημαίνουσες στιγμές του διαγράμματος είναι: η στιγμή έναρξης του ελιγμού, 

η στιγμή που ο μπροστινός δεξιός τροχός του προσπερνόντος οχήματος βρίσκεται πάνω στην κεντρική 

διαγράμμιση της οδού, η στιγμή που φαίνεται το τελευταίο στιγμιότυπο τη δεξιάς πίσω κολώνας του οχήματος 

στην πίσω κάμερα, η στιγμή που φαίνεται το πρώτο στιγμιότυπο της δεξιάς μπροστά κολώνας του οχήματος 

στην μπροστινή κάμερα και η επιστροφή στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας σύμφωνα με τον υποθετικό 

σταθερό άξονα της μπροστινής κάμερας που ορίστηκε στο π.3 για τη μέτρηση εγγήτητας του προσπερνούντος 

με το προσπερνόμενο όχημα κατά την επιστροφή. Επίσης, εκτός από τις παρπάνω σημαίνουσες στιγμές στο 

διάγραμμα σημειώνονται και οι χρονικές στιγμές χρήσης σινιάλων επικοινωνίας, καθώς και η αρχική δεξιά 

μετατόπιση του προσπερνούντος οχήματος.

Ο περιγραφικός πίνακας εμπεριέχει αναλόγως των χρονικών διαστημάτων που σημειώνονται από το 

διάγραμμα, βάσει των σημαίνουσων, στιγμών τις διάφορες συμπεριφορές/ στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

οδηγοί κατά τη διάρκεια του ελιγμού της προσπέρασης.

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Επιστροφή
στη λωρίδα

Ξάκρισμα από
γραμμή ΛΕΑ

Φώτα

d1 d2

αναμονή για
ευθεία

φώτα1,6

φλας0,4

φώτα1,2

8mέναρξη ελιγμού0

ξακρισμα από μέση οδού1,5

11,6

4,0 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο0,5

δεξιά κολώνα πίσω4,1

δεξιά κολώνα πίσω1,9
Lane sharing
cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,2

αναμονή για
ευθεία

φώτα1,6

φλας0,4

φώτα1,2

8mέναρξη ελιγμού0

ξακρισμα από μέση οδού1,5

11,6

4,0 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο0,5

δεξιά κολώνα πίσω4,1

δεξιά κολώνα πίσω1,9
Lane sharing
cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,2

Σχήμα 37: Επεξήγηση 
αποτύπωσης περιστατικού στο 
διάγραμμα ροής δεύτερου 
επιπέδου ανάλυσης

Πίνακας 7: Περιγραφή περιστατικών βάσει 
του διαγράμματος ροής, λαμβάνοντας υπόψη 
τα χρονικά και χωρικά διαστήματα, καθώς και 
τις διακρινόμενες συμπεριφορές των οδηγών.
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11m 8,5m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

π ε ρ ι σ τ α τ ι κό 1: Mitsubishi 
Pajero

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Μεγάλη μετατόπιση αριστερά

Επιστροφή
στη λωρίδα

Ξάκρισμα
από ΛΕΑ

Αναμονή για ευθεία

Περιστατικό_1_Mitsubishi Pajero

Περιστατικό_2_Opel Meriva 

ξάκρισμα από ΛΕΑ0

11mέναρξη ελιγμού0

7,5

8,5 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,1

δεξιά κολώνα πίσω1,9

δεξιά κολώνα πίσω0,8 Μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά

κεντρική διαγράμμιση3,8

κοντά στη διαγράμμιση από απόσταση

ξάκρισμα από ΛΕΑ0

11mέναρξη ελιγμού0

7,5

8,5 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,1

δεξιά κολώνα πίσω1,9

δεξιά κολώνα πίσω0,8 Μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά

κεντρική διαγράμμιση3,8

κοντά στη διαγράμμιση από απόσταση

9,5m 10,5m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Ξάκρισμα από
γραμμή ΛΕΑ

Αναμονή – στένωμα οδού λόγω κώνων

Φώτα

Pushing

φώτα1,2

Αναμονή -
στένωμα
οδού λόγω
κώνων

ξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ3,6

9,5mέναρξη ελιγμού0

10,9

10,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο1,7

δεξιά κολώνα πίσω2,4

δεξιά κολώνα πίσω0,9
Lane sharing 
pushing

κεντρική διαγράμμιση1,1

κοντά στη διαγράμμιση από απόσταση / flying

φώτα1,2

Αναμονή -
στένωμα
οδού λόγω
κώνων

ξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ3,6

9,5mέναρξη ελιγμού0

10,9

10,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο1,7

δεξιά κολώνα πίσω2,4

δεξιά κολώνα πίσω0,9
Lane sharing 
pushing

κεντρική διαγράμμιση1,1

κοντά στη διαγράμμιση από απόσταση / flying
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Περιστατικό_3_Ford Focus I  

Περιστατικό_4_Mercedes (van)  

>15m 9,8m

Δεξιά
κολώνα

11 12 130 7 8 9 10 14

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

15 16

Κεντρική
διαγράμμιση

Μεγάλη μετατόπιση αριστερά
Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Ξάκρισμα από
ΛΕΑ

Ξάκρισμα στη
διαχωριστική

Αναμονή
για ευθεία

ξάκρισμα στη διαχωριστική0,4

ξάκρισμα από ΛΕΑ7,0

7mέναρξη ελιγμού0

13,1

9,8 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,1

δεξιά κολώνα πίσω3,2

δεξιά κολώνα πίσω1,0

Μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά
Lane sharing 

κεντρική διαγράμμιση0,4

ξάκρισμα στη διαχωριστική0,4

ξάκρισμα από ΛΕΑ7,0

7mέναρξη ελιγμού0

13,1

9,8 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,1

δεξιά κολώνα πίσω3,2

δεξιά κολώνα πίσω1,0

Μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά
Lane sharing 

κεντρική διαγράμμιση0,4

8,2m 3,3m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

17 18

Κεντρική
διαγράμμιση

Μεγάλη μετατόπιση αριστερά

Επιστροφή
στη λωρίδα

Ξάκρισμα από
ΛΕΑ

Cut-in

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Έναρξη επιτάχυνσης από απόσταση –
πολύ αργή!

ξάκρισμα από μέση οδού1,7

ξάκρισμα από ΛΕΑ3,8

8,2mέναρξη ελιγμού0

17,8

3,3 πορτοκμπροστά από προσπερνόμενο0,6

δεξιά κολώνα πίσω8,6

δεξιά κολώνα πίσω2,6

Μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά
cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,4

ξάκρισμα από μέση οδού1,7

ξάκρισμα από ΛΕΑ3,8

8,2mέναρξη ελιγμού0

17,8

3,3 πορτοκμπροστά από προσπερνόμενο0,6

δεξιά κολώνα πίσω8,6

δεξιά κολώνα πίσω2,6

Μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά
cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,4
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Περιστατικό_5_Renault (van)  

Περιστατικό_6_Toyota Rav4  

>15m 6,4m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Φώτα

Pushing

Φλας0,4

ξάκρισμα από μέση οδού1,2

>15mέναρξη ελιγμού0

6,2

6,4 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο0,7

δεξιά κολώνα πίσω1,9

δεξιά κολώνα πίσω0,3
Lane sharing 
pushing

κεντρική διαγράμμιση1,7

Επιτάχυνση από απόσταση

Φλας0,4

ξάκρισμα από μέση οδού1,2

>15mέναρξη ελιγμού0

6,2

6,4 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο0,7

δεξιά κολώνα πίσω1,9

δεξιά κολώνα πίσω0,3
Lane sharing 
pushing

κεντρική διαγράμμιση1,7

Επιτάχυνση από απόσταση

Προσέγγιση
– αναμονή
αντίθετα
διερχόμενα

επιτάχυνση από απόσταση2,6

ξάκρισμα από μέση οδού1,1

φλας0,5

7,2mέναρξη ελιγμού0

10,4

10,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο1,8

δεξιά κολώνα πίσω3,3

δεξιά κολώνα πίσω1,0
Lane sharing 
pushing

κεντρική διαγράμμιση0,1

acelarative

Προσέγγιση
– αναμονή
αντίθετα
διερχόμενα

επιτάχυνση από απόσταση2,6

ξάκρισμα από μέση οδού1,1

φλας0,5

7,2mέναρξη ελιγμού0

10,4

10,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο1,8

δεξιά κολώνα πίσω3,3

δεξιά κολώνα πίσω1,0
Lane sharing 
pushing

κεντρική διαγράμμιση0,1

acelarative

7,2m 10,5m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Επιτάχυνση

Φλας

Pushing

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Προσέγγιση –
Αναμονή αντίθετα διερχόμενα
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Περιστατικό_7_Toyota Corolla VII  

Περιστατικό_8_Ηyundai αγροτικό

11,3

17,5 μωβΜπροστά από προσπερνόμενο4,8

Δεξιά κολώνα πίσω3,5

Μεγάλη
μετατόπιση
αριστεράΔεξιά κολώνα πίσω1,0

κεντρική διαγράμμιση1,9

12mεναρξη ελιγμού0

Προσέγγιση
– αναμονή
αντίθετα
διερχόμεναξακρισμα από μεση οδου0,1

προσεγγιση – αναμονή αντίθετα διερχόμενα

11,3

17,5 μωβΜπροστά από προσπερνόμενο4,8

Δεξιά κολώνα πίσω3,5

Μεγάλη
μετατόπιση
αριστεράΔεξιά κολώνα πίσω1,0

κεντρική διαγράμμιση1,9

12mεναρξη ελιγμού0

Προσέγγιση
– αναμονή
αντίθετα
διερχόμεναξακρισμα από μεση οδου0,1

προσεγγιση – αναμονή αντίθετα διερχόμενα

Αναμονή
ευθεία & 
αντίθετα
διερχόμενα

επιτάχυνση από απόσταση3,1

ξάκρισμα από μέση οδού1,5

<5mέναρξη ελιγμού0

8,9

4,4 πράσινομπροστά από προσπερνόμενο0,6

δεξιά κολώνα πίσω3,1

δεξιά κολώνα πίσω0,6
Lane sharing 
Cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,1

accelarative

Αναμονή
ευθεία & 
αντίθετα
διερχόμενα

επιτάχυνση από απόσταση3,1

ξάκρισμα από μέση οδού1,5

<5mέναρξη ελιγμού0

8,9

4,4 πράσινομπροστά από προσπερνόμενο0,6

δεξιά κολώνα πίσω3,1

δεξιά κολώνα πίσω0,6
Lane sharing 
Cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,1

accelarative

<5m 4,4m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Επιτάχυνση

Cut-in

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Αναμονή για ευθεία - αντίθετα διερχόμενα

12m 17,5 m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Μεγάλη μετατόπιση αριστερά

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Προσέγγιση από απόσταση –
αναμονή αντίθετα διερχόμενου

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Επιστροφή
στη λωρίδα
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Περιστατικό_10_Fiat Punto

Περιστατικό_11_Mini Cooper

>15m 12,5 m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Κοντινή προσπέραση από

τα πλάγια / Lane sharing?

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Προσέγγιση από απόσταση –
αναμονή αντίθετα διερχόμενου

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Φώτα Φώτα

Επιστροφή
στη λωρίδα

7,3

12,45 μωβ
Μπροστά από
προσπερνόμενο1,9

Δεξιά κολώνα πίσω2,0

Κοντινή
προσπέρασηΔεξιά κολώνα πίσω0,5

κεντρική διαγράμμιση1,9

ξακρισμα από μεση οδου0,5

φωτα0,4

>15mεναρξη ελιγμού0

αναμονή αντ.
διερχόμεναφωτα0,1

προσεγγιση με ταχύτητα από απόσταση

7,3

12,45 μωβ
Μπροστά από
προσπερνόμενο1,9

Δεξιά κολώνα πίσω2,0

Κοντινή
προσπέρασηΔεξιά κολώνα πίσω0,5

κεντρική διαγράμμιση1,9

ξακρισμα από μεση οδου0,5

φωτα0,4

>15mεναρξη ελιγμού0

αναμονή αντ.
διερχόμεναφωτα0,1

προσεγγιση με ταχύτητα από απόσταση

>15m 15,4 m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Κοντινή προσπέραση από τα πλάγια
Lane sharing?

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Προσέγγιση από απόσταση –
αναμονή αντίθετα διερχόμενου;

Ξάκρισμα από
γραμμή ΛΕΑ

Φλας

Επιστροφή
στη λωρίδα

φλας1,8

αναμονή
αντ.διερχόμεναξακρισμα από γραμμή ΛΕΑ0,1

10,0

15,4 μωβμπροστά από προσπερνόμενο2,1

δεξιά κολώνα πίσω2,6

Κοντινή
προσπέρασηδεξιά κολώνα πίσω1,4

κεντρική διαγράμμιση2,0

>15mεναρξη ελιγμού0

Προσέγγιση από απόσταση

φλας1,8

αναμονή
αντ.διερχόμεναξακρισμα από γραμμή ΛΕΑ0,1

10,0

15,4 μωβμπροστά από προσπερνόμενο2,1

δεξιά κολώνα πίσω2,6

Κοντινή
προσπέρασηδεξιά κολώνα πίσω1,4

κεντρική διαγράμμιση2,0

>15mεναρξη ελιγμού0

Προσέγγιση από απόσταση
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Περιστατικό_12_Toyota Yaris

Περιστατικό_13_Hyundai Elantra

>15m 10,5 m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Μεγάλη μετατόπιση αριστερά

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Προσέγγιση από απόσταση

Ξάκρισμα από
γραμμή ΛΕΑ

Φώτα

Επιστροφή
στη λωρίδα

Φλας

>15mέναρξη ελιγμού0

φώτα0,1

φλας0,6

ξακρισμα από γραμμή ΛΕΑ3,3

10,7

10,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο1,4

δεξιά κολώνα πίσω2,3

δεξιά κολώνα πίσω2,2

μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά

κεντρική διαγράμμιση0,8

Προσέγγιση από απόσταση

>15mέναρξη ελιγμού0

φώτα0,1

φλας0,6

ξακρισμα από γραμμή ΛΕΑ3,3

10,7

10,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο1,4

δεξιά κολώνα πίσω2,3

δεξιά κολώνα πίσω2,2

μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά

κεντρική διαγράμμιση0,8

Προσέγγιση από απόσταση

>15m 15,4 m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Κοντινή προσπέραση
από πλάγια

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Προσέγγιση από απόσταση

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Φλας

Επιστροφή
στη λωρίδα

>15mέναρξη ελιγμού0

φλας0

ξακρισμα από μέση οδού1,7

6,6

15,4 μωβμπροστά από προσπερνόμενο1,4

δεξιά κολώνα πίσω1,5

δεξιά κολώνα πίσω0,8

Kοντινή
προσπέραση
από τα
πλάγια

κεντρική διαγράμμιση1,2

Προσέγγιση από απόσταση-accelarative

>15mέναρξη ελιγμού0

φλας0

ξακρισμα από μέση οδού1,7

6,6

15,4 μωβμπροστά από προσπερνόμενο1,4

δεξιά κολώνα πίσω1,5

δεξιά κολώνα πίσω0,8

Kοντινή
προσπέραση
από τα
πλάγια

κεντρική διαγράμμιση1,2

Προσέγγιση από απόσταση-accelarative
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Περιστατικό_16_VW Transporter

8m 4 m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Προσέγγιση – αναμονή για ευθεία

Ξάκρισμα από
μέση οδού

ΦλαςΦώτα Φώτα

Lane sharing Cut-
in

αναμονή για
ευθεία

φώτα1,6

φλας0,4

φώτα1,2

8mέναρξη ελιγμού0

ξακρισμα από μέση οδού1,5

11,6

4,0 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο0,5

δεξιά κολώνα πίσω4,1

δεξιά κολώνα πίσω1,9
Lane sharing
cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,2

Προσέγγιση

αναμονή για
ευθεία

φώτα1,6

φλας0,4

φώτα1,2

8mέναρξη ελιγμού0

ξακρισμα από μέση οδού1,5

11,6

4,0 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο0,5

δεξιά κολώνα πίσω4,1

δεξιά κολώνα πίσω1,9
Lane sharing
cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,2

Προσέγγιση

Περιστατικό_18_Renault Kagoo  

>15m 5,7m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

13 14

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Ξάκρισμα από
γραμμή ΛΕΑ

Cut-inΠροσέγγιση από απόσταση

Φώτα

>15mέναρξη ελιγμού0

ξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ3,4

φώτα1,5

14,3

5,7 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο1,3

δεξιά κολώνα πίσω4,9

δεξιά κολώνα πίσω3,0
Lane sharing
cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,2

Προσέγγιση από απόσταση

>15mέναρξη ελιγμού0

ξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ3,4

φώτα1,5

14,3

5,7 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο1,3

δεξιά κολώνα πίσω4,9

δεξιά κολώνα πίσω3,0
Lane sharing
cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,2

Προσέγγιση από απόσταση
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Περιστατικό_21_Ford Transit (van)

11m 8,5m

Δεξιά
κολώνα

9 10 110 4 5 6 7 8 12

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

13

Κεντρική
διαγράμμιση

Ξάκρισμα στη
διαγράμμιση

Κοντινή προσπέραση από τα πλάγια

Επιστροφή
στη λωρίδα

Προσέγγιση από απόσταση

11mέναρξη ελιγμού0

ξάκρισμα στη διαχωριστική6,4

13,2

7,4 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,0

δεξιά κολώνα πίσω2,4

δεξιά κολώνα πίσω1,9
Κοντινή
προσπέραση

κεντρική διαγράμμιση1,5

κοντά στη διαγράμμιση από προηγούμενη προσπέραση

11mέναρξη ελιγμού0

ξάκρισμα στη διαχωριστική6,4

13,2

7,4 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,0

δεξιά κολώνα πίσω2,4

δεξιά κολώνα πίσω1,9
Κοντινή
προσπέραση

κεντρική διαγράμμιση1,5

κοντά στη διαγράμμιση από προηγούμενη προσπέραση

Περιστατικό_29_ (van)

>15m 8,5m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Ξάκρισμα στη
διαγράμμιση

Lane sharing Pushing

Επιστροφή
στη λωρίδα

>15mέναρξη ελιγμού0

ξακρισμα στη διαγράμμιση0,4

7,0

8,5 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,4

δεξιά κολώνα πίσω2,7

δεξιά κολώνα πίσω1,5
Lane sharing
pushing

κεντρική διαγράμμιση1,0

κοντά στη διαγράμμιση από προηγούμενη προσπέραση

>15mέναρξη ελιγμού0

ξακρισμα στη διαγράμμιση0,4

7,0

8,5 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,4

δεξιά κολώνα πίσω2,7

δεξιά κολώνα πίσω1,5
Lane sharing
pushing

κεντρική διαγράμμιση1,0

κοντά στη διαγράμμιση από προηγούμενη προσπέραση
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Περιστατικό_30_Opel Vectra

6,8m 10 m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Ξάκρισμα από
ΛΕΑ

Lane sharing Pushing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Αναμονή για ευθεία

κεντρική διαγράμμιση0,6

6,8 mέναρξη ελιγμού0

Αναμονή για
ευθεία

ξακρισμα από ΛΕΑ4,2

11,2

10,0 μοβμπροστά από προσπερνόμενο2,1

δεξιά κολώνα πίσω3,4

δεξιά κολώνα πίσω0,9
Lane sharing 
pushing

κεντρική διαγράμμιση0,6

6,8 mέναρξη ελιγμού0

Αναμονή για
ευθεία

ξακρισμα από ΛΕΑ4,2

11,2

10,0 μοβμπροστά από προσπερνόμενο2,1

δεξιά κολώνα πίσω3,4

δεξιά κολώνα πίσω0,9
Lane sharing 
pushing

Περιστατικό_32_Renault Scenic

12m 9,8m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Φώτα ΦώταΦλας

Αναμονή για ευθεία

Αναμονή για
ευθεία

φώτα0,8

φλας0,3

φώτα1,7

12mέναρξη ελιγμού0

8,6

9,8 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,5

δεξιά κολώνα πίσω2,6

δεξιά κολώνα πίσω0,9

Lane sharing

κεντρική διαγράμμιση0,8

κοντά στη διαγράμμιση από απόσταση

Αναμονή για
ευθεία

φώτα0,8

φλας0,3

φώτα1,7

12mέναρξη ελιγμού0

8,6

9,8 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,5

δεξιά κολώνα πίσω2,6

δεξιά κολώνα πίσω0,9

Lane sharing

κεντρική διαγράμμιση0,8

κοντά στη διαγράμμιση από απόσταση
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Περιστατικό_40_BMW X5  

Περιστατικό_41_BMW 518

13mέναρξη ελιγμού0

9,1

16,1 μωβμπροστά από προσπερνόμενο4,5

δεξιά κολώνα πίσω1,7

δεξιά κολώνα πίσω1,2
Lane sharing
following

κεντρική διαγράμμιση1,7

piggybacking

13mέναρξη ελιγμού0

9,1

16,1 μωβμπροστά από προσπερνόμενο4,5

δεξιά κολώνα πίσω1,7

δεξιά κολώνα πίσω1,2
Lane sharing
following

κεντρική διαγράμμιση1,7

piggybacking

13m 16 m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Αναμονή να
απομακρυνθεί το 39 

Επιστροφή
στη λωρίδα

Lane sharing –
Following 39

6m 9,8m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Φλας

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Προσέγγιση – Αναμονή αντίθετα διερχόμενα

κεντρική διαγράμμιση0,4

αναμονή
αντίθετα
διερχόμενα

φλας1,4

ξάκρισμα από μέση οδού4,8

6mέναρξη ελιγμού0

10,7

9,8 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,4

δεξιά κολώνα πίσω1,8

δεξιά κολώνα πίσω0,9

Lane sharing

Προσέγγιση με ταχύτητα από απόσταση

κεντρική διαγράμμιση0,4

αναμονή
αντίθετα
διερχόμενα

φλας1,4

ξάκρισμα από μέση οδού4,8

6mέναρξη ελιγμού0

10,7

9,8 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,4

δεξιά κολώνα πίσω1,8

δεξιά κολώνα πίσω0,9

Lane sharing

Προσέγγιση με ταχύτητα από απόσταση
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Περιστατικό_42_BMW 318

Περιστατικό_43_Mercedes CLK 180 

>15m 16,5m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Μεγάλη μετατόπιση αριστερά

Επιστροφή
στη λωρίδα

κεντρική διαγράμμιση2,9

>15mέναρξη ελιγμού0

9,0

16,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο3,1

δεξιά κολώνα πίσω1,6

δεξιά κολώνα πίσω1,4 Μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά

Αναμμένα φώτα – έχει προσπεράσει φορτηγό από μακριά

κεντρική διαγράμμιση2,9

>15mέναρξη ελιγμού0

9,0

16,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο3,1

δεξιά κολώνα πίσω1,6

δεξιά κολώνα πίσω1,4 Μεγάλη
μετατόπιση
αριστερά

Αναμμένα φώτα – έχει προσπεράσει φορτηγό από μακριά

11m 7 m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Αναμονή για ευθεία – αντίθετα διερχόμενα

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Αναμονή
ευθεία & 
αντίθετα
διερχόμεναξάκρισμα από μέση οδού4,4

11mέναρξη ελιγμού0

8,4

7,0 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο0,7

δεξιά κολώνα πίσω1,7

δεξιά κολώνα πίσω0,9

Lane sharing

κεντρική διαγράμμιση0,7

Σε στροφή

Αναμονή
ευθεία & 
αντίθετα
διερχόμεναξάκρισμα από μέση οδού4,4

11mέναρξη ελιγμού0

8,4

7,0 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο0,7

δεξιά κολώνα πίσω1,7

δεξιά κολώνα πίσω0,9

Lane sharing

κεντρική διαγράμμιση0,7

Σε στροφή
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Περιστατικό_44_Audi TT

Περιστατικό_45_Jeep Cherokee

<5m 7,2m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Φλας

Ξάκρισμα από
ΛΕΑ

ξάκρισμα από ΛΕΑ5,5

φλας0,5

κεντρική διαγράμμιση0,4

<5mέναρξη ελιγμού0

9,9

7,2 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο0,7

δεξιά κολώνα πίσω2,2

δεξιά κολώνα πίσω0,6

Lane sharing

Σε μικρή ευθεία

ξάκρισμα από ΛΕΑ5,5

φλας0,5

κεντρική διαγράμμιση0,4

<5mέναρξη ελιγμού0

9,9

7,2 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο0,7

δεξιά κολώνα πίσω2,2

δεξιά κολώνα πίσω0,6

Lane sharing

Σε μικρή ευθεία

12m 6,1m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Φλας ΦώταΦώτα

Αναμονή αντίθετα διερχόμενα

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,3

φώτα1,1

ξάκρισμα από μέση οδού1,1 Αναμονή
αντίθετα
διερχόμενα

φλας0,7

φώτα1,9

12mέναρξη ελιγμού0

9,7

6,1 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο0,7

δεξιά κολώνα πίσω2,0

δεξιά κολώνα πίσω1,9
Lane sharing 
cut-in

Κοντά στη διαγράμμιση από απόσταση

κεντρική διαγράμμιση0,3

φώτα1,1

ξάκρισμα από μέση οδού1,1 Αναμονή
αντίθετα
διερχόμενα

φλας0,7

φώτα1,9

12mέναρξη ελιγμού0

9,7

6,1 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο0,7

δεξιά κολώνα πίσω2,0

δεξιά κολώνα πίσω1,9
Lane sharing 
cut-in

Κοντά στη διαγράμμιση από απόσταση
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Περιστατικό_46_Ford Mondeo III

Περιστατικό_47_VW Golf  

<5m 7 m

Δεξιά
κολώνα

180 7 8 9 10 17 22

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

23

Ξάκρισμα στη
διαχωριστική

Επιστροφή
στη λωρίδα

Αναμονή
για ευθεία

24

Κεντρική
διαγράμμιση

ΦλαςΣτενή
ακολούθηση

Φώτα

19

Αναμονή για ευθεία –
αντίθετα διερχόμενα

στενή ακολούθηση6,9

ξάκρισμα στη διαχωριστική1,0
Αναμονή για
ευθεία – αντ
διερχόμενα

κεντρική διαγράμμιση1,2

Αναμονή για
ευθείαφλας0,9

φώτα7,5

<5μέναρξη ελιγμού0

23,4

7,0 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο1,1

δεξιά κολώνα πίσω3,1

δεξιά κολώνα πίσω1,7

στενή ακολούθηση6,9

ξάκρισμα στη διαχωριστική1,0
Αναμονή για
ευθεία – αντ
διερχόμενα

κεντρική διαγράμμιση1,2

Αναμονή για
ευθείαφλας0,9

φώτα7,5

<5μέναρξη ελιγμού0

23,4

7,0 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο1,1

δεξιά κολώνα πίσω3,1

δεξιά κολώνα πίσω1,7

14m 9,1m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Ξάκρισμα στη
διαχωριστική

Αναμονή να
απομακρυνθεί το 46 

Επιστροφή
στη λωρίδα

Φλας

Κεντρική
διαγράμμιση

Following

ξάκρισμα στη διαχωριστική0,6

φλας1,5

14mέναρξη ελιγμού0

8,4

9,1 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,2

δεξιά κολώνα πίσω2,2

δεξιά κολώνα πίσω1,8

Following

κεντρική διαγράμμιση1,1

Piggy-backing

ξάκρισμα στη διαχωριστική0,6

φλας1,5

14mέναρξη ελιγμού0

8,4

9,1 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,2

δεξιά κολώνα πίσω2,2

δεξιά κολώνα πίσω1,8

Following

κεντρική διαγράμμιση1,1

Piggy-backing
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Περιστατικό_48_Ford Escort 

Περιστατικό_49_Alfa 145 

9m 10,5m

Δεξιά
κολώνα

8 9 100 3 4 5 6 7 11

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

12

Κεντρική
διαγράμμιση

Επιστροφή
στη λωρίδα

Προσέγγιση με ταχύτητα
από απόσταση

13

Φλας Φώτα

Αναμονή για ευθεία

κεντρική διαγράμμιση1,1

φλας2,8

Προσέγγιση-
αναμονή
ευθείαςφώτα1,4

9mέναρξη ελιγμού0

13,5

10,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο3,3

δεξιά κολώνα πίσω2,8

δεξιά κολώνα πίσω2,1
Απότομη
επιτάχυνση

Kοντά στη διαγράμμιση από προηγούμενη προσπέραση

κεντρική διαγράμμιση1,1

φλας2,8

Προσέγγιση-
αναμονή
ευθείαςφώτα1,4

9mέναρξη ελιγμού0

13,5

10,5 μωβμπροστά από προσπερνόμενο3,3

δεξιά κολώνα πίσω2,8

δεξιά κολώνα πίσω2,1
Απότομη
επιτάχυνση

Kοντά στη διαγράμμιση από προηγούμενη προσπέραση

8,5m 5,5m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Ξάκρισμα από
γραμμή ΛΕΑ

Αναμονή να απομακρυνθεί το όχημα που προσπερνά

Επιστροφή
στη λωρίδα

Following

Φλας

Κεντρική
διαγράμμιση

κεντρική διαγράμμιση1,7

φλας2,3

Αναμονή
απομάκρυνσηςξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ1,9

8,5mέναρξη ελιγμού0

11,0

5,5 γαλάζιο
μπροστά από
προσπερνόμενο1,1

δεξιά κολώνα πίσω2,5

δεξιά κολώνα πίσω1,5

Following

Piggy-backing

κεντρική διαγράμμιση1,7

φλας2,3

Αναμονή
απομάκρυνσηςξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ1,9

8,5mέναρξη ελιγμού0

11,0

5,5 γαλάζιο
μπροστά από
προσπερνόμενο1,1

δεξιά κολώνα πίσω2,5

δεξιά κολώνα πίσω1,5

Following

Piggy-backing
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Περιστατικό_50_Nissan Primera

<5m 4,6m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Επιστροφή
στη λωρίδα

Αναμονή αντίθετα
διερχόμενα

Ξάκρισμα στη
διαχωριστική

Cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,8

ξάκρισμα στη διαχωριστική1,2
Αναμονή αντ. 
διερχόμενα

<5mέναρξη ελιγμού0

5,8

4,6 πράσινο
μπροστά από
προσπερνόμενο0,6

δεξιά κολώνα πίσω2,6

δεξιά κολώνα πίσω0,6

cut-in

Kοντά στη διαγράμμιση

κεντρική διαγράμμιση0,8

ξάκρισμα στη διαχωριστική1,2
Αναμονή αντ. 
διερχόμενα

<5mέναρξη ελιγμού0

5,8

4,6 πράσινο
μπροστά από
προσπερνόμενο0,6

δεξιά κολώνα πίσω2,6

δεξιά κολώνα πίσω0,6

cut-in

Kοντά στη διαγράμμιση

Περιστατικό_52_VW Passat II   

<5m 4,9m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Ξάκρισμα στη
διαχωριστική

Αναμονή να απομακρυνθεί το
όχημα που προσπερνά

Επιστροφή
στη λωρίδα

Following

Φλας

Κεντρική
διαγράμμιση

Pushing

Αναμονή
απομάκρυνσηςφλας2,8

κεντρική διαγράμμιση0,9

ξάκρισμα στη διαχωριστική1,1

<5mέναρξη ελιγμού0

9,1

4,9 πράσινο
μπροστά από
προσπερνόμενο0,8

δεξιά κολώνα πίσω2,4

δεξιά κολώνα πίσω1,1
Following 
pushing

Piggy-backing

Αναμονή
απομάκρυνσηςφλας2,8

κεντρική διαγράμμιση0,9

ξάκρισμα στη διαχωριστική1,1

<5mέναρξη ελιγμού0

9,1

4,9 πράσινο
μπροστά από
προσπερνόμενο0,8

δεξιά κολώνα πίσω2,4

δεξιά κολώνα πίσω1,1
Following 
pushing

Piggy-backing
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Περιστατικό_53_Ford Mondeo I

12m 4,2m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Επιστροφή
στη λωρίδα

Προσέγγιση με ταχύτητα
από απόσταση

Ξάκρισμα από
ΛΕΑ

Cut-in

κεντρική διαγράμμιση0,1

έναρξη ελιγμού0

ξάκρισμα από ΛΕΑ1,9

12m

6,1

4,2 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο0,3

δεξιά κολώνα πίσω2,1

δεξιά κολώνα πίσω1,7
Lane sharing 
cut-in

Σε στροφή – προσέγγιση με ταχύτητα από απόσταση

κεντρική διαγράμμιση0,1

έναρξη ελιγμού0

ξάκρισμα από ΛΕΑ1,9

12m

6,1

4,2 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο0,3

δεξιά κολώνα πίσω2,1

δεξιά κολώνα πίσω1,7
Lane sharing 
cut-in

Σε στροφή – προσέγγιση με ταχύτητα από απόσταση

Περιστατικό_54_FVW Passat II  

10m 5,5m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Επιστροφή
στη λωρίδα

Προσέγγιση με ταχύτητα
από απόσταση

Ξάκρισμα στη
διαχωριστική

Cut-in

Φλας

φλας1,2

ξάκρισμα στη διαχωριστική1,4

κεντρική διαγράμμιση0,1

έναρξη ελιγμού0 10m

5,8

5,5 πράσινομπροστά από προσπερνόμενο0,6

δεξιά κολώνα πίσω1,8

δεξιά κολώνα πίσω0,7

cut-in

Προσέγγιση από απόσταση με ταχύτητα

φλας1,2

ξάκρισμα στη διαχωριστική1,4

κεντρική διαγράμμιση0,1

έναρξη ελιγμού0 10m

5,8

5,5 πράσινομπροστά από προσπερνόμενο0,6

δεξιά κολώνα πίσω1,8

δεξιά κολώνα πίσω0,7

cut-in

Προσέγγιση από απόσταση με ταχύτητα
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Περιστατικό_55_VW Passat II

9m 4m

Δεξιά
κολώνα

8 9 100 1 2 3 4 7 11

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

12

Ξάκρισμα από
γραμμή ΛΕΑ

Επιστροφή
στη λωρίδα

Προσέγγιση με ταχύτητα
από απόσταση

13

Φλας Φώτα

Κεντρική
διαγράμμιση

Φλας

φώτα1,1

ξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ0,7

κεντρική διαγράμμιση0,4

φώτα2,1

φλας3,7

9mέναρξη ελιγμού0

13,4

4,0 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο0,5

δεξιά κολώνα πίσω3,7

δεξιά κολώνα πίσω1,2

Προσέγγιση με ταχύτητα από απόσταση

φώτα1,1

ξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ0,7

κεντρική διαγράμμιση0,4

φώτα2,1

φλας3,7

9mέναρξη ελιγμού0

13,4

4,0 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο0,5

δεξιά κολώνα πίσω3,7

δεξιά κολώνα πίσω1,2

Προσέγγιση με ταχύτητα από απόσταση

Περιστατικό_58_Suzuki Swift

5m 7,8m

Δεξιά
κολώνα

18 210 13 14 15 16 17 22

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

23

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Επιστροφή
στη λωρίδα

Αναμονή
για ευθεία

24

Φώτα

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharingFollowing

ξάκρισμα από μέση οδού2,3

ξάκρισμα από ΛΕΑ11,9

κεντρική διαγράμμιση0,3

Αναμονή για
ευθεία
Following

φώτα1,4

5mέναρξη ελιγμού0

23,9

7,8 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο1,6

δεξιά κολώνα πίσω5,1

δεξιά κολώνα πίσω1,3

Lane sharing

ξάκρισμα από μέση οδού2,3

ξάκρισμα από ΛΕΑ11,9

κεντρική διαγράμμιση0,3

Αναμονή για
ευθεία
Following

φώτα1,4

5mέναρξη ελιγμού0

23,9

7,8 γαλάζιομπροστά από προσπερνόμενο1,6

δεξιά κολώνα πίσω5,1

δεξιά κολώνα πίσω1,3

Lane sharing
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Περιστατικό_60_Renault Laguna

Περιστατικό_61_VW Passat II

13m 9,8m

Δεξιά
κολώνα

9 10 110 4 5 6 7 8

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

14 15

Ξάκρισμα από
ΛΕΑ

Αναμονή να απομακρυνθεί
το όχημα που προσπερνά

Επιστροφή
στη λωρίδα

Following

Φλας

Κεντρική
διαγράμμιση

φλας1,1

Αναμονή
απομάκρυνσης
οχήματοςξάκρισμα από ΛΕΑ4,4

13μέναρξη ελιγμού0

κεντρική διαγράμμιση0,9

14,8

9,8 μπλε
μπροστά από
προσπερνόμενο3,4

δεξιά κολώνα πίσω3,2

δεξιά κολώνα πίσω1,9

Following 

Piggy-backing

φλας1,1

Αναμονή
απομάκρυνσης
οχήματοςξάκρισμα από ΛΕΑ4,4

13μέναρξη ελιγμού0

κεντρική διαγράμμιση0,9

14,8

9,8 μπλε
μπροστά από
προσπερνόμενο3,4

δεξιά κολώνα πίσω3,2

δεξιά κολώνα πίσω1,9

Following 

Piggy-backing

5m 7,9m

Δεξιά
κολώνα

6 7 80 1 2 3 4 5 9

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

10 11

Κεντρική
διαγράμμιση

Επιστροφή
στη λωρίδα

Ακολούθηση – αναμονή
αντίθετα διερχόμενα

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Following
Αναμονή
αντ. 
Διερχόμενα

ξάκρισμα από μέση οδού2,0

κεντρική διαγράμμιση0,4

έναρξη ελιγμού0 5m

7,9

7,9 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,3

δεξιά κολώνα πίσω3,1

δεξιά κολώνα πίσω1,1

cut-in

Piggy-backing

Following
Αναμονή
αντ. 
Διερχόμενα

ξάκρισμα από μέση οδού2,0

κεντρική διαγράμμιση0,4

έναρξη ελιγμού0 5m

7,9

7,9 μπλεμπροστά από προσπερνόμενο1,3

δεξιά κολώνα πίσω3,1

δεξιά κολώνα πίσω1,1

cut-in

Piggy-backing
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Περιστατικό_62_SuBaru Forester

<5m 4,2m

Δεξιά
κολώνα

12 170 7 8 9 10 11 18

Έναρξη
ελιγμού

Δεξιά
κολώνα

19

Ξάκρισμα από
μέση οδού

Επιστροφή
στη λωρίδα

Αναμονή για ευθεία –
Προσέγγιση

20

Κεντρική
διαγράμμιση

Lane sharing

Ξάκρισμα από
γραμμή ΛΕΑ

Cut-in

Ξάκρισμα από μέση οδού1,9
Αναμονή για
ευθεία

ξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ7,7

<5μέναρξη ελιγμού0

κεντρική διαγράμμιση0,6

19,4

4,2 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο1,3

δεξιά κολώνα πίσω6,0

δεξιά κολώνα πίσω1,7
Lane sharing 
cut-in

Προσέγγιση

Ξάκρισμα από μέση οδού1,9
Αναμονή για
ευθεία

ξάκρισμα από γραμμή ΛΕΑ7,7

<5μέναρξη ελιγμού0

κεντρική διαγράμμιση0,6

19,4

4,2 κίτρινομπροστά από προσπερνόμενο1,3

δεξιά κολώνα πίσω6,0

δεξιά κολώνα πίσω1,7
Lane sharing 
cut-in

Προσέγγιση
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Π.5 Κλίμακα Κυκλοφοριακών Συνθηκών

Ο τρόπος υπολογισμού και αξιολόγησης των κυκλοφοριακών συνθηκών επεξηγήθηκε στο κεφάλαιο 5 

(Επεξεργασία δεδομένων). Παρακάτω, παρατίθεται η κατηγοριοποίηση αναλόγως του χρονικού περιθωρίου, 

καθώς, επίσης και η αξιολόγηση των συνθηκών (ορατότητα και αντίθετα διερχόμενο όχημα) του εκάστοτε 

περιστατικού στα δύο χρονικά στιγμιότυπα του ελιγμού της προσπέρασης, την έναρξη του ελιγμού και πρίν την 

υπέρβαση του προσπενούμενου οχήματος από το προπορευόμενο. 

Ορίστηκαν, λοιπόν, συνολικά 7 βαθμίδες επικινδυνότητας των κυκλοφοριακών συνθηκών, από την άποψη της 

ορατότητας, της εγγύτητας των αντίθετα διερχομένων οχημάτων και από την άποψη των δύο αυτών παραγόντων 

μαζί και η χρήση τους έγινε αναλόγως της ανάγκης της μέλετης (στις συσχτίσεις ή στο ακόλουθο μοντέλο 

εργασίας). Όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα, το χρονικό περιθώριο κάτω των 4 δευτ. αντιστοιχεί σε 

πολύ επικίνδυνες οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Χρονικό 
Περιθώριο

Κατηγορία
Συνθηκών

Κωδικοποίηση

0-4 δευτ. Πολύ 
Επικίνδυνες
Συνθήκες

1

5-9 δευτ. Επικίνδυνες
Συνθήκες

2

10-14 δευτ. Οριακά 
Επικίνδυνες
Συνθήκες

3

15-19 δευτ. Οριακές
Συνθήκες

4

20-24 δευτ. Οριακά Καλές
Συνθήκες

5

25-29 δευτ. Καλές
Συνθήκες

6

30-34 δευτ. Ιδανικές
Συνθήκες

7

Περιστατικά Κατάσταση Ι Κατάσταση ΙΙ

1 3 2

2 3 2

3 3 3

4 3 2

5 1 1

6 1 2

7 2 2

8 2    4

10 4  4

11 2 1

12 3 2

Πίνακας 8: Κλίμακα επικινδυνότητας 
οδικών και κυκλοφοριακών συνθηκών.
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13 2 2

16 4 2

17 7 4

18 7 7

21 3 2

29 1 3

30 1 3

32 3 3

39 7 7

40 7 7

41 4 4

42 3 2

43 5 4

44 2 2

45 2 2

46 3 2

47 2 1

48 4 3

49 4 3

50 1 1

51 2 1

52 1 1

53 2 1

54 2 1

55 7 6

56 1 1

57 7 5

58 3 2

59 2 3

60 3 2

61 4 1

62 2 1

63 6 3

64 6 6

Πίνακας 9: Αξιολόγηση των περιστατικών 
προσπέρασης βάσει της κλίμακας 
επικινδυνότητας σε δύο καταστάσεις του 
ελιγμού, όπου:
Η κατάσταση 1 αφορά στην έναρξη ελιγμού.
Η κατάσταση 2 αφορά σην υπέρβαση του 
προσπερνούμενου οχήματος.
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Π.6 Μοντέλο Εργασίας Προσπέρασης

Το μοντέλο εργασίας που παρατίθεται παρακάτω αποτελεί μία περιγραφή της δραστηριότητας του οδηγού 

που προσπερνάει και σχεδιάστηκε κάνοντας χρήση του βασικού τριγώνου S – X – O (Υποκείμενο – Τέχνημα 

– Αντικείμενο) της θεωρίας της Δραστηριότητας. Το τέχνημα (Χ) είναι έννοια του παρατηρητή και περιγράφει 

ένα διαμεσολαβητικό κατασκεύασμα του αντιδρώντος (S), ένα ιδεατό και αντικειμενικό εργαλείο το οποίο τον 

βοηθάει να κάνει κάτι (Ο).

Το συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας, ουσιαστικά, αφορά στην επικοινωνία κι  αλληλεπίδραση του οδηγού  του  

προσπερνόντος οχήματος με το περιβάλλον και τους άλλους χρήστες της οδού (συγκεκριμένα του οδηγού του 

προπορευόμενου οχήματος). Η όλη αλληλεπίδραση στοχεύει στην επίτευξη και ασφαλή κατάληξη του ελιγμού 

της προσπέρασης. 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο αναγνωρίζονται δύο καταστάσεις στις οποίες θέλει να βρεθεί ο οδηγός (αντικείμενα 

-στόχοι) και στις οποίες γίνεται λήψη απόφασης. Η μία αφορά στην έναρξη της προσπέρασης και η δεύτερη 

αφορά στην επιστροφή στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας. Επίσης, ορίζεται και μία πιο πρώιμη κατάσταση 

από αυτές τις δύο, όπου ο οδηγός αποκτά την πρόθεση να προσπεράσει και στη συγκεκριμένη κατάσταση 

σημειώνεται και η στρατηγική που υιοθετείται (ιπτάμενη, επιταχυνόμενη, καβαλίκεμα).

Τα Α΄ και Β΄( ή και C’, D’ ) που φαίνονται στο μοντέλο εργασίας συνιστούν τα συμπλέγματα τεχνημάτων που 

χρησιμοποιούν οι οδηγοί και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν: 

 • στην  πρώτη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο οδηγός, την αναμονή για ευθεία, την αναμονή αντίθετα 
διερχόμενων οχημάτων, την τοποθέτηση στο οδόστρωμα και την προσέγγιση με ταχύτητα κ.ο.κ. 

 • στη δεύτερη κατάσταση, το διαμοιρασμό λωρίδας, τη διακοπή, τη μεγάλη μετατόπιση αριστερά και το 
σπρώξιμο.

Ακολούθως παρατίθενται το υπόμνημα και όλα τα περιστατικά βάσει των όποιων εξήχθησαν τα συμπεράσματα:

S

X

O
Σχήμα 38: Βασικό τρίγωνο της 
θεωρίας της δραστηριότητας S-X-O.
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Strategy

Σχήμα 39: 
Υπόμνημα μοντέλου 
εργασίας.
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Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή για 
εμφάνιση ευθείας + Τοποθέτηση 
στην κεντρική διαγράμμιση από 
απόσταση

Β’ Σύμπλεγμα: Μεγάλη 
μετατόπιση αριστερά

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή για 
προσπέραση λόγου εμοδίων επί 
της οδού + Τοποθέτηση δίπλα 
στην κεντρική διαγράμμιση από 
απόσταση

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμός 
λωρίδας + Σπρώξιμο
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Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντρική διαγράμμιση 
+ Αναμονή για εμφάνιση ευθείας

Β’ Σύμπλεγμα: Μεγάλη 
μετατόπιση αριστερά + 
Διαμοιρασμός λωρίδας

A’ Σύμπλεγμα: Έναρξη 
επιτάχυνσης από απόσταση

Β’ Σύμπλεγμα: Μεγάλη 
μετατόπιση αριστερά + Διακοπή



130

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Έναρξη 
επιτάχυνσης από απόσταση + 
Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμός 
λωρίδας +  Σπρώξιμο

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
αντίθετα διερχόμενων οχημάτων 
+ Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμός 
λωρίδας +  Σπρώξιμο
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Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακές
Συνθήκες 4

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
αντίθετα διερχόμενων οχημάτων 
+ Αναμονή εμφάνισης ευθείας.

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμός 
λωρίδας +  Διακοπή

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
αντίθετα διερχόμενων οχημάτων

Β’ Σύμπλεγμα: Μεγάλη 
μετατόπιση αριστερά 
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Οριακές
Συνθήκες 4

Οριακές
Συνθήκες 4

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Ιπτάμενη Προσπέραση

Ιπτάμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
αντίθετα διερχόμενων οχημάτων 
+ Φώτα

Β’ Σύμπλεγμα: Κοντινή 
προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
αντίθετα διερχόμενων οχημάτων 
+ Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Κοντινή 
προσπέραση
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Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Ιπτάμενη Προσπέραση

Ιπτάμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
πάνω στην κεντρική διαγράμμιση 
+ Φώτα + Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Κοντινή 
προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντρική 
διαγράμμιση  + Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Μεγάλη 
μετατόπιση αριστερά
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Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακές
Συνθήκες 4

Οριακές
Συνθήκες 4

Ιδανικές
Συνθήκες 7

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή για 
εμφάνιση ευθείας + Φώτα + 
Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμός 
λωρίδας +  Διακοπή

A’ Σύμπλεγμα: Στενή 
ακολούθηση + Αναμονή για 
εμφάνιση ευθείας

Β’ Σύμπλεγμα: Διακοπή
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Ιδανικές
Συνθήκες 7

Ιδανικές
Συνθήκες 7

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Ιπτάμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
+ Φώτα

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας + Διακοπή

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
πάνω στην κεντική διαγράμμιση 
(από πρηγούμενη προσπέραση)

Β’ Σύμπλεγμα: Κοντινή 
προσπέραση
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Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Ιπτάμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
(από πρηγούμενη προσπέραση)

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας + Σπρώξιμο

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή για 
εμφάνιση ευθείας

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας + Σπρώξιμο
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Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Ιδανικές
Συνθήκες 7

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Ιδανικές
Συνθήκες 7

Ιπτάμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
+ Φώτα + Φλας + Αναμονή για 
εμφάνιση ευθείας

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
(από πρηγούμενη προσπέραση)

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας + Σπρώξιμο

C’ Σύμπλεγμα:  Διαμοιρασμό 
λωρίδας
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Οριακές
Συνθήκες 4

Ιδανικές
Συνθήκες 7

Ιδανικές
Συνθήκες 7

Οριακές
Συνθήκες 4

Καβαλίκεμα

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
απομάκρυνσης του μπροστινού 
προσπερνόντος οχήματος

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας + Ακολούθηση πορείας

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
αντίθετα διερχόμενων οχημάτων 
+ Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας
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Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Οριακές
Συνθήκες 4

Οριακά Καλές
Συνθήκες 5

Ιπτάμενη Προσπέραση

Ιπτάμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
(από πρηγούμενη προσπέραση)

Β’ Σύμπλεγμα: Μεγάλη 
μετατόπιση αριστερά

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
αντίθετα διερχόμενων οχημάτων 
+ Αναμονή εμφάνισης ευθείας.

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας
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Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
+ Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας

A’ Σύμπλεγμα: Φώτα + Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
αντίθετα διερχόμενων οχημάτων 
+ Φώτα

C’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας + Διακοπή
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9

12

10

11

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Καβαλίκεμα

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
απομάκρυνσης του μπροστινού 
προσπερνόντος οχήματος

Β’ Σύμπλεγμα: Ακολούθηση 
πορείας

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντρική 
διαγράμμιση

Β’ Σύμπλεγμα: Στενή 
ακολούθηση 

C’ Σύμπλεγμα: Απομάκρυνση 
από το προπορευόμενο + Φώτα 
+ Φλας

D’ Σύμπλεγμα: Κοντινή 
Προσπέραση
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Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Οριακές
Συνθήκες 4

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Οριακές
Συνθήκες 4

Καβαλίκεμα

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
απομάκρυνσης του μπροστινού 
προσπερνόντος οχήματος

Β’ Σύμπλεγμα: Ακολούθηση 
πορείας

A’ Σύμπλεγμα: οποθέτηση δίπλα 
στην κεντρική διαγράμμιση
 + Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
εμφάνισης ευθείας + Φλας

C’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας
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Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
+ Αναμονή αντίθετα 
διερχομένων

Β’ Σύμπλεγμα: Διακοπή

A’ Σύμπλεγμα: Φώτα

Β’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντρική 
διαγράμμιση
 + Αναμονή εμφάνισης ευθείας 
+ Φλας

C’ Σύμπλεγμα: Σπρώξιμο
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Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Ιπτάμενη Προσπέραση

Καβαλίκεμα

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
απομάκρυνσης του μπροστινού 
προσπερνόντος οχήματος

Β’ Σύμπλεγμα: Ακολούθηση 
πορείας + Σπρώξιμο

A’ Σύμπλεγμα:  Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμό 
λωρίδας + Διακοπή



145

Καλές
Συνθήκες 6

Ιδανικές
Συνθήκες 7

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Ιπτάμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα:  Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
+ Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Διακοπή

A’ Σύμπλεγμα:  Φώτα + Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Μεγάλη 
μετατόπιση αριστερά
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Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Οριακά Καλές
Συνθήκες 5

Ιδανικές
Συνθήκες 7

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα:  Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
+ Αναμονή αντίθετα 
διερχόμενων

Β’ Σύμπλεγμα: Μεγάλη 
μετατόπιση αριστερά

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
+ Φώτα

Β’ Σύμπλεγμα: Στενή 
ακολούθηση + Φώτα

C’ Σύμπλεγμα: Διακοπή



147

A

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Ακολούθηση + 
Φώτα

Β’ Σύμπλεγμα: Αναμονή για 
εμφάνιση ευθείας

C’ Σύμπλεγμα: Διαχωρισμός 
λωρίδας

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση 
+ Αναμονή αντίθετα 
διερχόμενων

Β’ Σύμπλεγμα: Αναμονή για 
εμφάνιση ευθείας

C’ Σύμπλεγμα: Διαχωρισμός 
λωρίδας
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Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Οριακές
Συνθήκες 4

Καβαλίκεμα

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Αναμονή 
απομάκρυνσης του μπροστινού 
προσπερνόντος οχήματος + 
Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Ακολούθηση 
πορείας

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση + 
Αναμονή αντίθετα διερχόμενων

Β’ Σύμπλεγμα: Διακοπή
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Επικίνδυνες
Συνθήκες 2

Πολύ Επικίνδυνες
Συνθήκες1

Οριακά Επικίνδυνες
Συνθήκες 3

Καλές
Συνθήκες 6

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

Επιταχυνόμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση  
+ Αναμονή αντίθετα 
διερχόμενων

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμός 
λωρίδας + Διακοπή

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση  
+ Στενή ακολούθηση

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμός 
λωρίδας + Σπρώξιμο
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Καλές
Συνθήκες 6

Καλές
Συνθήκες 6

Ιπτάμενη Προσπέραση

A’ Σύμπλεγμα: Τοποθέτηση 
δίπλα στην κεντική διαγράμμιση  
+ Φώτα + Φλας

Β’ Σύμπλεγμα: Διαμοιρασμός 
λωρίδας


