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Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής των φαινομένων
που αναδύονται κατά την κυκλοφορία οχημάτων σε διασταύρωση.
Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μια διερεύνηση της θεώρησης του οδηγικού έργου, από τις
πρώτες δεκαετίες της αυτοκίνησης μέχρι σήμερα. Επιπλέον, γίνεται μια ιστορική αναδρομή
των προσπαθειών μοντελοποίησης της οδηγικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα, μια διερεύνηση ενός τρόπου κατηγοριοποίησης τους. Τέλος, γίνεται μια πιο ειδική μελέτη ενός
πιο σύνθετου μοντέλου που ολοκληρώνει την έρευνα επάνω στη συμπεριφορά των οδηγών
μέχρι σήμερα. Ο σκοπός είναι η παρουσίαση της εξέλιξης των μοντέλων της συμπεριφοράς
των οδηγών, καθώς και το πλαίσιο το οποίο οδήγησε σε αυτή.
Στη συνέχεια γίνεται μια εποπτική θεώρηση της θέσης του οδηγού στην οδήγηση σήμερα,
μέσα από την υποβοήθηση και τον αυτοματισμό στην οδήγηση και ανάδειξη των τρόπων
παρέμβασης των σχεδιαστών συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, τη θέση του οδηγού κατά την παρουσία τέτοιων συστημάτων καθώς και το νομικό πλαίσιο πίσω από αυτή
την παρέμβαση.
Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάγκη για την έρευνα επάνω στην οδική ασφάλεια
και στην οδηγική συμπεριφορά. Ωστόσο, τα δεδομένα των ατυχημάτων δεν επαρκούν για
την μελέτη των παραπάνω και έτσι οι ερευνητές οδηγήθηκαν στην μελέτη των καταστάσεων ανταγωνισμού ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα για τα ατυχήματα, δημιουργώντας με
αυτόν τον τρόπο τις Τεχνικές Οδικών Καταστάσεων Ανταγωνισμού, οι οποίες και αναλύονται. Έπειτα γίνεται η παρουσίαση των μετρικών αξιολόγησης της σοβαρότητας των καταστάσεων αυτών, όπως προέκυψαν από την πολύχρονη ανάπτυξη των παραπάνω τεχνικών.
Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τρόποι παρατήρησης της οδηγικής συμπεριφοράς καθώς και
μέθοδοι αναγνώρισης μοτίβων σε αυτή.
Στο τέταρτο Κεφάλαιο περιγράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για λήψη των δεδομένων προς επεξεργασία. Αρχικά περιγράφεται ο τρόπος σχεδιασμού της έρευνας, ενώ στη
συνέχεια περιγράφεται το πλήθος που ερευνήθηκε καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για αυτή την έρευνα. Επίσης παρουσιάζεται η διαδικασία της έρευνας, όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, ενώ τέλος παρου-
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σιάζεται η πιλοτική έρευνα, βάσει της οποίας επικυρώθηκε η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός της τελικής έρευνας.
Ακολούθως περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των αρχικών δεδομένων, δηλαδή των
δεδομένων που προέκυψαν από την μέθοδο της καταγραφής βίντεο, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4. Η επεξεργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την επεξεργασία των αρχικών βίντεο με σκοπό την προετοιμασία τους ώστε να προκύψει ένα ενιαίο τελικό βίντεο από το οποίο θα εξαχθούν τα δεδομένα των εξαρτημένων μεταβλητών. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τον τρόπο επεξεργασίας του τελικού ενιαίου
βίντεο ώστε να εξαχθούν τα δεδομένα των εξαρτημένων μεταβλητών.
Στο έκτο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων έπειτα από την αρχική επεξεργασία τους. Αρχικά γίνεται
μια περιγραφή των δειγμάτων που λήφθηκαν ως περιστατικά, με τη χρήση της Περιγραφικής Στατιστικής. Έπειτα γίνεται ανάλυση της συσχέτισης του αριθμού παρατηρήσεων ανά
ημέρα, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων (reliability). Στη συνέχεια γίνεται
ανάλυση διακύμανσης για τη σύγκριση των διαφορών μεταξύ των δειγμάτων και ανάλυση
συσχέτισης για τον έλεγχο τυχόν συνάφειας στις επιμέρους εξαρτημένες μεταβλητές. Τα
αποτελέσματα αυτού του Κεφαλαίου δείχνουν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν
τη συμπεριφορά των οδηγών καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτή διαμορφώνεται κατά την συνάντηση των οδηγών στη διασταύρωση που μελετήθηκε.
Στο τελευταίο Κεφάλαιο γίνεται συζήτηση επάνω στα αποτελέσματα που προέκυψαν από
το προηγούμενο στάδιο, καθώς και ανάλυση των φαινομένων που αναδύονται και συσχέτισή τους με τη βιβλιογραφία. Τέλος, τα ευρήματα συνδυάζονται με τη θεώρηση των πρώτων
Κεφαλαίων, σχετικά με τον τρόπο παρέμβασης στην υποβοήθηση των οδηγών και αυτοματισμού της διαδικασίας οδήγησης.
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1. Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς
1.1 Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια διερεύνηση της θεώρησης του οδηγικού έργου, από τις
πρώτες δεκαετίες της αυτοκίνησης μέχρι σήμερα. Επιπλέον, θα γίνει μια ιστορική αναδρομή των προσπαθειών μοντελοποίησης της οδηγικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα, θα
γίνει μια διερεύνηση ενός τρόπου κατηγοριοποίησης τους. Τέλος, θα γίνει μια πιο ειδική
μελέτη ενός πιο σύνθετου μοντέλου που ολοκληρώνει την έρευνα επάνω στη συμπεριφορά
των οδηγών μέχρι σήμερα καθώς. Ο σκοπός του Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της εξέλιξης των μοντέλων της συμπεριφοράς των οδηγών, καθώς και το πλαίσιο το οποίο οδήγησε
σε αυτή.

1.2 Το πρωταρχικό έργο της οδήγησης
1.2.1 Η απαρχή ορισμού του έργου της οδήγησης
Η οδήγηση, όπως περιγράφηκε από τους Gibson & Crooks (1938), αποτελεί έναν τρόπο μετακίνησης μέσα από ένα "έδαφος" ή ένα χωρικό πεδίο. Είναι ένα ψυχολογικό ανάλογο με
το περπάτημα ή το τρέξιμο, περιλαμβάνει όμως τη χρήση ενός εργαλείου, του οχήματος,
που ενισχύει την αποδοτικότητα της μετακίνησης. Η πρωτογενής λειτουργία της μετακίνησης είναι να μεταφέρει το άτομο από ένα σημείο, την αφετηρία, σε ένα άλλο, τον προορισμό. Στην πορεία αυτής της μετακίνησης μπορεί κανείς να συναντήσει "εμπόδια", και η ίδια
η μετακίνηση θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε αυτά να αποφευχθούν. Η "σύγκρουση", όταν προκύπτει, αποτελεί ένα εμπόδιο που σταματά την μετακίνηση και ίσως
προκαλέσει σωματικές και υλικές βλάβες. Οι ίδιοι προτείνουν ότι όροι όπως το "έδαφος", ο
"προορισμός", το "εμπόδιο, η "σύγκρουση" και η "πορεία" θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται σε κάθε τύπου μετακίνηση.

1.2.2 Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης, ο εγκάρσιος και ο διαμήκης έλεγχος του οχήματος και η ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης
Οι Gibson & Crooks (1938) αναφέρουν επίσης ότι η οδήγηση αποτελεί ένα αντιληπτικό έργο (perceptual task) και θεωρούν ότι η αποφυγή εμποδίων είναι ο βασικότερος παράγοντας, λόγω του οποίου οι οδηγοί καθοδηγούνται πρωτίστως με την αίσθηση της όρασης. Το
αποτέλεσμα αυτής της καθοδήγησης είναι μια πορεία εντός του οπτικού πεδίου του ατό-
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μου, τέτοιας ώστε να αποφεύγονται τα εμπόδια και να προσεγγίζεται εν τέλει ο προορισμός.
Στο έργο τους, το οποίο αποτελεί ένα σημείο σταθμό και ίσως την αφετηρία για την ανάλυση του έργου της οδήγησης, θέτουν ως βασικό στοιχείο της μετακίνησης του οδηγού το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης. Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης αποτελείται, κάθε στιγμή,
από το πεδίο των πιθανών πορειών που μπορεί να πάρει ανεμπόδιστα ένα όχημα. Τα όριά
του καθορίζονται πρωτίστως από τα αντικείμενα και τα χαρακτηριστικά του εδάφους με
αρνητικό αντιληπτικό "σθένος". Με τον όρο "σθένος", θετικό ή αρνητικό, οι ίδιοι αναφέρονται σε αντικείμενα, δυνάμει των οποίων μετακινούμαστε είτε προς αυτά είτε μακριά
από αυτά, αντίστοιχα. Έτσι, το ίδιο το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης έχει θετικό "σθένος",
κυρίως κατά μήκος της μεσαίας γραμμής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης είναι ένα χωρικό πεδίο που δεν
είναι στατικό στο χώρο. Καθώς μετακινείται το όχημα, μετακινείται μαζί του και το πεδίο
ασφαλούς μετακίνησης. Σημείο αναφοράς είναι ο ίδιος ο οδηγός, αποτελεί, επομένως, ένα
εγωκεντρικό σύστημα. Είναι ένα δυναμικό πεδίο και δεν αποτελεί απλώς μία υποκειμενική
εμπειρία του οδηγού, αλλά υφίσταται είτε ο οδηγός έχει επίγνωση για αυτό είτε όχι. Μετακινείται και αλλάζει συνεχώς, λυγίζοντας και στρίβοντας σύμφωνα με τη διαρρύθμιση της
οδού, καθώς επίσης επιμηκύνεται και συστέλλεται, πλαταίνει ή στενεύει σύμφωνα με τα
εμπόδια που σφετερίζονται επάνω του και περιορίζουν τα όριά του (βλ. Σχήμα 1-1).

Σχήμα 1-1 - Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης και η ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης ενός οδηγού σε κυκλοφορία. (Από Gibson & Crooks, 1938)
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Οι συγκρούσεις σε κάθε τρόπο μετακίνησης αποφεύγονται με δύο μεθόδους: την αλλαγή
κατεύθυνσης της κίνησης ή την ακινητοποίηση. Για τον οδηγό ενός οχήματος, αυτό σημαίνει το να στρίψει το τιμόνι ώστε να απομακρυνθεί από το εμπόδιο ή να επιβραδύνει.
Οι Gibson & Crooks (1938) έδωσαν ένα πολύ καλό προσδιορισμό των βασικών χειριστηρίων
των οχημάτων, του πεντάλ επιτάχυνσης (κοινώς "γκάζι"), του πεντάλ επιβράδυνσης (κοινώς
"φρένο") και του τιμονιού, καθώς και τις προεκτάσεις τους σε σχέση με τη μετακίνηση του
ατόμου. Αυτό που ξεκινά κάθε κίνηση και επομένως την μετακίνηση είναι η ίδια η ταχύτητα. Αυτό είναι το κατευθυνόμενο κίνητρο που αναπαρίσταται από την εμπειρία της "βιασύνης", είναι το κίνητρο του "να πάμε κάπου". Η επιτάχυνση είναι μια λειτουργία αυτού του
κινήτρου που πραγματοποιείται με τη χρήση του πεντάλ επιτάχυνσης. Εφόσον υπάρχουν οι
άριστες συνθήκες οδήγησης όπως μια ευθεία οδός, με τέλειο οδόστρωμα και χωρίς την παρουσία άλλων οχημάτων, όλη η προσπάθεια εστιάζεται επάνω στην ταχύτητα μετακίνησης.
Με βάση αυτή την ανάγκη για ταχύτητα γίνονται τα επίγεια παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας, σε
μέρη όπως λίμνες άλατος.
Όμως, στην καθημερινή μετακίνηση, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι ιδανικές συνθήκες και
εμπόδια, κυρίως άλλα οχήματα, βρίσκονται διαρκώς στην πορεία του οχήματος. Σε αυτές
τις συνθήκες κυρίαρχο ρόλο παίζει το πεντάλ της πέδησης. Η πέδηση επιτρέπει την επιβράδυνση του οχήματος και την αποφυγή επομένως των οχημάτων και των λοιπών αντικειμένων στο διάμηκες πεδίο ασφαλούς μετακίνησης, μπροστά από το όχημα. Όμως αυτή η λειτουργία έρχεται σε αντίθεση με τον πρωταρχικό ρόλο της οδήγησης, εφόσον όσο περισσότερο πιέζει κανείς το πεντάλ της πέδησης τόσο λιγότερο επιτυγχάνει το στόχο του. Με τον
τρόπο αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι το πεντάλ της επιτάχυνσης και το πεντάλ της επιβράδυνσης λειτουργούν ανταγωνιστικά, όχι απλώς στο κινητήριο επίπεδο αλλά και στο επίπεδο στόχου.
Σε αυτοκινητοδρόμους με πυκνή κυκλοφορία, αυτή η λειτουργία της εκκίνησης και της ακινητοποίησης (start-stop) γίνεται αδιάλειπτα και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα οργής
στις οδούς (road rage) εμφανίζονται συχνότερα σε αυτές τις καταστάσεις (Hancock, 2009).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμήκους ελέγχου της μετακίνησης, η ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης ορίζεται ως η ελάχιστη απόσταση πέδησης που απαιτείται για την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος, και σε αντίθεση με το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης, εξαρτάται από την
ταχύτητα του οχήματος, και επιπλέον από την κατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος καθώς και των φρένων. Σύμφωνα με τους Gibson & Crooks (1938) η επίγνωση του οδη-
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γού για την ταχύτητά του δεν αποτελεί μια εκτίμηση σε μίλια ανά ώρα αλλά από την απόσταση μέσα στην οποία μπορεί να ακινητοποιηθεί.
Συνήθως, το μπροστινό όριο της ελάχιστης ζώνης ακινητοποίησης είναι αρκετά πίσω από το
μπροστινό όριο του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης. Η ταχύτητα μπορεί να αυξηθεί έως το
σημείο που η ζώνη πλησιάζει το μέγεθος του πεδίου, και όταν αυτό συμβεί, αρχίζει κανείς
να νιώθει την οδήγηση ως "επικίνδυνη". Για έναν έμπειρο οδηγό, το αυτοκίνητο προβάλλεται κατά μια έννοια στην εν δυνάμει θέση στο μπροστινό μέρος αυτής της ζώνης. Έτσι όταν
το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης συστέλλεται εξαιτίας ενός εμποδίου που βρίσκεται μπροστά του, η επιβράδυνση προκύπτει σε αναλογία, έτσι ώστε το μπροστινό όριο του πεδίου
μειώνεται προς την ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης.
Μια απότομη συστολή ή μια αποκοπή του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης που κόβει στην
ελάχιστη ζώνη ακινητοποίησης ή και μέσα σε αυτή, παράγει στον οδηγό μια αίσθηση επικείμενης πρόσκρουσης, προκαλώντας μερικές φορές πανικό και μια άμεση και μέγιστη αντίδραση επιβράδυνσης. Όταν ένα εμπόδιο διακόψει απότομα το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης
αρκετά μέσα στη ζώνη ακινητοποίησης, τότε "ανοίγεται" ένα εντελώς νέο πεδίο ασφαλούς
μετακίνησης που δεν υπήρχε προηγουμένως, όπως για παράδειγμα προς το έρεισμα της
λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) που προηγουμένως είχε αρνητικό σθένος και τώρα αποκτά θετικό σθένος, έτσι παύει να αποτελεί εμπόδιο και γίνεται πεδίο μετακίνησης.
Οι βασικοί παράγοντες που ορίζουν το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης είναι:
1. Φυσικά περιοριστικά όρια.
a. Η απόσταση στην οποία η όραση υπό το φως της ημέρας γίνεται ανεπαρκής, εξαιτίας καθαρά των οπτικών παραγόντων.
b. Τα όρια του πεδίου που φωτίζονται από τους προβολείς του αυτοκινήτου.
c. Οι περιορισμοί του πεδίου από ομίχλη, χιονόπτωση κλπ.
d. Η ελάττωση ή ακόμα και η καταστροφή του πεδίου του οδηγού από το
θάμπωμα των προβολέων των διερχόμενων αυτοκινήτων.
e. Οι φυσικοί περιορισμοί όπως ο ορίζοντας στην κορυφή ενός λόφου τον οποίο προσεγγίζει ο οδηγός.
2. Η ακαμψία στης υψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με αυτόν τον περιορισμό το πεδίο
συμμορφώνεται με τις στροφές της οδού και με τα εμπόδια στην άκρη της αλλά δεν
μπορεί να συμμορφωθεί με το να στρίψει περισσότερο από ένα συγκεκριμένο πο-
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σοστό για μία συγκεκριμένη ταχύτητα χωρίς να προκύψει ολίσθηση. Έτσι, στις υψηλές ταχύτητες το πεδίο γίνεται λιγότερο ευέλικτο, πιο άκαμπτο ή ευθύ.
3. Τα εμπόδια και οι "γραμμές εκκαθάρισής" τους. Κάθε εμπόδιο έχει ένα δυναμικό
πεδίο μειούμενης έντασης καθώς αποκρίνεται από αυτό, που αναπαρίσταται από
τις "γραμμές εκκαθάρισης", οι οποίες επιφορτίζονται με αρνητικό σθένος. Αυτές οι
γραμμές περιορίζουν το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης του οδηγού. Τα εμπόδια διακρίνονται σε στατικά και κινούμενα. Τα πρώτα (π.χ. πεζοδρόμια, δέντρα, σταθμευμένα οχήματα) έχουν γραμμές εκκαθάρισης που είναι ακτινωτά συμμετρικές από
τη φυσική θέση του εμποδίου.
4. Τα κινούμενα εμπόδια. Είναι εμπόδια, συνήθως οχήματα, άνθρωποι ή ζώα, που έχουν γραμμές εκκαθάρισης που είναι ακτινωτά συμμετρικές από το σημείο στο οποίο το εμπόδιο θα βρίσκεται όταν το όχημα του οδηγού θα πλησιάσει σε αυτό, ή
πιο απλά, το πιθανό σημείο σύγκρουσης (βλ. Σχήμα 1-2)

Σχήμα 1-2 - Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης όπως καθορίζεται από τις μελλοντικές γραμμές εκκαθάρισης ενός κινούμενου πεζού. (Από Gibson, & Crooks, 1938)

5. Εν δυνάμει εμπόδια. Οι περιορισμοί στο οπτικό πεδίο εκπέμπουν γραμμές εκκαθάρισης. Ένα αντικείμενο που παρεμβάλλεται μεταξύ ενός ενδεχόμενου εμποδίου και
του οδηγού, όπως π.χ. ένα κτήριο, μια τυφλή στροφή ή ακόμα και ένα σταθμευμένο
όχημα, εκλύει γραμμές εκκαθάρισης (βλ. Σχήμα 1-3), εξαιτίας του δευτερεύοντος ή
έμμεσου αρνητικού σθένους.
6. Νομικά εμπόδια και νομικά ταμπού. Το πεδίο ασφαλούς μετακίνησης δεν τροποποιείται μόνο από τους διάφορους τύπους εμποδίων που περιγράφηκαν προηγουμένως αλλά και από αντιλαμβανόμενα σύμβολα - πιο συγκεκριμένα από σήματα,
χειρονομίες, πινακίδες και διαγραμμίσεις. Για παράδειγμα, ο ερυθρός σηματοδότης
και ο τροχονόμος με τα χέρια τεντωμένα είναι ορισμένα από αυτά. Τα σήματα με τα
χέρια και το φως των φρένων του μπροστινού οχήματος είναι ενδείξεις που μεγα-
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λώνουν τις γραμμές εκκαθάρισης ή τις μετατοπίζουν προς μια πλευρά. Οι διαγραμμίσεις του αυτοκινητόδρομου που υποδεικνύουν λωρίδες και περιοχές γύρω από
πυροσβεστικούς κρουνούς είναι συμβολικά εμπόδια, όπως είναι οι ιδιωτικές πινακίδες στους δρόμους.
Σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία, ένα αυτοκίνητο που διέρχεται από το αντίθετο ρεύμα προβάλει τις γραμμές εκκαθάρισής τους, όχι όπως ένα άψυχο κινούμενο εμπόδιο, αλλά
με βάση την υπόθεση ότι ο ένας οδηγός προσπαθεί να αποφύγει τον άλλον και το αντίστροφο. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι τα πεδία ασφαλούς μετακίνησης των δύο οδηγών δεν
θα πρέπει να επικαλύπτονται.

Σχήμα 1-3 - Μία τυφλή στροφή που συνιστά ένα όριο στο οπτικό πεδίο και η επίδρασή του στο πεδίο ασφαλούς μετακίνησης. (Από Gibson, & Crooks, 1938)

Επιπλέον, στο έργο τους, οι Gibson & Crooks (1938) θεωρούν ότι το αυτοκίνητο είναι ένα
εργαλείο του οποίου η χρήση ήταν η μετακίνηση. Αποτελεί, επίσης, και κάποιου είδους πεδίο που αποφέρει μια ποικιλία από αντιληπτικές υποδείξεις και το οποίο ενθαρρύνει και
υποστηρίζει συγκεκριμένες δράσεις. Οι εντυπώσεις που το απαρτίζουν είναι κιναισθητικές,
απτικές, και ακουστικές, καθώς και οπτικές, και αλληλεπιδρούν με τις εντυπώσεις από το
πεδίου για να παράγουν το σύνολο των υποδείξεων στις οποίες βασίζεται η διεργασία της
οδήγησης. Η "αίσθηση" του αυτοκινήτου ή η "συμπεριφορά" του αυτοκινήτου είναι όροι
που υποδεικνύουν τι εννοείται από αυτό το συγκεκριμένο πεδίο εμπειρίας.
Επιστρέφοντας στα βασικά χειριστήρια του οχήματος, το τρίτο και ίσως το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο χειριστήριο ελέγχου σε ένα όχημα είναι το τιμόνι, που ελέγχει τη διεύθυνση
κίνησης του οχήματος και επιτρέπει τον εγκάρσιο έλεγχο της κίνησης, διευκολύνοντας έτσι
τον συμβιβασμό ανάμεσα στους στόχους της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης, επιτρέποντας έτσι μία ακολουθία από περάσματα χωρίς την ανάγκη για επιβράδυνση ή ακόμα και
την παύση της διαδικασίας.

6

Κεφάλαιο 1 - Το έργο της οδήγησης και τα μοντέλα οδικής συμπεριφοράς

Είναι αυτή η διευκόλυνση που έρχεται με ένα τίμημα. Επιβάλει τη συνεχή στροφή της προσοχής στην οδό, ειδικά σε συνθήκες στις οποίες είναι πιθανόν να εμφανιστούν εμπόδια στο
μονοπάτι προόδου του οδηγού. Γενικότερα, κατά τη διάρκεια της οδήγησης το όχημα έχει
έναν αρκετά υψηλό βαθμό δυναμικής σταθερότητας αλλά αν δεν γίνουν οι απαραίτητες
προσπάθειες διόρθωσης μπορεί ακόμα και να εκτραπεί της πορείας του μέσα από αλλαγές
που συμβαίνουν στην οδό ή στις συνθήκες, όπως οι δυνατές πλευρικές ριπές ανέμου. Έτσι,
ο οδηγός θα πρέπει να κάνει διαρκώς μικρές διορθωτικές κινήσεις ως προς την κατεύθυνση
του οχήματος για να διατηρήσει το όχημα στην πορεία του.
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τους Gibson & Crooks (1938, p. 456) το πρωταρχικό έργο της
οδήγησης, που ανταποκρίνεται κυρίως στη λειτουργία της καθοδήγησης (steering) ενός αυτοκινήτου, ορίζεται ως "μια σειρά από αντιληπτικά διεπόμενες δράσεις από τον οδηγό, τέτοιου είδους ώστε να διατηρήσει την κατεύθυνση του οχήματος στο μέσο του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης".
Με βάση την παραπάνω θεώρηση, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι οι Gibson &
Crooks (1938) έδωσαν έναν προάγγελος των μοντέλων κινήτρων, εφόσον αυτά διέπονται
από τα κίνητρα της μετακίνησης προς τον προορισμό και της διατήρησης ενός κατώτατου
ορίου κινδύνου (risk threshold) τα οποία διέπουν την ασφαλή οδηγική συμπεριφορά.
Μια παρατήρηση που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι αν ο οδηγός αποτύχει στο έργο της αποφυγής ενός εμποδίου και χτυπήσει κάτι, το πιθανότερο είναι ότι θα αποτύχει και
στον πρωταρχικό στόχο της μετακίνησης από την αφετηρία στον προορισμό. Επιπλέον, αν ο
οδηγός επικεντρωθεί αποκλειστικά στην αποφυγή εμποδίων τότε τίθεται ένα ερώτημα για
την χρησιμότητα της οδήγησης ενός οχήματος. Εφόσον η μηχανοκίνητη μετακίνηση είναι
απλώς , όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια επαυξημένη μετακίνηση, αυτό συνεπάγεται ότι για να είναι αποδοτική, η οδήγηση θα πρέπει να είναι γρηγορότερη από το περπάτημα.
Ακόμα, αναμφισβήτητο είναι, όπως θα αναφερθεί και στην Υποενότητα 3.2, το γεγονός ότι
η σύγκρουση είναι ένα σχετικά σπάνιο συμβάν (αυτό σημαίνει ότι είναι σπάνιο για κάθε
μεμονωμένο οδηγό), που συνήθως οδηγεί στην υποτίμηση της σημασίας της. Δυστυχώς,
όμως, όταν συμβαίνουν μεγάλα ατυχήματα αλλάζουν εντελώς τη ζωή όσων συμμετέχουν σε
αυτά ή ακόμα και την τερματίζουν.
Σύμφωνα με τον Hollnagel (2006), η προσέγγιση των Gibson & Crooks (1938) μπορεί σήμερα να φαίνεται απλοϊκή, θα πρέπει, ωστόσο, να εξετάσει κανείς τόσο το περιβάλλον κυκ-
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λοφορίας όσο και τα αυτοκίνητα εκείνων των ημερών. Οι οδοί ήταν σε μεγάλο ποσοστό
αρκετά άδειες σε σχέση με την κυκλοφοριακή πυκνότητα που επικρατεί σήμερα. Για παράδειγμα, από το 1930 έως το 1990 ο αριθμός των καταχωρημένων αυτοκινήτων στον Κόλπο
του Σαν Φρανσίσκο αυξήθηκε κατά 8 φορές, ενώ για τη Σουηδία, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η αύξηση ήταν κατά 34 φορές. Επιπλέον, οι οδοί περιείχαν σαφώς λιγότερες πινακίδες και σημάνσεις, και τα ίδια τα αυτοκίνητα ήταν εξοπλισμένα μόνο με τα απολύτως απαραίτητα χειριστήρια και όργανα. Επιπλέον, ήταν πολύ λιγότερης ισχύος, και επομένως είχαν
πολύ λιγότερη τελική ταχύτητα και πιο αργή επιτάχυνση. Τα ραδιόφωνα ήταν ασυνήθιστα
και ο χειρισμός του κλιματισμού ανήκουστος. Επομένως το μοναδικό "δευτερεύον έργο"
του οδηγού θα μπορούσε να είναι η συνομιλία με τους επιβάτες. Από την άλλη πλευρά, οι
ελιγμοί απαιτούσαν περισσότερη προσοχή και προσπάθεια (π.χ. λόγω της έλλειψης υδραυλικού ή υποβοηθούμενου τιμονιού), που σήμαινε ότι η διατήρηση του οχήματος εντός του
πεδίου ασφαλούς μετακίνησης, ήταν από μόνη της ένα απαιτητικό έργο.

1.3 Αναλυτική θεώρηση του οδηγικού έργου
Οι Gibson & Crooks (1938) έθεσαν δύο ανταγωνιστικούς στόχους για το έργο της οδήγησης,
την παραγωγικότητα και την ασφάλεια. Η πρώτη αφορά το να φθάσει κανείς στο προορισμό του εγκαίρως, κάτι που ίσως οδηγήσει σε υπερβολική ταχύτητα. Η δεύτερη αφορά την
αποφυγή ατυχήματος, του ίδιου του οδηγού και των άλλων.
Οι Wickens, Gordon, & Liu (1998) έθεσαν έναν νέο τρόπο θεώρησης του οδηγικού έργου.
Σύμφωνα με αυτούς, το οδηγικό έργο διακρίνεται σε πρωτεύοντα έργα (primary tasks) και
σε δευτερεύοντα έργα (secondary tasks). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η αποδόμηση του
οδηγικού έργου σε επιμέρους έργα.
Στα πρωτεύοντα έργα περιλαμβάνεται η ανίχνευση και η παρακολούθηση των οδικών κινδύνων, καθώς και η εμπρόσθια όραση. Το έργο της ανίχνευσης περιλαμβάνει έναν έλεγχο
του οχήματος σε δύο διαστάσεις. Αυτός συνίσταται στο έργο της εγκάρσιας ανίχνευσης (εγκάρσιος έλεγχος), που αποσκοπεί στη διατήρηση της θέσης του οχήματος επί της λωρίδας
και στο έργο της διαμήκους ανίχνευσης (διαμήκης έλεγχος), σκοπός του οποίου είναι η διατήρηση της ταχύτητας του οχήματος. Για την εγκάρσια ανίχνευση ως είσοδος μπορεί να
θεωρηθεί μια προεπισκόπηση της οδού μπροστά από το όχημα και ένας παράγοντας πρόβλεψης της κατεύθυνσης του οχήματος. Για τη διαμήκη ανίχνευση η είσοδος δίνεται είτε από
τους εσωτερικούς στόχους του οδηγού (μετακίνηση με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα χωρίς
όμως την απώλεια του ελέγχου του οχήματος καθώς και την σύλληψη για υπερβολική τα-
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χύτητα) είτε από τη συμπεριφορά των άλλων οχημάτων, των κινδύνων ή των σημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας.
Θα έλεγε κανείς επομένως ότι τα πρωταρχικά έργα είναι η διατήρηση της θέσης επί της λωρίδας και η παρακολούθηση των οδικών κινδύνων. Και τα δύο αυτά έργα βασίζονται, σύμφωνα με τους Wickens, Gordon, & Liu (1998), στον πρωταρχικό λοβό πληροφοριών όρασης
και προσοχής (Primary Visual Attention Lobe - PVAL), μια περιοχή που εκτείνεται λίγα μέτρα
έως μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά ακριβώς μπροστά στο οπτικό πεδίο του οδηγού (βλ.
Σχήμα 1-4).

Σχήμα 1-4 - Η αναπαράσταση των έργων επεξεργασίας πληροφοριών. Το επάνω μέρος του σχήματος αναπαριστά τα έργα της ανίχνευσης ή ελέγχου του οχήματος που εμπλέκονται με τη διατήρηση της θέσης στη λωρίδα και την αποφυγή κινδύνων. Το κάτω μέρος του σχήματος αναπαριστά διάφορες πηγές ανταγωνισμού για
πόρους μακριά από την ανίχνευση του οχήματος. Αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως δευτερεύοντα έργα. (Από
Wickens, Gordon, & Liu 1998)

Στα δευτερεύοντα έργα περιλαμβάνεται οποιοδήποτε έργο δρα ανταγωνιστικά ως προς τα
πρωτεύοντα έργα, συνήθως οι παράγοντες περισπασμού της προσοχής που δρουν ανταγωνιστικά ως προς τον εγκάρσιο και το διαμήκη έλεγχο, αντλώντας από αυτούς οπτικούς, ακουστικούς ή γνωστικούς πόρους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν κάποιου είδους συγκρούσεις με την παρακολούθηση και την επεξεργασία των πληροφοριών που προέρχονται
από την PVAL. Για παράδειγμα, τα δευτερεύοντα οπτικά έργα όπως η ανίχνευση πινακίδων
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κατεύθυνσης ή χαρτών εντός του οχήματος λειτουργούν ως πηγές περισπασμού από τον
εγκάρσιο και το διαμήκη έλεγχο.
Ωστόσο τα όρια μεταξύ των πρωτευόντων και των δευτερευόντων έργων της οδήγησης δεν
είναι πάντα σαφή. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αλλαγές τόσο στο επίπεδο της πολυπλοκότητας της κυκλοφορίας όσο και στα πολύπλοκα αστικά δίκτυα στα οποία κινούμαστε. Αυτό
αυξάνει τον νοητικό φόρτο του οδηγού, στην προσπάθειά τους να πλοηγηθούν επιτυχώς σε
αυτό το σύνθετο για την ανθρώπινη φύση περιβάλλον. Οι άνθρωποι πρέπει να ανιχνεύουν
διαρκώς πινακίδες κυκλοφορίας, να υπολογίζουν αποστάσεις ή ακόμα και να καταμετρούν
τους φωτεινούς σηματοδότες μέχρι την επιθυμητή στροφή, ώστε να λαμβάνουν τις σωστές
αποφάσεις για την πλοήγησή τους. Τα παραπάνω έρχονται σε σύγκρουση με τα πρωτεύονται οδηγικά έργα, αυτά του εγκάρσιου και του διαμήκους ελέγχου. Η χρήση ενός τεχνολογικού τεχνουργήματος όπως ένα σύστημα πλοήγησης (navigation system), που εντάσσεται
στα πληροφορικά συστήματα εντός του οχήματος (In-Vehicle Information Systems - IVIS)
μειώνει το φόρτο του οδηγού, απελευθερώνοντας οπτικούς αλλά και γνωστικούς πόρους,
συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της διατήρησης της θέσης του οχήματος επί της λωρίδας
καθώς και την ανίχνευση κινδύνων στις οδούς (Baldwin, 2002). Παρατηρεί κανείς επομένως
ότι κάτι που αρχικά θα φαινόταν ως δευτερεύον έργο (η παρακολούθηση μιας συσκευής
εντός του οχήματος) θα μπορούσε να δρα είτε ενισχυτικά για τα πρωτεύοντα έργα ή ακόμα
και να αποτελεί ένα από αυτά.
Από τα παραπάνω, συμπεραίνει κανείς ότι η αναλυτική θεώρηση της οδήγησης σε πρωτεύονται και δευτερεύοντα έργα δεν βοηθά στην ουσιαστική κατανόηση του έργου της οδήγησης, λόγω των αλληλεπιδράσεων των επιμέρους τμημάτων, οι οποίες δεν αναλύονται από
αυτή. Επιπλέον δεν βοηθά στην κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των τμημάτων
αυτών ούτε στην μοντελοποίηση τους σε ένα γενικότερο πλαίσιο στην οδηγική δραστηριότητα.

1.4 Ιστορική αναδρομή της μοντελοποίηση της οδηγικής δραστηριότητας
1.4.1 Η μοντελοποίηση της οδηγικής δραστηριότητας και ο τρόπος κατηγοριοποίησής της
Με βάση όσα διατυπώθηκαν προηγουμένως, η χρήση του αυτοκινήτου θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως μια "τεχνολογικά ενισχυμένη μετακίνηση" των ανθρώπων. Οι άνθρωποι από
τις απαρχές τους εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε οι ταχύτητες μετακίνησης στο έδαφος
να μην ξεπερνούν την ικανότητα του ανθρώπου στο τρέξιμο, κυρίως για το κυνήγι ή την α-
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ποφυγή κινδύνων. Στην μετεξέλιξή τους, οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν ζώα (κυρίως άλογα)
για να μειώσουν την προσπάθεια και να αυξήσουν την ταχύτητα και επομένως την παραγωγικότητα της μετακίνησής τους. Παρόλο που με τη χρήση ζώων οι ταχύτητες αυξήθηκαν,
ο άνθρωπος μπόρεσε να προσαρμοστεί και να ελέγξει την ταχύτητα και την ισχύ των αλόγων για να μετακινείται με ασφάλεια και ελέγχοντας την κατάσταση. Από τα τέλη του 19ου
αιώνα, όμως, έκανε την εμφάνισή του ένα τεχνολογικό προϊόν, το αυτοκίνητο, που ήρθε για
να ενισχύσει τον τρόπο μετακίνησης του ανθρώπου, των αγαθών και των υπηρεσιών, με
τρόπο που ήταν πολύ πιο γρήγορος και με μεγαλύτερη ισχύ από αυτόν της χρήσης αλόγων
ή του ανθρώπινου βαδίσματος. Με την εξέλιξή τους, τα οχήματα έγιναν όλο και πιο ισχυρά
και ανέπτυσσαν όλο και μεγαλύτερες ταχύτητες. Ο άνθρωπος, όπως είναι φυσικό, δεν είχε
εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχει απόλυτα τον τρόπο μετακίνησής του
σε τέτοιες ταχύτητες. Επιπλέον, το κοινωνικό και το τεχνολογικό υπόβαθρο εξελίχθηκε σε
τέτοιο βαθμό, ώσπου σήμερα ο άνθρωπος καλείται να οδήγηση πανίσχυρα αυτοκίνητα σε
αυτοκινητοδρόμους που δεν θυμίζουν τα μονοπάτια που χάραζε μέσα στη φύση, όσο περπατούσε ή ίππευε. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος "βγήκε από τη φύση του", είναι γνωστή η ικανότητά του να μπορεί και προσαρμόζεται, κατορθώνοντας να ελέγξει αυτές τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς και να μετακινείται με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα οχήματα.
Βλέπουμε επομένως ότι η ανθρώπινη κινητικότητα ενσωματώνεται σε ένα κοινωνικό καθώς
και ένα τεχνολογικό περιβάλλον, και τα θέματα της κυκλοφορίας και της μετακίνησης θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος στο οποίο ο
άνθρωπος είναι ένα από τα πολλά συστατικά του μέρη, και σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπινου στοιχείου σε αυτό το
σύστημα είναι η συμπεριφορά του ως ένας ευφυής αλλά όχι αλάνθαστος λύτης προβλημάτων. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για ένα περιγραφικό πλαίσιο που επιτρέπει τον καθορισμό ενός συνόλου από βασικά έργα που μαζί συνιστούν ένα σύνολο από σχέσεις ανάμεσα
στο σύστημα οδηγός-αυτοκίνητο και το περιβάλλον στο οποίο ο οδηγός προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες κινητικότητάς του.
Από τις πρώτες δεκαετίες χρήσης του αυτοκινήτου έχουν γίνει προσπάθειες μοντελοποίησης της δραστηριότητας της οδήγησης. Ακόμα και οι Gibson & Crooks (1938) προσπάθησαν
με κάποιον τρόπο να περιγράψουν αυτό το σύνολο από σχέσεις με τη χρήση του πεδίου
ασφαλούς μετακίνησης. Απώτερος σκοπός των μοντέλων είναι η κατανόηση των απαιτήσεων του έργου της οδήγησης από τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτό καθώς και τους περιορισμούς του κάθε μέρους, ώστε οι πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιηθούν στον σχεδι-
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ασμό των τμημάτων σε επίπεδο σχεδιασμού των αυτοκινήτων, σε επίπεδο εκπαίδευσης
των οδηγών αλλά και σε επίπεδο υποδομών (αυτοκινητόδρομοι κ.α.) και διαχείρισης της
κυκλοφορίας (Κώδικάς Οδικής Κυκλοφορίας, Τροχαία Αστυνομία).
Με την ανάπτυξη διάφορων μοντέλων που περιγράφουν το έργο της οδήγησης άρχισαν να
γίνονται και οι πρώτες προσπάθειες κατηγοριοποίησής τους, με βάση τον τρόπο λειτουργίας των μοντέλων, τις αρχές στις οποίες βασίζονται αλλά και τον τρόπο που εξετάζουν την
οδήγηση συνολικά. Παρά την πληθώρα των κατηγοριοποιήσεων, στη συνέχεια θα αναλυθεί
η επικρατέστερη αυτών στη βιβλιογραφία, αυτή του Michon (1985).

1.4.2 Διπλή Κατηγοριοποίηση (κατά Michon, 1985)
Σύμφωνα με τον Michon (1985) η κατηγοριοποίηση των μοντέλων που περιγράφουν το έργο της οδήγησης γίνεται με βάση δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση περιγράφει το που
βασίζεται η λειτουργία των μοντέλων, και διακρίνεται σε συμπεριφοριστική και ψυχολογική. Η πρώτη βασίζεται στα δεδομένα εισόδου και εξόδου κάθε στιγμή ενώ η δεύτερη στην
εσωτερική κατάσταση, με την έννοια των κινήτρων, δηλ. του "λόγου της μετακίνησης".
Η δεύτερη διάσταση εξετάζει τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας των μοντέλων και τα διακρίνει σε ταξινομικά και σε λειτουργικά, δηλαδή αυτά των οποίων τα συστατικά μέρη δεν
αλληλεπιδρούν και αυτά των οποίων τα συστατικά μέρη αλληλεπιδρούν αντίστοιχα. Θα
έλεγε κανείς ότι τα ταξινομικά μοντέλα είναι κατά βάση περιγραφικά, λειτουργούν ως κατάλογοι γεγονότων (Inventory of facts) και περιγράφουν το τι αναμένεται να κάνει ο οδηγός
κάθε στιγμή σε κάθε υποέργο, μέσα στο συνολικό έργο της οδήγησης. Αντίθετα, τα λειτουργικά μοντέλα λαμβάνουν υπόψη τις διεργασίες και τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν
εντός του μοντελοποιημένου συστήματος.
Ο Michon (1985) δημιούργησε έναν πίνακα στον οποίο κατηγοριοποιεί τα μοντέλα βάσει
των δύο διαστάσεων που περιγράφηκαν προηγουμένως (βλ. Πίνακα 1-1). Στον πίνακα αυτό
φαίνονται οι δύο βασικές διαστάσεις καθώς και οι δύο κατηγορίες σε κάθε μια από αυτές.
Επιπλέον παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα που αντιπροσωπεύουν την κάθε κατηγορία. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1-1, τα ταξινομικά μοντέλα περιλαμβάνουν το Μοντέλο Ανάλυσης Έργου (συμπεριφοριστικό) και τα Μοντέλα Γνωρισμάτων (ψυχολογικά).
Τα λειτουργικά μοντέλα περιλαμβάνουν τα Μηχανιστικά (η αλλιώς χειρονακτικά μοντέλα),
και τα Μοντέλα Προσαρμοστικού Ελέγχου, που αποτελούνται από τα Μοντέλα Σερβοελέγχου και Ελέγχου της Ροής των Πληροφοριών. Όλα τα παραπάνω ανήκουν στα λειτουργικά-συμπεριφοριστικά μοντέλα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης τα μοντέλα Ιεραρχι-
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κού Ελέγχου, παρόλο που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό πίνακα του Michon, όπως αυτός παρουσιάστηκε στο έργο του το 1985. Στα ψυχολογικά-λειτουργικά μοντέλα περιλαμβάνονται τα Μοντέλα Κινήτρων καθώς και τα Μοντέλα Γνωστικής Διεργασίας (ή αλλιώς Επεξεργασίας Πληροφοριών).
Taxonomic

Input-Output
(Behavioral)

Task Analyses

Internal State
(Psychological)

Trait Models

Functional
Mechanistic Models
Adaptive Control Models
-Servo-Control
-Information Flow Control
Hierarchical Control Models

Motivational Models
Cognitive (Process) Models

Πίνακας 1-1 - Σύνοψη των κατηγοριών μοντελοποίησης της συμπεριφοράς των οδηγών (Από Michon, 1985)

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση θα ακολουθήσει μια σύντομη περιγραφή των
μοντέλων που προαναφέρθηκαν. Παράλληλα θα γίνει μια προσπάθεια ανάδειξης του τρόπου με τον οποίο αυτά εξελίχθησαν, με βάση τις αλλαγές στο τεχνολογικό επίπεδο της αυτοκίνησης αλλά και στις αλλαγές θεώρησης της ανθρώπινης νόησης.

1.4.3 Ταξινομικά Μοντέλα
Τα ταξινομικά μοντέλα είναι ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε, ένας κατάλογος από γεγονότα. Βασικός περιορισμός τους είναι ότι δεν εκφράζονται δυναμικές σχέσεις μεταξύ των
στοιχείων που τα απαρτίζουν. Τα Μοντέλα Γνωρισμάτων (Trait Models) και η Ανάλυση Έργου (Task Analysis) είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα ταξινομικών μοντέλων της συμπεριφοράς του οδηγού και αναλύονται στη συνέχεια.
1.4.3.1

Μοντέλα ανάλυσης έργου

Τα μοντέλα ανάλυσης έργου είναι ουσιαστικά μια περιγραφή των γεγονότων σχετικά με το
έργο της οδήγησης (οι απαιτήσεις του έργου), οι συμπεριφοριστικές απαιτήσεις (οι αντικειμενικοί στόχοι απόδοσης) και οι απαιτήσεις ικανότητας (οι αντικειμενικοί στόχοι αδειοδότησης). Το εξέχον παράδειγμα αυτής της κατηγορίας παραμένει η ανάλυση έργου των
McKnight & Adams (1970a, 1970b; McKnight & Hundt, 1971) που κατέτεμναν το έργο της
οδήγησης σε περίπου 45 κύρια έργα (που περιλάμβαναν 9 έργα εκτός οδήγησης, όπως η
συντήρηση του οχήματος), που αποτελούνταν από 1700 στοιχειώδη έργα. Μαζί με τις πε-
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ριγραφές τους συγκρότησαν έναν εξαντλητικό κατάλογο των έργων που εκτελούνται κατά
την διάρκεια της οδήγησης ενός οχήματος.
Η προσπάθεια των McKnight & Adams είναι μια από τις λίγες που πραγματικά συνεισέφεραν στην μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των οδηγών τις τελευταίες δεκαετίες. Θα μπορούσε να βοηθήσει ως μία βάση δεδομένων για αναφορά, σε κάθε άλλο μοντέλο. Οι
Perchonok (1972) και Fell (1976) επέκτειναν τη μελέτη των McKnight & Adams δίνοντας
προσοχή στις αποτυχίες εκτέλεσης. Τέλος αξίζει να αναφερθεί το έργο του Quenault, (1967;
Quenault et al., 1968) που προσπάθησε να συνδυάσει την ανάλυση έργου με τα μοντέλα
γνωρισμάτων. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν μια τεχνική για την συστηματική
παρακολούθηση αρκετά ρεαλιστικών συνθηκών κανονικής οδήγησης.
1.4.3.2

Μοντέλα Γνωρισμάτων

Τα μοντέλα γνωρισμάτων αφορούν κυρίως μελέτες των οδηγών που βασίζονται σε εξετάσεις για την επάρκεια ικανοτήτων εκτέλεσης της οδήγησης. Θα έλεγε κανείς ότι αφορούν κυρίως στον εντοπισμό των οδηγών που είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα (Accident-Proneness
Theory). Ανάμεσα σε αυτές που αξίζουν την προσοχή είναι αυτή του Fleishman (1967, 1975)
στην οποία αναπτύχθηκε ένα παραγοντικό μοντέλο των αντιληπτικών, νοητικών και κινητήριων δεξιοτήτων. Σύμφωνα με το μοντέλο του τέτοιες δεξιότητες είναι αποτέλεσμα του
συνδυασμού ενός μικρού αριθμού από βασικά γνωρίσματα (όπως π.χ. η ταχύτητα αντίδρασης, ο χωρικός προσανατολισμός). Αυτοί οι συνδυασμοί μπορούν να αναπαρασταθούν
ως διανύσματα σε έναν πολυδιάστατο χώρο. Ως αποτέλεσμα ανάπτυξης ή μάθησης, η δομή
των διαστάσεων αυτού του χώρου θα αλλάζει.
Για παράδειγμα, όταν εξασκεί κάποιος μια χειρωνακτική εργασία, η φυσική ικανότητα για
μια λεκτική αποτύπωση της συμπεριφοράς θα γίνει σταδιακά λιγότερο σημαντική και τελικά ίσως πάψει να εμφανίζεται στη δομή-παράγοντα αυτής της δεξιότητας. Το τελευταίο θα
είναι η περίπτωση στην οποία η εκτέλεση θα φθάσει σε μία τελική κατάσταση αυτοματισμού. Παρόλο που το βασικό αντικείμενο μελέτης του Fleishman ήταν η οδήγηση αυτοκινήτου, ο ίδιος ποτέ δεν μελέτησε αυτό το έργο κατά την πάροδο του χρόνου, ως συνάρτηση
της εκπαίδευσης ή της εμπειρίας. Εν κατακλείδι, η προσέγγιση του Fleishman δεν προσφέρει κάποια ενόραση για την πραγματική διεργασία που εμπλέκεται στην εκτέλεση πολύπλοκων έργων, αλλά αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την σκιαγράφηση του συνολικού
σταδίου της διεργασίας της μάθησης.
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1.4.4 Λειτουργικά Μοντέλα
Τα λειτουργικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων
που απαρτίζουν το σύστημα που μοντελοποιούν, έχουν μεγαλύτερη δυναμική για να βοηθήσουν στην κατανόηση σύνθετων έργων όπως η οδήγηση. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, διακρίνονται σε ψυχολογικά, όπως τα μοντέλα κινήτρων και τα μοντέλα γνωστικής
διεργασίας, και σε συμπεριφοριστικά, όπως τα μηχανιστικά μοντέλα, τα μοντέλα προσαρμοστικού ελέγχου και τα ιεραρχικά μοντέλα. Με βάση αυτή τη κατηγοριοποίηση θα γίνει
και μια σύντομη περιγραφή τους.
1.4.4.1

Μοντέλα Κινήτρων

Τα μοντέλα κινήτρων αναδύθηκαν στις δεκαετίες του 1960 και 1970, ως εναλλακτικές των
μοντέλων που βασίζονταν στις δεξιότητες που προϋπήρχαν. Τα μοντέλα κινήτρων απέτυχαν
να παράγουν υποθέσεις που επιδέχονται εξέτασης και είναι απαραίτητες για την δημιουργία ενός συνόλου από εμπειρικά ευρήματα, ωστόσο επηρέασαν ως ένα βαθμό την μελέτη
της συμπεριφοράς των οδηγών και είναι άξια αναφοράς. Κυριότεροι εκπρόσωποι αυτής της
κατηγορίας είναι το μοντέλο αντιστάθμισης κινδύνου, το μοντέλο ελάχιστου περιθωρίου
κινδύνου, και το μοντέλο αποφυγής κινδύνου.
Ένα από τους πρώτους σχηματισμούς της αρχής αντιστάθμισης του κινδύνου ήταν το μοντέλο του Taylor για την "αντιστάθμιση κινδύνου-ταχύτητα" (Taylor, 1964). Αυτό που προτείνεται μέσα από αυτό το μοντέλο είναι ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αντιληπτός κίνδυνος,
τόσο μικρότερη θα είναι η ταχύτητα που θα επιλέξει. Αυτό σημαίνει ότι το γινόμενο του
αντιληπτού κινδύνου και της ταχύτητας παραμένει σταθερό. Το μοντέλο αυτό είναι καθαρά
περιγραφικό και δεν αναλύει τις εσωτερικές διεργασίες που παίζουν ρόλο στην αντισταθμιστική συμπεριφορά. Έτσι, δεν έχει κανένα αντίκτυπο στην γνωστική μοντελοποίηση της
συμπεριφοράς του οδηγού. Επιπλέον, δεν καθορίζει ποιο πραγματικά είναι το δραστικό
ερέθισμα που καθορίζει το επίπεδο του αντιληπτού κινδύνου. Στην πραγματικότητα, μοιράζεται αυτό το ελάττωμα με τα περισσότερα μοντέλα που προσανατολίζονται στον κίνδυνο.
Μια ουσιαστική προέκταση της αρχής αυτή ότι οι οδηγοί προσπαθούν να καθιερώσουν μια
ισορροπία μεταξύ του τι συμβαίνει στο δρόμο και τα επίπεδά τους αποδεκτού υποκειμενικού κινδύνου, μπορεί να βρεθεί στην Θεωρία Ομοιόστασης Κινδύνου του Wilde (1982). Ο
Wilde μετέτρεψε το μοντέλο αντιστάθμισης του Taylor σε μια γενική θεωρία της συμπεριφοράς υπό αβεβαιότητα, και στο πρόσωπό του φαίνεται να είναι σαφής σχετικά με τις
γνωστικές διεργασίες και διεργασίες κινήτρων που εμπλέκονται. Το μοντέλο του Wilde
(1982) υποθέτει ότι το επίπεδο του αποδεκτού υποκειμενικού κινδύνου είναι μια λίγο έως
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πολύ προσωπική παράμετρος. Ως συνέπεια, προβλέπει ότι οι όποιες προσπάθειες για αύξηση της οδικής ασφάλειας μέσω βελτιώσεων στο δρόμο, στο όχημα ή ακόμα και στην επάρκεια οδήγησης (εξάσκηση δεξιότητας και εμπειρία), είναι πιθανά να αποτύχουν. Σχεδόν
όλες οι βελτιώσεις θα αντισταθμιστούν στην πραγματικότητα από ταχύτερη ή πιο απρόσεκτη οδήγηση. Το μοντέλο τους Wilde (1982) καθορίζει αντίθετα την αναγκαιότητα για την
σχεδίαση αντιμέτρων που θα μετριάσουν το επίπεδο του αποδεκτού, υποκειμενικού κινδύνου με έναν μόνιμο τρόπο, και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υπόθεση ότι μπορούν να
βρεθούν αποτελεσματικά μέσα πειθούς και επιβολής. Τέλος, ο Wilde (1982) πέτυχε να συλλέξει ένα εντυπωσιακό σύνολο από αποδείξεις που υποστηρίζουν τη θεωρία του.
Ένα άλλο μοντέλο κινήτρων είναι αυτό του κατώτατου ορίου κινδύνου (Risk Threshold
Model) των Näätänen & Summala, (1974, 1976), που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε μοντέλο μηδενικού κινδύνου (Zero Risk Model) (Summala, 1985, 1988). Σύμφωνα με αυτό, ο
αντιληπτός κίνδυνος κατά την κίνηση σε κυκλοφορία (R) εξαρτάται από το επίπεδο της υποκειμενικής πιθανότητας ενός επικίνδυνου συμβάντος (P) και από την υποκειμενική σημαντικότητα των συνεπειών του συμβάντος αυτού (Β) και πιο ειδικά από το γινόμενο αυτών
των δύο παραγόντων, δηλ. R= P × B. Η συμπεριφορά θεωρείται ότι σχετίζεται άμεσα με το
επίπεδο του R. Στις περισσότερες καταστάσεις το R γίνεται αντιληπτό ως ίσο με το μηδέν.
Αυτό σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας, οι οδηγοί νιώθουν και ενεργούν
σαν να μην βρίσκονται καθόλου σε "πραγματικό" κίνδυνο. Επομένως, υπάρχει ένα κατώτατο όριο αντιληπτού κινδύνου στην αντίληψη του κινδύνου, και μόνον όταν αυτό το όριο
ξεπεραστεί, θα κληθούν οι μηχανισμοί αντιστάθμισης κινδύνου σε μια προσπάθεια για τον
μετριασμό του επικρατούντος επιπέδου κινδύνου. Αυτό το κατώτατο όριο είναι ουσιαστικά
το σημείο ελέγχου στο μοντέλο των Näätänen & Summala. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι αυτό το
όριο είναι μόνιμα πολύ υψηλό σε πολλούς οδικούς χρήστες, για ένα σύνολο από γνωστικούς, ψυχολογικούς ή λόγους κινήτρων.
Επομένως, συμπεραίνει κανείς ότι η θεωρία του Wilde έρχεται σε αντίθεση με αυτή των
Näätänen και Summala. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Wilde υποθέτει ότι υπάρχει μια
συνεχής αντιστάθμιση των αποκλίσεων από ένα αποδεκτό επίπεδο υποκειμενικού κινδύνου, ενώ οι Näätänen και Summala ξεκινούν από υποθέσεις ελέγχου ποιότητας , δηλ. μόνον
όταν ξεπερνιέται ένα όριο ανοχής, τίθενται σε λειτουργία οι μηχανισμοί αντιστάθμισης.
Τέλος, το μοντέλο αποφυγής κινδύνου (Risk Avoidance Model) του Fuller (1988) βασίζεται
στην υπόθεση ότι η πρόοδος που γίνεται προς έναν προορισμό και η αποφυγή κινδύνων
είναι τα δύο κυρίαρχα κίνητρα του οδηγού. Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε αυτά τα δύο κίνητ-
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ρα σχηματίζουν τη βάση της θεώρησης αυτού του μοντέλου. Η εστίαση στην αποφυγή κινδύνων προέρχεται από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να οδηγήσουμε ανεμπόδιστα σε μια
ευθεία προς τον προορισμό μας, αλλά θα πρέπει επαναληπτικά να αποφύγουμε εμπόδια
και πιθανούς κινδύνους κατά μήκος της διαδρομής. Αυτή η επαναληπτική έκθεση σε εμπόδια είναι η βάση για την μάθηση του τρόπου αναγνώρισης κινδύνων κατά τη διάρκεια της
οδήγησης. Όπως ο ίδιος αναφέρει στο έργο του: "the experience of subjective risk is aversive
and so drivers are motivated to escape from situations which elicit the experience or to avoid
those situations" (Fuller, 1984, p. 1140), δηλ. "η εμπειρία του υποκειμενικού κινδύνου είναι
απεχθής και έτσι οι οδηγοί έχουν κίνητρα να αποδράσουν από καταστάσεις που προκαλούν
την εμπειρία ή να αποφεύγουν αυτές τις καταστάσεις".
Τα μοντέλα κινήτρων έχουν δεχθεί κριτική για την έλλειψη αρτιότητας σχετικά με τους εσωτερικούς μηχανισμούς, κάτι που αποκλείει την τεκμηρίωσή τους Michon, 1985; van der
Molen & Botticher (1987). Το μοντέλο του Wilde αποτυγχάνει να διακρίνει ανάμεσα στα
συγκεντρωτικά και τα ατομικά επίπεδα ανάλυσης, όπως γίνεται εμφανές από την ανάγκη
ισχυρισμού ότι όλοι οι οδηγοί έχουν μηχανισμούς ομοιόστασης, για να εξηγήσει την ομοιοστατική συμπεριφορά σε ένα συγκεντρωτικό επίπεδο ανάλυσης. Στο μοντέλο του Fuller
δεν υφίσταται αυτό το πρόβλημα, ωστόσο, όπως όλα τα συμπεριφοριστικά μοντέλα, δεν
μπορεί να χειριστεί την εμφωλευμένη συμπεριφορά, π.χ. όταν ένα πρόβλημα εμφανίζεται
ενώ ο οδηγός ασχολείται με ένα άλλο πρόβλημα. Επιπλέον, το μοντέλο του Fuller είναι εφαρμόσιμο μόνο σε καταστάσεις ενός συμβάντος.
Τα μοντέλα κινήτρων δεύτερης γενιάς ενσωμάτωσαν μια δομή ιεραρχικού ελέγχου και έδωσαν έμφαση στα κίνητρα πέρα από τον κίνδυνο. Η οδήγηση εξετάζεται ως η συμμετοχή
συντρέχουσας δραστηριότητας σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε επίπεδο ελιγμών και στρατηγικό επίπεδο ελέγχου. Η κατανομή της προσοχής του οδηγού εξαρτάται από την άμεση οδηγική κατάσταση και τα κίνητρα του οδηγού, που περιλαμβάνουν τα επίπεδα του κινδύνου και άλλα κίνητρα που σχετίζονται με τον σκοπό του ταξιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο, η ικανότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας μπορεί να οριστεί επιχειρησιακά ως το
σύνολο των κινήτρων και η κατανομή των συστατικών οδηγικών συμπεριφορών όπως η
πειραματική κατάσταση.
Γενικότερα, η συνολική έμφαση της μελέτης του κινδύνου έχει επικριθεί από αυτούς που
αμφισβητούν ότι τα κίνητρα είναι πολυπαραγοντικά. Τα μοντέλα κινήτρων εστιάζουν στο
"τι πραγματικά κάνει ο οδηγός" σε μια δεδομένη κατάσταση κυκλοφορίας παρά σε επίπεδο
οδηγικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, θεωρούν τον οδηγό ως ενεργό λήπτη αποφάσεων ή αναζη-
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τητή πληροφοριών, παρά ως παθητικά αποκρινόμενος, όπως αντιμετωπίζεται από πολλά
μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών, τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια.
Τέλος, τα μοντέλα κινήτρων απέτυχαν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό σώμα από ερευνητικά ευρήματα. Αυτό ίσως οφείλεται στη σύγχυση μεταξύ των ατομικών και των συγκεντρωτικών επιπέδων ανάλυσης, που έχει επισκιάσει μερικά από αυτά τα μοντέλα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημιουργηθούν ελέγξιμες προβλέψεις. Επιπλέον, η παρατεταμένη αντιπαράθεση που αφορά στην εγκυρότητα της θεωρίας ομοιόστασης κινδύνου καθυστέρησε την όποια πρόοδο.
1.4.4.2

Γνωστικά Μοντέλα

Τα γνωστικά μοντέλα (ή τα μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών, όπως αλλιώς ονομάζονται) άρχισαν να αναδύονται στη δεκαετία του 1950, ως απάντηση στην ανακάλυψη των περιορισμών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο χειρισμό των ταυτόχρονων μηνυμάτων
(Kahneman & Treisman, 1984). Αυτά τα μοντέλα αναπαραστάθηκαν ως μια ακολουθία από
στάδια που περιλαμβάνουν την αντίληψη, την απόφαση και την επιλογή απόκρισης, και την
εκτέλεση της απόκρισης. Κάθε στάδιο θεωρείται ότι εκτελεί κάποιον μετασχηματισμό δεδομένων και χρειάζεται κάποιον χρόνο για την ολοκλήρωσή του (Wickens, 1992). Πολλοί
πειραματισμοί κατευθύνθηκαν προς τον προσδιορισμό των τύπων επεξεργασίας που μπορούν να προκύψουν ταυτόχρονα και αυτών που πρέπει να προκύψουν ακολουθιακά.
Η ιδέα του αυτοματισμού ανήκει στην κατηγορία των μοντέλων επεξεργασίας πληροφοριών. Η σημασία του αυτοματισμού στην οδήγηση δεν είναι μια πρωτότυπη ιδέα, έχοντας
αναγνωριστεί η ανάγκη μελέτη της από του Gibson & Crooks (1938). Ο αυτοματισμός χαρακτηρίζεται ως μια γρήγορη, χωρίς προσπάθεια επεξεργασία, η οποία αναπτύσσεται έπειτα από εκτεταμένη και συνεπή εξάσκηση (Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider,
1977). Ο ίδιος, έρχεται σε αντίθεση με την ελεγχόμενη επεξεργασία που αναφέρεται στην
αργή, σειριακή επεξεργασία που απαιτεί προσπάθεια. Η θεωρία των (Schneider & Shiffrin,
1977) προτείνει ότι πρακτικά όλες οι συμπεριφορές περιλαμβάνουν συστατικά στοιχεία
ελεγχόμενης και αυτόματης επεξεργασίας και ότι η σχέση ανάμεσα στα στοιχεία αυτά αλλάζει διαρκώς σύμφωνα με τον τύπο και την ποσότητα της εξάσκησης.
Εφόσον ο οδήγηση περιλαμβάνει μια φαινομενικά ατελείωτη ποικιλία από καταστάσεις,
ένα μοντέλο οδηγικής συμπεριφοράς θα πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη του αυτοματισμού κατά την απουσία συνθηκών με ερεθίσματα υψηλής συνέπειας, δηλ. σε αντίθεση με
αυτά που αναπαρίστανται σε εργαστηριακές συνθήκες. Οι Fisk & Schneider (1984) έδειξαν
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ότι η αυτόματη επεξεργασία δεν ήταν περιορισμένη σε έργα που αποτελούνταν από είσοδο
και έξοδο. Με το έργο τους παρουσίασαν ότι η αυτόματη επεξεργασία συστατικών μερών
μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εκτέλεση ενός έργου, παρά τις όποιες ασυνέπειες μεταξύ
των υπόλοιπων μερών του έργου. Στο πλαίσιο της οδήγησης, αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, τα μοτίβα χρήσης του πεντάλ πέδησης και του τιμονιού ίσως αυτοματοποιηθούν
παρά τις διαφορές στα χαρακτηριστικά των καταστάσεων όπως τα εμπόδια ή οι κίνδυνοι.
Σε μια νεότερη έρευνα οι Fisk, Oransky, & Skedsvold (1988) εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα
στα ανώτερα και τα κατώτερα επίπεδα συνέπειας και έδειξαν ότι η συνέπεια βάσει των ερεθισμάτων δεν είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της αυτόματης επεξεργασίας αν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης και χρήσης συνεπειών ανώτερης τάξης. Ωστόσο, τα υποκείμενα μπορούν πάντα να χρησιμοποιήσουν τις συναφείς σχέσεις υψηλού επιπέδου που υπάρχουν μεταξύ των σημείων για την ανάπτυξη του αυτοματισμού. Εάν αυτό εφαρμοστεί στο
πλαίσιο της οδήγησης, συνιστά ότι η συνεπής εξάσκηση της ίδιας διαδρομής προς έναν
προορισμό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αυτοματισμό σε σχέση με την επιλογή της
διαδρομής, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις του καιρού από μέρα σε μέρα, την ορατότητα
και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Εναλλακτικά, οι ομοιότητες στις στροφές ή τις διασταυρώσεις ίσως είναι αρκετές για την ανάπτυξη μοτίβων αυτόματης δράσης, παρά τις γεωμετρικές διαφορές μεταξύ των μεμονωμένων διασταυρώσεων ή στροφών.
Ενώ τα μοντέλα κινήτρων δέχθηκαν κριτική για την έλλειψη λεπτομερούς περιγραφής των
εσωτερικών μηχανισμών, τα μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών έχουν δεχθεί κριτική επειδή δεν ενσωματώνουν συστατικά μέρη συναισθημάτων ή κινήτρων. Η μοντελοποίηση επομένως του έργου της οδήγησης θα φαινόταν επομένως να προσφέρει έναν ιδανικό τόπο
συζητήσεων για το συνδυασμό συλλογισμών από αυτές τις δύο περιοχές. Για παράδειγμα,
θα είχε ενδιαφέρον ο καθορισμός της σχέσης ανάμεσα στα διάφορα κίνητρα που επηρεάζουν την οδήγηση και την ανάπτυξη του αυτοματισμού. Ο Summala (1988) στο έργο του για
την θεωρία μηδενικού κινδύνου διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στην αβεβαιότητα και την
ανάπτυξη του αυτοματισμού στο έργο της οδήγησης, προτείνοντας ότι οι αρχάριοι οδηγοί
αρχικά νιώθουν μια αίσθηση αβεβαιότητας στις περισσότερες καταστάσεις. Με την εξάσκηση, οι δεξιότητες γίνονται αυτοματοποιημένες και η αυτοπεποίθηση αντικαθιστά την αβεβαιότητα. Στην οδήγηση, οι καινοφανείς ή οι επικίνδυνες καταστάσεις προκαλούν την
αβεβαιότητα, που σύμφωνα με τον Summala (1988), που ως συνέπεια προκαλεί την αλλαγή του ελέγχου από μια αυτόματη σε μια ελεγχόμενη, συνειδητή επεξεργασία.
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Μια άλλη θεωρία που εντάσσεται στο πλαίσιο των μοντέλων επεξεργασίας πληροφοριών
είναι αυτή των πολλαπλών πόρων (Multiple Resource Theory - MRT) του (Wickens, 1984,
1992, 2002). Εφόσον η οδήγηση είναι μια δραστηριότητα διαμοίρασης χρόνου, η θεωρία
της οδηγικής συμπεριφοράς θα πρέπει να παρέχει μια βάση για τον καθορισμό ενός συνόλου από συνδυασμούς δεξιοτήτων που μπορούν να αυτοματοποιηθούν μέσα από την εξάσκηση. Για παράδειγμα, οι βασικές δραστηριότητες ελέγχου του οχήματος (π.χ. ο χειρισμός του τιμονιού, η αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο, ή η πέδηση) μπορούν να συνδυαστούν με
την οπτική αναζήτηση, τη λήψη αποφάσεων σε διασταυρώσεις, την αναγνώριση πινακίδων
ρύθμισης της κυκλοφορίας, το να ακούει ο οδηγός το ραδιόφωνο του οχήματος, ή ακόμα το
να συνομιλεί με έναν επιβάτη ή να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο. Η θεωρία του
Wickens (1984) παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό του βαθμού συμβατότητας
ανάμεσα στα ποικίλα μέρη των έργων. Ο ίδιος πρότεινε την ύπαρξη αρκετών διαφορετικών
αποθεμάτων από πόρους, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου επεξεργασίας (αρχικό ή μετέπειτα), την τροπικότητα (ακουστική, οπτική) και ο κώδικας επεξεργασίας (χωρικός, λεκτικός). Ο Wickens έδειξε ότι η παρεμβολή σε μια κατάσταση διπλού έργου θα είναι πιο πιθανή αν τα μεμονωμένα έργα αντλούν από τις ίδιες "δεξαμενές" πόρων επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η οπτική αναζήτηση κινδύνων, όπως ένας πεζός που διασχίζει κάθετα την οδό
ίσως υποβαθμιστεί ποιοτικά αν ο οδηγός αναζητά ταυτόχρονα μια πινακίδα με το όνομα
της οδού του προορισμού του, εφόσον και τα δύο έργα αντλούν οπτικούς πόρους, ενώ ένα
έργο που αντλεί ακουστικούς πόρους, όπως το να ακούει το ραδιόφωνο, εφόσον αντλεί
ακουστικούς πόρους, ενδέχεται να μην επηρεάσει στον ίδιο βαθμό το έργο της οπτικής αναζήτησης κινδύνων.
Τα πρώιμα μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών και οι συσχετιζόμενες πειραματικές τεχνικές είμαι ασύμβατες με τις απαιτήσεις των σύνθετων έργων της οδήγησης. Ειδικότερα, σε
μια σκόπιμη προσπάθεια απομόνωσης των αντιληπτικών διεργασιών από τη μνήμη, οι ψυχολόγοι δημιούργησαν πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιούσαν ερεθίσματα που ήταν
ασαφή, ασυνεχή και μόνο οριακά κοντά στην πραγματικότητα (Neisser, 1976). Ως αποτέλεσμα, η χωρική και η χρονική συνέπεια των πραγματικών αντικειμένων, κάτι ουσιώδες για
την περιγραφή συνεχόμενων έργων όπως η οδήγηση, εξαλείφθηκαν. Η πιο πρόσφατη μελέτη των Schneider & Shiffrin (1977; Shiffrin & Schneider, 1977) κατεύθυνε την έρευνα των
χαρακτηριστικών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αναπτύσσεται ο αυτοματισμός. Το
έργο τους επηρέασε τον κλάδο της Εργονομίας (Fisk, Ackerman, & Schneider, 1987) και άρχισε να επηρεάζει και τη θεωρία της οδηγικής συμπεριφοράς.
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1.4.4.3

Μηχανιστικά Μοντέλα

Η φράση "επισφαλής σε οποιαδήποτε ταχύτητα" θα μπορούσε να είναι η επιτομή της μελέτης του οδηγού ως μηχανιστικό μοντέλο. Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν με βάση αυτή την
θεώρηση δεν ήταν αρκετά δημοφιλή στο πεδίο της συμπεριφοράς του οδηγού. Ωστόσο,
αντιμετώπισαν με επιτυχία κάποια ειδικά προβλήματα, ιδιαίτερα στο πεδίο της ακολούθησης του οχήματος. Οι διάσημες "Μελέτες του Τούνελ" από τον Greenberg (1959) και τους
Edie & Foote (1960) προσπάθησαν να περιγράψουν την συμπεριφορά των αυτοκινήτων
που κινούνται σε στοίχους σε μία λωρίδα (platooning) ως πρόβλημα δυναμικής και ειδικότερα, υδροδυναμικής. Αν, για κάποιο λόγο, ένα όχημα από έναν στοίχο επιβραδύνει, είναι
πιθανόν να εμφανιστούν προβλήματα χωρητικότητας. Το ρεύμα των αυτοκινήτων θα αντιδράσει σε αυτή την ασυνέπεια, και πάλι με μια επιβράδυνση, και με αυτόν τον τρόπο θα
δημιουργηθεί ένα κρουστικό κύμα που θα κινηθεί προς τα πίσω μέσα στον στοίχο.
Οι περιορισμοί μιας τέτοιας προσέγγισης είναι εμφανείς. Ο Herman και οι συνεργάτες του
στα εργαστήρια έρευνα της General Motors ήταν οι πρώτοι που μετρίασαν την αυστηρή
υπόθεση ότι οι στοίχοι από αυτοκίνητα συμπεριφέρονται όπως ένα ασυμπίεστο υγρό
(Herman, Montroll, Potts, & Rothery, 1959). Ωστόσο, μέσα από την εισαγωγή διάφορων
υποθέσεων για τις προσδοκίες του οδηγού, το μοντέλο παύει να είναι μηχανιστικό, άσχετα
με την εικόνα που δίνεται από την ορολογία. Έτσι, η υπόθεση του Herman ότι οι οδηγοί επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση της διαφοράς της ταχύτητας με το αυτοκίνητο που βρίσκεται εμπρός τους, θα τοποθετούσε το μοντέλο της ακολούθησης οχήματος στην κατηγορία
των μοντέλων προσαρμοστικού ελέγχου, που θα αναλυθούν στη συνέχεια. Έτσι, παρόλο
που, πλέον, τα περισσότερα από τα μοντέλα ακολούθησης οχήματος ενσωματώνουν υποθέσεις συμπεριφοράς ή κινήτρων, τα μηχανιστικά μοντέλα δεν έχουν εξαλειφθεί.
1.4.4.4

Μοντέλα Προσαρμοστικού Ελέγχου

Οι ανακαλύψεις γύρω από τη θεωρία του προσαρμοστικού ελέγχου, που ξεκίνησε από τα
μέσα της δεκαετίας του 1940, ενέπνευσαν δύο γραμμές μοντελοποίησης της συμπεριφοράς
του οδηγού. Η πρώτη ασχολείται κυρίως με τον χειρωνακτικό έλεγχο στο πλαίσιο των σημάτων, που ουσιαστικά είναι συνεχή στο χρόνο, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, και κυριότερος εκπρόσωπος της είναι τα μοντέλα Σερβο-Ελέγχου. Η δεύτερη γραμμή έρευνας έθεσε
ως βάση τον προγραμματιζόμενο ψηφιακό υπολογιστή και ασχολείται με την ροή των πληροφοριών στις μηχανές επεξεργασίας συμβόλων. Αυτή η προσέγγιση ασχολείται κυρίως με
ασυνεχή σήματα και αιφνίδιες αποφάσεις. Τόσο η πρώτη, όσο και η δεύτερη γραμμή μοντελοποίησης περιγράφουν τη λειτουργία του οδηγικού έργου σε σχέση με τις εισόδους, τις
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εξόδους και την ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι κυριότεροι εκπρόσωποί
τους.
Η θεώρηση της οδήγησης ως ένα συνεχόμενο ή ως ένα διακεκομμένο έργο εντοπισμού αποδείχθηκε ότι ήταν μια αρκετά προσοδοφόρα προσέγγιση στην μοντελοποίηση των δεξιοτήτων ελέγχου του τιμονιού, ενός βασικού υποέργου στο συνολικό έργο της οδήγησης, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή αυτού του κεφαλαίου. Ειδικότερα, φάνηκαν χρήσιμα στην
μοντελοποίηση του ελέγχου του τιμονιού κατά την οδήγηση σε ευθεία ή καμπύλη οδό καθώς και κάποιους ελιγμούς αποφυγής εμποδίου. Τα μοντέλο Σερβο-Ελέγχου (Servo-Control
Models) ενεργούν σύμφωνα με τα σήματα εισόδου που συνήθως αναπαριστούν την εγκάρσια τοποθέτηση του οχήματος στην οδό (αντισταθμιστική ανίχνευση) ή την καμπυλότητά
της οδού, που μερικές φορές αποκαλείται "οπτική σκηνή" (αναζήτηση επιδίωξης). Οι λειτουργίες μεταφοράς που αντιπροσωπεύουν τις δυναμικές τόσο του οδηγού όσο και του οχήματος, αποτελούν τα στοιχεία καθοδήγησης και καθυστέρησης με σκοπό να λάβουν υπόψη
τους την προεπισκόπηση (πρόβλεψη) και τη νωθρότητα των αντιδράσεων του οδηγού.
Σε μια επισκόπηση των μοντέλων ελέγχου του τιμονιού ο Reid (1983; p. 25) έφθασε στο
συμπέρασμα ότι τα επικρατούντα μοντέλα δυναμικού ελέγχου δεν αντιμετωπίζουν με επιτυχία οδηγικά έργα πέρα από την ακολούθηση ευθειών ή ομαλών καμπύλων οδών: "The
model forms for other task scenarios are not yet fully developed. It is suggested, how-ever,
that a suitable form for the lane change and obstacle avoidance maneuver would be an initial precognitive open loop response followed by a closed-loop tracking response to stabilize
the vehicle on its new course". Προτείνει επομένως την ύπαρξη δύο βρόγχων, ενός ανοιχτού
προ-γνωστικού βρόγχου για τον εκάστοτε ελιγμό και ενός κλειστού βρόγχου ανίχνευσης για
την σταθεροποίηση του οχήματος, ώστε τα μοντέλα να καλύπτουν τους ελιγμούς της αλλαγής λωρίδας και της αποφυγής εμποδίων.
Στη δεύτερη γραμμή έρευνας εξέτασε τον άνθρωπο με βάση τις θεωρήσεις από την επιστήμη των υπολογιστών για την επεξεργασία δεδομένων. Παράλληλα έγιναν και οι πρώτες
προσπάθειες για την προσομοίωση του οδηγού μέσα από Η/Υ. Οι Kidd & Laughery (1964;
Laughery, Anderson, & Kidd, 1967) δημιούργησαν σε αυτό το κλίμα ένα πολύπλοκο πρόγραμμα προσομοίωσης που ενσωμάτωνε αρκετές από τις κύριες εργασίες που εκτελούσε ο
οδηγός. Το Σχήμα 1-5 αναπαριστά ένα διάγραμμα ροής ενός μικρού αποσπάσματος μιας
ρουτίνας διάσχισης μιας διασταύρωσης. Ασχολείται με τον οδηγό που προσεγγίζει μια διασταύρωση χωρίς σήμανση, στην οποία ίσως δεν εμποδίζεται η θέαση προς τα δεξιά, και
στην οποία η κυκλοφορία κατευθύνεται προς το σημείο τομής από τα δεξιά. Το συγκεκρι-
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μένο τμήμα του διαγράμματος θα ελέγξει για διερχόμενη κυκλοφορία από τα δεξιά και θα
πράξει ανάλογα. Αν εξεταστεί γεωμετρικά, μια σύγκρουση σε αυτή την κατάσταση είναι
πιθανή αν η αναλογία των αποστάσεων μεταξύ του κάθε οχήματος και του σημείου της διασταύρωσης παραμείνει σταθερή. Το μοντέλο λειτουργεί βάσει των πληροφοριών που
βλέπει από τη θέση του οδηγού, ελέγχοντας επαναληπτικά την οπτική γωνία ανάμεσα στο
σημείο της διασταύρωσης και το όχημα που τη προσεγγίζει από τα δεξιά. Όταν η γωνία παραμένει σταθερή κατά την πάροδο του χρόνου, ο οδηγός αναλαμβάνει δράση, εφόσον επίκειται μια κατάσταση σύγκρουσης.
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Σχήμα 1-5 - Η προσέγγιση μιας διασταύρωσης σύμφωνα με το μοντέλο ροής πληροφοριών των Kidd &
Laughery (1964)

Το παραπάνω μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κατάλογος από εργονομικά δεδομένα
που συνδέονται με έναν ακολουθιακό τρόπο, ο οποίος εξαρτάται από το εκάστοτε έργο. Το
μοντέλο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια δυναμικής μορφής ανάλυση έργου, μια προδιαγραφή, της οποίας οι δράσεις ακολουθούν συγκεκριμένες άλλες πράξεις όταν ικανοποιούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, οι Kidd & Laughery (1964) δημιούργησαν ένα μοντέλο που καλύπτει ένα εύλογο αριθμό από καταστάσεις, και επί των ημερών
του υπήρξε ένα από τα καλύτερα προγράμματα προσομοίωσης. Ωστόσο, υπό τη γνωστική
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οπτική δεν έχει να κάνει με την γνωστική μοντελοποίηση. Δεν υπάρχουν σημεία νοημοσύνης ή μάθησης, υπάρχει μόνο επεξεργασία πληροφοριών με γνώμονα τα δεδομένα: άπαξ
και καθοριστούν οι παράμετροι για τη συγκεκριμένη εκτέλεση του μοντέλου, το πρόγραμμα
θα εκτελεστεί αυστηρά με βάση τους αμετάβλητους αλγόριθμους και τις επιπρόσθετες εξωτερικές εισόδους. Αν το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος είναι εντυπωσιακό, αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα των υπολογισμών. Επιπλέον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις διακοπές της προτεραιότητας όπως προκύπτουν στην πραγματικότητα. Αν δεν
υπάρχει κάποια ρουτίνα ελέγχου για πεζού, τότε το πρόγραμμα θα περάσει από πάνω τους
χωρίς καν να τους αντιληφθεί.
Όπως το μοντέλο των Kidd & Laughery (1964) απέτυχε να προσομοιώσει επαρκώς την ανθρώπινη συμπεριφορά εξαιτίας της άκαμπτης δομής του προγράμματος, το ίδιο έκανα και
όλα τα επακόλουθα μοντέλα αυτού του είδους. Μια εξέλιξη του μοντέλου των Kidd &
Laughery (1964) είναι αυτό των Wolf & Barrett (1978a, 1978b) που ονομάζεται DRIVEM
(DRIver-Vehicle Effectiveness Model) και αναπτύχθηκε για τον Οργανισμό NHTSA. Όπως το
προηγούμενο μοντέλο, έτσι και το DRIVEM δεν έχει κάποιου είδους ευφυΐα, και οι λειτουργίες του δεν δείχνουν σημεία μάθησης. Ωστόσο, ενσωματώνει έναν αριθμό από εργονομικά
δεδομένα που σχετίζονται με τον οδηγό με έναν αρκετά αληθοφανή τρόπο. Αυτό που αποτελεί καινοτομία έναντι του προηγούμενου είναι η εμφάνιση των "απροσδόκητων" συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια και παράγονται από την προσομοίωση τύπου
Monte Carlo 1. Αυτό το μοντέλο ενσωμάτωσε έντεκα τυπικά σενάρια ελιγμών όπως η ενσωμάτωση σε μία ροή, η αποφυγή στατικών εμποδίων και η ακολούθηση ενός οχήματος. Άπαξ
και ένα σενάριο, θα πρέπει να ανιχνευθούν συγκεκριμένα συμβάντα έτσι ώστε να αποφευχθεί ένα ατύχημα. Αν όντως ανιχνευθεί ένα συμβάν, θα αποφασιστεί ένας ελιγμός ε βάση
αυτό, και ο ελιγμός θα εκτελεστεί μέσα από τους περιορισμούς που τίθενται από τις δυναμικές ελέγχου του προσομοιωμένου συστήματος οδηγού-οχήματος.
Η παρουσία ρητών σεναρίων ελιγμών αποτελεί αναμφισβήτητα μια βελτίωση. Έτσι, το DRIVEM τοποθετείται στην κατηγορία των μοντέλων που αντιμετωπίζονται τόσο οι δεξιότητες
όσο και οι τακτικές. Ωστόσο, το DRIVEM παραμένει στοιχειώδες και δεν έχει επικυρωθεί
από εμπειρικά αποτελέσματα. Επιπλέον, μερικές φορές παράγει σε μεγάλο βαθμό μη πειστικά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι το σύστημα δεν έχει δομηθεί σωστά. Σύμφωνα με
τους Lieberman & Goldblatt (1981) θα μπορούσε να γίνει μια βελτίωση του μοντέλου στις
1

Οι αλγόριθμοι Monte Carlo αποτελούν μια κλάση από υπολογιστικούς αλγορίθμους που βασίζονται
στην επαναληπτική τυχαία δειγματοληψία για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους. Συχνά χρησιμοποιείται στην προσομοίωση φυσικών και μαθηματικών συστημάτων.
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ρουτίνες σάρωσης και ανίχνευσης συμβάντων, μια αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του
μοντέλου και η πιστοποίηση των παραμέτρων των στόχων προτεραιότητας που χρησιμοποιεί το μοντέλο.
Συνοψίζοντας, τα μοντέλα ελέγχου ροής πληροφοριών υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Η παθητική προσομοίωση παραμένει, ακόμα και μέσα από τις πιο πρόσφατες προσπάθειες και
παρά την πρόοδο στη συμπεριφοριστική προσομοίωση. Η χρήση των τεχνικών Monte Carlo
στην επιλογή ερεθίσματος και απόφασης δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το γεγονός.
1.4.4.5

Μοντέλα Ιεραρχικού Ελέγχου

Τα μοντέλα Ιεραρχικού Ελέγχου προσδιορίζουν τις διεργασίες της οδήγησης σε πολλαπλά
επίπεδα ελέγχου. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι το Ιεραρχικό Μοντέλο του Rasmussen (1983) με βάση τις δεξιότητες, τους κανόνες και τη γνώση, το
Ιεραρχικό Μοντέλο Τριών Επιπέδων Ελέγχου του Michon (1985) και τέλος το Μοντέλο
ECOM των Hollnagel et al. (2003), τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια.
Ο Rasmussen (1983) αντιδιέστειλε τη συμπεριφορά που βασίζεται σε δεξιότητες (skill-based
behavior) με αυτή που βασίζεται σε κανόνες (rule-based behavior) και αυτή που βασίζεται
σε γνώση (knowledge-based behavior). Η συμπεριφορά με βάση τις δεξιότητες αποτελεί το
χαμηλότερο επίπεδο και περιλαμβάνει τα αυτόματα σχήματα που αποτελούνται από καλώς
μαθημένες διαδικασίες. Η εκτέλεσή γίνεται χωρίς συνειδητή προσοχή ή έλεγχο, ενώ είναι
ομαλή και ενσωματωμένη, και η αισθητήρια είσοδος δεν επιλέγεται η παρατηρείται, οι αισθήσεις κατευθύνονται αποκλειστικά προς τις πτυχές του περιβάλλοντος που υποσυνείδητα θα πρέπει να ενημερώνουν και να προσανατολίζουν τον εσωτερικό χάρτη.
Η συμπεριφορά με βάση τους κανόνες περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη ενεργοποίηση
κανόνων ή διαδικασιών και αποτελεί το επόμενο επίπεδο του μοντέλου. Έχει σημασία να
αναφερθεί ότι η εκτέλεση εδώ κατευθύνεται με βάση το στόχο αλλά δομείται από έναν "έλεγχο εμπρόσθιας τροφοδότησης" μέσα από έναν αποθηκευμένο κανόνα. Πολύ συχνά, ο
στόχος δεν έχει ακόμα σχηματοποιηθεί ρητά αλλά βρίσκεται σιωπηρά στην κατάσταση που
απελευθερώνει τους αποθηκευμένους κανόνες. Ο έλεγχος σε αυτή την περίπτωση είναι
τελεολογικός με την έννοια ότι οι κανόνες ή ο έλεγχος επιλέγεται από προηγούμενες επιτυχημένες εμπειρίες. Η ανατροφοδότηση διόρθωσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης θα απαιτούσε λειτουργική κατανόηση και ανάλυση της τρέχουσας απόκρισης του περιβάλλοντος,
που μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανεξάρτητη ταυτόχρονη δραστηριότητα στο επόμενο επίπεδο που βασίζεται στη γνώση.
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Τα όρια μεταξύ της συμπεριφοράς με βάση τις δεξιότητες και αυτής με βάση τους κανόνες
δεν είναι αρκετά διακριτά, και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο εκπαίδευσης
και στην προσοχή του ατόμου. Γενικά, η συμπεριφορά με βάση τις δεξιότητες κυλά χωρίς τη
συνειδητή προσοχή του ατόμου, και του είναι αδύνατον να περιγράψει τον τρόπο με τον
οποίο ελέγχει και με βάση ποιες πληροφορίες βασίζει την εκτέλεση. Στο ανώτερο επίπεδο
με βάση τους κανόνες, ο συντονισμός βασίζεται, γενικά, σε ρητή τεχνογνωσία (know-how),
και οι κανόνες που χρησιμοποιούνται μπορούν να αναφερθούν από το άτομο.
Κατά τη διάρκεια άγνωστων καταστάσεων, που αντιμετωπίζονται σε ένα περιβάλλον για το
οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμη τεχνογνωσία ή κανόνες για τον έλεγχο από προηγούμενες
εμπειρίες, ο έλεγχος της εκτέλεσης θα πρέπει να μετακινείται σε ένα ανώτερο συλληπτικό
επίπεδο, στο οποίο η εκτέλεση ελέγχεται από το στόχο και βασίζεται στη γνώση. Σε αυτή
την κατάσταση, ο στόχος σχηματοποιείται ρητά, με βάση μια ανάλυση του περιβάλλοντος
και των συνολικών στόχων του ατόμου. Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα χρήσιμο πλάνο με
βάση την επιλογή, τέτοιο έτσι ώστε να εξετάζονται διαφορετικά πλάνα, και η επίδρασή τους εξετάζεται σε σχέση με το στόχο, φυσικά, μέσω δοκιμής και σφάλματος, ή θεωρητικά,
μέσα από την κατανόηση των λειτουργικών ιδιοτήτων του περιβάλλοντος και την πρόβλεψη των επιδράσεων του πλάνου που εξετάζεται. Σε αυτό το επίπεδο λειτουργικού συλλογισμού, η εσωτερική δομή του συστήματος αναπαρίσταται δηλωτικά από ένα "νοητικό μοντέλο" (mental model) που ίσως λάβει αρκετές διαφορετικές μορφές.
Πιο πρόσφατα ο Lehto (1991) πρότεινε ένα τέταρτο επίπεδο, στο οποίο η εκτέλεση βασίζεται στις κρίσεις. Αυτή η προσθήκη έγινε για να αντιπροσωπεύεται η σημασία της αξίας των
κρίσεων και των επιδραστικών αντιδράσεων στον καθορισμό της συμπεριφοράς. Συγκρίνοντας το μοντέλο του Rasmussen (1983) με αυτό των Schneider & Shiffrin (1977) που διακρίνουν ανάμεσα στην αυτόματη και την ελεγχόμενη επεξεργασία, παρουσιάζεται μια ομοιότητα με την επεξεργασία με βάση τις δεξιότητες και με αυτή με βάση τη γνώση. Ωστόσο, η ταξινόμηση του Rasmussen (1983) δεν σκοπεύει σε δυναμικές σχέσεις μεταξύ των
διαφορετικών τύπων επεξεργασίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το γενικό σύστημα μοντελοποίησης σφαλμάτων (Generic Error Modeling System) του Reason (1990), ενσωμάτωσε μηχανισμούς επεξεργασίας στο μοντέλο του Rasmussen (1983), και επομένως επέκτεινε τη
χρήση του πέρα από την κατηγοριοποίηση των σφαλμάτων.
Η Ιεραρχία Τριών Επιπέδων προτάθηκε από τον Michon (1985) ως βάση για τον γνωστικό
έλεγχο του έργου της οδήγησης. Τα τρία επίπεδα περιλαμβάνουν το στρατηγικό επίπεδο, το
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τακτικό επίπεδο (ή ελιγμού) και το επιχειρησιακό επίπεδο (ή ελέγχου του οχήματος), όπως
φαίνεται και στο Σχήμα 1-6.
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Σχήμα 1-6 - Η ιεραρχική δομή του έργου του χρήστη της οδού. Η απόδοση δομείται σε τρία επίπεδα που είναι
συγκριτικά χαλαρά συνδεδεμένα. Παρουσιάζονται επίσης οι εσωτερικές και οι εξωτερικές έξοδοι (από
Michon, 1985).

Το στρατηγικό επίπεδο περιλαμβάνει το γενικό σχεδιασμό της διαδρομής, που περιέχει τον
καθορισμό των στόχων της διαδρομής (π.χ. την ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης,
την αποφυγή της υπόλοιπης κυκλοφορίας), την επιλογή των διαδρομών και την αξιολόγηση
του κόστους και των κινδύνων που σχετίζονται με τις εναλλακτικές μετακινήσεις. Τα σχέδια
αυτά προέρχονται από τις γενικές θεωρήσεις σχετικά με την κινητικότητα και την μεταφορά, καθώς επίσης και από συνυπάρχοντες παράγοντες όπως η αισθητική ικανοποίηση και η
άνεση. Ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο αφορούν σε μεγάλες χρονικές
κλίμακες (ώρες - ημέρες).
Το τακτικό επίπεδο ή επίπεδο ελιγμού περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των κοινών καταστάσεων οδήγησης, όπως τις στροφές και τις διασταυρώσεις, την αποδοχή κενού κατά την
προσπέραση ή την ενσωμάτωση σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας και την αποφυγή εμποδίων.
Παρόλο που αυτοί οι ελιγμοί περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις ανάγκες της πραγματικής κατάστασης, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που προέρχονται από τους γενικούς
στόχους που ορίστηκαν στο στρατηγικό επίπεδο. Αντίστροφα, αυτοί οι στόχοι ίσως περιστασιακά προσαρμοστούν για να ταιριάζουν με το αποτέλεσμα συγκεκριμένων ελιγμών. Οι
αποφάσεις και οι εκτελέσεις σε αυτό το επίπεδο αφορούν χρονικές κλίμακες λίγων δευτερολέπτων.
Το επιχειρησιακό επίπεδο ή επίπεδο ελέγχου αναφέρεται σε όλα τα στοιχειώδη έργα για
την ομαλή εκτέλεση των ελιγμών του ανώτερου επιπέδου. Σε αυτό το επίπεδο, περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, ο χειρισμός του τιμονιού, του πεντάλ επιτάχυνσης και του πεντάλ
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πέδησης καθώς και η αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο. Οι εκτελέσεις των έργων αυτού του επιπέδου αφορούν χρονικές κλίμακες μερικών millisecond.
Τα διαφορετικά επίπεδα λήψης απόφασης απαιτούν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών.
Ενώ η στρατηγική λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνεται έχοντας ως γνώμονα τη μνήμη, απαιτώντας μικρή έως καθόλου νέα πληροφορία, οι αποφάσεις ελιγμού ή ελέγχου του οχήματος βασίζονται στο άμεσο οδηγικό περιβάλλον και επομένως μπορούν να θεωρηθούν ότι
είναι με γνώμονα τα δεδομένα (Norman & Bobrow, 1975).
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Πίνακας 1-2 - Η κατηγοριοποίηση επιλεγμένων έργων της οδήγησης από την Ιεραρχία Ελέγχου του Michon
και το πλαίσιο δεξιότητας-κανόνα-γνώσης του Rasmussen (από Hale, Stoop, & Hommels, 1990)

Αξίζει να αναφερθεί ο συσχετισμός της ιεραρχίας ελέγχου του Michon με πλαίσιο ταξινόμησης της συμπεριφοράς του Rasmussen, από τους Hale, Stoop, & Hommels (1990). Σύμφωνα με αυτόν τον συσχετισμό, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1-2, οι έμπειροι οδηγοί
εκτελούν τα έργα της οδήγησης που τοποθετούνται στα τρία διαγώνια κελιά πάνω αριστερά έως κάτω δεξιά. Η συμπεριφορά βάσει των δεξιοτήτων περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό επίπεδο, η συμπεριφορά βάσει των κανόνων στο τακτικό επίπεδο και η συμπεριφορά
βάσει της γνώσης στο στρατηγικό επίπεδο. Όπως φαίνεται και από τα υπόλοιπα κελιά του
πίνακα, οι εξαιρέσεις αντικατοπτρίζουν τις διαφορές ανάμεσα στην απόδοση των έμπειρων
και των αρχάριων οδηγών, και ανάμεσα στις οικείες και τις άγνωστες καταστάσεις. Για παράδειγμα, οι αρχάριοι οδηγοί, αρχικά, χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά βάσει της γνώσης
για την αλλαγή σχέσεων, ενώ οι έμπειροι οδηγοί χρησιμοποιούν τα αυτόματα μοτίβα δράσεων που βασίζονται στις δεξιότητες. Οι έμπειροι οδηγοί γενικά μπορούν να χρησιμοποιούν συμπεριφορές με βάση τις δεξιότητες για την πλοήγηση μέσα από οικείες διαδρομές ή
για την αντιμετώπιση οικείων διασταυρώσεων, αποδεικνύοντας το γεγονός ότι ο αυτοματισμός μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα ελέγχου. Ωστόσο, η συμπεριφορά με βάση τους κανόνες θα είναι κυρίαρχη σε άγνωστες καταστάσεις, όσο η προηγούμενη εμπειρία
επαρκεί για την επιλογή των κατάλληλων κανόνων. Οι καινοφανείς ή απροσδόκητες κατασ-
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τάσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει κάποιος εφαρμόσιμος κανόνας, θα διαταράξουν την αυτόματη επεξεργασία, η οποία βασίζεται στις δεξιότητες και είναι αυτόματη, και θα επιβάλλουν την επεξεργασία με βάση τη γνώση (ελεγχόμενη). Γενικά, όπως διαπίστωσαν οι Hale,
Stoop, & Hommels (1990), οι οδηγοί λειτουργούν περισσότερο ομοιογενώς και προβλεπόμενα στα επίπεδα που βασίζονται στις δεξιότητες και τους κανόνες παρά στο επίπεδο που
βασίζεται στη γνώση.
Σύμφωνα με τον Carsten (2007), το έργο του Michon (1985) ενσωματώνει την ιεραρχική
δομή στους μηχανισμούς που επιτρέπουν τον έλεγχο και την εναλλαγή μεταξύ των επιπέδων, προσφέροντας ένα πιο κατανοητό μοντέλο της οδηγικής συμπεριφοράς, και δίνοντας
μια νέα ώθηση στις προσπάθειες μοντελοποίησης της. Πιο συγκεκριμένα, η θεώρηση της
οδήγησης ως μια ταυτόχρονη δραστηριότητα σε τρία επίπεδα προτείνει ότι τα κίνητρα των
οδηγών ίσως έχουν στοιχεία που σχετίζονται με τα διάφορα επίπεδα ελέγχου. Τα κίνητρα
που αφορούν το σκοπό και τη σημασία ενός ταξιδιού ίσως επηρεάσουν τη συμπεριφορά
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ωστόσο, οι καταστάσεις που αντιμετωπίζονται καθοδόν ίσως δημιουργήσουν πιο βραχυπρόθεσμούς στόχους που κινητοποιούν την επίλυση τακτικών προβλημάτων. Τέλος, η αντισταθμιστική συμπεριφορά, μπορεί να λειτουργήσει σε διαφορετικά επίπεδα ελέγχου. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στο σχεδιασμό της διαδρομής,
όπως η αποφυγή ωρών αιχμής ή της νυκτερινής οδήγησης από τους ηλικιωμένους οδηγούς
(Planek & Fowler, 1971). Οι ρυθμίσεις στα περιθώρια ασφάλειας, όπως η απόρριψη ενός
μεγαλύτερου ποσοστού από κενά κατά την ενσωμάτωση σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας από
τους ηλικιωμένους (Wolffelaar, Rothengatter, & H. W. Brouwer, 1987) ή κατά τη διάρκεια
χαμηλής ορατότητας, είναι αντισταθμίσεις που συμβαίνουν σε επίπεδο ελιγμού. Οι στιγμιαίες ρυθμίσεις στο τιμόνι ή το πεντάλ επιτάχυνσης ως απόκριση σε ολισθηρές οδούς, είναι
παραδείγματα αντιστάθμισης σε επίπεδο ελέγχου του οχήματος.

1.4.5 Ανασκόπηση της ιστορικής αναδρομής της μοντελοποίησης της οδηγικής συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω, η προσπάθεια κατανόησης της οδικής συμπεριφοράς από τις αρχές της αυτοκίνησης μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990 περιλάμβαναν την μοντελοποίηση των πτυχών είτε της καθοδήγησης (guidance) και του ελέγχου (control), είτε μέσα από τους όρους που έθεσαν οι εξελίξεις στη Ψυχολογία, τη Γνωστική Επιστήμη καθώς και άλλες Επιστήμες.
Με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκαν παραμετρικά μοντέλα τα οποία αξιολογούν και προβλέπουν τον χειρισμό του συστήματος οδηγού-οχήματος καθώς και μοντέλα που προσπαθο-
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ύν να εξηγήσουν τις ικανότητες εκτέλεσης και τις απαιτήσεις ελέγχου που συχνά υπερβαίνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες.
Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας πληθώρας από μοντέλα που κατακερματίζουν την οδηγική δραστηριότητα στις επιμέρους πτυχές της, δίνοντας τη δυνατότητα για περαιτέρω
μοντελοποίηση της ή ακόμα και προσπάθεια προσομοίωσης ή και αυτοματοποίησής της.
Με τη χρήση αυτού του γεγονότος ως υπόβαθρο, θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στην ανάλυση ενός μοντέλου που δεν θέτει τα όρια μεταξύ του οδηγού, του οχήματος και του περιβάλλοντος, αλλά βλέπει ολιστικά το σύστημα οδηγού-οχήματος και θέτει νέες βάσεις για
τον ρόλο του οδηγού κατά την οδήγηση μέσα σε αυτό το σύστημα.

1.5 Το συνθετικό μοντέλο του Εκτεταμένου Ελέγχου
Τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως έθεσαν τις βάσεις για τον εντοπισμό και
την μοντελοποίηση των επιμέρους πτυχών της οδηγικής συμπεριφοράς. Το τελευταίο, και
ίσως το πιο εξελιγμένο έως σήμερα, μοντέλο που θα είναι αναλυθεί σε μεγαλύτερο βάθος
είναι αυτό του Εκτεταμένου Ελέγχου (Extended Control Model - ECOM) των Hollnagel et al.
(2003), το οποίο βασίζεται στις αρχές της ιεραρχικής δομής του Michon (1985), αλλά την
εξελίσσει και περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα επίπεδα.
Σύμφωνα με τον Michon (1985, p. 490): "A comprehensive model of driver behavior should
not only take the various levels into account, but should also provide an information flow
control structure that enables control to switch from one level to the other at the appropriate
points in time.". Επομένως, για να έχει πρακτική αξία ένα μοντέλο περιγραφής του τρόπου
της οδήγησης θα πρέπει να πληροί δύο βασικά κριτήρια:
1. Να επιτρέπει τον έλεγχο σε αρκετά επίπεδα ταυτόχρονα.
2. Να περιγράφει τον οδηγό και το όχημα ως ένα συνδεδεμένο σύστημα (joint
system), και όχι ως δύο διακριτά συστήματα.
Το πρώτο κριτήριο αντικατοπτρίζει απλώς το γεγονός που εύκολα παρατηρεί κανείς, ότι
τόσο οι άνθρωποι όσο και οι μηχανές συνήθως επιτελούν αρκετούς στόχους ταυτόχρονα.
Ένας οδηγός, για παράδειγμα, μπορεί να ασχολείται με τη διατήρηση της εγκάρσιας θέσης
του οχήματος, ενώ εκτελεί έναν ελιγμό προσπέρασης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ένα "νοητικό" μάτι στο δείκτη των καυσίμων και τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης.
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Το δεύτερο κριτήριο αναγνωρίζει ότι τα σύγχρονα οχήματα περιέχουν ένα σύνολο από αυτοματοποιημένες λειτουργίες, οι οποίες, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούν να αναλάβουν
τον έλεγχο του οχήματος, ενώ άλλες λειτουργίες εκτελούνται στο υπόβαθρο, και επομένως
συνυπάρχουν με τις δράσεις του οδηγού. Οι συζεύξεις και οι εξαρτήσεις μεταξύ αυτών των
λειτουργιών καθορίζουν τη ευκολία ελέγχου του οχήματος, και επομένως το πόσο καλά
αποδίδει το Συνδεδεμένο Σύστημα Οδηγού-Οχήματος (Joint Driver-Vehicle System - JDVS).
Παρατηρεί κανείς ότι οι Hollnagel et al. (2003) χρησιμοποιεί ως βάση την θεωρία της Μηχανικής Γνωστικών Συστημάτων (Cognitive Systems Engineering) για να ξεπεράσει τους περιορισμούς της Θεωρίας της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής που εστιάζει στις εσωτερικές λειτουργίες είτε του ανθρώπου είτε στης μηχανής, εστιάζοντας πλέον στις εξωτερικές λειτουργίες του Συνδεδεμένου Γνωστικού Συστήματος (Joint Cognitive System). Ωστόσο,
σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια τα όρια, τόσο ανάμεσα στο
σύστημα και το περιβάλλον ή το γενικό του πλαίσιο, όσο και αυτά ανάμεσα στα στοιχεία ή
τα μέρη τα οποία το απαρτίζουν.
Οι Hollnagel et al. (2003) βασίζουν το ECOM σε ένα προγενέστερο μοντέλο του Hollnagel
(2003), το Μοντέλο Ελέγχου Πλαισίου (Contextual Control Model - COCOM). Το COCOM
εστιάζει στις λειτουργίες που κρίνονται απαραίτητες για την εξήγηση της κανονικής απόδοσης και σκοπός του είναι να παραμένει εφαρμόσιμο σε ένα εύρος από συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν ατομικά συστήματα, συνδεδεμένα γνωστικά συστήματα καθώς και σύνθετα κοινωνικό-τεχνικά συστήματα. Τα τρία βασικά συστατικά μέρη του COCOM είναι η
ικανότητα (competence), δηλαδή ένα σύνολο από πιθανές δράσεις ή αποκρίσεις που μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα σε μια κατάσταση, βάσει των αναγνωρισμένων αναγκών και
απαιτήσεων, ο έλεγχος (control), που αντιπροσωπεύει την ευταξία της απόδοσης και τον
τρόπο με τον οποίο η ικανότητα εφαρμόζεται, και τέλος τις δομές (constructs), που αναφέρονται στο τι γνωρίζει ή το τι υποθέτει το σύστημα για την κατάσταση στην οποία λαμβάνουν χώρα οι δράσεις [παρόμοια με τα σχήματα (schemata) του Neisser (1976)]. Τέλος, το
COCOM παρέχει μια γενική θεώρηση της δυναμικής σύζευξης μεταξύ της αντίληψης (ή γενικότερα, της αξιολόγησης της κατάστασης), της απόφασης και της δράσης (Hollnagel,
1993; Hollnagel & Woods, 2005).
Το ECOM προσθέτει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που απαιτούνται για την περιγραφή των πολλαπλών επιπέδων δραστηριότητας στο βασικό μοντέλο COCOM, μετατρέποντάς
το σε ένα Μοντέλο Εκτεταμένου Ελέγχου. Το ECOM αναγνωρίζει ότι η απόδοση ενός συνδεδεμένου συστήματος μπορεί να περιγραφεί σαν να συμβαίνει σε αρκετά επίπεδα ταυ-
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τόχρονα ή σε αρκετούς ταυτόχρονους βρόγχους. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζει ότι το συνολικό
επίπεδο ελέγχου μπορεί να ποικίλλει, και αυτή η μεταβλητότητα είναι ένας ουσιαστικός
παράγοντας σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της απόδοσης.
Το μοντέλο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-7, αποτελείται από τέσσερα επίπεδα-βρόγχους οι
οποίοι είναι σε θέση να εκτελούν πολλαπλές και ταυτόχρονες λειτουργίες ελέγχου. Τα επίπεδα αυτά είναι αυτό της ανίχνευσης (tracking), της ρύθμισης (regulating), της επόπτευσης
(monitoring) και του καθορισμού στόχων (targeting). Τα βασικά συστατικά κάθε βρόγχου
είναι οι προθέσεις/αντικειμενικοί στόχοι (intentions/objectives), οι δράσεις και τα αποτελέσματα, συνδεδεμένα σε έναν κύκλο. Αυτός ο βασικός κύκλος χρησιμοποιείται σε κάθε
επίπεδο του ECOM αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά στον τύπο του ελέγχου (εμπρόσθια τροφοδότηση και ανατροφοδότηση) και τις χρονικές δυναμικές.

Σχήμα 1-7 - Το Μοντέλο Εκτεταμένου Ελέγχου (Extended Control Model - ECOM) (από Hollnagel et al. (2003).

Το επίπεδο της ανίχνευσης (Tracking Level) περιγράφουν τις χαμηλού επιπέδου δραστηριότητες της οδήγησης που απαιτούνται για τη διατήρηση της ταχύτητας, της απόστασης από
το εμπρός ή το πίσω όχημα, τη σχετική ή την απόλυτη εγκάρσια θέση του οχήματος, κλπ. Οι
δραστηριότητες σε αυτό το επίπεδο είναι κατά βάση έλεγχοι κλειστού βρόγχου, τους οποίους οι έμπειροι οδηγοί μπορούν να εκτελέσουν με ελάχιστη προσπάθεια και χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς.
Το ρυθμιστικό επίπεδο (Regulating Level) παρέχει τους στόχους και τα κριτήρια στο επίπεδο ανίχνευσης. Η ρύθμιση είναι μια διαδικασία κυρίως κλειστού βρόγχου, παρόλο που είναι πιθανόν να προκύψει κάποιος προληπτικός έλεγχος. Εξετάζει πτυχές όπως η ταχύτηταστόχος, η ειδική θέση και η κίνηση σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία της κυκλοφορίας κλπ,
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και επομένως ίσως περιλαμβάνει ένα σύνολο από υπο-βρόγχους ανίχνευσης. Τέλος, η ρύθμιση απαιτεί ότι ο οδηγός παρακολουθεί αυτό που κάνει.
Το εποπτικό επίπεδο (Monitoring Level) εξετάζει την κατάσταση του συνδεδεμένου συστήματος οδηγού-οχήματος σε σχέση με το περιβάλλον οδήγησης (ροή της κυκλοφορίας, κίνδυνοι) και παράγει τα πλάνα και τους αντικειμενικούς στόχους που χρησιμοποιούνται στο
ρυθμιστικό και το ανιχνευτικό επίπεδο. Η κατάσταση, επομένως, του JDVS εποπτεύεται στο
επίπεδο αυτό, όπως η κατάσταση του οχήματος, η τοποθεσία, οι διαθέσιμοι και οι χρησιμοποιημένοι πόροι κλπ. Ο εποπτικός βρόγχος παρακολουθεί επίσης τις πινακίδες και τα
σήματα, όπως οι ενδείξεις κατεύθυνσης (τοποθεσίες και αποστάσεις), προειδοποιήσεις
(π.χ. ολισθηρό οδόστρωμα ή απότομη στροφή), και περιορισμοί (π.χ. τα όρια ταχύτητα).
Επομένως το εποπτικό επίπεδο αποτελείται από ένα μείγμα ελέγχων ανοιχτού και κλειστού
βρόγχου.
Το επίπεδο καθορισμού στόχων (Targeting Level) είναι το σημείο στο οποίο παράγονται ο
προορισμός και τα κριτήρια οδήγησης. Ο καθορισμός του στόχου είναι μια δραστηριότητα
ανοιχτού βρόγχου, που εφαρμόζεται μέσα από ένα μη πεπερασμένο σύνολο δράσεων και
συχνά καλύπτει μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Η αξιολόγηση των αλλαγών σε σχέση με
το στόχο δεν βασίζεται σε μια απλή ανατροφοδότηση, αλλά σε μια ήπια εκτίμηση της κατάστασης, π.χ. η εκτιμώμενη απόσταση από τον προορισμό. Όταν αυτό γίνεται σε τακτική
βάση, ίσως θεωρηθεί κομμάτι του εποπτικού βρόγχου. Όταν αυτό γίνεται ακανόνιστα, η
αιτία έναρξης μπορεί να είναι ένας από πολλούς παράγοντες όπως ο χρόνος, μια προκαθορισμένη νύξη ή ορόσημο (φυσικό ή συμβολικό) και η "προσομοίωση" ή η εκτίμηση της γενικής διαδικασίας στο υπόβαθρο του χρήστη (π.χ. η απότομα άβολη αίσθηση για το που
είναι κάποιος).
Τα τέσσερα αυτά επίπεδα ανταποκρίνονται στα επίπεδα ενός γενικευμένου μοντέλου λήψης αποφάσεων, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ένα
μοντέλο λήψης αποφάσεων φαίνεται πως περιγράφει τις γνωστικές διεργασίες στο νου ενός ατόμου, ενώ τα τέσσερα επίπεδα αναφέρονται τόσο στα διακριτά στάδια ανάπτυξης
συστημάτων ανθρώπου-μηχανής, όσο και στις διαφορετικές πτυχές ελέγχου του συστήματος. Η θεώρηση των πολλαπλών επιπέδων δραστηριότητας ή των πολλαπλών ταυτόχρονων
βρόγχων είναι κρίσιμης σημασίας για την προσέγγιση της μοντελοποίησης, ωστόσο, ο συγκεκριμένος αριθμός επιπέδων ή βρόγχων δεν είναι.
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Ο αποτελεσματικός έλεγχος σημαίνει ότι το JDVS θα πρέπει να ελέγχει όλα τα επίπεδα ταυτόχρονα. Ο αναποτελεσματικός έλεγχος προκύπτει όταν χάνεται ο έλεγχο σε έναν ή περισσότερους βρόγχους. Η σύζευξη μεταξύ των τεσσάρων βρόγχων παρουσιάζει τον τρόπο με
τον οποίο αυτοί συνδέονται λειτουργικά. Τα επίπεδα συνδέονται γενικά μέσω των σκοπών
ή των αντικειμενικών στόχων, από τα ανώτερα επίπεδα προς τα κατώτερα επίπεδα, και την
ανατροφοδότηση, συνήθως από τα κατώτερα επίπεδα προς τα ανώτερα. Να σημειωθεί ότι
στο Σχήμα 1-7 η ανατροφοδότηση, που μόλις αναφέρθηκε, δεν είναι εμφανής, αλλά για να
γίνει απαιτείται μια πιο λεπτομερής περιγραφή του μοντέλου (Hollnagel et al., 2003,p. 89).
Ένα βασικό πλεονέκτημα του ECOM είναι ότι περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο με τον
οποίο οι διαταράξεις μπορούν να διαδοθούν μεταξύ των επιπέδων ελέγχου. Μια αλλαγή,
για παράδειγμα, στους στόχους στο επίπεδο καθορισμού στόχων, όπως η μεταβολή του
προορισμού ή μια νέα ώρα άφιξης, θα επηρεάσει, για παράδειγμα, τα πλάνα και τις δράσεις, οδηγώντας σε πιο ριψοκίνδυνους ελιγμούς. Παρόμοια, μια διαταραχή στο επίπεδο της
ανίχνευσης, όπως η ενεργοποίηση ενός ενεργού συστήματος ασφάλειας, θα επηρεάσει το
ρυθμιστικό επίπεδο και μια μεγάλη διαταραχή ίσως επηρεάσει ακόμα και το επίπεδο εποπτείας (π.χ. λόγω μιας προειδοποίησης ασφάλειας (safety warning) κάποιος μπορεί να αναβάλει μια προσπέραση (ρυθμιστικό επίπεδο) ή ακόμα και να χάσει μια στροφή που θα τον
έφερνε πιο κοντά στον προορισμό (εποπτικό επίπεδο).
Το ECOM καθιστά εφικτή την εξέταση των δυναμικών για παρόμοιες αλλαγές με τέτοιο
τρόπο που δεν θα μπορούσε να παρατηρηθεί σε κανένα από τα μοντέλα που περιγράφηκαν σε άλλες κατηγορίες. Η περιγραφή αυτή μπορεί να συμπληρωθεί με παραμετρικά μοντέλα για συγκεκριμένες υπολειτουργίες, στο ανιχνευτικό ή το ρυθμιστικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας το ECOM ως ένα συνολικό πλαίσιο. Πιθανές εφαρμογές του ECOM είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων της χρήσης νέων τεχνολογιών και των λειτουργιών υποστήριξης
της οδήγησης. Στον Πίνακα 1-3, που ακολουθεί, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά κάθε επιπέδου ελέγχου, τον τρόπο με τον οποίον αυτός μπορεί να γίνει, τις απαιτήσεις σε πόρους προσοχής, τη συχνότητα εμφάνισης, τη χρονική διάρκεια καθώς και το επίπεδο αυτοματισμού.
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Types of control involved

Demands to attention

Frequency of
occurrence

Typical
Duration

Level/scope of
automation

Targeting

Goal setting
(feedforward)

High Concentrated

Low (mostly prejourney)

Short
(minutes)

Low

Monitoring

Condition monitoring
(feedback +
feedforward)

Low (car)
High (traffic, hazards)

Intermittent but
regular (car)
Continuous
(traffic, hazards)

10 minutes
to duration
of voyage

Low

Regulating

Anticipatory (feedback + feedforward)

High (uncommon
maneuvers)

Very high (town)
Medium (country)

1 second 1 minute

Medium

Tracking

Compensatory
(feedback)

None
(pre-attentive)

Continuous

<1 second

High

Πίνακας 1-3 - Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των επιπέδων ελέγχου του ECOM

Το ECOM παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μοντέλων που παρουσιάστηκαν, καθώς συνδυάζει αρκετά χαρακτηριστικά τους, όπως τα πολλαπλά επίπεδα, κίνητρα
ως προθέσεις, και τον αντισταθμιστικό έλεγχο μέσω ανατροφοδότησης. Εντούτοις, σύμφωνα με την κριτική του Carsten (2007), το μοντέλο αυτό καλύπτει μόνο τον οδηγό που έχει
τον έλεγχο, και όχι τον οδηγό που χάνει τον έλεγχο ή έχει χάσει τον έλεγχο. Καταφέρνει,
μολαταύτα, να παρουσιάσει τις εσωτερικές γνωστικές δομές και διαδικασίες, τον τρόπο
λειτουργίας τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ωστόσο,
σύμφωνα με τους Engstrom & Hollnagel (2007) το μοντέλο αυτό παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για ένα γενικό συλλογιστικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν πιο
συγκεκριμένα μοντέλα. Τέτοια μοντέλα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο λειτουργικά
μοντέλα καθώς και πιο λεπτομερή δομικά μοντέλα των γνωστικών/νευρολογικών μηχανισμών που αποτελούν τη βάση για τις συμπεριφοριστικές επιδράσεις των λειτουργιών υποστήριξης της οδήγησης. Έτσι, τα λειτουργικά και τα δομικά, γνωστικά μοντέλα θα πρέπει να
θεωρούνται ως συμπληρωματικά και χρήσιμα για διαφορετικούς σκοπούς.

1.6 Ανακεφαλαίωση
Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι επικρατέστερες θεωρήσεις για το έργο της οδήγησης. Επιπλέον, έγινε μια κατηγοριοποίηση των μοντέλων καθώς και μια περιγραφή των πιο
αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων σε κάθε μια από της κατηγορίες αυτές. Με βάση την
εξέλιξη του κεφαλαίου, παρατηρεί κανείς τόσο την εξέλιξη στη θεώρηση του οδηγικού έργου, από μια σειρά από αντιληπτικές δράσεις που επιτρέπουν τη διατήρηση του οχήματος
στο μέσο του πεδίου ασφαλούς μετακίνησης σε ένα σύνολο πρωταρχικών έργων που επιτελούν τη διατήρηση της θέσης του οχήματος και την παρακολούθηση των οδικών κινδύνων, δηλαδή τη διαχείριση οδικών καταστάσεων.
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Παράλληλα, η μοντελοποίηση του έργου της οδήγησης μετατρέπεται από ταξινομική σε
λειτουργική. Έτσι, από την αντιμετώπισή της οδήγησης ως έναν κατάλογο γεγονότων, που
περιγράφουν τι αναμένεται να κάνει ένας οδηγός, περνά στη θεώρηση ενός έργου με εσωτερικές διεργασίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μερών στο εσωτερικό του.
Οι αλλαγές στην θεώρηση του οδηγικού έργου αντανακλά και την εξέλιξη στο χώρο της μελέτης της ανθρώπινης νόησης και γενικότερα των θετικών επιστημών. Τα Μοντέλα Κινήτρων κινούνται στα πλαίσια των εξελίξεων της Ψυχολογίας για την αντίληψη του κινδύνου.
Τα Γνωστικά Μοντέλα δέχονται επιδράσεις από την πρόοδο της Γνωστικής Ψυχολογίας στο
τομέα της επεξεργασίας πληροφοριών. Τα Μηχανιστικά Μοντέλα κάνουν χρήση της Δυναμικής για την περιγραφή της συμπεριφοράς του οδηγού, ενώ τα Μοντέλα Προσαρμοστικού
Ελέγχου επηρεάζονται από τις θεωρίες λειτουργίας και προγραμματισμού των Η/Υ για την
προσομοίωση της οδήγησης. Όλα αυτά τα μοντέλα προσπάθησαν να μοντελοποιήσουν τις
επιμέρους πτυχές της οδήγησης, με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να μπορούν να αναπαραχθούν από ένα σύστημα, είτε σε επίπεδο προσομοίωσης είτε σε επίπεδο υποβοήθησης ή αυτοματισμού της οδήγησης.
Το πιο εξελιγμένο μοντέλο, το ECOM, είναι αυτό που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της Μηχανικής Γνωστικών Συστημάτων για την θεώρηση ενός συνδεδεμένου συστήματος οδηγούοχήματος, με αυτά των προηγούμενων μοντέλων όπως την ενσωμάτωση των κινήτρων ως
προθέσεις και τη χρήση του αντισταθμιστικού ελέγχου μέσω της ανατροφοδότησης. Θα
έλεγε κανείς, επομένως ότι το μοντέλο αυτό εμβαθύνει στο διαχωρισμό μεταξύ των δράσεων που απαιτούν αντισταθμιστικό έλεγχο και ανατροφοδότηση του συστήματος από το
περιβάλλον και των δράσεων που απαιτούν προβλεπτικό έλεγχο και την λήψη αποφάσεων
που καθορίζουν τους στόχους και τα κριτήρια αξιολόγησης. Αποδεικνύεται επομένως ένα
πολύ καλό εργαλείο για την εξέταση των επιπτώσεων της χρήσης συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης στην συμπεριφορά του οδηγού.
Όλες οι αλλαγές και οι εξελίξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι αποτέλεσμα της
εξέλιξης των συμπεριφοριστικών και των υπόλοιπων επιστημών, αλλά αντιπροσωπεύουν
και τις αλλαγές στην οδήγηση ως δραστηριότητα. Τα οχήματα έχουν αλλάξει άρδην τεχνολογικά και πλέον είναι πανίσχυρα, ενώ ενσωματώνουν πολλά συστήματα για την υποβοήθηση της οδήγησης. Επιπλέον, οι κυκλοφοριακές συνθήκες έχουν αλλάξει πολύ από τις αρχές της αυτοκίνησης, με οδούς οι οποίες είναι πλέον συνωστισμένες από οχήματα, ενώ και
οι υποδομές των μετακινήσεων έχουν αλλάξει, με αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορί-
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ας με υπερβολική σήμανση να αντικαθιστούν της μικρές οδούς των παλαιότερων οδών,
όπου συχνά δεν υπήρχε σήμανση.
Τέλος, οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην αλλαγή του συνολικού τρόπου ζωής των ανθρώπων, στους οποίους η οδήγηση παίζει καθοριστικό ρόλο, εφόσον ένα μεγάλο ποσοστό της
ημέρας πολλών ανθρώπων διαδραματίζεται μέσα σε ένα όχημα.
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2. Ο ρόλος του οδηγού βάσει των δυνατοτήτων υποβοήθησης και
αυτοματοποίησης της οδήγησης.
2.1 Εισαγωγή
Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μια προσέγγιση του τρόπου μοντελοποίησης της οδηγικής συμπεριφοράς, τόσο σε ιστορική βάση όσο και σε μια βαθύτερη ανάλυση του Μοντέλου Εκτεταμένου Ελέγχου (ECOM). Τα αρχικά μοντέλα κατάφεραν να προσδιορίσουν τις
διεργασίες που συμβαίνουν σε ορισμένες από τις πτυχές της οδήγησης, άλλοτε με επιτυχή,
άλλοτε με όχι τόσο επιτυχή τρόπο.
Το ECOM, ωστόσο, κατάφερε να αναδείξει τις δύο βασικές κατευθύνσεις ελέγχου, τον αντισταθμιστικό και τον προγνωστικό, να καθορίσει τα ελαστικά όρια μεταξύ τους και να ορίσει περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί η υποβοήθηση του οδηγού. Με αυτό
τον τρόπο συμπληρώνει το κενό που άφησαν πίσω του τα προγενέστερα μοντέλα οδήγησης, και ανοίγει το δρόμο για παρεμβάσεις στα σημεία όπου θεωρείται ίσως απαραίτητο να
συμβούν.
Τα σημερινά οχήματα βρίθουν από συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, χωρίς ωστόσο
να υπάρχει ένας καθολική οργάνωση του συνδεδεμένου γνωστικού συστήματος οδηγούοχήματος και επομένως να δημιουργούνται ασυνέπειες όταν ο έλεγχος μετατοπίζεται εσωτερικά, από το ένα στοιχείο στο άλλο. Ωστόσο, συστήματα που προορίζονται για την πλήρη
αυτοματοποίηση της οδήγησης, και επομένως καλύτερη οργάνωση μεταξύ του τρόπου μετατόπισης του ελέγχου μεταξύ του οδηγού και του οχήματος, όπως το GIDS που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, παρόλο που έχουν αναπτυχθεί δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα.
Σκοπός του Κεφαλαίου είναι να αναδείξει τους βαθμούς παρέμβασης των σχεδιαστών συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, τη θέση του οδηγού κατά την παρουσία τέτοιων
συστημάτων καθώς και το νομικό πλαίσιο πίσω από αυτή την παρέμβαση.

2.2 Τρόποι παρέμβασης για την υποβοήθηση του οδηγού.
Με βάση την ανάλυση του Μοντέλου Εκτεταμένου Ελέγχου, παρατηρεί κανείς την ανάδυση
στην οδήγηση δύο κύριων κατευθύνσεων του ελέγχου, μιας αντισταθμιστική που αντιστοιχεί, στο επίπεδο ελέγχου σε βάθος χρόνου μερικών millisecond, που εφαρμόζεται στα επίπεδα ανίχνευσης και ρύθμισης, καθώς και μιας προγνωστικής που αντιστοιχεί στην αντίληψη της κατάστασης και στην πρόβλεψη της κατάστασης στο άμεσο μέλλον, σε βάθος χρό-
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νου περίπου 2 sec, που εφαρμόζεται στα επίπεδα εποπτείας και καθορισμού στόχου. Οι
δύο αυτές κατευθύνσεις απεικονίζονται σχηματικά ως βρόγχοι στο Σχήμα 2-1.
Events/
Information

Anticipatory Control
Loop

Actions /
Responses

Situation
Assessment

Situation
Assessment

Current
Understanding

Events/
Information

Compensatory Control Actions /
Loop
Responses

Current
Understanding

Σχήμα 2-1 - Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός βρόγχος ελέγχου της οδήγησης με βάση την αντισταθμιστική και
την προβλεπτική κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την χρονική αυτή συνέπεια μεταξύ αυτών των δύο κατευθύνσεων, αναδύονται
χρονικά κενά-πλαίσια στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση για την ολιστική θεώρηση της
θέσης του οδηγού στο έργο της οδήγησης. Σύμφωνα με τη θεώρηση του ECOM, εξετάζεται
ένα διασυνδεδεμένο γνωστικό σύστημα που περιλαμβάνει τον οδηγό και το όχημα, του
οποίου η απόδοση εξετάζεται μέσα από την ενοποιημένη συνολική τους συμπεριφορά. Αυτός ο τρόπος θεώρησης δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασης των οδηγικών υποέργων, βάσει
των δύο κατευθύνσεων, που περιλαμβάνονται στην οδήγηση και την απόδοσή τους είτε
στον οδηγό (driver in the loop) είτε στο όχημα 2 (driver out of the loop).
Δημιουργείται επομένως η δυνατότητα εμπλοκής ή όχι του οδηγού στις διάφορες πτυχές
της οδηγικής δραστηριότητες, με βάση τόσο τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τόσο
του ίδιου του οδηγού όσο και του οχήματος. Θα μπορούσε επομένως ένα μέρος της οδήγησης να τεθεί στο ίδιο το όχημα, με την έννοια της αυτοματοποίησής της διαδικασίας και την
απαλλαγή του οδηγού από τον έλεγχο και ενδεχομένως και από την εποπτεία ή σε χαμηλότερο βαθμό με την υποβοήθηση του οδηγού από ορισμένα συστήματα σε καθορισμένες
πτυχές της οδήγησης.

2

Ο όρος "όχημα" σε αυτό το σημείο χρησιμοποιείται με την έννοια ενός συστήματος με πολλά επιμέρους συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, στις διάφορες πτυχές της, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στην αρχή του Κεφαλαίου.
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Η χρήση των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού βασίζεται στην αυτοματοποίηση ορισμένων από τα υποέργα της οδήγησης, τόσο στο επίπεδο ελέγχου του οχήματος (αντισταθμιστικός έλεγχος) όσο και στο επίπεδο ελέγχου των δεδομένων εισόδου για την πλοήγηση
και τη λήψη αποφάσεων ελιγμού (προγνωστικός έλεγχος). Τέτοια συστήματα, που λειτουργούν άλλοτε προειδοποιητικά άλλοτε παρεμβατικά, αποτελούν το βασικό εξοπλισμό από τα
περισσότερα οχήματα σήμερα, ωστόσο, αυτά λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, χωρίς
πρόβλεψη για τον τρόπο μετατόπισης του ελέγχου από τον οδηγό στο σύστημα.
Παραδείγματα που είναι ευρέως διαδεδομένα στα σημερινά οχήματα είναι το Σύστημα
Ηλεκτρονικού Ελέγχου Ευστάθειας (Electronic Stability Control - ESC) και το Σύστημα Προσαρμοστικού Ελέγχου της Πλοήγησης (Adaptive Cruise Control - ACC). Το πρώτο ανιχνεύει
την απώλεια ελέγχου της διεύθυνσης του οχήματος (steering control) και εφαρμόζει την
πέδηση αυτόματα και ανεξάρτητα για κάθε τροχό, υποβοηθώντας τον έλεγχο της διεύθυνσης του οχήματος εκεί όπου ο οδηγός σκόπευε να κατευθυνθεί, ελέγχοντας το όχημα σε
συνθήκες απώλειας του ελέγχου της διεύθυνσης. Το δεύτερο σύστημα ελέγχει την ταχύτητα
του οχήματος με βάση την ταχύτητα-στόχο που θέτει ο οδηγός και προσαρμόζει την ταχύτητα ανάλογα με το αν υπάρχουν άλλα οχήματα μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο, ο αντισταθμιστικός έλεγχος, τόσο σε επίπεδο διεύθυνσης όσο και σε επίπεδο ταχύτητας (αντισταθμιστικός έλεγχος), μεταφέρεται από τον οδηγό σε ένα σύστημα. Παρατηρεί επομένως
κανείς ότι τέτοια συστήματα δεν είναι ευφυή, αλλά λειτουργούν στο επίπεδο ανάπτυξης
του προγραμματισμού και του τεχνολογικού εξοπλισμού (μηχανοτρονικά συστήματα) που
τους επιτρέπει η τρέχουσα τεχνολογία. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αυτοματισμός της οδήγησης αλλά ως εν μέρει υποβοήθηση του οδηγού σε ορισμένες καταστάσεις. Αυτός ο τρόπος παρέμβασης θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβαίνει
σε επίπεδο ενέργειας (actions) στο βρόγχο αντισταθμιστικού ελέγχου (Σχήμα 2-1).
Παρόμοια συστήματα έχουν προταθεί και για τον προγνωστικό βρόγχου ελέγχου, όπως τα
συστήματα πλοήγησης με GPS. Πιο πρόσφατα παρουσιάστηκε από την Hyundai το σύστημα
πλοήγησης "AR Drive" που βασίζεται στην επαυξημένη πραγματικότητα για την προβολή
των οδηγιών στην πραγματική εικόνα της οδού προς τον οδηγό, μαζί με άλλες πληροφορίες
όπως η κατάσταση του φωτεινού σηματοδότη ή ύπαρξη πεζών σε μια διάβαση (Εικόνα 2-1).
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Εικόνα 2-1 - Σύστημα πλοήγησης GPS με χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας από την Hyundai (πηγή:
www.cardesignnews.com)

Πέρα από την ανάπτυξη συστημάτων υποβοήθηση της οδήγησης που δρουν μεμονωμένα
για συγκεκριμένες πτυχές της οδήγησης κάθε φορά, έχουν προταθεί ορισμένα συστήματα
αυτοματοποίησης του έργου της οδήγησης, με την έννοια της ευφυούς υποβοήθησης του
οδηγού. Ένα από αυτά είναι το Generic Intelligent Driver Support (GIDS) που προτάθηκε
από τον Michon (1993).
Η ανάπτυξη του GIDS έγινε από τα τέλη του 1989 μέχρι τα μέσα του 1992 στα πλαίσια του
προγράμματος DRIVE (Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο συνολικός στόχος ήταν ο καθορισμός των απαιτήσεων και των
σχεδιαστικών προδιαγραφών για μια τάξη από συστήματα ευφυών συνοδηγών που είναι
συνεπή σε μεγάλο βαθμό με τις απαιτήσεις σε πληροφορίες και τις δυνατότητες απόδοσης
του ανθρώπου οδηγού.
Αποτέλεσμα του ήταν ορισμένες προτάσεις για τέτοια συστήματα και ένα περιορισμένο
λειτουργικό πρωτότυπο που παρουσιάζεις τις βασικές ιδιότητες της ιδέας του GIDS, τόσο σε
συνθήκες προσομοίωσης όσο και σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας. Με βάση τον
Michon (1993) τα συστήματα συνοδηγού ή τα συστήματα υποστήριξης της οδήγησης αντλούν την χρησιμότητά τους από το γεγονός ότι οι χειριστές των οχημάτων πρέπει να αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη ποσότητα πληροφοριών ενός αυξανόμενα πολύπλοκου περιβάλλοντος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτό οφείλεται στην αύξηση της κυκλοφοριακής
πυκνότητας, έναν αυξανόμενο αριθμό από πηγές πληροφοριών τόσο εντός όσο και εκτός
του οχήματος. Ένα σύστημα υποστήριξης της οδήγησης, όπως το GIDS, θα βοηθούσε στην
αντιμετώπιση της πληθώρας των πληροφοριών που είναι απειλητική προς τον χειριστή του
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οχήματος, μέσα από φιλτράρισμα, ερμηνεία, ενσωμάτωση, θέση σε προτεραιότητα και τέλος παρουσίαση των πληροφοριών από οποιοδήποτε σύνολο αισθητήρων και εφαρμογών.
Αυτή η πληθώρα πληροφοριών είναι πιθανόν να έχει επιπτώσεις σε κάθε πτυχή του έργου
της οδήγησης. Θα μπορούσε να επιδρά στο σχεδιασμό της διαδρομής, καθώς και στην πλοήγηση, στους ελιγμούς και στον έλεγχο του οχήματος, δηλαδή και στα 3 επίπεδα του ιεραρχικού μοντέλου του Michon (1985). Αν δεν ληφθούν κάποιες ρυθμιστικές δράσεις, αυτές οι
πληροφορίες θα παρουσιαστούν σταδιακά στον οδηγό με έναν τρόπο χωρίς συνάφεια, ανεξάρτητα από την σημασία τους ή την καταλληλότητά τους. Μια κρίσιμη λειτουργία του
GIDS, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ευφυούς συστήματος υποστήριξης του οδηγού, είναι
η προστασία του οδηγού από το να κατακλειστεί από τέτοιες μη συντονισμένες πληροφορίες.
Ένα από τα πιο καινοτομικά χαρακτηριστικά του έργου GIDS είναι ότι για πρώτη φορά ένα
σύστημα λαμβάνει υπόψη του, με έναν προσαρμοστικό τρόπο (κάποιες) από τις προθέσεις,
τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του μεμονωμένου οδηγού. Σύμφωνα με τον Michon
(1993) τα συστήματα υποστήριξης του οδηγού θα πρέπει να επιτρέπουν στους οδηγούς να
αντιμετωπίζουν το έργο της οδήγησης με περισσότερη ευκολία, ασφάλεια και αποδοτικότητα (και έμμεσα με μειωμένο κόστος προς το περιβάλλον).
Τα βασικά χαρακτηριστικά του GIDS είναι η ικανότητα γενίκευσης και η νοημοσύνη που
περιέχει. Με την ικανότητα γενίκευσης (generic) αναφέρεται κανείς στον τρόπο σύνθεσης
έτσι ώστε να μπορεί να αυξηθεί στο πεδίο εφαρμογής και στην πολυπλοκότητα μαζί με την
ανάπτυξη νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Δηλαδή ο σύστημα GIDS και οι εξωτερικές είσοδοι πληροφοριών μπορούν να επεκταθούν για την φιλοξενία υποέργων και πηγών πληροφόρησης που ίσως προστεθούν αργότερα. Επομένως, το GIDS είναι γενικευμένο με την
έννοια ότι δεν είναι καθορισμένη η αυτοματοποίηση συγκεκριμένων οδηγικών έργων ή αυστηρά καθορισμένων κατηγοριών πληροφοριών.
Επιπλέον, το GIDS περιέχει νοημοσύνη, με την έννοια ότι είναι σε θέση να διαχειρίζεται τη
ροή των πληροφοριών προς τον οδηγό σε συσχέτιση με το έργο της οδήγησης, τις συνθήκες
οδήγησης και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οδηγός. Τα περισσότερα συστήματα
υποβοήθησης στερούνται τέτοιας νοημοσύνης, εφόσον δεν επιλέγουν ή ενσωματώνουν τις
πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου της οδήγησης ή σύμφωνα με την κατάσταση και τις προθέσεις του οδηγού. Με πηγές πληροφοριών όπως συστήματα πλοήγησης, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές διαδρομής (trip computer), η απουσία ενσωμάτω-
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σης αυτών των πληροφοριών σε ένα ενιαίο σύστημα και η κατ' επιλογή παρουσίαση τους
στον οδηγό σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, επιτρέπει το ενδεχόμενο σε
επισφαλείς καταστάσεις, λόγω υπερβολικού όγκου πληροφοριών (information overload) ή
αντιφατικών συμβουλών (contradictory advice). Το GIDS είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο
ώστε να αποτρέπει τους οδηγούς να λαμβάνουν υπερβολικό όγκο πληροφοριών επειδή
ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και
τις προθέσεις. Τέλος, το σύστημα GIDS εξετάζει τα φυσικά, αντιληπτικά και γνωστικά χαρακτηριστικά του οδηγού, καθώς και την συναισθηματική κατάσταση του οδηγού.
Τόσο η διαχείριση του προγράμματος DRIVE όσο και η ομάδα αξιολόγησης των επιτευγμάτων του έργου GIDS συμπέραναν το 1992 ότι το έργο εκπλήρωσε με επιτυχία τους στόχους
του. Ωστόσο, οι ίδιες αρχές παρατήρησαν ότι αυτό το έργο ίσως ήταν πολύ μπροστά από
την εποχή του.
Παρατηρεί επομένως κανείς ότι το GIDS είναι μια πρώτη, ολοκληρωμένη προσπάθεια υποβοήθησης του οδηγού τόσο στον αντισταθμιστικό έλεγχο όσο και στον προγνωστικό έλεγχο,
στο έργο της οδήγησης. Το σύστημα είναι αυτό που αποφασίζει ποια μηνύματα (προειδοποιήσεις, συμβουλές ή παρεμβάσεις) είναι κατάλληλα για παρουσίαση στον οδηγό και του
τα παρέχει όταν αυτό κρίνει απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός απαλλάσσεται από
το έργο της επιλογής ερεθισμάτων που είναι απαραίτητες για τη λήψη στις διεργασίες της
οδήγησης. Με βάση το Σχήμα 2-1, η παρέμβαση του GIDS θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι
προκύπτει στις πληροφορίες (Events/Information) τόσο στο βρόγχο αντισταθμιστικού ελέγχου όσο και στο βρόγχο προγνωστικού ελέγχου.
Άλλα έργα/προγράμματα επάνω στην (ημι)αυτοματοποιημένη οδήγηση είναι τα εξής:
1. Το HAVEit (Highly Automated Vehicle for Intelligent Transport), που στοχεύει σε ένα
υψηλότερο επίπεδο αυτοματισμού που θα χρησιμοποιηθεί στις υπάρχουσες δημόσιες οδούς με μεικτές συνθήκες κυκλοφορίας.
2. Το Interactive, το οποίο προσπαθεί να κάνει το επόμενο βήμα προς το στόχο της
κυκλοφορίας δίχως ατυχήματα και αναπτύσσει συστήματα υποβοήθησης του οδηγού για ασφαλέστερη και αποδοτικότερη οδήγηση.
3. Το CityMobil, ένα μεγάλο έργο έρευνας, ανάπτυξης και παρουσίασης που θέτει την
ενσωμάτωση των αυτοματοποιημένων συστημάτων μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον. Εστιάζει επάνω στην ενσωμάτωση που βασίζεται σε εφαρμογές της πραγματικής ζωής του συστήματος αυτοματοποιημένης μετακίνησης σε 3 τοποθεσίες
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δοκιμής. Προϊόντα αυτού του έργου είναι τα κατευθυνόμενα λεωφορεία στο κέντρο
επιδείξεων Castellón (Ισπανία), και τα Συστήματα Κυβερνητικής Μεταφοράς (Cybernetic Transport Systems) στην παρουσίαση της Προσωπικής Ταχύτατης Μετακίνησης (Personal Rapid Transit - PRT) στο αεροδρόμιο Heathrow και της Ομαδικής
Ταχύτατης Μετακίνησης (Group Rapid Transit -GRT) στο νέο εκθεσιακό κέντρο της
Ρώμης.
4. Το SAFESPOT, το οποίο δημιουργεί δυναμικά συνεργατικά δίκτυα στα οποία τα οχήματα και οι οδικές υποδομές επικοινωνούν για τη διαμοίραση πληροφοριών που
συλλέγονται είτε στο όχημα είτε στην οδό για την ενίσχυση της αντίληψης του οδηγού για το περιβάλλον του οχήματος, με σκοπό τη δημιουργία ενός περιθωρίου
ασφάλειας στο χρόνο ή το χώρο.
5. Το ευφυές αυτοκίνητο της Google, που λειτουργεί χωρίς οδηγό με τη βοήθεια κάμερας που παρακολουθεί τη ροή της κυκλοφορίας και αισθητήρων που καθορίζουν
τα όρια ταχύτητας και την ύπαρξη άλλων οχημάτων γύρω από αυτό. Επιπλέον, οι
ενημερωμένοι χάρτες και το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης επιτυγχάνουν την
ολοκληρωμένη καθοδήγηση εντός των πόλεων (Βένιου, 2011a).
Παρά την πληθώρα των προσπαθειών ανάπτυξης των συστημάτων αυτοματοποιημένης
οδήγησης, τίθεται το δίλλημα για τον αποκλεισμό ή μη του οδηγού από ορισμένα υποέργα
της οδήγησης ή ακόμα και από την οδήγηση στο σύνολό της, αυτοματοποιώντας πλήρως τη
διαδικασία. Η απουσία ελέγχου του οδηγού για ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται
από το όχημα ενδεχομένως βοηθά στην μείωση του συνολικού φόρτου που έχει επωμιστεί
ο οδηγός στο πολύπλοκο οδηγικό περιβάλλον. Ωστόσο, τα νομικά και τα τεχνολογικά ζητήματα (σε επίπεδο υποδομής) μέχρι την πλήρη αυτοματοποίηση οδηγούν τόσο την αυτοκινητοβιομηχανία όσο και τις κυβερνήσεις να προετοιμάζουν μεν το έδαφος για μια αυξημένη οδική αυτοματοποίηση, ωστόσο, απαιτείται ο οδηγός να έχει τον έλεγχο. Οι τεχνολογίες
που αφορούν την επικοινωνία Όχημα-σε-Όχημα (Vehicle-to-vehicle - V2V) και από το Όχημα-στην-Υποδομή (Vehicle-to-Infrastructure - V2I) καθώς και οι εφαρμογές τους θα γίνουν
σύντομα μέρος της εμπειρίας της αυτοματοποιημένης οδήγησης και μαζί με τα Προηγμένα
Συστήματα Υποστήριξης της Οδήγησης (Advanced Driving Support Systems - ADAS) θα
μορφοποιήσουν το αυτοματοποιημένο οδηγικό οικοσύστημα. Ωστόσο, ο αποκλεισμός του
οδηγού εκτός του βρόγχου της διαδικασίας εξέλιξης από την αυτοματοποιημένη στην πλήρως αυτόνομη οδήγηση, δεν θα συμβεί τόσο εύκολα ή ίσως δεν συμβεί ποτέ.

45

Κεφάλαιο 2 - Ο ρόλος του οδηγού βάσει των δυνατοτήτων υποβοήθησης και αυτοματοποίησης της οδήγησης.

Επιπλέον, η τάση για αυτοματοποιημένη οδήγηση έχει επιφέρει αλλαγές τόσο στο επίπεδο
της αγοράς των αυτοκινήτων όσο και στο επίπεδο της υποδομής. Τα αυτοματοποιημένα
οχήματα είναι συνήθως ακριβότερα, ενώ οι οδικές υποδομές, που θα πρέπει να υλοποιούνται από την πλευρά της τοπικής πολιτείας συνήθως απαιτούν πολύ μεγάλο κόστος σε επενδύσεις που δύσκολα θα αποσβεστούν, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ορισμένες καθυστερήσεις στις εφαρμογές της αυτοματοποιημένης οδήγησης.
Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο απαιτείται συζήτηση επάνω στην αυτοματοποιημένη οδήγηση
είναι το καθήκον των ρυθμιστικών αρχών για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε δυνητικής
κατάστασης που προκαλείται από την αποτυχία του οχήματος να συμπεριφερθεί με βάση
τη θεωρία. Οι νομοθέτες θα πρέπει να εναγκαλιστούν την πρόκληση για την ανάπτυξη ενός
επαρκούς νομοθετικού πλαισίου που θα καλύπτει πιο σύνθετα προβλήματα από την ευθύνη, ενώ θα επιτρέπει την απαραίτητη ελευθερία για καινοτομία που θα οδηγήσουν σε νέες
τεχνολογικές αναπτύξεις. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ορισμένα θέματα γύρω από το
νομικό πλαίσιο της αυτοματοποιημένης οδήγησης.

2.3 Η Σύμβαση της Βιέννης και οι νομικές επιπτώσεις της μερικής και της
πλήρης αυτοματοποιημένης οδήγησης
Η Σύμβαση της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία είναι μία διεθνής συνθήκη που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την διεθνή οδική κυκλοφορία και την αύξηση της οδικής
ασφάλειας μέσα από την προτυποποίηση των ενιαίων κανόνων κυκλοφορίας μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών. Η Σύμβαση αυτή συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
του Οικονομικού και του Κοινωνικού Συμβουλίου επάνω στην Οδική Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών (7 Οκτωβρίου 1968 - 8 Νοεμβρίου 1968). Τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαΐου 1977.,
ωστόσο, δεν έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη της Ε.Ε. την συνθήκη (π.χ. η Ιρλανδία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο)(βλ. Εικόνα 2-2).
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οπότε και υπογράφηκε η
Σύμβαση, υπήρχε ακόμα η χρήση των ζώων για την χρήση των ζωήλατων οχημάτων, και η
ιδέα της αυτόνομης οδήγησης άνηκε στη σφαίρα της φαντασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον τρόπο ερμηνείας του κειμένου της Σύμβασης: με έναν αυστηρό, κατά λέξη, τρόπο
ή μέσα από την ερμηνεία του νοήματος του (κατά τη περίοδο που υπογράφηκε).
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Εικόνα 2-2 - Οι χώρες που επικύρωσαν (σκούρο μπλε) ή υπέγραψαν (ανοιχτό μπλε) τη Σύμβαση της Βιέννης
για την Οδική Κυκλοφορία (πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_on_Road_Traffic).

Τα άρθρα που αγγίζουν την εισαγωγή του αυτοματισμού στην οδήγηση είναι τα εξής:
Άρθρο 8: Οδηγοί
•

Άρθρο 8.1: "Κάθε κινούμενο όχημα ή συνδυασμός οχημάτων θα πρέπει να έχει έναν οδηγό."

•

Άρθρο 8.5: "Κάθε οδηγός θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια να είναι σε θέση να ελέγχει το όχημά του ή να καθοδηγεί τα ζώα του."

Άρθρο 13: Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ των οχημάτων
•

Άρθρο 13.1: "Κάθε οδηγός ενός οχήματος θα πρέπει σε όλες τις συνθήκες να έχει το
όχημα του υπό έλεγχο έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει την απαραίτητη και
την κατάλληλη φροντίδα και να είναι σε θέση συνεχώς να εκτελεί όλους τους ελιγμούς που απαιτούνται από αυτόν. Θα πρέπει, όταν ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματός του, να μεριμνά συνεχώς στις συνθήκες, κυρίως στο επίπεδο του εδάφους,
την κατάσταση της οδού, την συνθήκη και το φορτίο του οχήματός του, τις καιρικές
συνθήκες και την πυκνότητα της κυκλοφορίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ακινητοποιήσει το όχημά του εντός του εύρους της μπροστινής του όρασης και σύντομη
από κάθε προβλεπόμενη εμπόδιση. Θα πρέπει να επιβραδύνει και αν είναι απαραίτητο να ακινητοποιηθεί οποτεδήποτε το απαιτούν οι συνθήκες, και ιδιαίτερα όταν η
ορατότητα δεν είναι καλή."

•

Άρθρο 13.5: "Ο οδηγός ενός οχήματος που κινείται πίσω από ένα άλλο όχημα θα
πρέπει να διατηρεί μια επαρκή απόσταση από αυτό το άλλο όχημα για την αποφυ-
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γή μια σύγκρουσης αν το όχημα εμπρός θα πρέπει να επιβραδύνει ή να ακινητοποιηθεί απότομα."
Η επίδραση της Σύμβασης της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία στην επιτυχή εφαρμογή
συστημάτων αυτοματοποίησης της οδήγησης θα είναι μικρή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι οι κατασκευαστές εργάζονται επάνω στην κατάσταση ότι ορισμένα ADAS αγγίζουν τη
σύμβαση της Βιέννης σήμερα, με τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια. Για παράδειγμα,
παρέχουν διακόπτες ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης ή επιτρέπουν στους οδηγούς να
παρακάμπτουν τις λειτουργίες τους. Ακολουθούν επομένως την αρχή ότι ο οδηγός έχει τον
έλεγχο και παραμένει υπεύθυνος. Επιπρόσθετα, οι κατασκευαστές έχουν μια πολύ προσεκτική στρατηγική marketing και έτσι δεν υπερβάλουν και δεν ισχυρίζονται ότι τα ADAS θα
λειτουργούν σε όλες τις καταστάσεις οδήγησης ή ότι υπάρχει μία λύση για "όλα" τα προβλήματα ασφάλειας.
Επιπλέον, ο αυτοματισμός δεν είναι "άσπρο ή μαύρο", αυτοματοποιημένο ή μη αυτοματοποιημένο, αλλά είναι πολύ περισσότερο σύνθετη και αφορά πολλές διαστάσεις σχεδιασμού. Ένα βοηθητικό μοντέλο αυτοματοποίησης είναι η θεώρηση διαφορετικών επιπέδων υποβοήθησης και αυτοματισμού, που οργανώνονται μονοδιάστατα (βλ. Σχήμα 2-2). αρκετά
επίπεδα θα μπορούσαν να βρίσκονται εντός της Σύμβασης της Βιέννης, ενώ τα ακραία επίπεδα θα μπορούσαν να αποκλείονται από τη σημερινή έκδοση της Συνθήκης αυτής. Για παράδειγμα, στην αυτοματοποίηση της οδήγησης σε μεγάλο βαθμό (highly automated
driving), η αυτοματοποίηση έχει τις τεχνικές δυνατότητες για σχεδόν αυτόνομη οδήγηση,
αλλά ο οδηγός παραμένει στον βρόγχο ελέγχου και μπορεί να πάρει τον έλεγχο όταν αυτό
είναι απαραίτητο. Η πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση, όπως το PRT που αναφέρθηκε
προηγουμένως, στο οποίο ο οδηγός δεν απαιτείται να εποπτεύει την αυτοματοποίηση και
δεν έχει τη δυνατότητα να έχει τον έλεγχο, φαίνεται να μην καλύπτεται από τη Σύμβαση της
Βιέννης.

Σχήμα 2-2 - Πιθανά επίπεδα υποβοήθησης και αυτοματοποίησης σε ένα υψηλού βαθμού αυτοματοποιημένο
όχημα.

Τα κριτήρια για την απόφαση αν η αυτοματοποίηση είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση της Βιέννης θα μπορούσαν να είναι:
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•

Η εμπλοκή του οδηγού στο οδηγικό έργο (έλεγχος του οχήματος).

•

Η εμπλοκή του οδηγού στην εποπτεία του αυτοματισμού και του οδικού περιβάλλοντος.

•

Η ικανότητα για ανάληψη του ελέγχου ή να παράκαμψη της αυτοματοποίησης.

Επιπροσθέτως, η Σύμβαση της Βιέννης περιέχει "παράθυρα", ή είναι ευμετάβλητη ή υπόκειται σε αλλαγές. Περιέχει μια καθορισμένη μεταβλητότητα σχετικά με την αυτονομία στα
μέσα μεταφοράς π.χ. "ο έλεγχος του οχήματος ή η καθοδήγηση των ζώων". Είναι προφανές
ότι ορισμένες τεχνολογικές αναπτύξεις δεν προβλέφθηκαν από τους συγγραφείς της Σύμβασης. Στο Παράρτημα 5 της Σύμβασης της Βιέννης, περιέχεται ένα "άνοιγμα" που χρήζει
κατάλληλης νομικής διερεύνησης:
"Για εσωτερικούς λόγους, ίσως χορηγηθούν εξαιρέσεις στα Συμβαλλόμενα Μέρη από τις
διατάξεις αυτού του Παραρτήματος σε σχέση με:
(γ) Οχήματα που χρησιμοποιούνται για πειράματα των οποίων ο σκοπός είναι η διατήρηση της τεχνικής προόδου και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας,
(δ) Οχήματα ειδικής μορφής ή τύπου, ή αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς υπό ειδικές συνθήκες".
Επιπλέον, η Σύμβαση της Βιέννης μπορεί αν αλλάξει. Η πιο πρόσφατη αλλαγή έγινε το 2006,
στην οποία προστέθηκε μια νέα παράγραφος (η παράγραφος 6) στο Άρθρο 8 , δηλώνοντας
ότι ο οδηγός θα πρέπει να ελαχιστοποιεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέρα από την
οδήγηση.
Άλλα νομικά ζητήματα, πέρα από αυτά που θέτει η Σύμβαση της Βιέννης, που εγείρονται με
την εισαγωγή της υποβοήθησης και του αυτοματισμού στην οδήγηση είναι αυτά της υπαιτιότητας κατά την οδήγηση. Η υπαιτιότητα είναι ένα από τα πιο σύνθετα θέματα στη συζήτηση της εισόδου των αυτοματοποιημένων οχημάτων στην αγορά. Καθώς όλα τα υπάρχοντα νομικά και ασφαλιστικά πρωτόκολλα βασίζονται στη νομική υπευθυνότητα του οδηγού
και/ή του ιδιοκτήτη του οχήματος, είναι απαραίτητη μια αναφορά στα θέματα υπαιτιότητας επειδή κάποιες μορφές αυτοματισμού ίσως δεν συμβαδίζουν με την υπευθυνότητα του
οδηγού (π.χ. στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα παράκαμψης από τον οδηγό).
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει ένα νομικό κενό, με την έννοια του ανασχετικού
παράγοντα, καθώς στη τρέχουσα φάση ανάπτυξης ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πορειών βιώσιμης ανάπτυξης της αυτοματοποίησης
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είναι άγνωστα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα οι πορείες ανάπτυξης είναι από μόνες
τους διευρυμένες, καθώς τα πιθανά σενάρια ανάπτυξης δεν αξιολογούνται και δεν συζητούνται σε πολιτικό περιβάλλον.
Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τη νομική ερμηνεία του "ελέγχου" στο έργο της οδήγησης.
Δύο ορισμοί είναι οι επικρατέστεροι για την ερμηνεία του όρου "έλεγχος", όπως αυτός αναφέρεται στο Άρθρο 8 της Σύμβασης της Βιέννης:
1. Έλεγχος με την έννοια της επίδρασης, π.χ. ο οδηγός ελέγχει τις κινήσεις του οχήματος, ο
οδηγός μπορεί να παρακάμψει τον αυτοματισμό και/ή μπορεί να τον απενεργοποιήσει.
2. Έλεγχος με την έννοια της εποπτείας, π.χ. ο οδηγός εποπτεύει τις δράσεις του αυτοματισμού.
Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη ερμηνεία επιτρέπουν τη χρήση μιας μορφής αυτοματισμού στο όχημα όπως αυτός εμφανίζεται στα σημερινά οχήματα όπως για παράδειγμα το
σύστημα ACC, που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Ο πρώτος ορισμός επιτρέπει τον αυτοματισμό που μπορεί να παρακαμφθεί από τον οδηγό ή αντιδρά σε έκτακτες καταστάσεις
μόνον όταν ο οδηγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει άλλο στην τρέχουσα κατάσταση. Οι μορφές του αυτοματισμού που δεν μπορούν να παρακαμφθούν δεν συμφωνούν με την πρώτη
ερμηνεία.
Η δεύτερη ερμηνεία είναι πιο ευέλικτη και θα επέτρεπε κάποιες επιπλέον μορφές αυτοματισμού που δεν μπορούν να παρακαμφθούν, ωστόσο βρίσκονται εντός των ορίων της Σύμβασης της Βιέννης ενόσω ο οδηγός εποπτεύει τον αυτοματισμό.
Αξίζει, τέλος, να αναφερθούμε στο τρόπο που τα σημερινά εφαρμοζόμενα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης εναρμονίζονται με τη Σύμβαση της Βιέννης. Για παράδειγμα, τα
συστήματα ACC και ESC, που αναφέρθηκαν και προηγουμένως συμβαδίζουν με τη Σύμβαση
της Βιέννης για τους εξής λόγους:
•

Το σύστημα ACC ελέγχει το διαμήκη άξονα και ο οδηγός έχει ακόμα τον έλεγχο του εγκάρσιου άξονα (βλ. Ενότητα 1.2.2)

•

Ο οδηγός μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και να παρακάμψει το σύστημα ACC οποιαδήποτε στιγμή (επιβραδύνοντας ή επιταχύνοντας)

•
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•

Το ESC λειτουργεί σε ένα πολύ βασικό επίπεδο και υποστηρίζει τις προθέσεις του οδηγού κατά την απώλεια της ευστάθειας του οχήματος.

•

Το ESC μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να απενεργοποιηθεί από τον οδηγό (ενδεχομένως όχι πλήρης απενεργοποίηση).

Στη βιβλιογραφία, αρκετά από τα συστήματα υποβοήθησης και αυτοματισμού αξιολογήθηκαν από νομικούς εμπειρογνώμονες. Για παράδειγμα, τα συστήματα αυτόματης πέδησης
έκτακτης ανάγκης συμφωνούν με τη Σύμβαση της Βιέννης ενόσω αντιδρούν μόνο όταν μια
σύγκρουση είναι αναπόφευκτη (μετριασμός της σύγκρουσης). Διαφορετικά, δεν αποκλείεται μια σύγκρουση ανάμεσα στις προθέσεις του οδηγού (εδώ ο έλεγχος της διεύθυνσης) και
την αντίδραση του αυτοματισμού (εδώ η πέδηση).
Ο Albrecht (2005) συμπεραίνει ότι το Σύστημα Ευφυούς Προσαρμογής της Ταχύτητας
(Adaptive Speed Adaptation - ISA) που δεν μπορεί να παρακαμφθεί από τον οδηγό δεν
συμβαδίζει με τη Σύμβαση της Βιέννης επειδή έρχεται σε αντίθεση με τα Άρθρα 8 και 13.

2.4 Ανακεφαλαίωση
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το πλαίσιο παρέμβασης που παρέχει η θεώρηση του
ECOM, για την υποβοήθηση του οδηγού ή την αυτοματοποίηση της οδήγησης. Η παρέμβαση μπορεί να γίνει τόσο στο επίπεδο του αντισταθμιστικού ελέγχου όσο και σε αυτό του
προγνωστικού ελέγχου ενώ ο βαθμός παρέμβασης ποικίλλει από προειδοποιητικός έως
επενεργητικός.
Επιπλέον παρουσιάστηκαν διάφορα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού καθώς και ορισμένα έργα αυτοματοποίησης της οδήγησης, με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Οι δυσκολίες
εφαρμογής σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις κυκλοφορίες (μεικτού τύπου - παρουσία πεζών
κ.λ.π) το αυξημένο κόστος τόσο σε επίπεδο οχήματος όσο και σε επίπεδο υποδομής καθυστερούν την εμφάνιση συστημάτων αυτοματοποίησης της οδήγησης σε μεγαλύτερο βαθμό
από αυτό των συστημάτων υποβοήθησης.
Η μη οργανωμένη διαδικασία ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών καθώς και η απουσία τεκμηρίωσης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους δημιουργεί νομοθετικά κενά
που θα πρέπει να καλυφθούν πριν από την ευρεία εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού,
πέρα από τα υπάρχοντα που υποβοηθούν την οδήγηση και εναρμονίζονται με τη Σύμβαση
της Βιέννης.
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3. Η οδική συμπεριφορά και οι καταστάσεις ανταγωνισμού
3.1 Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του τρόπου μελέτης της οδηγικής
συμπεριφοράς. Στην αρχή παρουσιάζεται η ανάγκη για την έρευνα επάνω στην οδική ασφάλεια και στην οδηγική συμπεριφορά. Ωστόσο, τα δεδομένα των ατυχημάτων δεν επαρκούν για την μελέτη των παραπάνω και έτσι οι ερευνητές οδηγήθηκαν στην μελέτη των καταστάσεων ανταγωνισμού ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα για τα ατυχήματα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις Τεχνικές Οδικών Καταστάσεων Ανταγωνισμού, οι οποίες και αναλύονται. Έπειτα γίνεται η παρουσίαση των μετρικών αξιολόγησης της σοβαρότητας των
καταστάσεων αυτών, όπως προέκυψαν από την πολύχρονη ανάπτυξη των παραπάνω τεχνικών.
Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση των τρόπων διεξαγωγής παρατήρησης για την οδηγική συμπεριφορά, με μια πιο εκτενή αναφορά στην καταγραφή βίντεο. Έπειτα, παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη συστημάτων αυτοματοποιημένης ανάλυσης βίντεο, ένα άκρως επίκαιρο θέμα στον ερευνητικό τομέα της μελέτης της συμπεριφοράς των χρηστών των οδών. Τέλος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στις τεχνικές αναζήτησης
μοτίβων συμπεριφοράς των χρηστών των οδών.

3.2 Η οδική ασφάλεια, τα ατυχήματα και η σοβαρότητά τους
Η οδική ασφάλεια είναι ένα πεδίο ερευνών που ξεκίνησε μετά τα πρώτα έτη της εισόδου
της αυτοκίνησης στην ανθρώπινη ζωή. Ο λόγος για την ύπαρξη αυτού του πεδίου ερευνών
φαίνεται να είναι η έγκαιρη διαπίστωση ότι η οδήγηση ενός μηχανοκίνητου οχήματος, πέρα
από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, ενέχει πολλούς κινδύνους. Το πρώτο τροχαίο ατύχημα με μηχανοκίνητο όχημα φαίνεται να έχει συμβεί στις 31 Αυγούστου 1896. Μία Ιρλανδή επιστήμονας, με το όνομα Mary Ward, πέθανε όταν έπεσε από το ατμοκίνητο αυτοκίνητο του ξαδέρφου της και πατήθηκε από αυτό (WHO, 2004). Έκτοτε, η μεγάλη είσοδος των
αυτοκινήτων στις ζωές των ανθρώπων οδήγησε, μαζί με την έλλειψη εκπαίδευσης, υποδομών και συστημάτων ασφάλειας στα οχήματα κατά τις πρώτες δεκαετίες, σε ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων που αφορούσαν τόσο υλικές ζημιές, όσο τραυματισμούς ή θανάτους.
Επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WΗΟ) αναφέρουν ότι καθημερινά
αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο περίπου 3.500 άτομα, αριθμός ο οποίος
ετησίως εκτοξεύεται σε περίπου 1,3 εκατομμύρια θανάτους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των
ειδικών, ως το 2030 οι ετήσιες απώλειες αναμένεται να φθάσουν τα 2,4 εκατομμύρια, το-
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ποθετώντας τα τροχαία δυστυχήματα στην πέμπτη θέση στη λίστα των βασικών αιτιών θανάτου (Βένιου, 2011b).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μοτίβο της μείωσης των θανάσιμων τροχαίων ατυχημάτων είναι
παρόμοιο μεταξύ των μελών της. Κατά μέσο όρο σε όλα τα κράτη-μέλη της E.E. τα ποσοστά
των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ανά 100.000 κατοίκους μειώθηκε κατά 22% μεταξύ του 1970 και του 1980, και επιπλέον κατά 12% μεταξύ του 1980 και του 1990 (Groeger,
2000).
Στην Ελλάδα, τα οδικά ατυχήματα είναι μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτων σε εθνικό
επίπεδο, με μεγάλα ποσοστά να σημειώνονται κατά τις ημέρες διακοπών, στις οποίες μετακινείται το μεγαλύτερο μέρος του αστικού πληθυσμού. Όπως φαίνεται από το Σχήμα 3-1,
στην Ελλάδα η πρόοδος για την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες κατάφεραν να υποδιπλασιάσουν τα ποσοστά τους από το 1990 μέχρι το 2008.
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Σχήμα 3-1 - Οι θάνατοι από οδικά ατυχήματα σε Ελλάδα, Γερμανία και Αγγλία από το 1990 έως το 2008 (πηγή: http://www.oecd.org/)

Αυτό δείχνει ότι τόσο στην Ελλάδα, τόσο παγκόσμια, υπάρχει ανάγκη για έρευνα επάνω
στην οδική ασφάλεια, ώστε να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων.
Ο κυριότερος τρόπος ανάλυσης της οδικής ασφάλειας, παραδοσιακά, γινόταν με τη χρήση
στατιστικών δεδομένων με βάση το ιστορικό των ατυχημάτων, σε διάφορα επίπεδα όπως
εθνικό, νομού, ή τοπικό. Ωστόσο αυτό έδειξε ότι υπάρχουν μια σειρά από επιπλοκές:
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1. Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα οδικά συμβάντα, τα ατυχήματα είναι τα πιο εξέχοντα, με
την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα μιας σειράς από θλιβερές αντικειμενικές θεωρήσεις
πολλών μικρών πιθανοτήτων.
2. Τα ατυχήματα είναι σπάνια γεγονότα, κάνοντας επομένως προβληματική την βάση ανάλυσης της οδικής ασφάλειας αποκλειστικά σε μεμονωμένες τοποθεσίες ατυχημάτων.
3. Υπάρχουν ατυχήματα που δεν αναφέρονται στις αρχές και ο βαθμός βάσει του οποίου
δεν αναφέρονται εξαρτάται από την σοβαρότητα του ατυχήματος και τους τύπους των
χρηστών της οδού που εμπλέκονται.
4. Οι πληροφορίες για τις συμπεριφοριστικές πτυχές που προηγούνται του ατυχήματος
είναι σπάνια διαθέσιμες.
Παρατηρεί, επομένως, κανείς ότι υπάρχει ανάγκη για αξιολόγηση των αλλαγών της οδικής
ασφάλειας με πιο αποδοτικά μέσα και συντομότερα χρονικά. Επιπλέον, απαιτείται μια πιο
επιμελημένη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ συμπεριφοράς και κινδύνου. Ακόμα, χρειάζεται μια βαθύτερη κατανόηση των διεργασιών που χαρακτηρίζουν την κανονική κυκλοφορία
και τις κρίσιμες καταστάσεις που περιλαμβάνουν και τα ατυχήματα (Laureshyn, Svensson,
& Hydén, 2010).
Η οδηγική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από ένα πολύ ευρύτερο φάσμα γεγονότων πέρα
από τα ατυχήματα, που ποικίλει από αδιατάρακτα περάσματα, κανονικές αλληλεπιδράσεις,
και από καταστάσεις ανταγωνισμού (conflicts) έως τα ατυχήματα. Ο Hydén (1987) έθεσε
ένα μέτρο κλίμακας τόσο της ποσότητας όσο και της σοβαρότητας του συνεχούς των οδικών συμβάντων που περιγράφουν την διεργασία της κυκλοφορίας. Το Σχήμα 3-2 παρουσιάζει αυτό το συνεχές με τη μορφή μιας πυραμίδας, στην οποία τα αδιατάρακτα περάσματα
βρίσκονται στο κάτω μέρος, αποτελώντας έτσι και το μεγαλύτερο τμήμα των οδικών συμβάντων (αν εξεταστεί ογκομετρικά) ενώ η χαμηλή του θέση δηλώνει και την μειωμένη σοβαρότητά τους.
Fatal
Severe Injury
Slight Injury
Damage Only

Accidents
Serious Conflicts
Slight Conflicts
Potential Conflicts
Undisturbed Passages

Σχήμα 3-2 - Το πυραμοειδή συνεχές των οδικών συμβάντων από τα αδιατάρακτα περάσματα έως τα θανάσιμα ατυχήματα (από Hydén, 1987).
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Τα χαρακτηριστικά των κυριότερων τμημάτων της πυραμίδας του Hydén, (1987) (στο δεξί
τμήμα του Σχήματος 3-2) είναι τα εξής:
1. Μη εμποδιζόμενο πέρασμα - Οι χρήστες της οδού περνούν ανεξάρτητα ο ένας από
τον άλλον.
2. Πιθανή κατάσταση ανταγωνισμού - Οι χρήστες της οδού είναι πιο κοντά και πρέπει
να διασταυρώσουν τις τροχιές τους. Υπάρχει μια ομαλή και πολύ πρώιμη αλληλεπίδραση.
3. Ελαφρά κατάσταση ανταγωνισμού - Μια κατάσταση στην οποία οι χρήστες της
οδού έχουν πορεία σύγκρουσης και ξεκινούν μια αποτρεπτική δράση. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται ότι βρίσκεται υπό έλεγχο και η αποτρεπτική δράση δεν είναι του τύπου της πέδησης έκτακτης ανάγκης.
4. Σοβαρή κατάσταση ανταγωνισμού - Η αποτρεπτική δράση ξεκινά αργά και η εντύπωση είναι τέτοια ώστε η κατάσταση θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε ατύχημα.
5. Ατύχημα - Η αποτρεπτική δράση ξεκινά πολύ αργά, ή δεν υπάρχει χρόνος για αποτρεπτική δράση καθόλου, η σύγκρουση είναι αναπότρεπτη.

Η έννοια της σοβαρότητας των οδικών συμβάντων είναι μια έννοια που αναφέρεται εκτενώς στη βιβλιογραφία και προσπαθεί να εντοπίσει το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενη σε κάθε οδικό συμβάν. Ένας λειτουργικός τρόπος περιγραφής του
όρου της σοβαρότητας προτάθηκε από τους Laureshyn et al., (2010) σε σχέση με δύο παραμέτρους, τον κίνδυνο σύγκρουσης και τις συνέπειες της σύγκρουσης.
Ο κίνδυνος σύγκρουσης μπορεί να μετρηθεί από τις εξής παραμέτρους:
1. Η εγγύτητα στο χώρο.
2. Η εγγύτητα στο χρόνο.
3. Η ένταση των αποτρεπτικών δράσεων.
Η χρήση μιας μόνο παραμέτρου από τις παραπάνω θα αποκαλύψει μόνο μια πτυχή της αλήθειας. Για παράδειγμα, η μικρή απόσταση μεταξύ των χρηστών της οδού δεν μας αποκαλύπτει πολλά χωρίς τις πληροφορίες για την ταχύτητά τους). Υπό αυτή την άποψη, οι δείκτες της χρονικής εγγύτητας είναι κατά κάποιον τρόπο πιο ιδιαίτεροι, εφόσον ενσωματώνουν τόσο την εγγύτητα όσο και την ταχύτητα. Για αυτό το λόγο πολλές τεχνικές οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού, όπως αυτές που θα αναλυθούν στη συνέχεια, βασίζουν τη διαβάθμιση της σοβαρότητας σε κάποιες παραμέτρους που βασίζονται στο χρόνο (Asmussen,
1984).
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Οι συνέπειες της σύγκρουσης μπορούν να καθοριστούν με βάση την ταχύτητα της σύγκρουσης, εφόσον αυτή είναι η πιο ενδεικτική της κινητικής ενέργειας των χρηστών της οδού.
Άλλοι δείκτες είναι ο τύπος των χρηστών της οδού (ή κάποια εναλλακτική μέτρηση της "ευπάθειας"), η γωνία προσέγγισης και ο τύπος σύγκρουσης (πλάγιος, μετωπικός κλπ.).
Παρατηρεί επομένως κανείς ότι υπάρχει ένα μεγάλο εύρος οδικών συμβάντων, με διαφορετικά επίπεδα σοβαρότητας για το καθένα, από τα οποία μπορεί να γίνει η μελέτη της οδικής συμπεριφοράς, με απώτερο σκοπό την κατανόηση των ατυχημάτων. Στη συνέχεια θα
γίνει μια λεπτομερής περιγραφή των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού καθώς και των
προσπαθειών μελέτης τους για την κατανόηση των ατυχημάτων.

3.3 Καταστάσεις ανταγωνισμού και τεχνικές μελέτης τους
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η αλληλεπίδραση των οδηγών κατά την κυκλοφορία
περιλαμβάνει πολλούς τύπους συμβάντων, άλλα λιγότερο σοβαρά και άλλα περισσότερο.
Τα τροχαία ατυχήματα, αν και βρίσκονται στο ανώτερο τμήμα της πυραμίδας του Hydén,
(1987), είναι τα πιο σπάνια, δεδομένου ότι από τα εν δυνάμει ατυχήματα που μπορούν να
συμβούν κατά την κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς, πολύ λίγα είναι τελικά αυτά που
καταλήγουν σε ατύχημα. Ωστόσο, ο ύψιστος βαθμός σοβαρότητας, με τις τραγικές συνέπειες σε απώλειες (ανθρώπινες και μη) μας φέρνει αντιμέτωπους με την ανάγκη μελέτης τους.
Ωστόσο, η σπανιότητά τους καθώς και τα ελλιπή δεδομένα για τα ατυχήματα δεν επιτρέπουν την ουσιαστική μελέτη τους μέσα από ιστορικά δεδομένα. Επιπλέον, η σπανιότητά τους
αναγκάζει την συλλογή δεδομένων επί μακρών χρονικών διαστημάτων μέχρις ότου συγκεντρωθεί μια κρίσιμη μάζα προς μελέτη. Τέλος, η έλλειψη δεδομένων για τις ελάχιστες χρονικές στιγμές πριν από τη σύγκρουση καθώς και οι δυσκολίες συλλογής δεδομένων από ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε ατύχημα, συνήθως λόγω ψυχικού ή σωματικού τραυματισμού, μας αναγκάζει να αναζητήσουμε άλλες οδούς διερεύνησης του προβλήματος.
Βάσει αυτής της διαπίστωσης οι ερευνητές στράφηκαν στην μελέτη των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού (traffic conflicts), ώστε να μπορέσουν να φθάσουν στην μελέτη της
οδικής ασφάλειας, τα αίτια των ατυχημάτων και την οδηγική συμπεριφορά. Οι πρώτες μελέτες των καταστάσεων ανταγωνισμού ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ωστόσο
ήταν οι Perkins & Harris (1968) οι πρωτοπόροι στην ανάδειξη της χρησιμότητας των Τεχνικών Οδικών Καταστάσεων Ανταγωνισμού (Traffic Conflict Technique - TCT), παρέχοντας
στην επιστημονική κοινότητα ένα λειτουργικό εργαλείο για την έρευνα της οδικής ασφάλειας. Αρχικά, η ιδέα τους ήταν η ανάπτυξη μιας διαδικασίας παρατήρησης για την απάντηση
του ερωτήματος εάν τα αυτοκίνητα της General Motors εμπλέκονται σχετικά λιγότερο σε
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επισφαλείς οδικές καταστάσεις σε σχέση με τα οχήματα άλλων κατασκευαστών. Σύντομα,
όμως, φάνηκε η δυνατότητα για μια γενικώς εφαρμόσιμη τεχνική παρατήρησης. Οι Perkins
& Harris (1968) όρισαν ως οδική κατάσταση ανταγωνισμού ως οποιαδήποτε εν δυνάμει
κατάσταση ατυχήματος που οδηγούσε σε εμφάνιση αποτρεπτικών δράσεων όπως η πέδηση ή η παρατιμονιά. Αυτός ο ορισμός προέκυψε μέσα από την παρατήρηση της έναρξης
λειτουργίας των φώτων πέδησης των αυτοκινήτων, τις αλλαγές λωρίδας και τις παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ. Αυτές οι καταστάσεις ανταγωνισμού φάνηκαν να είναι αρκετά παρόμοιες με
τα ατυχήματα, έχοντας τα ίδια χαρακτηριστικά εκτός από το τελικό στοιχείο, τη σύγκρουση.
Φάνηκε, τότε, ότι οι μηχανικοί είχαν βρει ένα μέτρο υποκατάστασης για τα ατυχήματα, ένα
σύνδεσμο μεταξύ των ατυχημάτων και των οδικών χαρακτηριστικών που συνεισφέρουν σε
αυτά. Όχι μόνο έδειχνε ως ένας δείκτης για τον πραγματικό κίνδυνο στην κυκλοφορία, αλλά
φάνηκε να δίνει μια διαίσθηση για την αντίληψη του κινδύνου από τον οδηγό, πραγματικό
ή φανταστικό, που θα μπορούσε να του προκαλέσει μη αναμενόμενους ελιγμούς. Η δύναμη της TCT της General Motors βρίσκεται στην απλότητα της εφαρμογής της και ο ενθουσιασμός που ακολούθησε οδήγησε στην ανάπτυξη μιας πληθώρας από TCT σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι οι TCT δεν κατάφεραν ποτέ να αποδείξουν το βασικό λόγο δημιουργίας τους, τη συσχέτιση των καταστάσεων ανταγωνισμού με τα τροχαία ατυχήματα.
Μια επισκόπηση από τον Williams (1981) δείχνει ότι τα αποτελέσματα των μέχρι τότε TCT
ήταν ασυνεπή, οι τεχνικές ανάλυσης των σχετικών δεδομένων ήταν είτε ελλιπείς, είτε διέφεραν αξιοσημείωτα μεταξύ των μελετών, στερώντας τη δυνατότητα της μεταξύ τους σύγκρισης. Επιπλέον, οι μεταγενέστερες αναφορές παρέλειψαν την κριτική αξιολόγηση των
προηγούμενων εργασιών. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αυτής της άκριτης αποδοχής αυτών των
τεχνικών ήταν η θεώρησή τους ως πανάκεια για τη διάγνωση του προβλήματος της διαχείρισης της κυκλοφορίας όταν ακόμα αυτές βρίσκονταν στο στάδιο ανάπτυξης.
Πολλές μελέτες έδειξαν ότι οι περισσότερες τεχνικές στερούνται εγκυρότητας, κυρίως λόγω
των διαφορών μεταξύ των μελετών που αφορούσαν κυρίως (Williams, 1981):
•

Τον τρόπο παρατήρησης και καταγραφής των περιστατικών.

•

Τον τρόπο αναγνώρισης των περιστατικών ως κατάσταση ανταγωνισμού, δηλ. ο ορισμός τους, καθώς και η κλίμακα της σοβαρότητάς τους.

•

Ο ορισμός του ατυχήματος καθώς και η κλίμακα της σοβαρότητάς του.
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Η απουσία κοινού τόπου ορισμού της κατάστασης ανταγωνισμού καθώς και του ατυχήματος από τις μελέτες, καθώς και οι διαφορετικές κλίμακες της σοβαρότητας, κατέστησε πολύ
δύσκολη την σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. Οι ερευνητές προσπάθησαν να συσχετίσουν διαφορετικά ζεύγη μεταβλητών κάθε φορά και η εκδοχή του ορισμού τους για τα περιστατικά κατάστασης ανταγωνισμού και τα ατυχήματα διέφεραν από την αρχική πρόταση
των Perkins & Harris (1968).
Οι Hauer & Garder (1986) όρισαν την εγκυρότητα των TCT ως εξής:
Μια τεχνική (μέθοδος, συσκευή) για την εκτίμηση της ασφάλειας είναι "έγκυρη" αν παράγει
αμερόληπτες εκτιμήσεις η διακύμανση των οποίων θεωρείται ότι είναι "ικανοποιητική".
Με αυτόν τον τρόπο την συνέδεσαν με τη διακύμανση των εκτιμήσεων, συμπεραίνοντας
τελικά ότι η εγκυρότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αναλογία μεταξύ των ατυχημάτων και των καταστάσεων ανταγωνισμού, όπως φαίνεται από την Εξίσωση 1, και ειδικότερα
από τον βαθμό διακύμανσης αυτής της ποσότητας μεταξύ των οντοτήτων που εξετάζονται.
Number of Accidents expected
Number of conﬂicts
Accident-to� to occur on an entity during � = � occurring on an � × � conﬂict ratio �
for that entity
entity in that time
a certain period of time
Εξίσωση 1 - Η σύνδεση μεταξύ της εγκυρότητας των TCT με τη διακύμανση των παραμέτρων που εξετάζουν
(από Hauer & Garder, 1986)

Ο Williams (1981) συμπέρανε ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει πρόβλεψη των ατυχημάτων μέσα από τα δεδομένα των προηγούμενων ατυχημάτων. Αυτό ίσως οφείλεται κυρίως
στην αναξιόπιστη μέθοδο συλλογής δεδομένων από ατυχήματα. Επιπλέον, δείχνει ότι ίσως
είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς τις καταστάσεις ανταγωνισμού μέσα από τη χρήση
ιστορικών δεδομένων για αυτές. Ακόμα, αφήνει να φανεί ότι η μέτρηση των καταστάσεων
αυτών με τη χρήση των TCT ίσως δεν παρέχει μια συνεπή μέτρηση με δυνατότητα επανάληψης, για τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας. Ο ίδιος
προτείνει τον κοινό ορισμό της κατάστασης ανταγωνισμού καθώς και τη χρήση αντικειμενικών παραμέτρων για την μελέτη των καταστάσεων ανταγωνισμού, οι οποίες θα είναι κοινές
για όλες τις TCT. Με αυτόν τον τρόπο οι τεχνικές θα έχουν μια κοινή βάση ώστε να μπορούν
να επαναληφθούν αλλά και να συγκριθούν μεταξύ τους. Τέλος προτείνει τη χρήση των TCT
ως ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των αλλαγών στη συμπεριφορά των οδηγών ή των λειτουργιών της κυκλοφορίας. Η χρήση αυτή πραγματοποιείται μέσα από δύο νεότερες TCT,
την Σουηδική και την Ολλανδική, οι οποίες είναι και οι πιο αναγνωρισμένες διεθνώς και
αναλύονται στη συνέχεια.
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Η Σουηδική Τεχνική Οδικών Καταστάσεων Ανταγωνισμού (Swedish Traffic Conflict Technique - STCT) αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Lund (LTH) μέσα από διάφορα έργα
κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1970 και 1980 πριν από την τελική της μορφή που έχει σήμερα, η οποία αναπτύχθηκε από τον Hydén, (1987). Η Σουηδική τεχνική εστιάζει σε καταστάσεις όπου δύο χρήστες της οδού θα είχαν συγκρουστεί αν κανείς δεν έκανε κάποιον αποτρεπτικό ελιγμό. Το σημείο στο οποίο λαμβάνεται η αποτρεπτική δράση καταγράφεται
μέσα από την παρατήρηση ως ο "Χρόνος-μέχρι-το-Ατύχημα " (Time-to-Accident - TA). Η
τιμή του TA μαζί με την ταχύτητα σύγκρουσης χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του επιπέδου σοβαρότητας της κατάστασης ανταγωνισμού. Παρόλο που η τεχνική σχεδιάστηκες
έτσι ώστε να εστιάζει σε σοβαρές καταστάσεις ανταγωνισμού, μια πιο πρόσφατη εργασία
από την Svensson (1998) έδειξε ότι το σχήμα της ιεράρχησης της σοβαρότητας είναι χρήσιμο για την απόκτηση ενόρασης και την σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικές οδικές τοποθεσίες.
Η Ολλανδική Τεχνική ονομάζεται DOCTOR (Dutch Objective Conflict Technique for Operation and Research) και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας για την Οδική Ασφάλεια
(SWOV) και το Ινστιτούτο Αντίληψης TNO στην Ολλανδία (van der Horst & Kraay, 1986). Η
τεχνική DOCTOR ήταν κυρίως αποτέλεσμα μιας διεθνούς μελέτης διακρίβωσης που έλαβε
χώρα στο Malmö υπό την αιγίδα της International Cooperation on Theories and Concept in
Traffic Safety (ICTCT) με σκοπό την σύγκριση των υπαρχόντων τεχνικών (Grayson, 1984).
Σύμφωνα με την τεχνική DOCTOR (Martens, R. F. T. Brouwer, & van der Horst, 2009):
"Μια κατάσταση ανταγωνισμού είναι μια κρίσιμη οδική κατάσταση στην οποία δύο οι περισσότεροι χρήστες της οδού προσεγγίζοντας ο ένας τον άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να ενέχεται ο κίνδυνος σύγκρουσης, με έναν ρεαλιστικό κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών
αν η πορεία και η ταχύτητα παραμείνουν αναλλοίωτες."
Πλέον οι τεχνικές οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο
πρόβλεψης των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά ως μέσο μελέτης της οδηγικής συμπεριφοράς
καθώς και της μεταβολής της με την εφαρμογή διαφορετικών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας.
Ένας τρέχον διεθνής ορισμός της κατάστασης ανταγωνισμού είναι: "Μια κατάσταση ανταγωνισμού είναι μια παρατηρούμενη κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότεροι χρήστες
της οδού προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον στο χρόνο και στο χώρο σε τέτοιο βαθμό που
βρίσκονται σε κίνδυνο σύγκρουσης αν κινήσεις τους παραμείνουν αναλλοίωτες"
Svensson (1998, p. 21). Γενικότερα, μια οδική κατάσταση ανταγωνισμού είναι μια αλληλε-
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πίδραση, ορισμένη ως μια κατάσταση παρατήρησης στην οποία δύο ή περισσότερα οχήματα είναι αρκετά κοντά στο χώρο και στο χρόνο (Saunier & Sayed, 2007).
Η σχέση της πορείας των εμπλεκομένων με την κατάσταση ανταγωνισμού είναι αυτή που
καθορίζει αν αυτή θα οδηγηθεί σε σύγκρουση ή όχι. Αν η κατάσταση ανταγωνισμού δεν
βρίσκεται σε πορεία σύγκρουσης τότε μια σύγκρουση δεν είναι εφικτή. Ωστόσο, ακόμα και
οι καταστάσεις ανταγωνισμού χωρίς πορεία σύγκρουσης είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε
ατύχημα, αν για παράδειγμα προκύψει κάποια αλλαγή στη χρονική ή τη χωρική σχέση μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων χρηστών, οδηγώντας σε πορεία σύγκρουσης.
Γενικά, οι σχέσεις μεταξύ της πορείας και των καταστάσεων ανταγωνισμού είναι οι εξής
(Laureshyn et al., 2010):
•

Τύπος Α (Πορεία σύγκρουσης - Collision Course) - Οι χρήστες της οδού βρίσκονται
σε πορεία σύγκρουσης, θα συγκρουστούν αν δεν γίνουν αποτρεπτικές δράσεις.

•

Τύπος Β (Πορεία τομής - Crossing Course) - Τα διαγεγραμμένα μονοπάτια των
χρηστών της οδού επικαλύπτονται αλλά θα αποφευχθεί η σύγκρουση επειδή περνούν από την κοινή χωρική ζώνη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Για να γίνει πιθανή μια σύγκρουση απαιτείται μια χρονική διόρθωση, δηλαδή ένας ή και οι δύο
χρήστες της οδού να αλλάξουν την ταχύτητά τους. Πιο απλά, για να υπάρξει σύγκρουση θα πρέπει η κατάσταση να γίνει πρώτα τύπου Α.

•

Τύπος Γ (Πορεία μη τομής - Non-Crossing Course) - Τα μονοπάτια των χρηστών της
οδού δεν επικαλύπτονται. Αυτό συμβαίνει όταν οι χρήστες της οδού κινούνται παράλληλα ή σε αποκλίνουσες πορείες. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος
σύγκρουσης είναι μηδενικός, καθώς μια μικρή (συνήθως πολύ μικρή) ρύθμιση στη
διαδρομή του ενός ή και των δύο χρηστών ίσως κάνει τις πορείες τους επικαλυπτόμενες και υπό κατάλληλες συνθήκες ίσως δημιουργήσει πορεία σύγκρουσης.

Οι παραπάνω τύποι αν και θεωρητικά είναι διαφορετικοί, δημιουργούν ένα συνεχές στο
οποίο η μεταφορά ανάμεσα στους τύπους συμβαίνει ομαλά. Εφόσον ακόμα και μικρές αλλαγές στις τροχιές των χρηστών της οδού (μονοπάτια) και στην ταχύτητα κατά τη διάρκεια
μιας συνάντησης ίσως επηρεάσει το αν είναι σε μια πορεία σύγκρουσης ή όχι, ή ακόμα αν
περνούν από μια κοινή χωρική ζώνη ή όχι, η συμπεριφορά των χρηστών της οδού δεν αλλάζει απότομα στη στιγμή της μετακίνησης. Για παράδειγμα, η Svensson (1998) ανακάλυψε
ότι σε καταστάσεις στις οποίες δύο οδηγοί οχημάτων είναι σχεδόν έτοιμοι να αποφύγουν ο
ένας τον άλλον (near-miss) μέσα σε ένα μικρό χρονικό περιθώριο, οι αποτρεπτική συμπερι-
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φορά τους ήταν η ίδια με το να ήταν σε πορεία σύγκρουσης. Η πιο προφανής εξήγηση για
αυτό είναι ότι με μικρά περιθώρια ακόμα και μια ελάχιστη αλλαγή στην ταχύτητα ίσως θέσει τους χρήστες της οδού σε πορεία σύγκρουσης.

3.4 Μετρικές παράμετροι για την οδική ασφάλεια των καταστάσεων ανταγωνισμού.
Μέσα από τις TCT, καθ' όλη τη διάρκεια της πολυετούς ανάπτυξης και εφαρμογής τους, δημιουργήθηκε μια πληθώρα από μετρικές παραμέτρους για την αντικειμενική μέτρηση της
σοβαρότητας των καταστάσεων ανταγωνισμού. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικότερες
αυτών, οι οποίες είναι και οι επικρατέστερες στη διεθνή βιβλιογραφία.

3.4.1 Χρόνος-Μέχρι-τη-Σύγκρουση (Time-to-Collision)
Ο Χρόνος-Μέχρι-τη-Σύγκρουση (Time-to-Collision ή TTC) ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται μέχρι δύο οχήματα να συγκρουστούν αν συνεχίσουν να κινούνται με την τρέχουσα ταχύτητα και κατά μήκος της ίδιας διαδρομής (Hayward, 1971). To TTC είναι μια συνεχή παράμετρος και μπορεί να υπολογιστεί σε οποιαδήποτε στιγμή καθώς οι χρήστες της οδού
βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης (βλ. Ενότητα 3.2). Ο συχνότερος τρόπος υπολογισμού
του TTC είναι με τη χρήση της απλής υπόθεσης ότι οι τροχιές των χρηστών της οδού τέμνονται σε ορθή γωνία ή ότι είναι παράλληλες. Για παράδειγμα, ο van der Horst (1990) υπολόγισε το TTC για την περίπτωση της ορθής γωνίας προσέγγισης με τη χρήση των ακόλουθων
εξισώσεων:
𝑑2
,
𝑣2
⎨ TTC = 𝑑1 ,
⎩
𝑣1
⎧TTC =

𝑑1
𝑑2 𝑑1 + 𝑙1 + 𝑤2
<
<
𝑣1
𝑣2
𝑣1
𝑑2
𝑑1 𝑑2 + 𝑙2 + 𝑤2
𝑖𝑓
<
<
𝑣2
𝑣1
𝑣2
𝑖𝑓

Εξίσωση 2 - Υπολογισμός του TTC στην περίπτωση εγκάρσιας τομής των τροχιών των χρηστών της οδού (από
van der Horst, 1990).

Όπου το d1 και το d2 είναι οι αποστάσεις από το εμπρός μέρος των οχημάτων 1 και 2 αντίστοιχα, μέχρι την περιοχή της τομής, l1 και l2 και w1 και w2 είναι τα μήκη και τα πλάτη των

οχημάτων 1 και 2 αντίστοιχα, και v1 και v2 οι αντίστοιχες ταχύτητες των οχημάτων, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 3-3 a.

Σχήμα 3-3 - Υπολογισμός του TTC για εγκάρσια τομή τροχιών (a) και παράλληλες τροχιές (b,c).
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Για την περίπτωση της εμπρός-πίσω σύγκρουσης (Σχήμα 3-3 b) οι Minderhoud & Bovy
(2001) υπολογίζουν το TTC ως:
TTC =

𝑋1 − 𝑋2 − 𝑙1
,
𝑣1 − 𝑣2

𝑖𝑓 𝑣2 > 𝑣1

Εξίσωση 3 - Υπολογισμός του TTC για εμπρός-πίσω σύγκρουση (front-to-rear collision)

Για την περίπτωση της μετωπικής σύγκρουσης (Σχήμα 3-3 c), η προηγούμενη εξίσωση μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ως εξής:
TTC =

𝑋1 − 𝑋2
𝑣1 + 𝑣2

Εξίσωση 4 - Υπολογισμός του TTC για μετωπική σύγκρουση(front-to-front collision)

Στην γενική περίπτωση, τα δύο οχήματα μπορούν να προσεγγίζουν το ένα το άλλο σε οποιαδήποτε γωνία, και επιπρόσθετα, διαφορετικοί τύποι σύγκρουσης είναι πιθανοί για την
ίδια γωνία (Σχήμα 3-4). Μετά από την ανάλυση όλων των πιθανών τύπων σύγκρουσης,
μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι υπάρχει πάντα μια γωνία ενός από τα δύο οχήματα που
συναντά μια πλευρά του άλλου οχήματος. Επομένως, στην γενική περίπτωση, στην οποία
δεν είναι γνωστές ούτε η γωνία ούτε η πλευρά, θα πρέπει να αναλυθούν όλοι οι δυνατοί
συνδυασμοί (δηλ. 32 συνδυασμοί δεδομένου ότι οι χρήστες της οδού έχουν μορφή ορθογώνιου παραλληλόγραμμου). Οι Laureshyn et al. (2010) έδειξαν τον τρόπο υπολογισμού
του TTC μεταξύ ενός ευθύγραμμου τμήματος και ενός σημείο τα βρίσκονται σε κίνηση με
οποιαδήποτε γωνία μεταξύ τους.
1

1

1

2

2

2

1
2

2
2

1

1

Σχήμα 3-4 - Τύποι πιθανών συγκρούσεων για οξεία γωνία προσέγγισης (από van der Horst, 1990 p. 169)

Σύμφωνα με τους ίδιους αν (xp, yp) είναι η τρέχουσες συντεταγμένες του σημείου και vp το

διάνυσμα της ταχύτητας και (x'p,y'p) είναι η αρχική θέση του σημείου (Σχήμα 3-5) και vpx

και vpy είναι οι προβολές του διανύσματος της ταχύτητας στους άξονες Χ και Υ τότε η θέση
62

Κεφάλαιο 3 - Η οδική συμπεριφορά και οι καταστάσεις ανταγωνισμού

του σημείου σε κάθε χρονική στιγμή t μπορεί να περιγραφεί από τις παρακάτω εξισώσεις

(Εξίσωση 5):

�

𝑥𝑝 = 𝑥 ′ 𝑝 + 𝑣𝑝𝑥 𝑡
𝑦𝑝 = 𝑦 ′ 𝑝 + 𝑣𝑝𝑦 𝑡

Εξίσωση 5 - Η θέση του σημείου p οποιαδήποτε χρονική στιγμή t.
B (x’ln2,y’ln2)
vln

A (x’ln1,y’ln1)

Sln1
2
1

C (x’p,y’p)

Y

vp

Sp1

X

Σχήμα 3-5 - Υπολογισμός του TTC, του TAdv και του TG μεταξύ ενός σημείου και ενός ευθύγραμμου τμήματος
(από Laureshyn et al., 2010)

Η θέση των άκρων του ευθύγραμμου τμήματος (xln1,yln1) και (xln2,yln2) περιγράφονται από
τις ακόλουθες εξισώσεις (Εξίσωση 6 και 7):
�

𝑥𝑙𝑛1 = 𝑥 ′ 𝑙𝑛1 + 𝑣𝑙𝑛𝑥 𝑡
𝑦𝑙𝑛1 = 𝑦 ′ 𝑙𝑛1 + 𝑣𝑙𝑛𝑦 𝑡

�

𝑥𝑙𝑛2 = 𝑥 ′ 𝑙𝑛2 + 𝑣𝑙𝑛𝑥 𝑡
𝑦𝑙𝑛2 = 𝑦 ′ 𝑙𝑛2 + 𝑣𝑙𝑛𝑦 𝑡

Εξίσωση 6 - Η θέση του σημείου A του ευθύγραμμου τμήματος (AB).

Εξίσωση 7 - Η θέση του σημείου Β του ευθύγραμμου τμήματος (ΑΒ).

όπου (x'ln1,y'ln1) και (x'ln2,y'ln2) είναι οι αρχικές τους θέσεις των σημείων Α και Β και vlnx και

vlny είναι οι προβολές του διανύσματος vln στου άξονες X και Y.

Η εξίσωση του ευθύγραμμου τμήματος στην κανονική της μορφή είναι (Εξίσωση 8):
𝑥 − 𝑥𝑙𝑛1 =

𝑦 − 𝑦𝑙𝑛1
𝑘

Εξίσωση 8 - Η εξίσωση του ευθύγραμμου τμήματος (ΑΒ) στην κανονική της μορφή.
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όπου k είναι μια παράμετρος που περιγράφει την κλίση του ευθύγραμμου τμήματος. Στην

περίπτωση που το ευθύγραμμο τμήμα κινείται παράλληλα με τον εαυτό του τότε το k πα-

ραμένει σταθερό και έτσι μπορεί να βρεθεί από την αρχική θέση του ευθύγραμμου τμήματος ως εξής (Εξίσωση 9):
𝑘=

𝑦 ′ 𝑙𝑛2 − 𝑦 ′ 𝑙𝑛1
𝑥 ′ 𝑙𝑛2 − 𝑥 ′ 𝑙𝑛1

Εξίσωση 9 - Ο συντελεστής κλίσης k του ευθύγραμμου τμήματος (ΑΒ).

Αντικαθιστώντας τις συντεταγμένες του σημείου στην εξίσωση του ευθύγραμμου τμήματος,
ο χρόνος της σύγκρουσης μπορεί να υπολογιστεί ως εξής (Εξίσωση 10):

𝑡𝑐𝑜𝑙𝑙. =

�𝑦 ′ 𝑝 − 𝑦 ′ 𝑙𝑛1 � − 𝑘(𝑥 ′ 𝑝 − 𝑥 ′ 𝑙𝑛1 )
�𝑣𝑝𝑦 − 𝑣𝑙𝑛𝑦 � − 𝑘(𝑣𝑝𝑥 − 𝑣𝑙𝑛𝑥 )

Εξίσωση 10 - Ο χρόνος μέχρι τη σύγκρουση μεταξύ του σημείου και του ευθύγραμμου τμήματος (ΑΒ).

Στην περίπτωση που ο αριθμητής της Εξίσωσης 9 είναι ίσος με μηδέν (𝑘 → ∞) τότε η Εξίσωση 10 γίνεται ως εξής (Εξίσωση 11):

𝑡𝑐𝑜𝑙𝑙. =

𝑥 ′ 𝑝 − 𝑥 ′ 𝑙𝑛1
𝑣𝑝𝑥 − 𝑣𝑙𝑛𝑥

Εξίσωση 11 - Ο χρόνος μέχρι τη σύγκρουση μεταξύ του σημείου και του ευθύγραμμου τμήματος (AB) όταν το
k→∞.

Στη περίπτωσή μας ενδιαφερόμαστε μόνο για τις θετικές τιμές tcoll.. Η συνθήκη για να τέμνει

το σημείο το ευθύγραμμο τμήμα εντός της τομής είναι τη στιγμή t=tcoll. (Εξισώσεις 12 και
13):

�

και

𝑥𝑙𝑛1 ≤ 𝑥𝑝 ≤ 𝑥𝑙𝑛2 𝑖𝑓 𝑥𝑙𝑛2 ≥ 𝑥𝑙𝑛1
𝑥𝑙𝑛2 ≤ 𝑥𝑝 ≤ 𝑥𝑙𝑛1 𝑖𝑓 𝑥𝑙𝑛1 ≥ 𝑥𝑙𝑛2

Εξίσωση 12 - Συνθήκη τομής για το x τη στιγμή

�

𝑦𝑙𝑛1 ≤ 𝑦𝑝 ≤ 𝑦𝑙𝑛2 𝑖𝑓 𝑦𝑙𝑛2 ≥ 𝑦𝑙𝑛1
𝑦𝑙𝑛2 ≤ 𝑦𝑝 ≤ 𝑦𝑙𝑛1 𝑖𝑓 𝑦𝑙𝑛1 ≥ 𝑦𝑙𝑛2

Εξίσωση 13 - Συνθήκη τομής για το y τη στιγμή

Το σημείο σύγκρουσης (xcoll., ycoll.) συμπίπτει με τη θέση του σημείου (xp,yp) τη χρονική
στιγμή t=tcoll..
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Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο υπολογισμός του TTC ενός σημείου και ενός ευθύγραμμου
τμήματος με οποιαδήποτε γωνία σύγκρουσης.
Το TTC είναι μια πολύ χρήσιμη μετρική παράμετρος για τον χαρακτηρισμό της σοβαρότητας
των περιστατικών υπό μελέτη. Ωστόσο, η ύπαρξη του προϋποθέτει ότι οι δύο χρήστες της
οδού βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το TTC έχει τιμή
ίση με άπειρο. Όταν υπάρχει πορεία σύγκρουσης η τιμή του TTC γίνεται πεπερασμένη και
μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, επομένως η κρίσιμη μέτρηση για την εκτίμηση της
σοβαρότητας της κατάστασης ανταγωνισμού είναι η ελάχιστη τιμή TTC κατά τη διάρκεια
αυτής της κατάστασης (Sayed, 1998).

3.4.2 Χρόνος-Μετά-την-Καταπάτηση (Post-Encroachment-Time)
Η εφαρμογή του TTC απαιτεί μια πορεία σύγκρουσης. Ωστόσο, όταν οι οδηγοί αποφεύγουν
ο ένας τον άλλο σε υψηλές ταχύτητες χωρίς σημαντικές αλλαγές στις τροχιές ή στην ταχύτητά τους, δεν υπάρχει πορεία σύγκρουσης. Μολοταύτα, υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα
για μια σύγκρουση υπό αυτές τις συνθήκες, εφόσον μια ελαφρά όχληση της διαδικασίας θα
είχε εύκολα ως αποτέλεσμα μια πραγματική πορεία σύγκρουσης (van der Horst, 1990). Οι
Allen, Shin, & Cooper (1977) βρήκαν συχνά αυτόν τον τύπο συναντήσεων για τον ελιγμό
αριστερής στροφής σε σηματοδοτημένες διασταυρώσεις. Από την ανάλυση τόσο των συγκρούσεων όσο και των καταστάσεων ανταγωνισμού που συλλέχθηκαν με καταγραφή βίντεο σε μια διασταύρωση κατά τη διάρκεια μιας 15μηνης περιόδου, συμπέραναν ότι η μέτρηση του Χρόνου-Μετά-την-Καταπάτηση (Post-Encroachment-Time - PET) ήταν μια πολλά
υποσχόμενη παράμετρος για τον καθορισμό της σοβαρότητας των καταστάσεων ανταγωνισμού. Η μέτρηση PET ορίζεται ως ο χρόνος μεταξύ της χρονικής στιγμής που ο πρώτος
χρήστης της οδού φεύγει από την κοινή χωρική ζώνη και της χρονικής στιγμής που ο δεύτερος χρήστης της οδού αγγίζει την κοινή χωρική ζώνη (Σχήμα 3-6, Εξίσωση 14)

2

2

1
1

Situation at t1

Situation at t2

Σχήμα 3-6 - Οι χρονικές στιγμές t1 και t2 για τον υπολογισμό του PET (από: Martens et al., 2009).
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PET = 𝑡2 − 𝑡1

Εξίσωση 15 - Ο υπολογισμός του PET ως η διαφορά των χρονικών στιγμών t2 και t1 (Βλ. Σχήμα 3-7)

Η μέτρηση αυτή δίνει ένα μέτρο για το κατά πόσο αποφεύχθηκε μια σύγκρουση στο τελικό
στάδιο μιας συνάντησης. Αντίθετα με το TTC, η μέτρηση PET αποτελεί μια μοναδική τιμή
που αναπαριστά το τελικό χρονικό όριο που υπήρχε μεταξύ των δύο οχημάτων. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του PET τόσο πιο πιθανή είναι μια σύγκρουση. Η μέτρηση PET είναι συγκρίσιμη με τη διαφορά ανάμεσα σε ένα αποδεκτό κενό και τον απαραίτητο χρόνο ελιγμού
στις μελέτες αποδοχής κενού (gap acceptance). Ακόμα, υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ
του PET και της ταχύτητας των χρηστών της οδού και την ασφάλεια. Μια κατάσταση με μια
συγκεκριμένη τιμή PET και υψηλότερες ταχύτητες για τους δύο χρήστες της οδού είναι πιο
σοβαρή από μια κατάσταση με την ίδια τιμή PET και χαμηλότερες ταχύτητες. Αυτό προσφέρει περιεχόμενο πληροφοριών ασφάλειας σε καταστάσεις που είναι μικρά τα χρονικά και
χωρικά όρια χωρίς απαραίτητα να είναι σε πορεία σύγκρουσης.
Η μέτρηση PET προτάθηκε επίσης από τον Williams (1981) ως πολλά υποσχόμενη για να
βοηθήσει στη συγκρότηση ενός συνόλου από αντικειμενικές μετρικές για την ενίσχυση της
εγκυρότητας των TCT. Ωστόσο, η μέτρηση PET φαίνεται ανεπαρκής για τις καταστάσεις ανταγωνισμού όπου ο ένας από τους δύο χρήστες της οδού ακινητοποιείται πλήρως, δεδομένου ότι τότε το PET παίρνει τιμή που αγγίζει το άπειρο. Ωστόσο, αυτή η μάλλον ανεπαρκής
απόδοση αναφέρεται μόνο σε αστικές περιοχές με μεικτό τύπο κυκλοφορίας. Σε μια δεύτερη μελέτη αποτίμησης από το ICTCT σε μια επαρχιακή σηματοδοτημένη διασταύρωση στο
Trautenfels της Αυστρίας, η μέτρηση PET απέδωσε καλύτερα (Oppe, 1986). Ενδεχομένως
αυτή η τοποθεσία να ταιριάζει καλύτερα στις συνθήκες για τις οποίες προοριζόταν αρχικά η
μέτρηση PET.

3.4.3 Χρονικό Πλεονέκτημα (Time Advantage)
Το Χρονικό Πλεονέκτημα (Time Advantage - TAdv) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται
για την περιγραφή καταστάσεων στις οποίες οι δύο χρήστες της οδού περνούν από μια κοινή χωρική ζώνη αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αποφεύγοντας έτσι μια πορεία
σύγκρουσης και επομένως μια σύγκρουση (Hansson, 1975). Στην αρχή προτάθηκε ως ένα
μέτρο για την περιγραφή των "κανονικών" συνθηκών κυκλοφορίας, το TAdv μπορεί να θεωρηθεί ως μια επέκταση της μέτρησης PET, όπως αυτή ορίστηκε προηγουμένως. Ο δείκτης
PET είναι μια μοναδική τιμή για κάθε συνάντηση και μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί άμεσα. Ο δείκτης TAdv διευρύνει την ιδέα του PET, αναφέροντας κάθε στιγμή ποια είναι
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η τιμή PET που αναμένεται αν οι χρήστες συνεχίσουν με την ίδια ταχύτητα και στην ίδια
τροχιά.
Το πρόβλημα του γεωμετρικού ορισμού των PET και TAdv έγκειται στο γεγονός ότι όταν τα
οχήματα δεν διασταυρώνονται σε ορθή γωνία, τα σημεία εισόδου και εξόδου από την "κοινή χωρική ζώνη" δεν είναι πλέον χρονικές στιγμές αλλά περίοδοι, και είναι πιθανόν ακόμα
και το γεγονός να βρίσκονται και οι δύο χρήστες της οδού στην "κοινή χωρική ζώνη" αλλά
να μην συγκρούονται (Σχήμα 3-8).

1
2

Σχήμα 3-8 - Το πρόβλημα του "γεωμετρικού" ορισμού των PET και TAdv - και οι δύο χρήστες εμφανίζονται
στην κοινή χωρική ζώνη αλλά αποφεύγουν τη σύγκρουση (Laureshyn et al., 2010).

Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο οι Laureshyn et al. (2010) πρότειναν τη χρήση μη γεωμετρικών όρων για την περιγραφή αυτών των δύο χρονικών μετρικών. Έτσι, το PET ορίστηκε
ως η ελάχιστη καθυστέρηση για τον πρώτο χρήστη της οδού, που αν εφαρμοστεί, θα έχει
ως αποτέλεσμα μια πορεία σύγκρουσης και μια σύγκρουση (υποθέτοντας ότι παρόμοια με
το TTC, πέρα από την καθυστέρηση, οι χρήστες της οδού συνεχίζουν με ίδιες τροχιές και
ταχύτητες). Το Σχήμα 3-9 βοηθά στην εξήγηση αυτού του ορισμού. Οι Γραμμές Ι και ΙΙ περιγράφουν τις κινήσεις των δύο χρηστών της οδού κατά την πάροδο του χρόνου (για λόγους
απλότητας εξετάζεται μόνο η μια διάσταση και αγνοείται το φυσικό μέγεθος των χρηστών
της οδού). Με τον όρο "καθυστέρηση" του χρήστη Ι νοείται ότι η γραμμή της διαδρομής
πρέπει να μετατοπιστεί κατά μήκος του άξονα του χρόνου μέχρις ότου αγγίξει τη γραμμή ΙΙ.
Το μήκος της χρονικής μετατόπισης είναι η μέτρηση PET. Το TAdv ορίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιώντας τις προβλεπόμενες γραμμές μετακίνησης. Προφανώς, η θέση
του σημείου επαφής των γραμμών Ι και ΙΙ εξαρτάται από το σχήμα τους, που ίσως διαφέρει
ανάλογα με τη χρονική στιγμή που θα γίνει η πρόβλεψη. Το σημείο αυτό θα αναφέρεται
στο εξής ως σημείο αποφυγής σύγκρουσης.
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Σχήμα 3-9 - Ο ορισμός του PET με βάση την "καθυστέρηση"

Με πρακτικούς υπολογισμού, όταν λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις των χρηστών της οδού, το TAdv μπορεί να υπολογιστεί για κάθε πιθανό συνδυασμό πλευράς-γωνίας. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με τον υπολογισμό της χρονικής απόστασης μεταξύ ενός ευθύγραμμου τμήματος και ενός σημείου. Αρκεί επομένως ο έλεγχος των χρονικών διαφορών με
τις οποίες το σημείο και το ευθύγραμμο τμήμα τέμνουν τα κοινά σημεία 1 και 2 (Σχήμα
3-10).

2

1

Σχήμα 3-10 - Ο υπολογισμός του TAdv με βάση την τομή στα σημεία 1 και 2

Για το σημείο 1 η χρονική διαφορά 𝛥𝑡1 είναι:

𝑆𝑝1 𝑆𝑙𝑛1
�
−
𝛥𝑡1 = �𝑡𝑝1 − 𝑡𝑙𝑛1 � = �
𝑣𝑝
𝑣𝑙𝑛

Εξίσωση 16 - Ο υπολογισμός της χρονικής διαφοράς μεταξύ σημείου και ευθύγραμμου τμήματος για το κοινό
σημείο 1

Ενώ για το σημείο 2 υπολογίζεται παρόμοια:
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𝛥𝑡2 = �𝑡𝑝2 − 𝑡𝑙𝑛2 � = �

𝑆𝑝2 𝑆𝑙𝑛2
�
−
𝑣𝑝
𝑣𝑙𝑛

Εξίσωση 17 - Ο υπολογισμός της χρονικής διαφοράς μεταξύ σημείου και ευθύγραμμου τμήματος για το κοινό
σημείο 2

Όπου 𝑡𝑝1 και 𝑡𝑙𝑛1 είναι οι απαραίτητοι χρόνοι για το σημείο και το ευθύγραμμο τμήμα να

αγγίξουν το κοινό σημείο 1 (παρόμοια για το σημείο 2), και 𝑆𝑝1 και 𝑆𝑙𝑛1 είναι οι αποστάσεις

από το σημείο και το ευθύγραμμο τμήμα μέχρι το κοινό σημείο 1 (παρόμοια για το σημείο
2).

Το Χρονικό Πλεονέκτημα θα είναι η ελάχιστη τιμή μεταξύ των διαφορών 𝛥𝑡1 και 𝛥𝑡2 (Εξίσω-

ση 18)

TAdv = min(𝛥𝑡1 ; 𝛥𝑡2 )

Εξίσωση 18 - Το χρονικό πλεονέκτημα είναι η ελάχιστη τιμή μεταξύ των δύο χρονικών διαφορών.

Στην ιδιαίτερη περίπτωση όπου το ευθύγραμμο τμήμα τέμνει το ένα από τα δύο σημεία,
όπως στο Σχήμα 11 όπου το ευθύγραμμο τμήμα τέμνει το σημείο 1, τότε 𝑡𝑙𝑛1 = 0 και

𝛥𝑡1 = 𝑡𝑝1 . Παρόμοια μπορούν να εξεταστούν οι περιπτώσεις όπου 𝑡𝑝1 , 𝑡𝑝2 και 𝑡𝑙𝑛2 είναι

ίσα με μηδέν.

Το ιδιαίτερο του TAdv είναι ότι ενώ οι χαμηλές τιμές του ίσως αντικατοπτρίζουν τις πτυχές
της ασφάλειας, οι μεγαλύτερες τιμές (μεγαλύτερες από 2-3s) περιγράφουν τις κανονικές
συνθήκες κυκλοφορίας και ίσως θεωρηθούν ως μια μέτρηση της ισχύος του ενός εκ των
δύο χρηστών της οδού (πλεονέκτημα) έναντι του άλλου ως ένας ανταγωνισμός επάνω στην
κοινή χωρική ζώνη (Hansson, 1975). Αν ένας χρήστης της οδού έχει μεγάλο Χρονικό Πλεονέκτημα είναι πιο πιθανόν ότι θα περάσει πρώτος από την κοινή χωρική ζώνη. Ωστόσο, αν
το Χρονικό Πλεονέκτημα είναι μικρό, ο δεύτερος χρήστης ίσως επιταχύνει με σκοπό να περάσει αυτός πρώτος, κάτι που συμβαίνει κυρίως όταν ο ένας από τους δύο χρήστες της οδού είναι "πιο ισχυρός" από τον άλλον, για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός Ι.Χ. και ενός
πεζού (Varhelyi, 1998), ή ενός φορτηγού και ενός Ι.Χ. Το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι η
χρήση του ίδιου δείκτη ώστε να περιγράφεται τόσο η ασφάλεια όσο και η αποδοτικότητα
των διαδικασιών κυκλοφορίας έχει πλεονεκτήματα που ίσως βοηθήσουν στην καλύτερη
κατανόηση τους, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι δύο ποιότητες εξισορροπούνται από τους χρήστες της οδού και να επιβεβαιώσουν τις υποθέσεις αυτών των σχέσεων
(Näätänen & Summala, 1976; Svensson, 1998; Svensson & Hydén, 2006).
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3.4.4 Χρονικό Κενό (Time Gap)
Ανάλογα με τη σχέση ανάμεσα στις τροχιές και τις ταχύτητες των χρηστών της οδού, το
"σημείο σύγκρουσης" ή "σημείο αποφυγής της σύγκρουσης", για τα οποία υπολογίζονται
τα TTC και TAdv, ίσως είναι πολύ μακριά παρόλο που η πραγματική απόσταση μεταξύ των
χρηστών της οδού μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη. Αυτό έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα όταν
οι χρήστες της οδού ακολουθούν την ίδια πορεία ή οι τροχιές τους τέμνονται σε μια πολύ
οξεία γωνία (βλ. Σχήμα 3-11).

1
2
Time Gap

Time Gap

1

2

1

2

Σχήμα 3-11 - Τα σημεία στα οποία υπολογίζεται το Χρονικό Κενό (από Laureshyn et al., 2010)

Το Χρονικό Κενό (Time Gap - TG) είναι η παράμετρος που περιγράφει την πραγματική απόσταση μεταξύ των χρηστών της οδού εκφρασμένη σε χρονικές μονάδες. Στον συμβατικό
της ορισμό εφαρμόζεται για τα οχήματα που ακολουθούν το ένα το άλλο σε μια ροή, και
μετριέται ως ο χρόνος μεταξύ της το πίσω μέρος του πρώτου οχήματος περνά ένα συγκεκριμένο σημείο και το εμπρός μέρος του οχήματος που ακολουθεί αγγίζει το σημείο αυτό
(Vogel, 2002). Αυτός ο ορισμός συνεπάγεται ότι το TG είναι μια μοναδική τιμή που μετριέται άμεσα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Για να γίνει συνεχές και σε συνέπεια με τους
προηγούμενους δείκτες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, χρησιμοποιείται ένα προβλεπόμενο TG, δηλαδή "το Χρονικό Κενό που θα μετρηθεί αν οι χρήστες της οδού συνεχίσουν με
την ίδια ταχύτητα στις ίδιες πορείες" (Laureshyn et al., 2010).
Όμως, ο συμβατικός ορισμός του TG είναι δύσκολος στην εφαρμογή του στους χρήστες της
οδού που δεν ακολουθούν ακριβώς τις ίδιες πορείες. Για την επέκταση αυτής της παραμέτρου ώστε να διατηρήσει την αρχική της θεωρία, οι Laureshyn et al. (2010) πρότειναν τον
ακόλουθο ορισμό. Μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ο ένας από τους χρήστες της οδού καθυστερεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεκινήσουν να κινούνται σε πορεία σύγκρουσης. Υπάρχουν πολλά πιθανά σημεία σύγκρουσης, ανάλογα με το μέγεθος της καθυστέρησης. Από
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όλους αυτούς τους πιθανούς συνδυασμούς καθυστέρησης και της εγγύτητας του σημείου
σύγκρουσης, επιλέγεται η καθυστέρηση που παράγει το πιο κοντινό (σε χρόνο) σημείο σύγκρουσης. Το Χρονικό Κενό εδώ είναι ο χρόνος που είναι απαραίτητος ώστε ο δεύτερος
χρήστη της οδού να φθάσει στο σημείο σύγκρουσης. Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει την
περίπτωση στην οποία τα οχήματα ακολουθούν το ένα το άλλο, αλλά επίσης εφαρμόζεται
και σε περιπτώσεις επικάλυψης των πορειών.
Καθώς είναι άγνωστο στη γενική περίπτωση ποιος είναι ο χρήστης της οδού ο οποίος θα
είναι "ο πρώτος" και ποιος είναι ο τύπος σύγκρουσης που είναι ο συντομότερος, θα πρέπει
να εξεταστούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των πλευρών των χρηστών της οδού. Η διαδικασία υπολογισμού του TG γίνεται με τον έλεγχο των σημείων 1 και 2 του Σχήμα 3-10. Ο
"δεύτερος" χρήστης χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φθάσει στο κοινό σημείο. Για παράδειγμα, ο χρόνος που είναι απαραίτητος για το "δεύτερο" χρήστη της οδού να φθάσει
στο σημείο 1 είναι (Εξίσωση 19):
𝑡2−1 = 𝑚𝑎𝑥�𝑡𝑝1 ; 𝑡𝑙𝑛1 �

Εξίσωση 19 - Ο χρόνος που απαιτείται για να φθάσει ο "δεύτερος" χρήστης της οδού στο σημείο 1.

Παρόμοια για το σημείο 2 ο απαραίτητος χρόνος είναι (Εξίσωση 20):
𝑡2−2 = 𝑚𝑎𝑥�𝑡𝑝2 ; 𝑡𝑙𝑛2 �

Εξίσωση 20 - Ο χρόνος που απαιτείται για να φθάσει ο "δεύτερος" χρήστης της οδού στο σημείο 2.

Το Χρονικό Κενό θα είναι η ελάχιστη τιμή μεταξύ των τιμών 𝑡2−1 και 𝑡2−2 (Εξίσωση 21):
Time Gap = min(𝑡2−1 ; 𝑡2−2 )

Εξίσωση 21 - Το Χρονικό Κενό είναι η ελάχιστη τιμή μεταξύ των 𝒕𝟐−𝟏 και 𝒕𝟐−𝟐 .

Αυτοί οι υπολογισμοί του TG εκτελούνται στην περίπτωση όπου το σημείο και το ευθύγραμμο τμήμα δεν είναι σε πορεία σύγκρουσης. Αν το TTC είναι πεπερασμένο (δηλ. τα οχήματα κινούνται σε πορεία σύγκρουσης) τότε το TG είναι ίσο με το TTC.
Το Χρονικό Κενό είναι μια ασθενέστερη σύνδεση με τον κίνδυνο σύγκρουσης σε σχέση με
το TTC, εφόσον εξετάζεται η χωρική εγγύτητα μεταξύ των χρηστών της οδού εκφρασμένη
σε μονάδες χρόνου, αλλά όχι οι σχετικές τους ταχύτητες. Ακόμα, όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των πιθανών κινδύνων στα πρώιμα στάδια μιας συνάντησης.
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί μέσα από ένα παράδειγμα στο οποίο δύο οχήματα κινούνται στην
ίδια πορεία ακολουθώντας το ένα το άλλο με την ίδια ταχύτητα (επομένως, δεν υπάρχει
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πορεία σύγκρουσης). Αν το πρώτο όχημα ξεκινήσει να επιβραδύνει μέσω της πέδησης, τα
οχήματα ξαφνικά θέτονται σε πορεία σύγκρουσης και ο ρυθμός της μείωσης του TTC εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του χρονικού διαστήματος μεταξύ των οχημάτων
(δηλ. το TG). Επομένως, το TG αντικατοπτρίζει την πιθανότητα του TTC να αγγίξει χαμηλές
τιμές αν οι χρήστες της οδού βρεθούν σε πορεία σύγκρουσης (Laureshyn et al., 2010).

3.4.5 Η ταχύτητα
Ακόμα και αν οι δείκτες που βασίζονται στο χρόνο αντικατοπτρίζουν τόσο την χωρική εγγύτητα όσο και την ταχύτητα των χρηστών της οδού, λείπει ένα μέρος των σημαντικών πληροφοριών. Αυτό μπορεί να φανεί από ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί να φανταστεί κανείς
δύο ζεύγη από οχήματα σε πορεία σύγκρουσης αλλά στην πρώτη περίπτωση η ταχύτητα
των δύο οχημάτων είναι 10m/s και στη δεύτερη περίπτωση 20m/s. Όταν ο δείκτης TTC
φθάσει στα 1.8s και στις δύο περιπτώσεις, οι οδηγοί ανιχνεύουν τον κίνδυνο και ξεκινούν
να φρενάρουν με μέγιστη επιβράδυνση 6m/s2. Στην πρώτη περίπτωση θα καταφέρουν να
σταματήσουν μετά από 1.6s και θα αποφύγουν τη σύγκρουση, στη δεύτερη περίπτωση θα
συγκρουστούν με μια ταχύτητα σύγκρουσης της τάξης των 9m/s.
Αυτό το παράδειγμα δείχνει ακριβώς ότι οι δείκτες που βασίζονται στο χρόνο δεν είναι επαρκείς για να περιγράψουν τη σοβαρότητα μιας συνάντησης και πρέπει να συμπληρωθούν από κάποιο δείκτη που σχετίζεται με την ταχύτητα. Ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες της
οδού ρυθμίζουν την ταχύτητά τους κατά τη διάρκεια ενός περάσματος (το προφίλ ταχύτητας των χρηστών της οδού) παρέχει επίσης σημαντικές συμπεριφοριστικές πληροφορίες και
περιγράφει τη συνάντηση δύο χρηστών της οδού ως μια διαδικασία. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνεται και η ταχύτητα των χρηστών της οδού στο σύνολο των δεικτών.

3.4.6 Σύνοψη ενότητας
Στην ενότητα αυτοί παρουσιάστηκε ένα σύνολο από μετρικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται για την έκφραση της σοβαρότητας μεταξύ των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού. Οι
δείκτες αυτοί αποτελούν ένα σύνολο εργαλείων για την μελέτη της συμπεριφοράς των οδηγών. Ωστόσο, παρά τα εμφανή πλεονεκτήματά τους, δεν περιλαμβάνουν καταστάσεις
στις οποίες εμπλέκεται μόνον ένας οδηγός, οι οποίες είναι ένα σχετικά συχνό φαινόμενο
στα οδικά ατυχήματα. Επιπλέον, σε καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται περισσότεροι από
δύο οδηγοί , θα πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση ανά ζεύγος οδηγών. Επιπροσθέτως, δεν
περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις "χωρίς πορεία τομής" (βλ. Ενότητα 3.3), οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ιεραρχία της σοβαρότητας των οδικών συμβάντων. Τέλος δεν
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διευκρινίζεται από καμία μετρική για το ποια είναι η χρονική στιγμή ή ο συνδυασμός των
χρονικών στιγμών που χαρακτηρίζει τη σοβαρότητα μιας συνάντησης με τον καλύτερο τρόπο. Οι Laureshyn et al. (2010) προτείνουν το TTCmin ή το TA που προτείνεται από την Σουηδική Τεχνική Οδικών Καταστάσεων Ανταγωνισμού (Βλ. Ενότητα 3.3).
Η χρήση συνεχών μετρικών όπως το TTC και το TAdv μπορούν να προσφέρουν γραφικές
αναπαραστάσεις που μπορούν να αποκαλύψουν τις κρίσιμες καταστάσεις. Παρόμοια μπορούν να αναγνωριστούν και οι "κανονικές" συμπεριφορές και να οδηγηθούμε με αυτόν τον
τρόπο σε μοτίβα συμπεριφοράς (Βλ. Ενότητα 3.6).

3.5 Παρατήρηση της οδηγικής συμπεριφοράς και αυτοματοποιημένη ανάλυση.
3.5.1 Τρόποι παρατήρησης της οδηγικής συμπεριφοράς
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ανάλυση της οδικής ασφάλειας πραγματοποιείται
συχνά με τη χρήση ιστορικών δεδομένων από συγκρούσεις. Ωστόσο, η χρήση των καταγραφών των συγκρούσεων για την ανάλυση της ασφάλειας είναι αντιδραστική: θα πρέπει να
γίνει η καταγραφή ενός σημαντικού αριθμού από συγκρούσεις πριν από την ανάληψη δράσεων. Επομένως, η παρατήρηση των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού μπορεί να βοηθήσει σαν μια συμπληρωματική προσέγγιση για την ανάλυση της ασφάλειας της κυκλοφορίας (Brown, 1994; Sayed & Zein, 1999; Svensson & Hydén, 2006). Παραδοσιακά, στις TCT
γινόταν χρήση παρατηρητών (observers) για την καταγραφή καταστάσεων ανταγωνισμού,
συνήθως με έναν παρατηρητή ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Οι εκπαιδευμένοι παρατηρητές
τοποθετούνταν σε καίρια σημεία της διασταύρωσης και χρησιμοποιούσαν ένα έντυπο καταγραφής (log), βάσει του οποίου κατέγραφαν τα δεδομένα από τα περιστατικά. Αυτό περιόριζε σε σημαντικό βαθμό την αποδοτικότητα της συλλογής δεδομένων και το επίπεδο
των λεπτομερειών που θα μπορούσαν να μελετηθούν. Επομένως, η χρήση ανθρώπων ως
παρατηρητές θέτει σοβαρούς περιορισμούς για την ποσότητα των δεδομένων που μπορούν
πρακτικά να συλλεχθούν καθώς επίσης για το πόσο λεπτομερή μπορεί να είναι αυτά τα δεδομένα. Ωστόσο, οι παρατηρητές μπορούν να κρίνουν τις παρατηρούμενες καταστάσεις
ολιστικά, και στην κατηγοριοποίηση τους εξετάζουν διαστάσεις που δεν συλλαμβάνονται
από αντικειμενικές παρατηρήσεις (π.χ. οι μετρικές παράμετροι που περιγράφηκαν στην
προηγούμενη ενότητα). Ένα τυπικό παράδειγμα για την κρίση των οδικών καταστάσεων
ανταγωνισμού είναι οι μελέτες των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού, όπου οι παρατηρητές θεωρούνται ότι είναι πολύ καλοί στη διάκριση μεταξύ των σοβαρών και των μη-
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σοβαρών καταστάσεων ανταγωνισμού, καθώς επίσης και στην βαθμολόγηση της σοβαρότητας των καταστάσεων αυτών. Σε μια διεθνή μελέτη διακρίβωσης βρέθηκε ότι υπήρχε μια
μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των κρίσεων των μεμονωμένων παρατηρητών παρά μεταξύ
των παρατηρητών και των διάφορων άλλων αντικειμενικών μετρήσεων της σοβαρότητας
των καταστάσεων ανταγωνισμού. Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι υπάρχουν κάποιες σχετικά υποκειμενικές διαστάσεις που παίζουν ρόλο στην ερμηνεία των παρατηρούμενων διεργασιών της κυκλοφορίας. Ωστόσο, η μη ολοκληρωμένη θεώρηση του τρόπου καταγραφής
μεταξύ των διάφορων ερευνών καθώς και το υψηλό κόστος εκπαίδευσης των παρατηρητών
(με βάση τον υπολογισμό του αριθμού που απαιτείται για την μελέτη ενός σημαντικού μέρους των επικίνδυνων διασταυρώσεων μιας χώρας) αποτρέπει την εκτεταμένη χρήση τους
ως μέσο καταγραφής. Επιπλέον, η χρήση τους σε παρατήρηση διασταυρώσεων με μεικτού
τύπου κυκλοφορία ενέχει τον κίνδυνο, σε στιγμές συνωστισμού, οι παρατηρήσεις να επηρεάζονται από τον υψηλό αριθμό οπτικών ερεθισμάτων που δέχονται. Τέλος, σύμφωνα με
τους Kruysse & Wijlhuizen (1992) η χρήση μη εκπαιδευμένων παρατηρητών για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας σε καταστάσεις ανταγωνισμού ήταν το ίδιο αξιόπιστη όσο και με
τη χρήση έμπειρων παρατηρητών, δείχνοντας ότι και οι δύο ομάδες βασίζονται σε μια εσωτερική ιδέα της επικινδυνότητας και είναι εξίσου συνεπείς στη χρήση της. Αυτό συνιστά ότι
οι υποκειμενικές παρατηρήσεις των καταστάσεων ανταγωνισμού από μη ειδικευμένα άτομα είναι εξίσου έγκυρα σε σχέση με αυτά των εμπειρογνωμόνων.
Ένας άλλος παραδοσιακός τρόπος μελέτης της κυκλοφορίας με σκοπό την ανάλυση της οδικής ασφάλειας είναι η μελέτη των δεδομένων ταχύτητας με την εγκατάσταση καταγραφέων ταχύτητας (speed loggers) σε οχήματα που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες
κυκλοφορίας. Μετά την αναγνώριση σημαντικών χαρακτηριστικών, τα δεδομένα ερμηνεύονται σε σχέση με τα μοτίβα οδήγησης που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα τους τυπικούς κύκλους οδήγησης για τους ελέγχους του οχήματος ή τις εκτιμήσεις παραγόντων έκλυσης καυσαερίων. Το πρόβλημα με αυτή τη μέθοδο είναι ότι ο υπό μελέτη πληθυσμός των
οδηγών και των οχημάτων είναι κατά κανόνα πολύ περιορισμένος, ενώ απουσιάζουν και οι
πληροφορίες για την συνολική κατάσταση της κυκλοφορίας (π.χ. η παρουσία άλλων χρηστών της οδού).
Μια πιο σύγχρονη μέθοδος είναι η χρήση καταγραφών βίντεο για την μελέτη της συμπεριφοράς κατά την οδική κυκλοφορία. Οι καταγραφές αυτές επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων κατά μακρές χρονικές περιόδους και δίνουν τη δυνατότητα για μετέπειτα εξέταση
του υλικού και σε πιο άνετες συνθήκες. Η εγκατάσταση καμερών αποτελεί μικρότερο πα-
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ράγοντα περισπασμού για τους χρήστες των οδών σε σχέση με τη χρήση παρατηρητών στην
άκρη της οδού. Άλλα πλεονεκτήματα είναι ότι το βίντεο είναι πολύ κατατοπιστικό και άπαξ
ανιχνευθεί ένα ενδιαφέρον περιστατικό, μπορούν να γίνουν επαναληπτικές εξετάσεις, δίνοντας πρόσθετες σχετικές πληροφορίες.
Καθώς μειώνεται η συχνότητα των αναζητούμενων συμβάντων αυξάνεται η περίοδος παρατήρησης και το πρόβλημα της ανίχνευσης των περιστατικών γίνεται κρίσιμο. Η χρήση
παρατηρητών για την παρακολούθηση των βίντεο απαιτεί πόρους και τα αποτελέσματα
ίσως δεν είναι ακριβή επειδή η ικανότητα παρακολούθησης μειώνεται με την πάροδο του
χρόνου. Επιπλέον, η εξαγωγή δεδομένων θέσης και ταχύτητας χειρωνακτικά είναι μια πολύ
χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Μια λύση που προτείνεται από πολλούς επιστήμονες
του χώρου είναι η χρήση αυτοματοποιημένης ανάλυσης βίντεο, μιας ταχύτητα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας που ίσως προσφέρει μια αποτελεσματική συλλογή συμπεριφοριστικών
δεδομένων.
Τα σημερινά συστήματα αυτοματοποιημένης ανάλυσης βίντεο είναι ικανά να ανιχνεύσουν
και να εντοπίσουν διάφορους τύπους χρηστών της οδού και υπάρχει μια τάση για αύξηση
σε αυτόν τον ερευνητικό τομέα, βελτιώνοντας τους χρόνους επεξεργασίας και την ακρίβεια
των αποτελεσμάτων. Μεγάλη πρόοδος έχει γίνει μέσα από την οικοδόμηση συστημάτων
που μπορούν να παρακολουθούν αυτοκινητοδρόμους όπου απαιτείται μελέτη μηχανοκίνητων οχημάτων (Schoenemann & Cremers, 2008; Song & Nevatia, 2007; Zhao & Nevatia,
2004). Σήμερα οι εμπορικές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες μπορούν να παράγουν τροχιές από ένα τμήμα ενός αυτοκινητοδρόμου στον οποίο όλοι οι χρήστες των οδών μετακινούνται στην ίδια διεύθυνση. Είναι διαθέσιμες επίσης κλασικές λύσεις που μπορούν να εντοπίσουν πεζούς σε περιβάλλοντα στα όποια είναι παρόντες μόνον πεζοί, όπως πεζόδρομοι
και πάρκα (Zhao & Nevatia, 2004). Στη συνέχεια θα γίνει μια ανάλυση των μεθόδων αυτοματοποιημένης ανάλυσης βίντεο.

3.5.2 Αυτοματοποιημένη ανάλυση βίντεο
Τα υπάρχοντα συστήματα αυτοματοποιημένης ανάλυσης βίντεο, όπως αυτά που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αποτελούνται κυρίως από δύο μέρη:
1. Το πρώτο μέρος επεξεργάζεται το βίντεο και ανιχνεύει και εντοπίζει τα οχήματα.
2. Το δεύτερο μέρος εκτελεί την ερμηνεία των ανιχνεύσεων και εντοπίζει τις οδικές
καταστάσεις ανταγωνισμού.
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Το πρώτο μέρος αφορά τον εντοπισμό του οχήματος και την καταγραφή της θέσης τους,
έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι τα ίχνη των οχημάτων. Στόχος για την διεργασία
αυτή είναι, επομένως, η διατήρηση της ταυτότητας ενός κινούμενου οχήματος επάνω σε
μια ακολουθία από καρέ. Οι μέθοδοι εντοπισμού αντικειμένων συνήθως κατηγοριοποιούνται σε τουλάχιστον τέσσερις ομάδες:
1. Ο εντοπισμός με βάση το μοντέλο (model-based tracking) εκμεταλλεύεται την προγενέστερη γνώση των τυπικών αντικειμένων σε μια δεδομένη σκηνή που ταυτίζεται
με τα δεδομένα του εκάστοτε καρέ.
2. Ο εντοπισμός με βάση το περίγραμμα (contour-based tracking) περιέχει μια αναπαράσταση του περιγράμματος ενός κινούμενου αντικειμένου που ενημερώνεται
δυναμικά.
3. Ο εντοπισμός με βάση την περιοχή (region/blob-based tracking) αναγνωρίζει τις
διασυνδεδεμένες περιοχές μιας εικόνας (regions) που σχετίζονται με το κάθε όχημα. Οι περιοχές συχνά λαμβάνονται μέσα από την αφαίρεση του υποβάθρου και
στη συνέχεια γίνεται ο εντοπισμός κατά την πάροδο του χρόνου.
4. Ο εντοπισμός με βάση τα χαρακτηριστικά (feature-based tracking) εντοπίζει τα χαρακτηριστικά όπως διακριτά σημεία ή γραμμές του αντικειμένου.
Οι περισσότερες μέθοδοι χρησιμοποιούν τον ανιχνευτή χαρακτηριστικών Kanade-LucasTomasi (KLT feature tracker) 3 για τον εντοπισμό είτε των επιμέρους χαρακτηριστικών (στην
περίπτωση του εντοπισμού με βάση τα χαρακτηριστικά) είτε των σημείων ενδιαφέροντος
που θα σχηματίσουν τις περιοχές (στην περίπτωση του εντοπισμού με βάση την περιοχή).
Ακολουθεί μια πιο εκτεταμένη περιγραφή της μεθόδου εντοπισμού με βάση την περιοχή
και της μεθόδου εντοπισμού με βάση τα χαρακτηριστικά. H μέθοδος εντοπισμού των χρηστών της οδού με βάση την περιοχή γίνεται με την κατάτμηση υποβάθρου-θέματος (background-foreground segmentation). Η κατάτμηση αυτή, όπως περιγράφηκε από την εφαρμογή των (Laureshyn, Ardo, Svensson, & Jonsson, 2009) για την ανάπτυξη ενός συστήματος
αυτοματοποιημένης ανάλυσης βίντεο από το Τμήμα Μηχανικών του Lund University, είναι
μια γενίκευση της μεθόδου αφαίρεσης του υποβάθρου. Για αυτόν τον σκοπό αυτό υπάρχουν αρκετές μέθοδοι και όλες βασίζονται στην ίδια αρχή, αυτή της εκτίμησης του υποβάθρου και στην απόφαση ποια τμήματα της εικόνας δείχνουν το υπόβαθρο και ποια δείχνουν
3

Τοπική αναζήτηση με τη χρήση σταθμισμένων διανυσμάτων βάσει μιας προσέγγισης της δεύτερης
παραγώγου.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kanade%E2%80%93Lucas%E2%80%93Tomasi_feature_tracker
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το θέμα. Μια μέθοδος είναι αυτή που χρησιμοποιεί το χρονικό μέσο και τη διακύμανση για
κάθε εικονοστοιχείο (pixel). Ο ιδανικός τρόπος για την εκτίμηση ενός τέτοιου μοντέλου θα
ήταν η καταγραφή της διασταύρωσης για ένα μακρό χρονικό διάστημα χωρίς την παρουσία
της κυκλοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση η εκτίμηση του μοντέλου υποβάθρου θα ήταν
απλά το μέσο και η διακύμανση που εκτιμάται για κάθε εικονοστοιχείο. Ωστόσο, αυτές οι
καταγραφές σπάνια είναι διαθέσιμες, επομένως το μοντέλο στηρίζεται στο γεγονός ότι υπό
κανονικές συνθήκες δεν θα χρειαστεί ποτέ περισσότερο από μερικά λεπτά για να διασχίσει
κανείς μια διασταύρωση, ακόμα και αν χρειαστεί να περιμένει σε ερυθρό σηματοδότη, που
σημαίνει ότι αλλαγές στη σκηνή που είναι ακίνητες για περισσότερο από 10-20 λεπτά θα
μπορούσαν να θεωρηθούν μόνιμες και θα πρέπει να ενσωματώνονται στο μοντέλο υποβάθρου.
Στη συνέχεια κάθε καρέ της ακολουθίας ομαδοποιείται σε block των 8×8 εικονοστοιχείων,
και κάθε ένα από αυτά συγκρίνεται με τα αντίστοιχα block του μοντέλου υποβάθρου για το
ίδιο καρέ, με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης. Το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου είναι η καταχώρηση μιας πιθανότητας για κάθε εικονοστοιχείο, που είναι κοντά στο 1 αν αυτό ανήκει στο θέμα και κοντά στο 0 αν αυτό ανήκει στο υπόβαθρο. Γενικά, για ενιαία block
με πολύ μικρή δομή, όπως η οροφή ενός αυτοκινήτου ή το οδόστρωμα, αυτή η πιθανότητα
γίνεται ίση με 0.5. Αυτό σημαίνει ότι ο συντελεστής συσχέτισης γίνεται αναξιόπιστος και
επομένως ο αλγόριθμος γίνεται περισσότερο αβέβαιος. Το Σχήμα 3-12 δείχνει μερικά παραδείγματα της ανάλυσης των (Laureshyn, Ardo, et al., 2009).

Σχήμα 3-12 - Παράδειγμα κατάτμηση υποβάθρου-θέματος. Αριστερά: το καρέ εισόδου. Κέντρο: Η πιθανότητα
θέματος ανά εικονοστοιχείο (τα λευκά εικονοστοιχεία έχουν μεγάλη πιθανότητα να ανήκουν στο θέμα ενώ
τα μαύρα εικονοστοιχεία έχουν πολύ χαμηλή πιθανότητα). Δεξιά: το αποτέλεσμα της κατάτμησης. (Από
Laureshyn et al., 2009)

Στη συνέχεια, κάθε εικονοστοιχείο συγκρίνεται με τα τέσσερα γειτονικά του (επάνω, κάτω,
αριστερά, δεξιά) και τα εικονοστοιχεία με την ίδια πιθανότητα ομαδοποιούνται. Επιπλέον
απομακρύνονται μικρά τμήματα θορύβου, μικρές τρύπες, και τα όρια των σκιών. Έπειτα, τα
εικονοστοιχεία που ανιχνεύθηκαν ως θέμα, όπως για παράδειγμα αυτά που φαίνονται λευκά στο Σχήμα 3-12 (Δεξιά), ομαδοποιούνται σε λίγα συνδεδεμένα συστατικά μέρη, στα οποία δύο εικονοστοιχεία θεωρούνται συνδεδεμένα αν είναι γειτονικά. Αυτά τα συνδεδεμένα
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τμήματα αντιστοιχούν σε έναν χρήστη της οδού ή σε πολλούς χρήστες της οδού όταν υπάρχει συγκάλυψη. Αυτό δείχνει ότι η μέθοδος εντοπισμού με βάση την περιοχή δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις συνθήκες συνωστισμένης κυκλοφορίας, η οποία περιλαμβάνει
τμηματική συγκάλυψη των χρηστών της οδού. Επιπλέον, οι αλλαγές στις συνθήκες φωτισμού στη σκηνή ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας της μεθόδου, με απαραίτητη
την προσαρμογή της σε αυτές, από τους ερευνητές.
Ο εντοπισμός με βάση τα χαρακτηριστικά, από την άλλη πλευρά, εγκαταλείπει την ιδέα του
εντοπισμού των αντικειμένων συνολικά, αλλά αντίθετα εντοπίζει χαρακτηριστικά, όπως
διακριτά σημεία ή γραμμές του αντικειμένου. Αυτό γίνεται με τη χρήση και πάλι του ανιχνευτή KLT, ο οποίος αναφέρθηκε προηγουμένως. Εφόσον ένα όχημα έχει πολλαπλά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να καθοριστεί ποιο σύνολο από χαρακτηριστικά ανήκει στο ίδιο όχημα. Τα χαρακτηριστικά ομαδοποιούνται με τη χρήση της χωρικής εγγύτητας και της κοινής
κίνησης (Saunier & Sayed, 2007). Οι αλγόριθμοι εντοπισμού με βάση τα χαρακτηριστικά
έχουν διακριτά πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπών μεθόδων: είναι εύρωστοι (robust) σε
μερικές συγκαλύψεις, δεν απαιτούν καθόλου αρχικοποίηση και μπορούν να προσαρμοστούν επιτυχώς και ταχύτατα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού, επιτρέποντας την επεξεργασία και τον εντοπισμό πολλαπλών αντικειμένων σε πυκνή κυκλοφορία, ακόμα και σε
πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, ο εντοπισμός με βάση τα χαρακτηριστικά ίσως έχει δυσκολίες
στην οριοθέτηση των επικαλυπτόμενων αντικειμένων με παρόμοια διανύσματα κίνησης.
Εφόσον ολοκληρωθεί ο εντοπισμός του κάθε οχήματος, θα πρέπει να εντοπιστεί η τροχιά
του, δηλαδή μια σειρά από ίχνη καθώς αυτό κινείται. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί και
πάλι τον ανιχνευτή KLT με τον υπολογισμό των σημείων ενδιαφέροντος. Αυτός εντοπίζει
σημεία της εικόνα στα οποία αναμένεται να είναι εύκολο να αναγνωριστούν εντός των ακόλουθων καρέ. Τυπικά, αυτό αποτελείται από σημεία σε δομές όπως γωνίες ή στις άκρες
των διασταυρώσεων. Έπειτα, ο ανιχνευτής εντοπίζει αυτά τα σημεία καθ' όλη τη διάρκεια
της ακολουθίας του βίντεο. Καθώς, ορισμένα από τα σημεία χάνονται, επιλέγονται νέα σημεία για να τα αντικαταστήσουν. Τυπικά, μια οδός μονής κατεύθυνσης περιέχει αρκετά σημεία ενδιαφέροντος και οι μεγάλοι χρήστες της οδού περιέχουν περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος σε σχέση με τους μικρούς χρήστες των οδών. Μερικά αποτελέσματα από τον
ανιχνευτή, με βάση την εφαρμογή των Laureshyn et al. (2009) φαίνεται στο Σχήμα 3-13.
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Σχήμα 3-13 - Τα αποτελέσματα από τον ανιχνευτή σημείων ενδιαφέροντος KLT. Τα σημεία στην αριστερή
εικόνα είναι τα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος και οι γραμμές στην δεξιά εικόνα είναι τα ίχνη που δημιουργήθηκαν από μια ακολουθία διάρκειας 30 λεπτών. Τυπικά, κάθε χρήστης της οδού παράγει αρκετά ίχνη.
(Από Laureshyn et al., 2009)

Έπειτα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο εντοπισμός των χρηστών της οδού με βάση οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους, κάθε χρήστης της οδού αναπαρίσταται σε κάθε καρέ ως
ένα σύνολο από σημεία ενδιαφέροντος. Με τον υπολογισμό του μέσου επάνω σε όλα αυτά
τα σημεία, εντοπίζεται ένα σημείο στο κέντρο του χρήστη της οδού και αυτό χρησιμοποιείται ως το αποτέλεσμα της θέσης του παραγόμενου ίχνους. Δυστυχώς, αυτή η θέση μετατοπίζεται ελαφρά καθώς κάποια σημεία ενδιαφέροντος χάνονται και νέα επιλέγονται στη θέση τους. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα μέσα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των ταχυτήτων. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μια σειρά από ίχνη που ταυτίζονται
με την κίνηση ενός μόνο οχήματος (Σχήμα 3-14).

Σχήμα 3-14 - Τα ίχνη των σημείων ενδιαφέροντος που ανήκουν στον ίδιο χρήστη της οδού. (Από Laureshyn et
al., 2009)

Εφόσον έχει εντοπιστεί ο κάθε χρήστης της οδού που βρίσκεται σε κάθε καρέ της ακολουθίας, καθώς και η τροχιά του μέσα από το ίχνος του, ολοκληρώνεται το πρώτο βήμα, αυτό
της ανίχνευσης και του εντοπισμού των χρηστών της οδού. Το επόμενο βήμα είναι η ερμηνεία των ανιχνεύσεων και η αναγνώριση των καταστάσεων ανταγωνισμού.
Ο εντοπισμός της θέσης και της ταχύτητας των οχημάτων είναι το πρώτο βήμα για την ανίχνευση των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού. Ωστόσο, η ύπαρξη σημείων ενδιαφέροντος
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επάνω στα ίχνη δεν βοηθά στον εντοπισμό της θέσης του οχήματος, καθώς η χρήση του
μέσου δυσχεραίνεται με την απώλεια ορισμένων σημείων και τη δημιουργία άλλων κατά τη
πάροδο του χρόνου. Οι Laureshyn et al. (2009) ξεπέρασαν αυτό το πρόβλημα με τη χρήση
ενός μέσου σχήματος για κάθε όχημα, αποτελούμενο από τα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία το απαρτίζουν. Έτσι, η θέση του οχήματος σε κάθε καρέ μπορεί να εκφραστεί ως ο
μετασχηματισμός αυτού του μέσου σχήματος στο σχήμα που παρατηρείται σε κάθε καρέ.
Στη συνέχεια εκτιμάται το κεντρικό σημείο μια φορά για όλο το ίχνος ως το μέσο όλων των
σημείων του μέσου σχήματος. Έπειτα, εντοπίζεται η θέση του σε διαφορετικά χρονικά καρέ
και εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός για κάθε καρέ. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια πιο
ομαλή εκτίμηση της θέσης, καθώς δεν απαιτείται η ύπαρξη το ίδιου συνόλου από σημεία
ενδιαφέροντος σε κάθε καρέ. Ωστόσο, στο μοντέλο αυτό δεν γίνεται η εκτίμηση του μετασχηματισμού ενός τρισδιάστατου αντικειμένου όπως φαίνεται από μια προβολική κάμερα.
Αυτό σημαίνει ότι αυτή η μέτρηση δεν είναι πολύ καλή για την εκτίμηση της θέσης, ειδικά
στην αρχή και το τέλος του ίχνους, όπου ίσως βρίσκεται ακόμα και έξω από τον ίδιο το
χρήστη της οδού. Ωστόσο, η διαφοροποίηση της θέσης δίνει μια καλή εκτίμηση της ταχύτητας του χρήστη της οδού, ενώ οι αντικειμενικές μετρήσεις της προηγούμενης ενότητας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της θέσης.
Η χρήση των καμερών επιβάλλει την παρατήρηση μέσα από την οπτική της κάμερας, δηλαδή μια δισδιάστατη αναπαράσταση μιας τρισδιάστατης πραγματικότητας, δημιουργώντας
συστηματικά σφάλματα στην εκτίμηση της θέσης και της ταχύτητας, και καθιστώντας επομένως αδύνατο τον υπολογισμό των αποστάσεων μεταξύ των αντικειμένων στην πραγματικότητα χρησιμοποιώντας μετρήσεις αποκλειστικά από την εικόνα. Ωστόσο, η χρήση της
προγενέστερης γνώσης σχετικά με την πραγματικότητα προσφέρει κάποια προσέγγιση της.
Για παράδειγμα, αν η εικόνα μετασχηματιζόταν σαν να λαμβανόταν από επάνω από τη διασταύρωση (δηλ. διορθωμένη), θα σχημάτιζε έναν χάρτη της διασταύρωσης και οι αποστάσεις θα μπορούσαν να υπολογιστούν εκ νέου με τη χρήση αυτής της κλιμάκωσης.
Η διορθωμένη εικόνα παρέχει ακριβείς μετρήσεις μεταξύ των σημείων σε ένα συγκεκριμένο
επίπεδο της πραγματικότητας, συνήθως το επίπεδο της οδού. Ωστόσο, οι αποστάσεις μεταξύ των τμημάτων του αντικειμένου που αλλάζουν επίπεδο θα μπορούσαν να παραμορφώνονται και όσο μεγαλύτερη είναι η αλλαγή του ύψους τόσο μεγαλύτερη είναι και η παραμόρφωση. Η προσέγγιση ότι τα αντικείμενα αυτά κείτονται στο επίπεδο της οδού εισάγει
ένα συστηματικό σφάλμα στην εκτίμηση της θέσης, καθώς, αν φανεί από τα πλάγια, ένα
αντικείμενο καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στην οδό από ότι στην πραγματικότητα. Αυτό
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το σφάλμα εξαρτάται από το ύψος του αντικειμένου, τον προσανατολισμό και την απόστασή του από την κάμερα, καθώς και τη γωνία από την οποία παρατηρείται, αυτό σημαίνει
ότι θεωρητικά το σφάλμα δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια που το αντικείμενο περνά
μέσα από την οπτική της κάμερας. Πρακτικά, το σφάλμα ποικίλει μεταξύ 1 και 2 m για τους
μικρού μεγέθους χρήστες της οδού (αυτοκίνητα, ποδηλάτες και πεζούς), αλλά για τα μεγαλύτερα οχήματα όπως λεωφορεία ή φορτηγά, το σφάλμα είναι πολύ μεγαλύτερο
(Laureshyn, Ardo, et al., 2009).
Παρά το σφάλμα θέσης η εκτίμηση της ταχύτητας παραμένει αρκετά ακριβής. Αν το μέγεθος σφάλματος θέσης δεν αλλάζει κατά το πέρασμα ενός αντικειμένου, η ταχύτητα (δηλ. η
μεταβολή της θέσης) δεν περιέχει σφάλματα και έτσι οι εκτιμήσεις της ταχύτητας έχουν
υψηλότερη ακρίβεια ακόμα και χωρίς τη χρήση ειδικών διορθώσεων.
Οι Saunier & Sayed (2007) ξεπέρασαν το πρόβλημα της δισδιάστατης αναπαράστασης ενός
τρισδιάστατου χώρου μέσα από την χρήση ενός παγκόσμιου συστήματος συντεταγμένων
για τη διασταύρωση μέσα από την εκτίμηση ενός πίνακα ομογραφίας (homography
matrix) 4. Η ακρίβεια εντοπισμού της θέσης με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τους ίδιους
έχει μετρηθεί μεταξύ του 84.7% και 94.4% σε τρεις διαφορετικές ομάδες ακολουθιών. Παρά
το πρόβλημα του ανοιχτού περιβάλλοντος όπως αυτό σε μια διασταύρωση, η συντριπτική
πλειοψηφία των οχημάτων ανιχνεύεται και η κίνησή τους εκτιμάται με επαρκή ακρίβεια για
την επιθυμητή εφαρμογή, την ανίχνευση των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού. Οι
Laureshyn et al. (2009) χρησιμοποίησαν τις μετρικές TTC και PET, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως, ως δείκτες για τον εντοπισμό των καταστάσεων ανταγωνισμού, με τη χρήση
των αποτελεσμάτων της θέσης και της ταχύτητας από το προηγούμενο βήμα.
Τα αποτελέσματα των Saunier & Sayed (2007) έδειξαν ότι το ποσοστό επιτυχίας του συστήματος που ανέπτυξαν ήταν 86%, χωρίς ωστόσο να επικυρώσουν τα αποτελέσματα διενεργώντας μια μελέτη εγκυρότητας. Οι Laureshyn et al. (2009) είχαν μικρότερο ποσοστό επιτυχίας, καθώς το αυτοματοποιημένο τους σύστημα αναγνώρισε μόνο 4 από τις 6 καταστάσεις
ανταγωνισμού που είχαν αναγνωριστεί από έμπειρους παρατηρητές, οι οποίοι παρακολούθησαν τα ανάλογα βίντεο. Ωστόσο, ο εντοπισμός μιας συγκεκριμένης κατηγορίας χρηστών
της οδού, αυτής των ποδηλατών, ήταν πιο επιτυχής, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο αυτοματοποιημένο σύστημα από ότι στους παρατηρητές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τοποθεσίες που παρατηρήθηκαν περιείχαν μεικτού τύπου κυκλοφορία, με πεζούς και ποδη4

Μια ομογραφία είναι ένα αντιστρέψιμος μετασχηματισμός από έναν προβολικό χώρο (για παράδειγμα, ένα πραγματικό προβολικό επίπεδο) προς τον εαυτό του που προσδιορίζει ευθείες γραμμές σε
ευθείες γραμμές. http://en.wikipedia.org/wiki/Homography
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λάτες να διασταυρώνονται ή να κινούνται με οποιαδήποτε κατεύθυνση στις οδούς. Ένα τέτοιο περιβάλλον ίσως περισπά αρκετά την προσοχή των παρατηρητών, ενώ ο αυτοματοποιημένος ανιχνευτής δεν επηρεάζεται αρκετά, ενόσω ο χώρος μεταξύ των χρηστών είναι αρκετά μεγάλος ώστε να ανιχνεύονται ως διαφορετικά αντικείμενα. Οι ίδιοι αφήνουν να φανεί ότι η ποιότητα της εκτίμησης θέσης είναι επίσης αρκετά κρίσιμη εφόσον είναι απαραίτητες οι ακριβείς εκτιμήσεις των παραμέτρων καταστάσεων ανταγωνισμού (TTC, PET,
TAdv).
Τόσο η έρευνα των Laureshyn et al. (2009) όσο και αυτή των Saunier & Sayed (2007) προτείνουν την επαλήθευση των συστημάτων αυτοματοποιημένης ανάλυσης βίντεο με τη χρήση
αποτελεσμάτων από έμπειρους παρατηρητές ή τη χρήση αποτελεσμάτων από την προσομοίωση των δεδομένων κυκλοφορίας ως συμπληρωματικό μέσο για την αξιολόγηση ενός
ποικίλου συνόλου από ελεγχόμενες καταστάσεις στο ποσοστό γενίκευσης των μεθόδων.
Συνολικά θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι η χρήση τόσο της καταγραφής βίντεο για
την παρατήρηση της συμπεριφοράς της κυκλοφορίας όσο και της αυτοματοποιημένης ανάλυσης των βίντεο αυτών είναι ένα πολύ πρακτικό μέσο, του οποίου η έρευνα διαρκώς εξαπλώνεται. Τα υπάρχοντα συστήματα είναι αρκετά περιορισμένα ώστε να λειτουργούν
αποτελεσματικά σε αυτοκινητοδρόμους ή σε πάρκα και πλατείες (για πεζούς) και απαιτείται βελτιστοποίηση ώστε να λειτουργήσουν σε διασταυρώσεις, με μεικτού τύπου κυκλοφορία και πολλαπλές κατευθύνσεις κίνησης. Προβλήματα που παραμένουν για την ίδια τη
διαδικασία της παρατήρησης μέσω της καταγραφής βίντεο είναι η εύρεση της κατάλληλης
θέσης για την τοποθέτηση των καμερών καθώς και η επαρκής τροφοδοσία τους για όσο
διάστημα γίνεται η καταγραφή. Τέλος, το πρόβλημα της περιορισμένης οπτικής των καμερών και ίσως και της χαμηλής οπτικής τους ποιότητας μπορεί να νικηθεί με τη χρήση πολλαπλών καμερών που να καλύπτουν τη διασταύρωση από πολλές οπτικές, λειτουργώντας
συμπληρωματικά στη συνολική εκτίμηση των θέσεων, των ταχυτήτων αλλά και στην ολιστική θεώρηση της κατάστασης.

3.6 Αναγνώριση μοτίβων συμπεριφοράς.
Ο κύριος σκοπός της μελέτης της συμπεριφοράς της κυκλοφορίας είναι η κατανόηση των
λόγων για τους οποίους οι χρήστες των οδών ενεργούν καταυτόν τον τρόπο και η εύρεση
των παραγόντων που επηρεάζουν τις δράσεις τους. Στις προηγούμενες ενότητες έγινε μια
συστηματική καταγραφή των τρόπων διεξαγωγής έρευνας για την παρατήρηση και την καταγραφή των τρόπων συμπεριφοράς των οδηγών κατά την κυκλοφορία και ιδιαίτερα στις
οδικές καταστάσεις ανταγωνισμού. Στο τελευταίο αυτό μέρος θα δοθεί η δυνατότητα ανα-
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ζήτησης των μοναδικών αυτών χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύουν αυτή τη συμπεριφορά, μέσα από τα μοτίβα συμπεριφοράς που αναδύονται από τα δεδομένα της παρατήρησης.
Σε μια πρόσφατη έρευνα των Laureshyn, Astrom, & Brundell-Freij (2009) έγινε μια συστηματική καταγραφή των προφίλ ταχύτητας των οδηγών μέσα από την καταγραφή με βίντεο
και μετέπειτα επεξεργασίας των δεδομένων για την αναγνώριση της συμπεριφοράς των
χρηστών. Μια μέθοδος που θα χρησιμοποιεί τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης των δεδομένων ταχύτητας που προέρχονται από μεγάλα δείγματα όπως αυτά της καταγραφής
βίντεο θα πρέπει:
•

Να διαφοροποιείται μεταξύ των τύπων συμπεριφοράς με βάση τα ενδογενή (προερχόμενα από τα δεδομένα) κριτήρια με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτό του παρατηρητή.

•

Να κάνει χρήση της συστηματικής διακύμανσης των δεδομένων που μπορεί να αποδοθεί στους διαφορετικούς τύπους συμπεριφοράς (δηλ. ανάλυση καμπύλων των
προφίλ ταχύτητας).

•

Να μπορεί χειρίζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων, όπως αυτές που παράγονται
μέσα από τις τεχνικές αυτοματοποιημένης ανάλυσης βίντεο.

Το έργο Laureshyn, Astrom, et al. (2009) αναφέρεται στην μελέτη της ταχύτητας των χρηστών των οδών, η οποία έχει ληφθεί ανά σταθερά χωρικά διαστήματα και για έναν χρήστη
της οδού σε κάθε προφίλ. Ωστόσο, η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες μετρικές,
όπως αυτές που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.4. Στη συνέχεια γίνεται η περιγραφή της
μεθόδους ανάλυσης του προφίλ ταχύτητας, όπως παρουσιάστηκε από τους Laureshyn,
Astrom, et al. (2009), για οποιαδήποτε συνεχή μετρική που μπορεί να περιγράψει την συμπεριφορά των χρηστών της οδού.

3.6.1 Το προφίλ της μετρικής ως διάνυσμα.
Η ιδέα του διανύσματος, που ορίζεται ως γεωμετρικό αντικείμενο που έχει μήκος και κατεύθυνση, είναι το βασικό στοιχείο της γραμμικής άλγεβρας. Ένα διάνυσμα σε έναν n-

διάσταστο χώρο μπορεί να περιγραφεί από n συντεταγμένες, που είναι μια κανονική (canonical) λίστα από n αριθμούς.

Όλα τα προφίλ ένα σύνολο από τον ίδιο αριθμό σημείων (n) και κάθε σημείο i αναφέρεται

στην ίδια χωρική ή χρονική συντεταγμένη. Η πιθανή ερμηνεία των δεδομένων είναι ότι κά-
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θε προφίλ αναπαριστά ένα διάνυσμα σε έναν n-διάσταστο χώρο. Η μετρική στο σημείο i
είναι η τιμή της i συντεταγμένης. Αυτή η λογική βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της λογι-

κής των τεχνικών που περιγράφονται στη συνέχεια.

3.6.2 Ανάλυση Cluster (Cluster Analysis)
Η ανάλυση cluster είναι ο γενικός τίτλος για τις μεθόδου διαίρεσης δεδομένων σε αρκετά
σύνολο (clusters) σύμφωνα με κάποιες ιδιότητες που εξετάζονται από κοινού εντός του συνόλου. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ιδιότητα είναι η εγγύτητα, δηλαδή τα αντικείμενα
σε ένα σύνολο είναι πιο κοντά το ένα με το άλλο ή με το κέντρο του συνόλου σε σχέση με
τα άλλα αντικείμενα ή τα κέντρα των άλλων συνόλων.
Ένας αλγόριθμος ανάλυσης cluster τοποθετεί τα δεδομένα σε ένα προκαθορισμένο αριθμό
από k σύνολα ή εντοπίζει τον ιδανικό αριθμό από σύνολα με βάση δεδομένα. Ένας από το-

υς πιο απλούς αλγόριθμους συνόλων είναι αυτών των k-means. Στην αρχή επιλέγονται στο-

ιχεία τυχαία ως κέντρα των συνόλων και κάθε σημείο τοποθετείται στο κοντινότερο κέντρο.
Τότε υπολογίζονται εκ νέου τα κέντρα των συνόλων ως ο μέσος όρος των σημείων που έχουν τοποθετηθεί σε αυτά και η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου μια νέα τοποθέτηση
να μη διαφέρει από την προηγούμενη ή μέχρι οι συντεταγμένες των κέντρων να μην αλλά-

ζουν σημαντικά μετά από περισσότερες επαναλήψεις. Στην περίπτωση των n συντεταγμέ-

νων, ο αλγόριθμος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, αλλά οι αποστάσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του χώρου των n διαστάσεων.
Τα πλεονεκτήματα των k-means είναι ότι η υπερβολική απλότητα και η ταχύτητα υπολογισμού, αλλά τα μειονεκτήματα είναι ότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την αρχική επι-

λογή των κέντρων και την υπόθεση για το σχήμα των συνόλων. Οι πιο προηγμένοι αλγόριθμοι συνόλων όπως το κατώτατο όριο ποιότητας (quality threshold) και η μεγιστοποίηση της
προσδοκίας (expectation maximization) και η ιεραρχική δημιουργία συνόλων (hierarchical
clustering treat) ίσως λύσουν ορισμένα από αυτά τα προβλήματα, αλλά ενδεχομένως να
δημιουργήσουν άλλα.

Σχήμα 3-15 - Η ομαδοποίηση με k-means. Αριστερά: τα αρχικά δεδομένα. Κέντρο: Η ομαδοποίηση μετά την
πρώτη εκτέλεση. Δεξιά: Το αποτέλεσμα της δεύτερης εκτέλεσης. (Από Laureshyn, Astrom, et al. 2009)
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3.6.3 Επιτηρούμενη Μάθηση (Supervised Learning)
Η επιτηρούμενη μάθηση είναι μια ακόμα τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Η βασική της διαφορά έναντι αυτής της ανάλυσης cluster
είναι, ωστόσο, ότι η λειτουργία της κατηγοριοποίησης μαθαίνεται μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύνολο δεδομένων που περιέχει τόσο τα αντικείμενα εισόδου όσο και τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος από αλγορίθμους κατηγοριοποίησης που έχουν
αναπτυχθεί, από τους οποίους ο αλγόριθμος των k-κοντινότερων γειτόνων (k-nearest

neighbours) είναι ο πιο απλός. Το εκπαιδευτικό σύνολο περιέχει αντικείμενα από δύο τύπους, μαύρα τετράγωνα και άσπρους κύκλους. Υπολογίζονται οι αποστάσεις όλων των αντικειμένων του εκπαιδευτικού συνόλου δεδομένων και επιλέγονται τα k πιο κοντινά, με

σκοπό την απόφαση για τον τύπο ανήκει ένα νέο αντικείμενο. Η απόφαση αυτή βασίζεται
σε μια απλή ψηφοφορία, δηλαδή αν η πλειοψηφία των επιλεγμένων γειτόνων είναι τετρά-

γωνα, το νέο αντικείμενο θα κατηγοριοποιηθεί ως τετράγωνο και το αντίστροφο, αν η πλειοψηφία των επιλεγμένων γειτόνων είναι κύκλοι, τότε το νέο αντικείμενο θα χαρακτηριστεί
ως κύκλος. Είναι εύλογο να γίνει επιλογή ενός περιττού αριθμού k για την αποφυγή καταστάσεων με ίσες ψήφους.

Ο παραπάνω αλγόριθμός έχει πολλά μειονεκτήματα. Πρώτα, η επιλογή του k είναι κρίσιμη
για τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης. Στο παράδειγμα του Σχήματος 3-16, αν εξετάζονταν μόνο τρεις γείτονες (k=3), το νέο αντικείμενο θα κατηγοριοποιηθεί ως τετράγωνο,
αλλά αν k=5, τότε θα κατηγοριοποιηθεί ως κύκλος. Όταν ο αριθμός των πιθανών κλάσεων

είναι μεγαλύτερος από δύο, γίνονται πιθανές οι καταστάσεις ισότητας ψήφων και δημιουρ-

γείται η ανάγκη για επιπρόσθετα κριτήρια για τη λήψη της απόφασης. Εάν ένας συγκεκριμένος τύπος αντικειμένου είναι επικρατέστερος στο εκπαιδευτικό σύνολο, ίσως δημιουργηθεί μια τάση για να "κερδίσει" ψήφους πιο συχνά απλώς επειδή όσο πυκνότερος είναι ο
πληθυσμός τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εμφανιστεί κοντά στο εξεταζόμενο αντικείμενο. Άλλοι αλγόριθμοι όπως οι Μηχανές Υποστήριξης Διανύσματος (Support Vector
Machines - SVMs) και τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks - ANNs)
συχνά χειρίζονται αυτά τα προβλήματα με καλύτερο τρόπο.

Σχήμα 3-16 - Η κατηγοριοποίηση με k-nearest neighbours. (Από Laureshyn, Astrom, et al. 2009)
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3.6.4 Μείωση των διαστάσεων
Το σύνολο των n συντεταγμένων δίνει την ακριβή περιγραφή του διανύσματος (το σχήμα
του προφίλ). Ωστόσο, η λειτουργία των n-συντεταγμένων δεν είναι εξυπηρετική καθώς καθιστά πιο σύνθετη την οπτικοποίηση των δεδομένων και την ανάλυσή τους, αυξάνει το χρό-

νο υπολογισμού και ίσως προκαλέσει λιγότερο ακριβή αποτελέσματα σε σύγκριση με την
ανάλυση απλοποιημένων δεδομένων. Μια πιθανή λύση είναι η εύρεση ενός προσεγγιστικού διανύσματος που ίσως περιγράφεται από λιγότερες συντεταγμένες αλλά συνεχίζει να
διατηρεί αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικά χαρακτηριστικά του διανύσματος.
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με αρκετούς πιθανούς τρόπους. Ο ένας είναι η επιλογή
αρκετών συντεταγμένων από το αρχικό σύνολο, με δεδομένο ότι περιέχουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες (επιλογή χαρακτηριστικών). Ένας άλλος τρόπος είναι η δημιουργία ενός
νέου συστήματος συντεταγμένων με διαστάσεις λιγότερες από n και η προβολή του αρχι-

κού διανύσματος στο νέο χώρο (εξαγωγή χαρακτηριστικών). Σκοπό εδώ αποτελεί η εύρεση
ενός συστήματος που διατηρεί όση περισσότερη πληροφορία από τα χαρακτηριστικά του
διανύσματος είναι εφικτό και αποκλείει τις λιγότερο σημαντικές πληροφορίες.
Η ακρίβεια στην κατηγοριοποίηση της παραπάνω τεχνικής εξαρτάται από την συχνότητα
εμφάνισης των προφίλ των διαφορετικών σχημάτων. Έτσι, αν ένας συγκεκριμένος τύπος
είναι κυρίαρχος, θα "σύρει" το νέο σύστημα συντεταγμένων στην πλευρά του, που ίσως
έχει ως αποτέλεσμα το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά των άλλων, λιγότερο συχνών τύπων,
θα χαθούν σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Άλλες τεχνικές για τη μείωση των διαστάσεων και

την οπτικοποίηση των δεδομένων είναι η πολυδιάστατη κλιμάκωση (Multidimensional Scaling - MS) και η χρήση των isomap.

3.6.5 Σύνοψη υποενότητας
Με βάση τα τρία κριτήρια που παρουσιάστηκαν στην αρχή της ενότητας, και οι τρεις τεχνικές που παρουσιάστηκαν φαίνεται να πληρούν τόσο την χρήση της διακύμανσης των δεδομένων όσο και τον χειρισμό μεγάλου όγκου δεδομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με το έργο των
Laureshyn, Astrom, et al. (2009) η διαφοροποίηση τους σε σχέση με τα αποτελέσματα των
παρατηρητών, δηλαδή η ποιότητα των αποτελεσμάτων τους είναι διαφορετική σε κάθε
τεχνική. Η χρήση της ομαδοποίησης με k-means είναι η λιγότερο επιτυχής μέθοδος, ωστόσο

είναι η απλούστερη στην εφαρμογή και τον έλεγχο, και μπορεί να προταθεί όταν τα αποτελέσματα πρέπει να παραχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος
συχνά υποθέτει ότι υπάρχει ένας αριθμός από σύνολα στα δεδομένα και προσπαθεί να α-
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ναγκάσει τα δεδομένα να κατανεμηθούν σε αυτά. Αν ο αριθμός των συνόλων είναι υψηλός,
αλλά τα δεδομένα αρκετά ομοιογενή, τότε είναι πιθανόν τα σύνολα θα είναι παρόμοια και
οι διαφορές τους ίσως είναι δύσκολο να ερμηνευθούν. Από την άλλη πλευρά, η χρήση ενός
μεγαλύτερο αριθμού συνόλων ίσως αποκαλύψει μικρά ιδιόμορφα σύνολα που δεν φαίνονταν προφανώς από άλλες κοινές μορφές προφίλ. Επιπροσθέτως, οι πιο προηγμένοι αλγόριθμοι είναι ικανοί να λαμβάνουν απόφαση για τον ιδανικό αριθμό από σύνολα για το τρέχον σύνολο δεδομένων.
Η επιτηρούμενη μάθηση και η κατηγοριοποίηση της, με βάση τον αλγόριθμο των nearest
neighbours, δείχνει να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με αυτά των παρατηρητών. Το εκπαιδευτικό σύνολο αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη κρίση του αναμενόμενου
αριθμού ομάδων και οι τυπικές μορφές της κατηγοριοποίησης βασίζονται σε αυτή, δηλαδή
είναι εξωγενής προς τα δεδομένα. Αν ένα σύνολο αγνοηθεί στο αρχικό στάδιο της κατηγοριοποίησης, δεν θα αναπαρασταθεί στο εκπαιδευτικό σύνολο και θα αγνοηθεί, με αυτόν
τον τρόπο, από την τελική κατηγοριοποίηση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η παραγωγή ενός εκτεταμένου εκπαιδευτικού συνόλου απαιτεί μεγαλύτερο έργο χειρωνακτικής εισόδου.
Τέλος, οι τεχνικές μείωσης των διαστάσεων είναι οι πιο σύνθετες για εφαρμογή και βασίζονται στην εξαγωγή των πιο τυπικών χαρακτηριστικών από τα δεδομένα και τον χειρισμό
των χαρακτηριστικών και όχι των αρχικών δεδομένων. Αυτό απλοποιεί την ανάλυση και την
οπτικοποίηση των δεδομένων σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο κίνδυνός, ωστόσο, βρίσκεται στο
γεγονός ότι οι απορριφθείσες διαστάσεις ίσως έχουν σημαντικές πληροφορίες για την τελική κατηγοριοποίηση και επομένως επηρεάζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Σχετικά
με την ποιότητα των αποτελεσμάτων αυτής της κατηγοριοποίησης, αυτή βρίσκεται χαμηλότερα από αυτή της επιτηρούμενης μάθησης.
Συνολικά, θα έλεγε κανείς ότι η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής είναι περισσότερο μια
τέχνη παρά μια επιστήμη, και οι παράμετροι που λειτουργούν σε ένα σύνολο δεδομένων
είναι σίγουρο ότι δεν θα λειτουργούν σε ένα άλλο. Σύμφωνα με τους Laureshyn, Astrom, et
al. (2009) η καλύτερη στρατηγική είναι η ύπαρξη μιας συλλογής από διαφορετικές τεχνικές,
από τις οποίες θα επιλέγεται η κατάλληλη έπειτα από δοκιμές.
Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι τεχνικές αναγνώρισης μοτίβων αποδίδουν ικανοποιητικά στην κατηγοριοποίηση των τύπων συμπεριφοράς σε σύγκριση με την κατηγοριοποίηση τους από παρατηρητές. Το πλεονέκτημα αυτών των τεχνικών είναι η αυτοματοποίηση
της διαδικασίας κατηγοριοποίησης που επιτρέπει την ανάλυση μεγάλων συνόλων από δε-
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δομένα. Ωστόσο, ένα άλλο αποτέλεσμα είναι η μείωση των υποκειμενικών πτυχών που ίσως υπάρχουν στα αποτελέσματα ενός παρατηρητή που εκτελεί την κατηγοριοποίηση χειρωνακτικά. Το υποκειμενικό αυτό στοιχείο που εισάγεται από τους παρατηρητές ίσως είναι
χρήσιμο, ειδικά αν οι διαφορές στη συμπεριφορά είναι δύσκολο να εκφραστούν από τις
αντικειμενικές μεταβλητές. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικές αναγνώρισης μοτίβων ίσως
βοηθήσουν στην αποκάλυψη των σχέσεων μεταξύ αυτής της υποκειμενικής διάστασης και
των αντικειμενικών μεταβλητών, συνεισφέροντας έτσι στην κανονικοποίηση και επομένως
στο να επιτρέπει μια μεγαλύτερη ικανότητα σύγκρισης ανάμεσα σε αναλύσεις που γίνονται
ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα.

3.7 Ανακεφαλαίωση
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν τα κυριότερα αίτια για την μελέτη της συμπεριφοράς
των οδηγών. Η χρήση των ατυχημάτων για το λόγο αυτό φαίνεται να μην είναι αποτελεσματική και έτσι η επιστημονική κοινότητα στράφηκε στα αμέσως κοντινότερα οδικά συμβάντα, αυτά των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν πάμπολλες Τεχνικές Οδικών Καταστάσεων Ανταγωνισμού, ωστόσο, οι περισσότερες
από αυτές δεν κατάφεραν τελικά να τεκμηριώσουν το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκαν,
τη συσχέτιση των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού με τα τροχαία ατυχήματα.
Μολαταύτα, οι Τεχνικές αυτές βοήθησαν στην συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς των
χρηστών, προσφέροντας πολύ χρήσιμα εργαλεία για την αντικειμενική μέτρηση της σοβαρότητας των περιστατικών καθώς και πολλές μεθόδους παρατήρησης. Η πιο εξελιγμένη
από αυτές είναι η καταγραφή βίντεο και η αυτοματοποιημένη ανάλυσή του, ωστόσο, φαίνεται μέχρι σήμερα να λειτουργεί υπό περιορισμούς, που ενδεχομένως στο μέλλον να ξεπεραστούν. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την αυτόματη κατηγοριοποίηση
των μοτίβων συμπεριφοράς που αναδύονται από τα δεδομένα που προκύπτουν από την
παρατήρηση με χρήση βίντεο και την αυτοματοποιημένη διαδικασία ανάλυσης τους.
Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η έρευνα της συμπεριφοράς των οδηγών έχει εξελίχθη παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας (χρήση βιντεοκαμερών, εξέλιξη των υπολογιστών
και των γλωσσών προγραμματισμού καθώς και η χρήση της τεχνίτης νοημοσύνης για εξέταση εικόνων ή αλλιώς computer vision) ενώ τα αίτια για την έναρξη αυτής της έρευνας και
την εξέλιξη της ήταν τα αναρίθμητα τροχαία ατυχήματα, με όλες τις επακόλουθες συνέπειές τους, όλα αυτά τα χρόνια συνύπαρξης του ανθρώπου με την μηχανοκίνητη μετακίνηση.
Τα αριθμητικά δεδομένα των ατυχημάτων, παρόλο που συνεχώς μειώνονται, δίνουν συνεχώς κίνητρα για την διερεύνηση της συμπεριφοράς των οδηγών, για την περαιτέρω μείωση
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των ατυχημάτων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από την μελέτη της συμπεριφοράς, μπορούν
επιπλέον να χρησιμοποιηθούν για την βαθύτερη κατανόηση των εσωτερικών διεργασιών
της οδήγησης, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 1, καθώς και στην ενίσχυση
της μοντελοποίησης της συνολικής διεργασίας, αλλά και την βελτίωση της υποστήριξής της
στα διάφορα επίπεδα που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2.
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4. Μέθοδος
4.1 Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για λήψη των δεδομένων
προς επεξεργασία. Αρχικά θα γίνει η περιγραφή του τρόπου σχεδιασμού της έρευνας, ενώ
στη συνέχεια περιγράφεται το πλήθος που ερευνήθηκε καθώς και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για αυτή την έρευνα.
Έπειτα παρουσιάζεται η διαδικασία της έρευνας, όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες
για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, ενώ τέλος παρουσιάζεται η πιλοτική έρευνα, βάσει
της οποίας επικυρώθηκε η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός της τελικής έρευνας.

4.2 Σχεδιασμός
Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας που εκπονήθηκε είναι η μέθοδος
της φυσικής παρατήρησης πεδίου (naturalistic field observation) μέσα από την καταγραφή
με χρήση βιντεοκάμερας. Στόχος των παρατηρήσεων ήταν η διερεύνηση των περιθωρίων
ασφαλείας που τηρούν οι οδηγοί οχημάτων κατά τη διέλευση διασταύρωσης χωρίς φωτεινούς σηματοδότες (unsignalised intersections). Η κύρια μεταβλητή που ελέγχθηκε ήταν ο
τύπος οχήματος με δύο τιμές: (i) Αυτοκίνητο, (ii) Μοτοσυκλέτα 5.
Οι εξαρτημένες μεταβλητές οι οποίες υπολογιστήκαν εκ των υστέρων ήταν: (i) Προτεραιότητα Οχημάτων, (ii) Τύπος Επικάλυψης των Τροχιών, (iii) Κατεύθυνση Κίνησης διασταυρούμενων οχημάτων, (iv) Χρόνος-Μετά-την-Καταπάτηση της κοινής χωρικής ζώνης (PET) (s), (v)
Απόσταση από την κοινή χωρική ζώνη (m), (vi)Ταχύτητα οχημάτων (m/s), (vii) Χρόνος μέχρι
την κοινή χωρική ζώνη (s), (viii) Χρονικό πλεονέκτημα (s), (ix) Απόσταση διασταυρούμενων
οχημάτων (m), (x) Διακοπή ροής κίνησης, (xi) Διορθωτικές κινήσεις ελέγχου (π.χ. παρατιμονιά), (xii) Άτυπα σήματα συνεννόησης.

4.3 Πλήθος προς παρατήρηση
Συνολικά παρατηρήθηκαν 650 περιστατικά αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οχημάτων. Λόγω
της φύσης της παρατήρησης, οι οδηγοί που συμμετείχαν στα περιστατικά αυτά είχαν άγνοια για την καταγραφή βίντεο, ωστόσο, υπήρχε η σχετική ενημέρωση προς τις τοπικές Αστυ-

5

Στην κατηγορία "Αυτοκίνητο" περιλαμβάνονται τα τετράτροχα επιβατικά οχήματα όλων των κατηγοριών (super-mini, sedan, coupé, SUV) καθώς και αυτά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί). Στην κατηγορία
"Μοτοσυκλέτα" περιλαμβάνονται τα δίτροχα επιβατικά οχήματα ανεξαρτήτως κυβισμού. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνεται ο τύπος οχήματος ATV.
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νομικές Αρχές. Να σημειωθεί επίσης ότι λόγω της απόστασης των καμερών που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή από τα οχήματα, είναι δυσδιάκριτά τόσο τα χαρακτηριστικά
των οδηγών που συμμετείχαν, όσο και οι αριθμοί των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων τους, επομένως θεωρείται ότι δεν έγινε καμία καταγραφή των προσωπικών στοιχείων
των συμμετεχόντων, πέρα από τον τύπο του οχήματος.

4.4 Υλικό και εξοπλισμός
Για την καταγραφή των περιστατικών χρησιμοποιήθηκαν τρεις κάμερες βίντεο (Kodak Zx1),
με ανάλυση βίντεο 1280 × 720 @ 59,94fps και ίσο αριθμό από κάρτες μνήμης SDHC (Class
4) χωρητικότητας 8Gb. Η επιλογή της θέσης τοποθέτησης των καμερών έγινε με σκοπό να
καταγράφεται όσο γίνεται μεγαλύτερο μήκος στις οδούς Αλέξανδρου Παναγούλη και Νικηφόρου Μανδηλαρά, καθώς και το κέντρο της διασταύρωσης μαζί με τα όρια της οδού Σταματίου Πρωΐου και της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου.
Η καταγραφή έγινε με τη χρήση του φυσικού φωτισμού κατά τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες, και λόγω της ηλιοφάνειας που επικρατούσε, ήταν ιδανικός για την ευκρινή
σύλληψη της εικόνας. Η στήριξη των καμερών έγινε στα μεταλλικά κιγκλιδώματα των μπαλκονιών, σε δύο ιδιόκτητα κτήρια που βρίσκονται, το μεν πρώτο στη γωνία των οδών Αλέξανδρου Παναγούλη και Σταματίου Πρωΐου, το δε δεύτερο στη γωνία της οδού Σταματίου
Πρωΐου και της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου. Η στήριξη έγινε με τη χρήση βάσεων τύπου GorillaPod, οι οποίες εφαρμόστηκαν στα μεταλλικά κιγκλιδώματα από την αρχή μέχρι
το πέρας της καταγραφής, χωρίς να μετακινηθούν. Ένας ενδεικτικός τρόπος στήριξης των
καμερών στα κιγκλιδώματα παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-1.

Εικόνα 4-1 - Ο τύπος κάμερας που χρησιμοποιήθηκε καθώς και ο τρόπος στήριξης στο κιγκλίδωμα.
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4.5 Πιλοτική έρευνα
Η πιλοτική έρευνα αφορά στην τεκμηρίωση των αποφάσεων γύρω από τη μέθοδο και τη
διαδικασία της παρατήρησης. Σχετικά με τη διασταύρωση που είναι υπό μελέτη, αυτή αποτελεί έναν από τους κυριότερους κυκλοφοριακούς κόμβους της Ερμούπολης. Ουσιαστικά
είναι ο πλησιέστερος προς το κέντρο της Ερμούπολης, περιφερειακός κόμβος, μέσα από τον
οποίο διέρχονται όλοι οι τύποι οχημάτων που ερευνήθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές.
Για τον καθορισμό των ωρών παρατήρησης έγινε αρχικά μία καταγραφή του αριθμού των
οχημάτων που διέρχονται από τη διασταύρωση ανά λεπτό, για διαστήματα 30 λεπτών, από
τις 08:30 έως τις 13:00. Από την παρατήρηση αυτή φάνηκε ότι κατά μέσο όρο διέρχονται
από τη διασταύρωση 30 οχήματα ανά λεπτό.
Επιπλέον, έπειτα από έρευνα σε οδηγούς ταξί, σε παρακείμενο σημείο αναμονής ταξί, διαγνώστηκε ότι για τη συγκεκριμένη διασταύρωση, οι ώρες αιχμής ήταν από τις 08:30 έως
τις 12:00. Ακόμα, σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί σημείο
ελαφρών συγκρούσεων με υλικές μόνο ζημιές. Ωστόσο, τα ατυχήματα αυτά σπάνια δηλώνονται τόσο στην Αστυνομία όσο και στις Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Βάσει των παραπάνω στοιχείων αποφασίστηκε η πιλοτική παρατήρηση της διασταύρωσης
για μια ημέρα, μεταξύ των ωρών 09:00 και 12:30. Ο λόγος έναρξης της καταγραφής από τις
09:00 και όχι από τις 08:30, οπότε και ξεκινούσε η ώρα αιχμής, ήταν ότι η πρόσβαση τα
κτήρια που τοποθετήθηκαν οι κάμερες ήταν διαθέσιμη από τις 09:00 έως τις 13:00, καθημερινά.
Ο τρόπος καταγραφής και επεξεργασίας των αρχικών δεδομένων κατά τη πιλοτική φάση
είναι ο ίδιος με αυτόν της τελικής παρατήρησης. Όλες οι λεπτομέρειες του τρόπου αυτού
περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5. Ωστόσο, στη συνέχεια θα γίνει μια συνοπτική
περιγραφή του τρόπου που εκτελέστηκε αυτή η καταγραφή στην πιλοτική φάση.
Αρχικά, τα βίντεο που προέκυψαν από την καταγραφή στην πιλοτική φάση συγχρονίστηκαν
και προσαρμόστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουν ένα ενιαίο βίντεο, με τη βοήθεια του προγράμματος After Effects της Adobe. Στη συνέχεια, στο αρχείο αυτό έγινε η
εφαρμογή του πλέγματος γραμμών, με βάση το Τεχνικό Σχέδιο της διασταύρωσης, και για
τις τρεις οπτικές λήψης. Το αποτέλεσμα ήταν ένα τελικό αρχείο βίντεο διάρκειας περίπου 2
ωρών, που περιλάμβανε τις λήψεις και από τις τρεις κάμερες, καθώς και πλέγμα γραμμών
για κάθε μία από αυτές.
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Αυτό το τελικό αρχείο βίντεο παρατηρήθηκε αρχικά σε ταχύτητα υψηλότερη από αυτή του
πραγματικού χρόνου, έτσι ώστε να γίνουν κάποιες πρώτες παρατηρήσεις γύρω από τις ροές
κυκλοφορίας, τους τύπους των εμπλεκόμενων οχημάτων αλλά και του τρόπου αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών της οδού. Σε ένα δεύτερο επίπεδο παρατήρησης, έγινε η επιλογή ενός μικρού αριθμού από περιστατικά, ενώ για το καθένα από αυτά έγινε η καταγραφή
των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως αυτές ορίστηκαν στην Υποενότητα 4.2.
Τέλος, εφόσον επαληθεύτηκε ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι σε θέση να προσφέρει τα δεδομένα που χρειάζονται για την ανάλυση των εξαρτημένων μεταβλητών έγινε
και η επικύρωση όλων των λεπτομερειών της μεθόδου (εξοπλισμός, τρόπος καταγραφής,
μέθοδος επεξεργασίας, τρόπος εξαγωγής των δεδομένων για τις εξαρτημένες μεταβλητές).

4.6 Η διαδικασία παρατήρησης
Η παρατήρηση μέσω καταγραφής βίντεο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης εβδομάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή), από τις 6/6/2011 έως τις 10/6/2011. Οι ώρες
καταγραφής ήταν από τις 09:00 έως και τις 12:30, με ενδιάμεση διακοπή για την αλλαγή
των πηγών τροφοδοσίας των καμερών καθώς και τη λήψη του περιεχομένου των καρτών
μνήμης. Οι παραπάνω ώρες επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην υποενότητα 4.4.
Το πλήθος των οδηγών προς παρατήρηση καταγραφόταν ενώ διερχόταν από τη διασταύρωση, από την είσοδο στο πλάνο λήψης των καμερών μέχρι την έξοδό του από αυτό. Η καταγραφή ξεκινούσε στις 09:00, με τη μέση διάρκεια καταγραφής ανά λήψη να φθάνει τη 1
ώρα και 25 λεπτά, εφόσον μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος σταματούσε
η τροφοδοσία των καμερών (άδειασμα μπαταριών) ή δεν χωρούσε, πλέον, άλλο υλικό στις
κάρτες μνήμης.
Κατά τη διάρκεια της κάθε ημέρας γινόντουσαν δυο λήψεις, με τη δεύτερη να ξεκινά αμέσως μόλις άλλαζαν οι μπαταρίες και τοποθετούταν άδεια η κάρτα μνήμης στην κάμερα. Με
αυτόν τον τρόπο η καταγραφή ολοκληρωνόταν περίπου στις 12:30, δίνοντας και από τις
δύο λήψης υλικό διάρκειας περίπου 2 ωρών και 50 λεπτών, το οποίο για τις πέντε ημέρες
καταγραφής συνεπάγεται υλικό συνολικής διάρκειας 14 ωρών. Στη συνολική αυτή διάρκεια, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνονται στιγμές στις οποίες απουσιάζει
υλικό από μία ή δύο κάμερες, επομένως από τις στιγμές αυτές δεν έχει γίνει καταγραφή
περιστατικών.
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4.7 Ανακεφαλαίωση
Στο Κεφάλαιο αυτό έγινε μια περιγραφή της μεθόδου που ακολουθήθηκε στην παρούσα
έρευνα. Αρχικά παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της έρευνας, που αφορούσε σε φυσική παρατήρηση πεδίου, μέσα από την καταγραφή βίντεο. Στόχος ήταν η διερεύνηση των περιθωρίων ασφάλειας που τηρούν οι οδηγοί των οχημάτων κατά τη διέλευσή τους από την υπό
μελέτη διασταύρωση. Επιπλέον παρουσιάστηκαν η κύρια μεταβλητή και το πλήθος των εξαρτημένων μεταβλητών.
Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του πλήθους που παρατηρήθηκε που αφορούσε οδηγούς
τριών τύπων οχήματος, που διέρχονταν από τη διασταύρωση κατά τις ώρες της παρατήρησης. Το πλήθος των οδηγών είχε άγνοια για την καταγραφή, ωστόσο, πέρα από τον τύπο
του οχήματος δεν έγινε καμία άλλη καταγραφή προσωπικών στοιχείων.
Έπειτα έγινε η περιγραφή του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε. Αυτός αφορούσε κυρίως
σε βιντεοκάμερες και κάρτες μνήμης που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή βίντεο.
Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι οπτικές που επιλέχθηκαν για την καταγραφή από τις τρεις
κάμερες ενώ έγινε περιγραφή του τρόπου στήριξης των καμερών στα σημεία παρατήρησης.
Αμέσως μετά παρουσιάστηκε η πιλοτική φάση εκτέλεσης της έρευνας, η οποία επικύρωσε
όλες τις αποφάσεις για τη μέθοδο και τον σχεδιασμό της έρευνας. Τέλος, παρουσιάστηκε η
διαδικασία της παρατήρησης, με όλες τις λεπτομέρειες για την τελική παρατήρηση η οποία
διήρκησε 5 ημέρες και έδωσε υλικό σε μορφή βίντεο, συνολικής διάρκειας 14 ωρών. Το
υλικό αυτό αποτελεί το αντικείμενο προς επεξεργασία για την εξαγωγή των απαιτούμενων
δεδομένων. Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας περιγράφεται εκτενώς στο επόμενο Κεφάλαιο.
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5. Επεξεργασία αρχικών δεδομένων
5.1 Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση ου τρόπου επεξεργασίας των αρχικών δεδομένων, δηλαδή των δεδομένων που προέκυψαν από την μέθοδο της καταγραφής βίντεο, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4. Η επεξεργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το
πρώτο μέρος αφορά την επεξεργασία των αρχικών βίντεο με σκοπό την προετοιμασία τους
ώστε να προκύψει ένα ενιαίο τελικό βίντεο από το οποίο θα εξαχθούν τα δεδομένα των
εξαρτημένων μεταβλητών. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τον τρόπο επεξεργασίας του
τελικού ενιαίου βίντεο ώστε να εξαχθούν τα δεδομένα των εξαρτημένων μεταβλητών.

5.2 Προετοιμασία του υλικού
5.2.1 Αναπαράσταση της υπό μελέτη διασταύρωσης σε Τεχνικό Σχέδιο
Για τον εκ των υστέρων υπολογισμό των εξαρτημένων μεταβλητών χρειάστηκε η αναπαράσταση των οδών της διασταύρωσης σε Τεχνικό Σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη σταθερά
σημεία αναφοράς της οδού, ώστε να γίνει η εφαρμογή ενός πλέγματος για την μέτρηση
αποστάσεων. Ενδεικτικά, ως σημεία αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν οι πινακίδες ελέγχου
κυκλοφορίας, οι κορμοί των δένδρων, οι γωνίες των πεζοδρομίων ή τα ανοίγματα σε αυτά
για τη διέλευση αμαξιδίων, οι διαβάσεις πεζών καθώς και τα φρεάτια των υδάτων. Επιπλέον, οι μετρήσεις του μήκους της οδού έγιναν με βάση την απόσταση μεταξύ των σημείων
αναφοράς.
Παράλληλα έγιναν και μετρήσεις του πλάτους των οδών. Τα δεδομένα που προέκυψαν βοήθησαν στην αναπαράσταση των οδών, αλλά και της διασταύρωσης συνολικά, σε Τεχνικό
Σχέδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια του προγράμματος AutoCAD της Autodesk. Στο
Σχήμα 5-1 φαίνεται μια προεπισκόπηση του Τεχνικού Σχεδίου της διασταύρωσης, λεπτομερής έκδοση του οποίου υπάρχει στο Παράρτημα. Για την καταγραφή των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε μετροταινία μήκους 30m καθώς και αλφάδι laser για την ευθυγράμμιση των
μετρήσεων μεταξύ των πλευρών της κάθε οδού.
Για τις οδούς Νικηφόρου Μανδηλαρά και Αλέξανδρου Παναγούλη, καθώς και για το κέντρο
της διασταύρωσης, επιλέχθηκε η δημιουργία ενός πλέγματος γραμμών με καθορισμένες
αποστάσεις μεταξύ τους, για τη διευκόλυνση της καταγραφής της θέσης του οχήματος και
των αποστάσεων που απαιτούνται για τις εξαρτημένες μεταβλητές. Τα πλέγματα των γραμ-
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μών παρουσιάζονται στο Τεχνικό Σχέδιο που βρίσκεται στο Παράρτημα, ωστόσο φαίνονται
και στο Σχήμα 5-1, με κόκκινο χρώμα.

Σχήμα 5-1 - Η προεπισκόπηση του Τεχνικού Σχεδίου της διασταύρωσης με την ύπαρξη του πλέγματος (κόκκινες γραμμές)

5.2.2 Συνδυασμός και συγχρονισμός των βίντεο των τριών καμερών και
εφαρμογή του πλέγματος
Για την καταγραφή, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4, έγινε χρήση τριών καμερών. Τα βίντεο που προέκυψαν συνδυάστηκαν στο πρόγραμμα After Effects της Adobe, έτσι ώστε να
δημιουργηθεί ένα ενιαίο βίντεο, το οποίο θα συνδυάζει την οπτική και των τριών αρχικών
βίντεο. Εφόσον η κάμερα με οπτική προς την οδό Αλέξανδρου Παναγούλη είχε κατακόρυφο
προσανατολισμό (portrait orientation) και οι κάμερες με οπτική το κέντρο της διασταύρωσης και την οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά είχαν οριζόντιο προσανατολισμό (landscape orientation), επιλέχθηκε ο συνδυασμός τους σε ένα βίντεο με διαστάσεις 1452 × 1000 pixel, στου
οποίου την αριστερή πλευρά τοποθετήθηκε η οπτική της οδού Νικηφόρου Μανδηλαρά,
στην κάτω δεξιά πλευρά η οπτική του κέντρου της διασταύρωσης, ενώ τέλος στην επάνω
δεξιά πλευρά τοποθετήθηκε η οπτική της οδού Παναγούλη. Τέλος, έγινε προσαρμογή τόσο
του μεγέθους όσο και της περιστροφής των βίντεο, ώστε να τοποθετηθούν τόσο στο επιλεγμένο τελικό μέγεθος όσο και στην παραπάνω διάταξη.
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Στη συνέχεια τα βίντεο συγχρονίστηκαν μεταξύ τους, ενώ, επιπλέον, εφαρμόστηκαν τα
πλέγματα των γραμμών που προέκυψαν από το Τεχνικό Σχέδιο. Η εφαρμογή τους έγινε με
τη χρήση του προγράμματος Photoshop της Adobe, και τον συνδυασμό του πλέγματος από
το αρχείο AutoCAD και ενός καρέ από το βίντεο. Η προσαρμογή του πλέγματος στο καρέ
έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει την προοπτική της οπτικής της εκάστοτε κάμερας,
αλλά επιπλέον να περνούν από συγκεκριμένα σημεία αναφοράς, σε όλα τα βίντεο από την
ίδια κάμερα. Η υπέρθεση (juxtaposition) των πλεγμάτων έπειτα από την εφαρμογή τους
στην εικόνα της κάθε κάμερας, για το σύνολο των καταγεγραμμένων ημερών, έδειξε ότι η
εφαρμογή έγινε με ακρίβεια μικρότερης των 25cm.
Έπειτα από το συγχρονισμό των βίντεο και την εφαρμογή του πλέγματος σε καθένα από
αυτά, δημιουργήθηκαν 5 ανεξάρτητα αρχεία After Effects, ένα για κάθε ημέρα καταγραφής.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία 5 τελικών αρχείων βίντεο, ένα για κάθε ημέρα
καταγραφής, συνολικής διάρκειας 14 ωρών. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνολικής διάρκεια, υπάρχουν στιγμές στις οποίες μία ή ακόμα και δύο κάμερες δεν καταγράφουν, οπότε και δεν εξάγονται δεδομένα. Το αποτέλεσμα του τελικού
βίντεο μπορεί να φανεί ενδεικτικά μέσα από την Εικόνα 5-1, στην οποία απεικονίζεται ένα
στιγμιότυπο από την πέμπτη ημέρα καταγραφής.

Εικόνα 5-1 - Το αποτέλεσμα του συνδυασμό των βίντεο, του συγχρονισμού τους καθώς και της εφαρμογής
του πλέγματος στο καθένα από αυτά. Αριστερά φαίνεται η οδός Αλέξανδρου Παναγούλη, δεξιά κάτω το κέντρο της διασταύρωσης και δεξιά επάνω η οδός Νικηφόρου Μανδηλαρά.
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5.3 Τρόπος καταγραφής των δεδομένων
5.3.1 Τρόπος καταγραφής των περιστατικών
Από το προηγούμενο στάδιο επεξεργασίας προέκυψαν 5 διαφορετικά βίντεο, ένα ανά ημέρα καταγραφής, τα οποία είχαν συνολική διάρκεια 14 ώρες. Τα βίντεο αυτά εξετάστηκαν
αρχικά σε υψηλή ταχύτητα (3.5×) για την αναγνώριση κρίσιμων περιστατικών. Αυτός ο τρόπος αρχικής παρατήρησης των βίντεο σε ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του πραγματικού
χρόνου για την επιλογή των περιστατικών είναι συνήθης κατά την παρακολούθηση βίντεο
από παρατηρητές (van der Horst & Bakker, 1990).
Τα περιστατικά κρίθηκαν κατά την αρχική επιλογή βάσει της δυνητικής επικινδυνότητας της
κυκλοφοριακής σκηνής. Στη συγκεκριμένη διασταύρωση αφενός οι ταχύτητες κίνησης των
οχημάτων ήταν χαμηλές, αφετέρου η ροή της κυκλοφορίας ήταν ήπια. Αυτό επέτρεψε στον
παρατηρητή να αποκλείσει ουσιαστικά τα εμφανώς ασφαλή περιστατικά και να καταγράψει όλα τα υπόλοιπα. Από αυτή την αρχική επιλογή προέκυψαν 650 περιστατικά, στα οποία
εμπλέκονταν αποκλειστικά δύο οχήματα, και από τα οποία σημειώθηκε η χρονική στιγμή
και οι τύποι των οχημάτων που εμπλέκονται.

5.3.2 Ορισμός των φάσεων και των χρονικών στιγμών
Έπειτα από αυτή την αρχική αναγνώριση των περιστατικών έγινε η αναλυτική μελέτη κάθε
περιστατικού. Η μελέτη αυτή έγινε με την αναγνώριση 3 Φάσεων (I, II, III), που διακρίνονται
από τέσσερεις χρονικές στιγμές.
Η πρώτη χρονική στιγμή t1 δηλώνει την έναρξη του περιστατικού, κατά την οποία ο οδηγός

του οχήματος σε προτεραιότητα είτε ξεκινά να κινείται, εφόσον προηγουμένως ήταν ακινητοποιημένος, είτε διέρχεται από τα όρια της οδού από την οποία εξέρχεται, αν κινείται με
σταθερή ταχύτητα, είτε, τέλος, επιταχύνει, αν προηγουμένως είχε επιβραδύνει.
Η χρονική στιγμή t2 καταχωρείται τη στιγμή που το όχημα που διέρχεται πρώτο, εισέρχεται

στην κοινή χωρική ζώνη.

Η χρονική στιγμή t3 καταχωρείται τη στιγμή που το όχημα που διέρχεται πρώτο, εξέρχεται
από την κοινή χωρική ζώνη.

Τέλος, η χρονική στιγμή t4 καταχωρείται τη στιγμή που το δεύτερο όχημα εισέρχεται στην

κοινή χωρική ζώνη.
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Για την ακριβέστερη καταγραφή των χρονικών στιγμών, αυτές καταγράφηκαν με βάση τον
αριθμό του τρέχοντος καρέ (frame number), έτσι ώστε να υπάρχει μέγιστη ακρίβεια στις
χρονικές μετρήσεις. Οι χρονικές διάρκειες των φάσεων που μεσολαβούν μεταξύ των τεσσάρων αυτών χρονικών στιγμών, ωστόσο, υπολογίζονται ως η διαφορά της αρχικής χρονικής στιγμής από την τελική, διαιρεμένη με τον αριθμό 59.94, όσα και τα καρέ ανά δευτερόλεπτο στο βίντεο, ώστε να προκύψουν χρονικές διάρκειες σε δευτερόλεπτα (Εξίσωση 22):
Χρονική Διάρκεια Φάσης =

𝑡𝜄 − 𝑡𝑖−1
59.94

Εξίσωση 22 - Η χρονική διάρκεια φάσης εκφρασμένη σε δευτερόλεπτα

5.3.3 Τήρηση προτεραιότητας
Η τήρηση της προτεραιότητας εξετάζεται με βάση το ποιο όχημα διέρχεται πρώτο από τη
διασταύρωση και ποιο δεύτερο. Σύμφωνα με τη Παράγραφο 4 του Άρθρου 26 του Κώδικά
Οδικής Κυκλοφορίας, στους κόμβους η προτεραιότητα καθορίζεται με τη χρήση κατάλληλης
σήμανσης 6. Στην περίπτωση της παρατηρούμενης διασταύρωσης, η προτεραιότητα ορίζεται
ως εξής:
•

Τα οχήματα που διέρχονται από την οδό Αλέξανδρου Παναγούλη ενημερώνονται
με Πινακίδα P-3, που σημαίνει ότι κινούνται σε οδό με προτεραιότητα.

•

Η οδός Σταματίου Πρωΐου περιλαμβάνει Πινακίδα P-2, που σημαίνει ότι τα οχήματα που διέρχονται από αυτή θα πρέπει να διακόψουν υποχρεωτικά την πορεία τους.

•

Τέλος, η οδός Νικηφόρου Μανδηλαρά δεν έχει κάποια σήμανση για την προτεραιότητα, που σημαίνει ότι τα οχήματα που κινούνται από αυτή προς την οδό Αλέξανδρου Παναγούλη έχουν προτεραιότητα, ενώ αυτά που κινούνται προς τη λεωφόρο
Ανδρέα Παπανδρέου οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα στα οχήματα που
διέρχονται από τα δεξιά, δηλαδή τα οχήματα που προέρχονται από την οδό Αλέξανδρου Παναγούλη.

Βάσει αυτών των κανόνων έγινε ο καθορισμός της τήρησης ή μη της προτεραιότητας, δίνοντας για κάθε περιστατικό τις τιμές Legal ή Illegal, αντίστοιχα.

6

Το σύνολο των Πινακίδων Ελέγχου Κυκλοφορίας που βρίσκονται στο τμήμα των οδών που περιέχονται στην υπό μελέτη διασταύρωση, βρίσκεται σε μορφή πίνακα στο Παράρτημα. Οι θέσεις των
Πινακίδων παρουσιάζονται στο Τεχνικό Σχέδιο της διασταύρωσης, το οποίο, επίσης, βρίσκεται στο
Παράρτημα.
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5.3.4 Τύπος επικάλυψης των τροχιών των διασταυρούμενων οχημάτων
Ο τύπος επικάλυψης των τροχιών των διασταυρούμενων οχημάτων έχει να κάνει με τον
τρόπο που συναντιούνται οι τροχιές τους. Στην περίπτωση που οι τροχιές τέμνονται, επομένως τα οχήματα κινούνται προς διαφορετική οδό το καθένα, το περιστατικό καταγράφεται
ως Crossing (Τομή/Διασταύρωση Τροχιών). Σε διαφορετική περίπτωση τα οχήματα κινούνται με κατεύθυνση την ίδια οδό, επομένους το περιστατικό καταγράφεται ως Merging (Εμβύθιση Τροχιών). Στην πρώτη περίπτωση ο καθορισμός των χρονικών στιγμών, όπως αυτές
ορίστηκαν στην Υποενότητα 5.3.2, γίνεται με βάση την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων
από την κοινή χωρική ζώνη. Στη δεύτερη περίπτωση ο καθορισμός των χρονικών στιγμών
γίνεται με βάση τη διέλευση των οχημάτων από το όριο εισόδου της οδού στην οποία εισέρχονται. Στο Παράρτημα γίνεται η παρουσίαση των τύπων επικάλυψης τροχιών crossing
και merging, μαζί με την παρουσίαση των τεσσάρων χρονικών στιγμών που ορίστηκαν στην
Υποενότητα 5.3.2.

5.3.5 Κατεύθυνση κίνησης διασταυρούμενων οχημάτων
Σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην υπό μελέτη διασταύρωση, επιτρέπονται ορισμένες ροές κυκλοφορίας. Οι ροές αυτές έχουν ως εξής:
•

Ροή Α: Από την οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά προς την οδό Αλέξανδρου Παναγούλη

•

Ροή Β: Από την οδό Αλέξανδρου Παναγούλη προς την οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά

•

Ροή Γ: Από την οδό Αλέξανδρου Παναγούλη προς τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου

•

Ροή Δ: Από την οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά προς τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου

•

Ροή Ε: Από την οδό Σταματίου Πρωΐου προς την οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά

•

Ροή Ζ: Από την οδό Σταματίου Πρωΐου προς την οδό Αλέξανδρου Παναγούλη

•

Ροή Η: Από την οδό Σταματίου Πρωΐου προς τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου

Με βάση τις παραπάνω ροές ορίζονται οι εξής κυκλοφοριακές κινήσεις των διασταυρούμενων οχημάτων:
•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 1: Ανεμπόδιστη διέλευση στις ροές Α, Β και Γ εφόσον δεν
υπάρχει κυκλοφορία στα υπόλοιπα ρεύματα.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 2: Ανεμπόδιστη διέλευση στις ροές σε Δ εφόσον δεν υπάρχει κυκλοφορία στα υπόλοιπα ρεύματα.
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•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 3: Ανεμπόδιστη διέλευση στις ροές σε Ε, Ζ και Η εφόσον δεν
υπάρχει κυκλοφορία στα υπόλοιπα ρεύματα.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 4: Ανεμπόδιστη διέλευση στις ροές σε Α, Β και Γ με αναμονή
στις ροές Δ, Ε, Ζ και Η.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 5: Ανεμπόδιστη ροή σε Δ εφόσον δεν υπάρχει ροή σε Α,Β,Γ
ενώ υπάρχει αναμονή σε Ε,Ζ και Η.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 6: Διακοπή των ροών Β και Γ λόγω παραβίασης της προτεραιότητας από της ροές Ε και Ζ.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 7: Διακοπή της ροής Γ λόγω παραβίασης της προτεραιότητας από τη ροή Η.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 8: Διακοπή της ροής Δ λόγω παραβίασης της προτεραιότητας από τη ροή Η.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 9: Διακοπή της ροής Β και Γ λόγω παραβίασης της προτεραιότητας από τη ροή Δ.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 10: Διακοπή της ροής Α λόγω παραβίασης της προτεραιότητας από τη ροή Ζ.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 11: Διακοπή της ροής Β λόγω αναστροφής της ροής Δ.

•

Κυκλοφοριακή Κίνηση 12: Διακοπή της ροής Α λόγω αναστροφής της ροής Β.

Οι κατευθύνσεις κίνησης οι οποίες καταγράφηκαν αφορούν τις στις Κατευθύνσεις Κίνησης
που συνδυάζουν δύο ροές κίνησης οι οποίες είναι οι εξής:
•

Κατεύθυνση Κίνησης 1: Συνδυασμός των ροών Β και Δ (Β - Δ για τήρηση προτεραιότητας και Δ - Β για παραβίαση προτεραιότητας)

•

Κατεύθυνση Κίνησης 2: Συνδυασμός των ροών Δ και Ε (Δ - Ε για τήρηση προτεραιότητας και Ε - Δ για παραβίαση προτεραιότητας)

•

Κατεύθυνση Κίνησης 3 Συνδυασμός των ροών Γ και Ε (Γ - Ε για τήρηση προτεραιότητας και Ε - Γ για παραβίαση προτεραιότητας)

•

Κατεύθυνση Κίνησης 4 Συνδυασμός των ροών Β και Ε (Β - Ε για τήρηση προτεραιότητας και Ε - Β για παραβίαση προτεραιότητας)

•

Κατεύθυνση Κίνησης 5 Συνδυασμός των ροών Γ και Ε (Γ - Ε για τήρηση προτεραιότητας και Ε - Γ για παραβίαση προτεραιότητας)
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•

Κατεύθυνση Κίνησης 6 Συνδυασμός των ροών Δ και Η (Δ - Η για τήρηση προτεραιότητας και Η - Δ για παραβίαση προτεραιότητας)

Με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις έγινε η καταγραφή των κατευθύνσεων κίνησης των
διασταυρούμενων οχημάτων. Παρατηρεί κανείς ότι στις Κυκλοφοριακές Κινήσεις 1 έως 5
τηρείται ο Κ.Ο.Κ. και η ροή είναι ανεμπόδιστη στα ρεύματα με προτεραιότητα είτε επειδή
δεν υπάρχει κυκλοφορία στα υπόλοιπα ρεύματα, είτε επειδή τα υπόλοιπα ρεύματα βρίσκονται σε αναμονή. Ωστόσο, παρά την τήρηση του Κ.Ο.Κ., η πρώιμη έναρξη της κίνησης από
τα οχήματα που βρίσκονται σε αναμονή ενδέχεται να προκαλέσει επισφαλείς καταστάσεις.
Από την άλλη πλευρά, οι Κυκλοφοριακές Κινήσεις 6 έως 12 αποτελούν προφανή παράβαση
του K.O.K. και δημιουργούν επισφαλείς καταστάσεις, εφόσον δεν τηρείται η ενδεδειγμένη
προτεραιότητα, είτε από τη σήμανση είτε από τον κανόνα της προτεραιότητας από δεξιά.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στις Κυκλοφοριακές Κινήσεις 1,2 και 3 δεν υπάρχουν περιπτώσεις διασταύρωσης οχημάτων, εφόσον σε κάθε μία είναι παρών ένας μόνο χρήστης. Ωστόσο, οι Κατευθύνσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα έρευνα για λόγους παρουσίασης των ροών κίνησης επί της διασταύρωσης.
Στο Παράρτημα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δώδεκα Κυκλοφορίες Κίνησης με τις εμπλεκόμενες ροές ανά κατεύθυνση. Επιπλέον, στο Παράρτημα παρουσιάζονται οι έξι Κατευθύνσεις Κίνησης που καταγράφηκαν.

5.3.6 Χρόνος-Μετά-την-Καταπάτηση της κοινής χωρικής ζώνης (PET)
Ο ορισμός του Χρόνου-Μετά-την-Καταπάτηση έγινε στην Υποενότητα 3.4.2. Βάσει αυτού
του ορισμού έγινε η καταγραφή της μετρικής αυτής σε κάθε περιστατικό. Σύμφωνα με τις
τρεις Φάσεις που ορίστηκαν στην Υποενότητα 5.3.2, η Φάση ΙΙΙ είναι αυτή που περιλαμβάνει τη χρονική στιγμή εξόδου του πρώτου οχήματος από την κοινή χωρική ζώνη (t3) και τη
χρονική στιγμή εισόδου του δεύτερου οχήματος στην κοινή χωρική ζώνη (t4) στην περίπτω-

ση συνάντησης Crossing. Επομένως η μέτρηση PET σε κάθε περιστατικό ορίζεται ως (Εξίσωση 23):
PET =

𝑡4 − 𝑡3
59,94

Εξίσωση 23 - Ο τρόπος υπολογισμού του Χρόνου-Μετά-την-Καταπάτηση της κοινής χωρικής ζώνης.

Με την ίδια ακριβώς εξίσωση υπολογίζεται και ο Χρόνος-Μετά-την-Καταπάτηση του ορίου
της οδού στην οποία εισέρχονται τα οχήματα, στην περίπτωση εμβύθισης.
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5.3.7 Συνολική απόσταση από τη χωρική ζώνη (Steptotal)
Η συνολική απόσταση κάθε οχήματος μέχρι την κοινή χωρική ζώνη (για τον τύπο συνάντησης Crossing) ή μέχρι το όριο της οδού στην οποία τα δύο οχήματα εισέρχονται (για τον τύπο συνάντησης Merging) έγινε με βάση την απόσταση που καλύπτει το κάθε όχημα σε κάθε
φάση. Το όχημα που διέρχεται πρώτο (Α) χρειάζεται τη Φάση I για να μεταβεί στην κοινή
χωρική ζώνη (για τον τύπο συνάντησης Crossing) ή στο όριο της οδού στην οποία εισέρχεται
(για τον τύπο συνάντησης Merging), επομένως για τον υπολογισμό της συνολικής απόστασης χρειάζεται η απόσταση που διανύει το όχημα κατά τη Φάση I.
Απόσταση που διανύει το κάθε όχημα σε κάθε Φάση i ορίστηκε Stepi. Οι αποστάσεις αυτές
υπολογίζονται σύμφωνα με το πλέγμα γραμμών που έχει τοποθετηθεί στα βίντεο. Επομένως για το όχημα που διέρχεται πρώτο (A) ισχύει (Εξίσωση 24):
Συνολική απόσταση από την κοινή χωρική ζώνη για το πρώτο όχημα (𝑆𝑡𝑒𝑝total-A ) = 𝑆𝑡𝑒𝑝1

Εξίσωση 24 - Η συνολική απόσταση του οχήματος που διέρχεται πρώτο από την κοινή χωρική ζώνη, εκφρασμένη σε μέτρα.

Για το όχημα που διέρχεται δεύτερο (Β), απαιτούνται και οι τρεις Φάσεις για να φθάσει
στην κοινή χωρική ζώνη (για τον τύπο συνάντησης Crossing) ή στα όρια της οδού στην οποία εισέρχεται (για τον τύπο συνάντησης Merging), επομένως η συνολική απόσταση είναι
(Εξίσωση 25):
Συνολική απόσταση από την κοινή χωρική ζώνη για το δεύτερο όχημα (𝑆𝑡𝑒𝑝total-B )
= 𝑆𝑡𝑒𝑝1 + 𝑆𝑡𝑒𝑝2 + 𝑆𝑡𝑒𝑝3

Εξίσωση 25 - Η συνολική απόσταση του οχήματος που διέρχεται δεύτερο από την κοινή χωρική ζώνη, εκφρασμένη σε μέτρα.

5.3.8 Ταχύτητα οχημάτων
Η ταχύτητα των οχημάτων υπολογίστηκε για κάθε όχημα σε κάθε μία από τις τρεις φάσεις,
όπως αυτές ορίστηκαν στην Υποενότητα 5.3.2. Ο γενικός τρόπος υπολογισμού της ταχύτητας για τη Φάση i έχει ως εξής (Εξίσωση 26):
𝑆𝑡𝑒𝑝𝑖
𝑣𝑖 = 𝑡 − 𝑡
𝑖
𝑖−1
59.94

Εξίσωση 26 - Ο τρόπος υπολογισμού της ταχύτητας ενός οχήματος κατά τη φάση i.

όπου 𝑆𝑡𝑒𝑝𝑖 είναι η απόσταση που διανύει το όχημα κατά τη φάση i, 𝑡𝑖−1 η χρονική στιγμή

έναρξης της Φάσης i, εκφρασμένης σε αριθμό καρέ, 𝑡𝑖 η χρονική στιγμή λήξης της Φάσης i,
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εκφρασμένης επίσης σε αριθμό καρέ και 59.94 είναι ο αριθμός των καρέ ανά δευτερόλεπτο
για όλα τα βίντεο.

5.3.9 Χρόνος μέχρι την κοινή χωρική ζώνη (Tcon)
Ο χρόνος μέχρι την κοινή χωρική ζώνη είναι ουσιαστικά ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι το
όχημα να βρεθεί στην κοινή χωρική ζώνη (για τον τύπο συνάντησης Crossing) ή στα όρια της
οδού στην οποία εισέρχεται (για τον τύπο συνάντησης Merging). Ο χρόνος αυτός μπορεί να
υπολογιστεί με βάση την τρέχουσα ταχύτητα και την τρέχουσα απόσταση μεταξύ του οχήματος και της κοινής χωρικής ζώνης ή τα όρια της οδού. Η τρέχουσα ταχύτητα έχει υπολογιστεί στην Υποενότητα 5.3.8. Η τρέχουσα απόσταση κάθε οχήματος από την κοινή χωρική
ζώνη ή το όριο της οδού στην οποία εισέρχεται μπορεί να υπολογιστεί ως το άθροισμα των
αποστάσεων που θα διανυθεί στις Φάσεις που απομένουν μέχρι το όχημα να αγγίξει το
προκαθορισμένο όριο.
Για παράδειγμα, για το όχημα που διέρχεται πρώτο (Α), ο χρόνος μέχρι την κοινή χωρική
ζώνη τι χρονική στιγμή 𝑡1 ισούται με (Εξίσωση 27):
𝑇𝑐𝑜𝑛1−𝐴 =

𝑆𝑡𝑒𝑝1
𝑣1

Εξίσωση 27 - Ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου μέχρι την κοινή χωρική ζώνη του οχήματος που διέρχεται
πρώτο (Α) κατά τη χρονική στιγμή 𝒕𝟏

Εύλογα παρατηρεί κανείς ότι το όχημα το οποίο διέρχεται πρώτο (Α),κατά τις χρονικές στιγ-

μές 𝑡2 και 𝑡3 αγγίζει τα όρια της κοινής χωρικής ζώνης ή της οδού στην οποία εισέρχεται, ε-

πομένως οι χρόνοι 𝑇𝑐𝑜𝑛2−𝐴 και 𝑇𝑐𝑜𝑛3−𝐴 είναι ίσοι με μηδέν. Επιπλέον, ο χρόνο κατά τη χρονική στιγμή 𝑡4 δεν χρειάζεται να υπολογιστεί, εφόσον το όχημα, πλέον, απομακρύνεται από
την κοινή χωρική ζώνη ή τα όρια της οδού στην οποία εισέρχεται.

Για το όχημα που διέρχεται δεύτερο (Β), ο χρόνος μέχρι την κοινή χωρική ζώνη τη χρονική ή
τα όρια της οδού στην οποία εισέρχεται τη χρονική στιγμή 𝑡1 ισούται με (Εξίσωση 28):
𝑇𝑐𝑜𝑛1−𝛣 =

𝑆𝑡𝑒𝑝1 + 𝑆𝑡𝑒𝑝2 + 𝑆𝑡𝑒𝑝3
𝑣1

Εξίσωση 28 - Ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου μέχρι την κοινή χωρική ζώνη του οχήματος που διέρχεται
δεύτερο (Β) κατά τη χρονική στιγμή 𝒕𝟏 .

Για τη χρονική στιγμή 𝑡2 για το ίδιο όχημα ο χρόνος αυτός ισούται με (Εξίσωση 29):
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𝑇𝑐𝑜𝑛2−𝛣 =

𝑆𝑡𝑒𝑝2 + 𝑆𝑡𝑒𝑝3
𝑣2

Εξίσωση 29 - Ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου μέχρι την κοινή χωρική ζώνη του οχήματος που διέρχεται
δεύτερο (Β) κατά τη χρονική στιγμή 𝒕𝟐 .

Τέλος, για το ίδιο όχημα κατά τη χρονική στιγμή 𝑡3 ο χρόνος αυτός ισούται με (Εξίσωση 30):
𝑇𝑐𝑜𝑛3−𝛣 =

𝑆𝑡𝑒𝑝3
𝑣3

Εξίσωση 30 - Ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου μέχρι την κοινή χωρική ζώνη του οχήματος που διέρχεται
δεύτερο (Β) κατά τη χρονική στιγμή 𝒕𝟑 .

Για τη χρονική στιγμή 𝑡4 ο χρόνος 𝑇𝑐𝑜𝑛4−𝛣 ισούται με μηδέν, εφόσον σε αυτή τη χρονική

στιγμή το όχημα που διέρχεται δεύτερο (Β) τέμνει την κοινή χωρική ζώνη ή τα όρια της οδού στην οποία εισέρχεται.

5.3.10 Χρονικό πλεονέκτημα (TAdv)
Το Χρονικό Πλεονέκτημα, όπως ορίστηκε στο Κεφάλαιο 3, ισούται με τη διαφορά των χρόνων που απαιτούνται από τα δύο οχήματα ώστε να βρεθούν στην κοινή χωρική ζώνη (για
τον τύπο συνάντησης Crossing) ή να διασχίσουν τα ώρια της οδού στην οποία εισέρχονται
(για τον τύπο συνάντησης Merging). Για κάθε περιστατικό έγινε ο υπολογισμός του Χρονικού πλεονεκτήματος για τις χρονικές στιγμές 𝑡1 , 𝑡2 και 𝑡3 , ως η απόλυτη τιμή της διαφοράς

των χρόνων που απαιτούνται από τα δύο οχήματα μέχρι να φθάσουν στην κοινή χωρική

ζώνη ή στο όριο της οδού στην οποία εισέρχονται, με τον τρόπο που υπολογίστηκαν στην
Ενότητα 5.3.9. Για τη χρονική στιγμή 𝑡4 δεν μπορεί να υπολογιστεί το χρονικό πλεονέκτημα,

εφόσον κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, καθώς το πρώτο όχημα έχει απομακρυνθεί από την κοινή χωρική ζώνη ή το όριο της οδού στην οποία εισέρχεται και το δεύτερο όχημα έχει πλέον
αγγίξει αυτό το προκαθορισμένο όριο.
Έτσι για παράδειγμα, το χρονικό πλεονέκτημα του πρώτου οχήματος έναντι του δεύτερου
για τη χρονική στιγμή 𝑡1 ισούται με (Εξίσωση 31):

𝑇𝐴𝑑𝑣1 = |𝑇𝑐𝑜𝑛1−𝐴 − 𝑇𝑐𝑜𝑛1−𝛣 |

Εξίσωση 31 - Το χρονικό πλεονέκτημα του πρώτου οχήματος έναντι του δεύτερου κατά τη χρονική στιγμή 𝒕𝟏 .

Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζονται οι τιμές για τις χρονικές στιγμές 𝑡2 και 𝑡3 (Εξισώσεις 32

και 33, αντίστοιχα).
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𝑇𝐴𝑑𝑣2 = |𝑇𝑐𝑜𝑛2−𝐴 − 𝑇𝑐𝑜𝑛2−𝛣 |

Εξίσωση 32 - Το χρονικό πλεονέκτημα του πρώτου οχήματος έναντι του δεύτερου κατά τη χρονική στιγμή 𝒕𝟐 .

𝑇𝐴𝑑𝑣3 = |𝑇𝑐𝑜𝑛3−𝐴 − 𝑇𝑐𝑜𝑛3−𝛣 |

Εξίσωση 33 - Το χρονικό πλεονέκτημα του πρώτου οχήματος έναντι του δεύτερου κατά τη χρονική στιγμή 𝒕𝟑 .

5.3.11 Απόσταση διασταυρούμενων οχημάτων (d)

Ο υπολογισμός της απόστασης μεταξύ των οχημάτων έγινε για κάθε μία από τις τέσσερεις
χρονικές στιγμές. Ο υπολογισμός αυτός έγινε με βάση τις αποστάσεις σε δύο κάθετους άξονες Χ και Υ και τον υπολογισμό της απόστασης με τη χρήση του Πυθαγόρειου Θεωρήματος.
Οι άξονες που επιλέχθηκαν ήταν αυτοί που απεικονίζονται στην Εικόνα 5-2. Για τη χρονική
στιγμή 𝑡𝑖 ,αρχικά έγινε ο υπολογισμός των αποστάσεων 𝑑𝑥𝑖 και 𝑑𝑦𝑖 και στη συνέχεια έγινε ο
υπολογισμός της απόστασης με βάση την Εξίσωση 34:

2

𝑑𝑖 = �(𝑑𝑥𝑖 )2 + �𝑑𝑦𝑖 �

Εξίσωση 34 - Ο τρόπος υπολογισμού της απόστασης μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων με τη χρήση
Πυθαγορείου θεωρήματος.

Εικόνα 5-2 - Ο τρόπος υπολογισμού της απόστασης μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων κατά τη χρονική
στιγμή 𝒕𝒊 .

5.3.12 Διακοπή ροής κίνησης

Η διακοπή ροής είναι ουσιαστικά η διακοπή της πορείας του ρεύματος σε προτεραιότητα
έναντι αυτού χωρίς προτεραιότητα. Η διακοπή ροής είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για την επίλυση των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού, εφόσον ο οδηγός ή οι ο-
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δηγοί που διακόπτουν την πορεία τους αντιλαμβάνονται ότι μια σύγκρουση είναι επικείμενη (βλ. το διαμήκη έλεγχο στην Υποενότητα 1.2.2). Ο τρόπος καταγραφής έγινε με τη χρήση
της διατύπωσης True (Αληθές) ή False (Ψευδές), σε κάθε περιστατικό.

5.3.13 Διορθωτικές κινήσεις ελέγχου
Οι διορθωτικές κινήσεις ελέγχου ουσιαστικά χρησιμοποιούνται από τους οδηγούς για την
αποτροπή μιας σύγκρουσης. Οι κινήσεις αυτές είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα επίλυσης
των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού, εφόσον ο οδηγός που εκτελεί μια τέτοια διορθωτική κίνηση αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο μιας επικείμενης σύγκρουσης (βλ. το εγκάρσιο έλεγχο στην Υποενότητα 1.2.2). Ο μοναδικός τύπος διορθωτικής κίνησης ελέγχου που παρατηρήθηκε ήταν η παρατιμονιά (swerving). Ο τρόπος καταγραφής έγινε με τη χρήση της διατύπωσης True (Αληθές) ή False (Ψευδές), σε κάθε περιστατικό.

5.3.14 Άτυπα σήματα συνεννόησης
Σε ορισμένα περιστατικά, τα οχήματα με προτεραιότητα, παραχώρησαν την προτεραιότητα
σε άλλα οχήματα, σε αντίθεση με τις αρχές του K.O.K. Σε αυτά τα περιστατικά υπήρξε η
χρήση άτυπων σημάτων όπως νόημα με τα χέρια ή το κεφάλι ή ακόμα και σήμα με τους
προβολείς του οχήματος, ώστε ο οδηγός χωρίς προτεραιότητα να περάσει πρώτος. Ο τρόπος καταγραφής έγινε με τη χρήση της διατύπωσης True (Αληθές) ή False (Ψευδές), σε κάθε περιστατικό.

5.4 Ανακεφαλαίωση
Στο Κεφάλαιο αυτό έγινε μια εκτενής περιγραφή του τρόπου με τον οποίον έγινε η επεξεργασία του αρχικού υλικού, όπως αυτό προέκυψε από την αρχική καταγραφή βίντεο, μέχρις
ότου εξαχθούν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις εξαρτημένες μεταβλητές που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα.
Στο πρώτο μέρος του Κεφαλαίου έγινε η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αποκτήθηκαν
5 διαφορετικά αρχεία βίντεο, τα οποία περιείχαν τα αρχικά βίντεο και από τις τρεις κάμερες, ωστόσο σε μια ειδική διάταξη για τον έλεγχο των ροών της κυκλοφορίας, καθώς και με
τη χρήση πλέγματος γραμμών για να γίνεται πιο εύκολα η εξαγωγή μετρήσεων απόστασης.
Για αυτό το αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα:
AutoCAD της Autodesk για το σχεδιασμό του Τεχνικού Σχεδίου και του πλέγματος γραμμών.
Photoshop της Adobe για την προσαρμογή του πλέγματος επάνω στην εικόνα που λήφθηκε
από τις κάμερες.
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After Effects της Adobe για την προσαρμογή των τριών βίντεο σε ένα, τον συγχρονισμό τους
καθώς και την εφαρμογή του πλέγματος γραμμών σε κάθε μία από τις τρεις οπτικές.
Στο δεύτερο μέρος του Κεφαλαίου έγινε μια περιγραφή του τρόπου επιλογής και καταγραφής του κάθε περιστατικού, καθώς και του τρόπου λήψης των δεδομένων από τα βίντεο, τα
οποία απαιτούνταν για τις υπό εξέταση εξαρτημένες μεταβλητές. Το επόμενο στάδιο είναι
αυτό της ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν από τον Κεφάλαιο αυτό.
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6. Αποτελέσματα
6.1 Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων έπειτα από την αρχική επεξεργασία τους. Αρχικά γίνεται
μια περιγραφή των δειγμάτων που λήφθηκαν ως περιστατικά, με τη χρήση της Περιγραφικής Στατιστικής.
Έπειτα γίνεται ανάλυση της συσχέτισης του αριθμού παρατηρήσεων ανά ημέρα, για τον
έλεγχο της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων (reliability). Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση διακύμανσης για τη σύγκριση των διαφορών μεταξύ των δειγμάτων και ανάλυση συσχέτισης
για τον έλεγχο τυχόν συνάφειας στις επιμέρους εξαρτημένες μεταβλητές (βλ. Υποενότητα
4.2).

6.2 Περιγραφική Ανάλυση Δεδομένων
Από την καταγραφή των περιστατικών και των επιμέρους μεταβλητών προέκυψαν συνολικά
650 περιστατικά διασταύρωσης δύο οχημάτων. Στα 478 η κίνηση των διασταυρούμενων
οχημάτων ήταν σύμφωνη με τους κανόνας προτεραιότητας, ενώ στα 172 υπήρχε παράβαση
προτεραιότητας.
Στον Σχήμα 6-1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των συνδυασμών ανά τύπο οχήματος. Από το
σύνολο των συναντήσεων οι 307 αφορούσαν σε συνάντηση μεταξύ αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας (ανεξάρτητα από τη σειρά διέλευσης), οι 73 αφορούσαν σε συνάντηση μεταξύ
αυτοκινήτου και αυτοκινήτου και οι 270 αφορούσαν σε συνάντηση μεταξύ μοτοσυκλέτας
και μοτοσυκλέτας. Για τον ακριβή ορισμό κάθε τύπου οχήματος (βλ. Υποενότητα 4.2).
Ενδιαφέρον έχουν επίσης οι ποσότητες των περιστατικών ανά τύπο οχήματος και πως αυτοί
συνδυάζονται, εξετάζοντας παράλληλα και τη σειρά εμφάνισης, δηλαδή το ποιος διέρχεται
πρώτος από τη διασταύρωση και ποιος διέρχεται δεύτερος. Στον Πίνακα 6-1, παρουσιάζονται οι παραπάνω τιμές.
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Ποσοστά ανά συνδυασμό τύπου
οχήματος

Μοτο-Μοτο
42%

Αυτο-Μοτο
47%

Αυτο-Αυτο
11%

Σχήμα 6-1 Σχετική συχνότητα των συνδυασμών των τύπων οχημάτων επί του συνόλου.

Επιπλέον, στον Πίνακα 6-1 παρουσιάζονται τα στοιχεία για τους συνδυασμούς των τύπων
οχημάτων ανά ημέρα καταγραφής.
Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Ημέρα 3η

Ημέρα 4η

Ημέρα 5η

Σύνολο

Αυτο-Μοτο

40

95

45

57

70

307

Αυτο-Αυτο

13

18

7

15

20

73

Μοτο-Μοτο

28

94

38

47

63

270

Σύνολο

81

207

90

119

153

650

Πίνακας 6-1 - Αριθμός περιστατικών ανά ημέρα καταγραφής και ανά τύπο διασταυρούμενων οχημάτων.

Το πλήθος των περιστατικών ανά κατεύθυνση κίνησης και ανά ημέρα καταγραφής, παρουσιάζεται στον Πίνακα 6-2. Τα ποσοστά των κατευθύνσεων κίνησης των διασταυρούμενων
οχημάτων (βλ. Υποενότητα 5.3.5) παρουσιάζονται στο συγκεντρωτικό πίνακα των κατευθύνσεων κίνησης, που βρίσκεται στο Παράρτημα.
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Ημέρα 1η Ημέρα 2η Ημέρα 3η Ημέρα 4η Ημέρα 5η Σύνολο
Ροή 1 (Β-Δ & Δ-Β)

13

55

26

46

51

191

Ροή 2 (Δ-Ε & Ε-Δ)

27

50

28

27

39

171

Ροή 3 (Γ-Ε & Ε-Γ)

8

12

11

16

16

63

Ροή 4 (Β-Ε & Ε-Β)

20

60

16

23

35

154

Ροή 5 (Γ-Δ & Δ-Γ)

5

23

5

7

11

51

Ροή 6 (Δ-Η & Η-Δ)

7

8

4

0

1

20

Σύνολο

80

208

90

119

153

650

Πίνακας 6-2 - Ο αριθμός των περιστατικών ανά κατεύθυνση κίνησης και ανά ημέρα καταγραφής.

Η συνολική διάρκεια όλων των περιστατικών ήταν 36 λεπτά (Μ=3.33s, SD=1,62s, min=
0,72s, max= 11.21s).
Τέλος, τα ποσοστά μεταξύ των περιστατικών που τηρούν την προτεραιότητα και αυτών που
την παραβιάζουν παρουσιάζονται στο Σχήμα 6-2.

Τήρηση Προτεραιότητας Ανά Ημέρα
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0
-100,0
Ημέρα 1η

Ημέρα 2η

Τήρηση Προτεραιότητας

Ημέρα 3η

Ημέρα 4η

Ημέρα 5η

Παραβίαση Προτεραιότητας

Σχήμα 6-2 - Τα ποσοστά τήρησης ή μη της προτεραιότητας ανά ημέρα καταγραφής.

6.3 Ανάλυση Συσχέτισης (Δείκτης Pearson και Δείκτης C)
Η ανάλυση συσχέτισης που διεξήχθη αφορά τη συσχέτιση μεταξύ της διαφοράς των ταχυτήτων των οχημάτων και της μεταξύ τους απόστασης. Οι συγκρίσεις που έγιναν μεταξύ των
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συνδυασμών τύπου οχήματος Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο και Μοτοσυκλέτα-Μοτοσυκλέτα, για
τις χρονικές Φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης με τη χρήση του δείκτη Pearson (r), απεικονίζονται σε διάγραμμα σκεδασμού (Πίνακας 6-3), δείχνοντας ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση
μεταξύ της διαφοράς των ταχυτήτων των οχημάτων και της μεταξύ τους απόστασης,
r(211)=-.46, p=.01 στην περίπτωση που ο συνδυασμός τύπου οχήματος είναι ΜοτοσυκλέταΜοτοσυκλέτα, τα περιστατικά τηρούν τους κανόνες προτεραιότητας και η μέτρηση γίνεται

Διαφορά Ταχύτητας οχημάτων
(m/s)

για τη χρονική στιγμή t2.
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Απόσταση μεταξύ των οχημάτων (m)
Πίνακας 6-3 - Δείκτης συσχέτισης μεταξύ της διαφοράς ταχυτήτων των διασταυρούμενων οχημάτων και της
μεταξύ τους απόστασης, για την περίπτωση Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα με τήρηση των κανόνων προτεραιότητας κατά τη χρονική στιγμή t2.

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ακόμα ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της διαφοράς
των ταχυτήτων των οχημάτων και της μεταξύ τους απόστασης, r(178)=-.38, p=.01 στην περίπτωση που ο συνδυασμός τύπου οχήματος είναι Μοτοσυκλέτα-Μοτοσυκλέτα, τα περιστατικά τηρούν τους κανόνες προτεραιότητας και η μέτρηση γίνεται για τη χρονική στιγμή t3
(Πίνακας 6-4).
Επιπλέον έγινε έλεγχος συσχέτισης με τη χρήση του Δείκτη C του αριθμού των περιστατικών στα οποία τηρείται ή παραβιάζεται η προτεραιότητα ανά ημέρα καταγραφής. Τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των πέντε ημερών
καταγραφής, χ2(4, Ν=650) = 24.80, p=.001. υποδεικνύοντας ότι στη διάρκεια των πέντε ημερών καταγράφηκε ανάλογος αριθμός περιστατικών στα οποία τηρείται ή παραβιάζεται η
προτεραιότητα.
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Διαφορά Ταχύτητας
οχημάτων (m/s)

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Απόσταση μεταξύ των οχημάτων (m)

Πίνακας 6-4 - Δείκτης συσχέτισης μεταξύ της διαφοράς ταχυτήτων των διασταυρούμενων οχημάτων και της
μεταξύ τους απόστασης, για την περίπτωση Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα με τήρηση των κανόνων προτεραιότητας κατά τη χρονική στιγμή t3.

6.4 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)
Από την επεξεργασία των δεδομένων αναδύθηκαν τέσσερεις κύριοι παράγοντες, οι οποίοι
φαίνεται να επηρεάζουν τη λήψη απόφασης των οδηγών, σχετικά με τον τρόπο εξέλιξης
κάθε κυκλοφοριακού συμβάντος, δηλαδή της διασταύρωσης των οχημάτων. Οι τέσσερεις
αυτοί κύριοι παράγοντες είναι (i) Προτεραιότητα Οχημάτων, (ii) Τύποι Διασταυρούμενων
Οχημάτων, (iii) Κατεύθυνση Κίνησης Διασταυρούμενων Οχημάτων, (iv) Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών (βλ. Πίνακα 6-5)
Προτεραιότητα
Οχημάτων
•

Τήρηση

Τύποι
Διασταυρούμενων
Οχημάτων
•

Προτεραιότητας
•

Παραβίαση

•

Προτεραιότητας
•

Κατεύθυνση Κίνησης Διασταυρούμενων
Οχημάτων

Αυτοκίνητο-

•

Κατεύθυνση Κίνησης 1

Μοτοσυκλέτα

•

Κατεύθυνση Κίνησης 2

Αυτοκίνητο-

•

Κατεύθυνση Κίνησης 3

Αυτοκίνητο

•

Κατεύθυνση Κίνησης 4

Μοτοσυκλέτα-

•

Κατεύθυνση Κίνησης 5

Μοτοσυκλέτα

•

Κατεύθυνση Κίνησης 6

Τύπος
Επικάλυψης Τροχιών
•

Διασταύρωση
(Crossing)

•

Εμβύθιση
(Merging)

Πίνακας 6-5 - Κύριοι παράγοντες επίδρασης του τρόπου εξέλιξης των κυκλοφοριακών συμβάντων.

Ακολούθως, από το σύνολο των εξαρτημένων μεταβλητών που υπολογίστηκαν εκ των υστέρων (Βλ. Ενότητα 5.3) και περιγράφουν τον χρονικό ή χωρικό διαχωρισμό μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, στις τέσσερεις χρονικές στιγμές, επιλέχθηκαν για τους στατιστικούς επαγωγικούς ελέγχους οι εξής δύο μεταβλητές (i) απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, (ii) Χρονικό Πλεονέκτημα (TAdv). Ο λόγος είναι ότι οι συγκεκριμένες εξαρτημένες μεταβλητές περιγράφουν το χρονικό/χωρικό διαχωρισμό ως το αποτέλεσμα της
συνδυασμένης κίνησης των διασταυρούμενων οχημάτων ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές
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(PET, Συνολική Απόσταση από την Κοινή Χωρική Ζώνη, Ταχύτητα, Χρόνος μέχρι τη Κοινή
Χωρική Ζώνη) αφορούν την χωρική/χρονική απόσταση κάθε οχήματος μεμονωμένα.
Βάσει των δύο εξαρτημένων μεταβλητών προχωρήσαμε σε επαγωγικούς στατιστικούς ελέγχους για τη διεύρυνση του βαθμού επίδρασης των τεσσάρων κύριων παραγόντων των κύριων παραγόντων που ονομάσαμε παραπάνω και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Στην
αρχή οι έλεγχοι έγιναν χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις απόστασης και κατόπιν χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις του Χρονικού Πλεονεκτήματος.

6.4.1 Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους.
Αρχικά έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών της απόστασης μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων στα οποία τηρείται/ παραβιάζεται η προτεραιότητα, με τη χρήση μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα. Ο έλεγχος έγινε για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι:
1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,641)=179.70, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=7.68, SD= 5.38 και M=15.33, SD=8.50, αντίστοιχα).
2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,645)=250.48, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=3.0, SD= 1.57 και M=6.49, SD=4.04, αντίστοιχα).
3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,648)=130.58, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=1.99, SD= 1.31 και M=3.78, SD=2.65, αντίστοιχα).
4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,648)=17.24, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=4.50, SD= 3.19 και M=5.82, SD=3.79, αντίστοιχα).
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Προτεραιότητα Οχημάτων

Απόσταση 1

Απόσταση 2

Απόσταση 3

Απόσταση 4

179.70**

250.48**

130.58**

17.24**

Πίνακας 6-6 - F-τιμές για προτεραιότητα οχημάτων ανά χρονική στιγμή, βάσει της απόστασης μεταξύ των
οχημάτων. **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Συνεπώς, υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς την απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων ανάλογα με το αν τηρείται η προτεραιότητα ή μη, και μάλιστα η απόσταση
αυτή τείνει να είναι μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που παραβιάζεται η προτεραιότητα.

6.4.2 Επίδραση των τύπων επικάλυψης των τροχιών των Οχημάτων στην
Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους.
Κατόπιν έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών της απόστασης μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων στα γίνεται διασταύρωση ή εμβύθιση των τροχιών τους, με τη χρήση μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή. Ο έλεγχος
έγινε για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι:
1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,641)=39.14, p=.01, μεταξύ των περιστατικών στα οποία γίνεται διασταύρωση των τροχιών και σε αυτά που γίνεται εμβύθιση των τροχιών (M=8.42, SD= 6.93 και M=12.05, SD=7.01, αντίστοιχα).
2. Για τη χρονική στιγμή t2 δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,645)=.09, μεταξύ των περιστατικών στα οποία γίνεται διασταύρωση των τροχιών και σε αυτά που γίνεται εμβύθιση
των τροχιών (M=3.90, SD= 3.07 και M=3.98, SD=2.57, αντίστοιχα).
3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,648)=67.99, p=.01, μεταξύ των περιστατικών στα οποία γίνεται διασταύρωση των τροχιών και σε αυτά που γίνεται εμβύθιση των τροχιών (M=2.04, SD= 1.72 και M=3.30, SD=2.07, αντίστοιχα).
4. Για τη χρονική στιγμή t4 δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,539)=.008, μεταξύ των περιστατικών στα οποία γίνεται διασταύρωση των τροχιών και σε αυτά που γίνεται εμβύθιση
των τροχιών (M=4.49, SD= 3.07 και M=4.52, SD=3.47, αντίστοιχα).
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Τύπος επικάλυψης τροχιών

Απόσταση 1

Απόσταση 2

Απόσταση 3

Απόσταση 4

39.14**

.09

67.99**

.008

Πίνακας 6-7 - F-Τιμές για τους Τύπους Επικάλυψης των Τροχιών στις τέσσερεις χρονικές στιγμές, βάσει της
απόστασης μεταξύ των οχημάτων. **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Συνεπώς, υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς την απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων ανάλογα με το αν γίνεται διασταύρωση ή εμβύθιση των τροχιών μόνο στις
χρονικές στιγμές t1 και t3, όπου η απόσταση τείνει να είναι μεγαλύτερη στις περιπτώσεις
που γίνεται εμβύθιση των τροχιών.

6.4.3 Επίδραση των Τύπων Διασταυρούμενων Οχημάτων στην Τηρούμενη
Απόσταση μεταξύ τους.
Κατόπιν έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών της απόστασης μεταξύ τύπων των διασταυρούμενων οχημάτων, με τη χρήση μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για
ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα. Ο έλεγχος έγινε για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι:
1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,640)=2.20, p=.05, για τους τύπους οχημάτων

Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα,

Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο,

Μοτοσυκλέτα-

Μοτοσυκλέτα (M=9.49, SD= 7.36, M=11.31, SD=8.30 και M=3.39, SD=6.54, αντίστοιχα).
2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,644)=21.96, p=.01, για τους τύπους
οχημάτων

Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα,

Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο,

Μοτοσυκλέτα-

Μοτοσυκλέτα (M=4.04, SD= 3.04, M=5.74, SD=4.06 και M=3.30, SD=2.07, αντίστοιχα).
3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,647)=13.90, p=.01, για τους τύπους
οχημάτων

Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα,

Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο,

Μοτοσυκλέτα-

Μοτοσυκλέτα (M=2.42, SD= 2.02, M=3.54, SD=2.32 και M=2.23, SD=1.62, αντίστοιχα).
4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,814)=21.14, p=.01, για τους τύπους
οχημάτων
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Μοτοσυκλέτα (M=4.50, SD=3.19, M=6.94, SD=3.88 και M=3.84, SD=2.40, αντίστοιχα).

Τύπος Διασταυρούμενων
Οχημάτων

Απόσταση 1

Απόσταση 2

Απόσταση 3

Απόσταση 4

2.20*

21.96**

13.90**

21.14**

Πίνακας 6-8 - F-Τιμές για τους Τύπους Διασταυρούμενων Οχημάτων στις τέσσερεις χρονικές στιγμές, βάσει
της απόστασης μεταξύ των οχημάτων. **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Συνεπώς, υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς την απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων ανάλογα με τον τύπο οχημάτων που εμπλέκονται, και η απόσταση μειώνεται
με την εξής σειρά: Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο, Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα, ΜοτοσυκλέταΜοτοσυκλέτα.

6.4.4 Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους ανά Κατεύθυνση Κίνησης.
Στη συνέχεια έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών της απόστασης μεταξύ της προτεραιότητας κίνησης, με τη χρήση μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα, ανά Κατεύθυνση Κίνησης. Ο έλεγχος έγινε για κάθε χρονική
στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι:
1. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 1 (Διασταυρούμενες Ροές Β-Δ και Δ-Β)
1.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,187)=48.96, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=5.45, SD= 4.89 και M=12.30, SD=5.80, αντίστοιχα).
1.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,189)=255.36, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=2.45, SD=0.89 και M=9.72, SD=5.43, αντίστοιχα).
1.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,189)=239.33, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=1.20, SD=0.52 και M=4.76, SD=2.68, αντίστοιχα).
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1.4. Για τη χρονική στιγμή t4 δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,172)=1.03, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=4.89, SD=3.42 και M=4.22, SD=1.93, αντίστοιχα).
2. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 2 (Διασταυρούμενες Ροές Δ-Ε και Ε-Δ)
2.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,165)=35.09, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=8.32, SD=4.00 και M=15.02, SD=10.57, αντίστοιχα).
2.2. Για τη χρονική στιγμή t2 δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,166)=.59, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=4.43, SD=1.55 και M=4.24, SD=1.61, αντίστοιχα).
2.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,189)=18.83, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=2.53, SD=1.14 και M=1.77, SD=0.96, αντίστοιχα).
2.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,142)=51.84, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=3.21, SD=1.44 και M=6.20, SD=3.52, αντίστοιχα).
3. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 3 (Διασταυρούμενες Ροές Γ-Ε και Ε-Γ)
3.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,60)=21.58, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=6.10, SD=6.05 και M=15.10, SD=7.43, αντίστοιχα).
3.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,61)=132.55, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=1.40, SD=.64 και M=9.27, SD=4.68, αντίστοιχα).
3.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,61)=105.14, p=.01, μεταξύ των πε-
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ριστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=.96, SD=0.49 και M=5.84, SD=3.23, αντίστοιχα).
3.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,52)=16.21, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=3.26, SD=1.89 και M=6.62, SD=4.30, αντίστοιχα).
4. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 4 (Διασταυρούμενες Ροές Β-Ε και Ε-Β)
4.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,152)=38.97, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=10.60, SD=5.90 και M=18.05, SD=6.95, αντίστοιχα).
4.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,152)=68.02, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=2.87, SD=1.34 και M=5.69, SD=2.80, αντίστοιχα).
4.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,152)=55.53, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=2.55, SD=1.33 και M=4.81, SD=2.22, αντίστοιχα).
4.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,126)=28.47, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=4.17, SD=2.74 και M=7.78, SD=4.54, αντίστοιχα).
5. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 5 (Διασταυρούμενες Ροές Γ-Δ και Δ-Γ)
5.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,49)=46.40, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=7.86, SD=3.59 και M=18.88, SD=7.60, αντίστοιχα).
5.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,49)=25.09, p=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=3.83, SD=2.19 και M=7.76, SD=3.39, αντίστοιχα).
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5.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,49)=4.33, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.86,
SD=3.74 και M=5.12, SD=2.87, αντίστοιχα).
5.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,15)=.33, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=3.19,
SD=3.28 και M=2.50, SD=.94, αντίστοιχα).
6. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 6 (Διασταυρούμενες Ροές Δ-Η και Η-Δ)
6.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,18)=.33, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=7.47,
SD=3.00 και M=8.10, SD=1.11, αντίστοιχα).
6.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,18)=6.43, p=.05, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται
(M=2.93, SD=1.01 και M=4.11, SD=1.06, αντίστοιχα).
6.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,18)=1.89, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.91,
SD=1.08 και M=2.61, SD=1.19, αντίστοιχα).
6.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,15)=.02, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.79,
SD=.85 και M=.43, SD=0.94, αντίστοιχα).
Τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα 6-9. Όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο Πίνακα
στις Κατευθύνσεις Κίνησης 3 και 4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάλογα με το
αν τηρείται ή παραβιάζεται η προτεραιότητα, σε όλες τις χρονικές στιγμές, στις Κατευθύνσεις Κίνησης 1 και 2, σε τρεις χρονικές στιγμές, και στις Κατευθύνσεις 5 και 6 σε δύο και μία
χρονική στιγμή αντίστοιχα. Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της Υποενότητας 6.4.1, η απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων τείνει να είναι μεγαλύτερη στις περιπ-
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τώσεις που παραβιάζεται η προτεραιότητα και αυτό ισχύει σε όλες τις Κατευθύνσεις Κίνησης.

Τήρηση/Παραβίαση Προτεραιότητας
Κατεύθυνση κίνησης

Απόσταση 1

Απόσταση 2

Απόσταση 3

Απόσταση 4

Ροή 1 (Β-Δ & Δ-Β)

48.96**

255.37**

239.33**

1.03

Ροή 2 (Δ-Ε & Ε-Δ)

35.09**

0.592

12.83**

51.84**

Ροή 3 (Γ-Ε & Ε-Γ)

21.59**

132.55**

105.14**

16.21**

Ροή 4 (Β-Ε & Ε-Β)

38.97**

68.02**

55.53**

28.43**

Ροή 5 (Γ-Δ & Δ-Γ)

46.40**

25.09**

4.33

.33

Ροή 6 (Δ-Η & Η-Δ)

0.32

6.43*

1.89

.02

Πίνακας 6-9 - F-Τιμές για την προτεραιότητα οχημάτων στις τέσσερεις χρονικές στιγμές, βάσει της απόστασης μεταξύ των οχημάτων, ανά Κατεύθυνση Κίνησης. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%, **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

6.4.5 Σύνοψη αποτελεσμάτων μονοπαραγοντικών αναλύσεων.
Εν κατακλείδι, από τις παραπάνω μονοπαραγοντικές αναλύσεις προκύπτει ότι η απόσταση
μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων εξαρτάται από την Προτεραιότητα Κίνησης, και
τους Τύπους των εμπλεκομένων οχημάτων, σε όλες τις χρονικές στιγμές, ενώ ο Τύπος Επικάλυψης των τροχιών και η Κατεύθυνση Κίνησης φαίνεται να επηρεάζουν την απόσταση σε
συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Για αυτό το λόγο στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις πιθανές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραπάνω παραγόντων με κύρια μεταβλητή την προτεραιότητα κίνησης, καθώς σε αυτή τη μεταβλητή οι παρατηρούμενες διαφορές, ως προς την απόσταση μεταξύ των οχημάτων, είναι σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.

6.4.6 Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους ανά Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων.
Αρχικά θέλαμε να ελέγξουμε κατά πόσο η απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων εξαρτάται από την Προτεραιότητα κίνησης και τον Τύπο Εμπλεκομένων Οχημάτων. Για
τον έλεγχο αυτό, διεξήχθη διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα
ανισοπληθή δείγματα, με κύρια μεταβλητή την Προτεραιότητα κίνησης. Ο έλεγχος έγινε για
κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στον Πίνακα
6-10.

123

Κεφάλαιο 6 - Αποτελέσματα

Όπως φαίνεται στον Πίνακα, η επίδραση κάθε μεμονωμένου παράγοντα είναι σημαντική
ωστόσο, αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραγόντων παρατηρείται μόνο στη χρονική
στιγμή t2 (Σχήμα 6-3). Από το Σχήμα 6-3 φαίνεται ότι, στη συνθήκη παραβίασης της προτεραιότητας η απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων αυξάνεται, ανάλογα με τον
Τύπο των Εμπλεκόμενων Οχημάτων (Αυτο-Αυτο, Αυτο-Μοτο, Μοτο-Μοτο).
Απόσταση 1
Προτερ. Οχήματα
.04

138.85**

Αλληλεπίδραση
.18

Απόσταση 2
Προτερ. Οχήματα
15.40**

Απόσταση 3
Απόσταση 4
Προτερ. Οχήματα Προτερ. Οχήματα

197.21** 91.80**

Αλληλεπίδραση
4.71*

8.78**

21.69**

Αλληλεπίδραση
0.69

19.86**

Αλληλεπίδραση
0.94

Πίνακας 6-10 - F-Τιμές για Προτεραιότητα, Τύπο Οχήματος και Αλληλεπίδραση, βάσει της απόστασης.
*Επίπεδο σημαντικότητας 5%, **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

9,0
8,0
Απόσταση (m)

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Τήρηση Προτεραιότητας
Αυτο-Μοτο

Αυτο-Αυτο

Παραβίαση Προτεραιότητας
Μοτο-Μοτο

Σχήμα 6-3 - Αλληλεπίδραση μεταξύ των Τύπων Διασταυρούμενων Οχημάτων.

6.4.7 Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στην Τηρούμενη Απόσταση μεταξύ τους ανά Τύπο Επικάλυψης των Τροχιών.
Στη συνέχεια έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών της απόστασης μεταξύ της προτεραιότητας κίνησης και του τύπου των τροχιών των οχημάτων, με τη χρήση διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα. Ο έλεγχος έγινε για
κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στον Πίνακα
6-11:
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Απόσταση 1
Προτερ.

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

165.90*
31.05**
*
Αλληλεπίδραση
.05

Απόσταση 2
Προτερ.

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

219.98*
.48
*
Αλληλεπίδραση
1.05

Απόσταση 3
Προτερ.

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

136.35*
71**
*
Αλληλεπίδραση
2.70

Απόσταση 4
Προτερ.

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

33.71*
.56
*
Αλληλεπίδραση
1.75

Πίνακας 6-11 - F-Τιμές για Προτεραιότητα, Τύπο Επικάλυψης Τροχιών και Αλληλεπίδραση, βάσει της απόστασης. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%, **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

6.4.8 Επίδραση των τύπων διασταυρούμενων οχημάτων στην Τηρούμενη
Απόσταση μεταξύ τους ανά Τύπο Επικάλυψης των Τροχιών και προτεραιότητα.
Στη συνέχεια ελέγχθηκε κατά πόσο η απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων
εξαρτάται από τον Τύπο Εμπλεκόμενων Οχημάτων και τον Τύπο Επικάλυψης των Τροχιών
σε σχέση με την Προτεραιότητα Κίνησης Για τον έλεγχο αυτό, διεξήχθη μία διπαραγοντική
ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα, με κύρια μεταβλητή τον Τύπο Εμπλεκόμενων οχημάτων για τη συνθήκη τήρησης της προτεραιότητα κίνησης
και μία διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης για τη συνθήκη παραβίασης της προτεραιότητας. Οι έλεγχοι έγιναν για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα των δύο ανάλυσεων συνοψίζονται στους Πίνακες 6-12 και 6-13:

Απόσταση 1

Τήρηση Προτεραιότητας
Απόσταση 2
Απόσταση 3

Απόσταση 4

Οχημ.

Τύπος Επικάλυψης Τροχιών

Οχημ.

Τύπος Επικάλυψης Τροχιών

Οχημ.

Τύπος Επικάλυψης Τροχιών

Οχημ.

Τύπος Επικάλυψης Τροχιών

1.37

20.94**

4.07*

0

8.70**

94.52**

13.33**

2.39

Αλληλεπίδραση
1.27

Αλληλεπίδραση
.13

Αλληλεπίδραση
16.72**

Αλληλεπίδραση
6.27**

Πίνακας 6-12 - F-Τιμές για Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων, Τύπο Επικάλυψης Τροχιών και Αλληλεπίδραση, βάσει της απόστασης κατά την τήρηση της προτεραιότητας. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%, **Επίπεδο
σημαντικότητας 1%

Απόσταση 1
Οχημ. Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών
.02
6.18*
Αλληλεπίδραση
.62

Παραβίαση Προτεραιότητας
Απόσταση 2
Απόσταση 3
Οχημ. Τύπος Επι- Οχημ. Τύπος Επικάλυψης
κάλυψης
Τροχιών
Τροχιών
4.57*
.75
1.79
13.02**
Αλληλεπίδραση
Αλληλεπίδραση
1.15
.24

Απόσταση 4
Οχημ.
Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών
12.26**
2.98
Αλληλεπίδραση
4.59*

Πίνακας 6-13 - F-Τιμές για Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων, Τύπο Επικάλυψης Τροχιών και Αλληλεπίδραση, βάσει της απόστασης κατά τη παραβίαση της προτεραιότητας. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%, **Επίπεδο
σημαντικότητας 1%
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Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το πλήθος των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα φατνία των τύπων επικάλυψης των τροχιών προέρχονται από αθροιστική θεώρηση των Κατευθύνσεων Κίνησης 1,2 και 3 που αφορούν διασταύρωση τροχιών και Κατευθύνσεων Κίνησης
4,5 και 6 που αφορούν εμβύθιση τροχιών. Δεδομένου ότι οι παραπάνω κατευθύνσεις κίνησης δεν είναι ισοδύναμες μεταξύ τους τόσο από την άποψη του αριθμού των περιστατικών
όσο και από την άποψη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών κάθε κατεύθυνσης, προχωρήσαμε σε έναν επακόλουθο έλεγχο όπου κάθε κατεύθυνση κίνησης αντιμετωπίστηκε ξεχωριστά.
Δηλαδή, εξετάσαμε, για κάθε κατεύθυνση κίνησης, κατά πόσο η απόσταση μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων εξαρτάται από τον τύπο οχήματος και την προτεραιότητα. Για
τον έλεγχο αυτό διεξήχθη διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα
ανισοπληθή δείγματα, με κύρια μεταβλητή τον τύπο οχήματος. Οι έλεγχοι έγιναν για κάθε
χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στον Πίνακα 6-14:
Κατεύθυνση
Κίνησης

Απόσταση 1

Απόσταση 3

Απόσταση 4

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Κ.Κ. 1
(Β-Δ & Δ-Β)

3.39*

41,88**

6.77**

165.64**

1.89

176.41**

3.71**

2.89

Κ.Κ. 2
(Δ-Ε & Ε-Δ)

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

.32

21.26**

.30

.08

5.54**

11.84**

2.84

52.27**

Κ.Κ. 3
(Γ-Ε & Ε-Γ)

Οχημ.

Κ.Κ. 4
(Β-Ε & Ε-Β)

Αλληλεπίδραση
.34

Αλληλεπίδραση
.03
Προτερ.

Κ.Κ. 5
(Γ-Δ & Δ-Γ)

Αλληλεπίδραση
.21
Οχημ.

Προτερ.

Αλληλεπίδραση
1.21

Αλληλεπίδραση
.01
Οχημ.

Προτερ.

Αλληλεπίδραση -

Αλληλεπίδραση -

Οχημ.

Οχημ.

Οχημ.

2.33

Προτερ.

35.72**

1.55

Προτερ.

53.61

Αλληλεπίδραση
.73

2.98*

Προτερ.

32.72**

Αλληλεπίδραση
.90

Αλληλεπίδραση
.13

Αλληλεπίδραση
4.38*
Οχημ.

Προτερ.

Αλληλεπίδραση Οχημ.

Προτερ.

18.16
12.46**
**
Αλληλεπίδραση
.21

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

1.68

49.24**

1.09

22.94**

2.94*

3.47

-

-

Αλληλεπίδραση
1.44

Κ.Κ. 6
(Δ-Η & Ε-Δ)

Αλληλεπίδραση
4.46*

Αλληλεπίδραση -

Αλληλεπίδραση
.20

Αλληλεπίδραση
.20

Αλληλεπίδραση
.05

Αλληλεπίδραση
-

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

.02

.58

1.54

2.81

1.28

.47

-

-

Αλληλεπίδραση
.38
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Αλληλεπίδραση
.09

Αλληλεπίδραση
1.29

Αλληλεπίδραση
-
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Πίνακας 6-14 - F-Τιμές για Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων, Προτεραιότητα και Αλληλεπίδραση βάσει της
απόστασης των οχημάτων ανά Κατεύθυνση Κίνησης. *Επίπεδο σημαντικότητας 5% **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει αλληλεπίδραση της προτεραιότητας και
του τύπο οχήματος στη χρονική στιγμή t2, στην Κατεύθυνση Κίνησης 1 (Β-Δ & Δ-Β). (Βλ. Σχήμα 6-4)

Χρονική Στιγμή t2
Κατεύθυνση Κίνησης 1
Απόσταση (m)

12
10
8
6
4
2
0
Τήρηση Προτεραιότητας
Αυτο-Μοτο

Αυτο-Αυτο

Παραβίαση Προτεραιότητας
Μοτο-Μοτο

Σχήμα 6-4 - Αλληλεπίδραση μεταξύ τύπου οχήματος και προτεραιότητας στη χρονική στιγμή t2, στη Ροή Β-Δ.

Στη συνθήκη τήρησης προτεραιότητας η απόσταση μεταξύ διασταυρούμενων αυτοκινήτωνμοτοσυκλετών μειώνεται περισσότερο σε σχέση με την απόσταση μεταξύ διασταυρούμενων αυτοκινήτων-αυτοκινήτων.

6.4.9 Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στο μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα.
Αρχικά έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών του Χρονικού Πλεονεκτήματος μεταξύ των
διασταυρούμενων οχημάτων στα οποία τηρείται/ παραβιάζεται η προτεραιότητα, με τη
χρήση μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή
δείγματα. Ο έλεγχος έγινε για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι:
1. Για τη χρονική στιγμή t1 δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv1 μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,625)=.58, μεταξύ των περιστατικών που
τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=3.43, SD=3.09
και M=3.71, SD=5.56, αντίστοιχα).
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2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στo TAdv2 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,624)=8.99, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=2.22, SD=
1.71 και M=3.06, SD=5.28, αντίστοιχα).
3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στo TAdv3 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,513)=38.77, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=.67, SD=
.40 και M=.95, SD=.57, αντίστοιχα).
4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στo TAdv4 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,512)=50.23, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.34, SD=
.52 και M=1.80, SD=.94, αντίστοιχα).
TAdv1
Προτεραιότητα Οχημάτων

.58

TAdv2
8.99**

TAdv3
38.77**

TAdv4
50.23**

Πίνακας 6-15 - F-τιμές για προτεραιότητα οχημάτων ανά χρονική στιγμή, βάσει του Χρονικού Πλεονεκτήματος των οχημάτων. **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Συνεπώς, εκτός από τη χρονική στιγμή t1, υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς το Χρονικό
Πλεονέκτημα μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων ανάλογα με το αν τηρείται η προτεραιότητα ή μη, και μάλιστα το Χρονικό Πλεονέκτημα είναι μεγαλύτερο στις περιπτώσεις
που παραβιάζεται η προτεραιότητα.

6.4.10 Επίδραση των τύπων επικάλυψης των τροχιών των Οχημάτων στο
μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα.
Κατόπιν έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών του Χρονικού Πλεονεκτήματος μεταξύ των
διασταυρούμενων οχημάτων στα γίνεται διασταύρωση ή εμβύθιση των τροχιών τους, με τη
χρήση μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή. Ο
έλεγχος έγινε για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν
ότι:
1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv1 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,625)=5.89, p=.05, μεταξύ των περιστατικών
στα οποία γίνεται διασταύρωση των τροχιών και σε αυτά που γίνεται εμβύθιση των
τροχιών (M=3.78, SD=4.08 και M=2.99, SD=3.38, αντίστοιχα).
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2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv2 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,624)=11.42, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
στα οποία γίνεται διασταύρωση των τροχιών και σε αυτά που γίνεται εμβύθιση των
τροχιών (M=2.73, SD=2.30 και M=1.87, SD=4.07, αντίστοιχα).
3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv3 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,513)=13.15, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
στα οποία γίνεται διασταύρωση των τροχιών και σε αυτά που γίνεται εμβύθιση των
τροχιών (M=.79, SD=.47 και M=.62, SD=.44, αντίστοιχα).
4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv4 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,512)=22.14, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
στα οποία γίνεται διασταύρωση των τροχιών και σε αυτά που γίνεται εμβύθιση των
τροχιών (M=1.55, SD=.72 και M=1.24, SD=.53, αντίστοιχα).

Τύπος επικάλυψης τροχιών

TAdv1

TAdv2

TAdv3

TAdv4

5.89*

11.42**

13.15**

22.14**

Πίνακας 6-16 - F-Τιμές για τους Τύπους Επικάλυψης των Τροχιών στις τέσσερεις χρονικές στιγμές, του Χρονικού Πλεονεκτήματος. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%, **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Συνεπώς, υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς το Χρονικό Πλεονέκτημα μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων ανάλογα με τον τύπο επικάλυψης των τροχιών. Το Χρονικό Πλεονέκτημα είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση διασταύρωσης των τροχιών σε σχέση με την
περίπτωση της εμβύθισης.

6.4.11 Επίδραση των Τύπων Διασταυρούμενων Οχημάτων στο μεταξύ τους
Χρονικό Πλεονέκτημα.
Κατόπιν έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών του Χρονικού Πλεονεκτήματος μεταξύ τύπων των διασταυρούμενων οχημάτων, με τη χρήση μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα. Ο έλεγχος έγινε για κάθε χρονική
στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι:
1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv1 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,624)=10.09, p=.01, για τους τύπους οχημάτων

Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα,

Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο,

Μοτοσυκλέτα-

Μοτοσυκλέτα (M=3.82, SD=3.83, M=4.90, SD=5.40 και M=2.80, SD=3.25, αντίστοιχα).
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2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv2 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,623)=39.13, p=.01, για τους τύπους οχημάτων
Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα, Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα-Μοτοσυκλέτα
(M=2.54, SD=1.83, M=5.11, SD=7.68 και M=1.63, SD=1.09, αντίστοιχα).
3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv3 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων F(1,512)=17.40, p=.01, για τους τύπους οχημάτων
Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα, Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα-Μοτοσυκλέτα
(M=.79, SD=.49, M=1.03, SD=.48 και M=.63, SD=.40, αντίστοιχα).
4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv4 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,744)=75.43, p=.01, για τους τύπους οχημάτων
Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα, Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα-Μοτοσυκλέτα
(M=1.84, SD=.72, M=2.07, SD=.60 και M=1.18, SD=.68, αντίστοιχα).

Τύπος Διασταυρούμενων
Οχημάτων

TAdv1

TAdv2

TAdv3

TAdv4

10.09**

39.13**

17.40**

75.43**

Πίνακας 6-17 - F-Τιμές για τους Τύπους Διασταυρούμενων Οχημάτων στις τέσσερεις χρονικές στιγμές, βάσει
του Χρονικού Πλεονεκτήματος των οχημάτων. **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Συνεπώς, υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς το Χρονικό Πλεονέκτημα μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων ανάλογα με τον τύπο οχημάτων που εμπλέκονται, και το Χρονικό
Πλεονέκτημα μειώνεται με την εξής σειρά: Αυτοκίνητο-Αυτοκίνητο, ΑυτοκίνητοΜοτοσυκλέτα, Μοτοσυκλέτα-Μοτοσυκλέτα.

6.4.12 Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στο μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα ανά Κατεύθυνση Κίνησης.
Στη συνέχεια έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών του Χρονικού Πλεονεκτήματος μεταξύ
της προτεραιότητας κίνησης, με τη χρήση μονοπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης
(ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα, ανά Κατεύθυνση Κίνησης. Ο έλεγχος έγινε
για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι:
1. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 1 (Διασταυρούμενες Ροές Β-Δ και Δ-Β)
1.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv1 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,182)=.91, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=2.79, SD=2.20
και M=3.23, SD=2.66, αντίστοιχα).
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1.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv2 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,182)=3.89, p=.05, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=2.41, SD=
1.83 και M=3.21, SD=1.30, αντίστοιχα).
1.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv3 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,168)=12.44, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=.73,
SD=.44 και M=1.08, SD=.58, αντίστοιχα).
1.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv4 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,168)=61.46, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.29,
SD=.46 και M=2.48, SD=1.47, αντίστοιχα).
2. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 2 (Διασταυρούμενες Ροές Δ-Ε και Ε-Δ)
2.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv1 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,160)=.01, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=5.37, SD=4.67
και M=5.28, SD=7.17, αντίστοιχα).
2.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv2 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,159)=.30, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=3.25, SD=2.07
και M=3.52, SD=4.26, αντίστοιχα).
2.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv3 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,134)=4.42, p=.05, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=.78,
SD=.38 και M=.94, SD=.48, αντίστοιχα).
2.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv4 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,134)=1.17, μεταξύ των περιστατικών που
τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.78, SD=.50
και M=1.67, SD=.67, αντίστοιχα).
3. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 3 (Διασταυρούμενες Ροές Γ-Ε και Ε-Γ)
3.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv1 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,60)=21.58, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
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που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=6.10,
SD=6.05 και M=15.10, SD=7.43, αντίστοιχα).
3.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv2 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,57)=.06, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=2.59, SD=1.74 και
M=2.46, SD=.93, αντίστοιχα).
3.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv3 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,50)=29.70, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=0.49,
SD=.24 και M=1.21, SD=.73, αντίστοιχα).
3.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv4 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,49)=55.22, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.08,
SD=.30 και M=1.98, SD=.56, αντίστοιχα).
4. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 4 (Διασταυρούμενες Ροές Β-Ε και Ε-Β)
4.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv1 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,150)=5.71, p=.05, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=3.01,
SD=1.96 και M=2.11, SD=1.81, αντίστοιχα).
4.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv2 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,150)=5.93, p=.05, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.38,
SD=.65 και M=1.72, SD=.95, αντίστοιχα).
4.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv3 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,128)=10.49, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=.60,
SD=.38 και M=.90, SD=.61, αντίστοιχα).
4.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv4 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,128)=15.58, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.19,
SD=.46 και M=1.62, SD=.65, αντίστοιχα).
5. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 5 (Διασταυρούμενες Ροές Γ-Δ και Δ-Γ)
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5.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv1 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,48)=10.80, p=.01, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=3.67,
SD=2.78 και M=1.66, SD=0.80, αντίστοιχα).
5.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv2 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,48)=1.86, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=2.33, SD=1.38
και M=1.87, SD=0.87, αντίστοιχα).
5.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv3 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,13)=.23, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=.52, SD=.37 και
M=.60, SD=.17, αντίστοιχα).
5.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv4 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,13)=1.00, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.03, SD=.43 και
M=1.27, SD=.48, αντίστοιχα).
6. Για την Κατεύθυνση Κίνησης 6 (Διασταυρούμενες Ροές Δ-Η και Η-Δ)
6.1. Για τη χρονική στιγμή t1 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv1 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,17)=5.38, p=.05, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=1.34,
SD=.97 και M=4.75, SD=5.03, αντίστοιχα).
6.2. Για τη χρονική στιγμή t2 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv2 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,17)=5.51, p=.05, μεταξύ των περιστατικών
που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=.97,
SD=.49 και M=2.27, SD=1.85, αντίστοιχα).
6.3. Για τη χρονική στιγμή t3 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv3 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,10)=.21, μεταξύ των περιστατικών που τηρείται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=.29, SD=.24 και
M=.22, SD=.13, αντίστοιχα).
6.4. Για τη χρονική στιγμή t4 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο TAdv4 μεταξύ
των διασταυρούμενων οχημάτων, F(1,10)=.9, μεταξύ των περιστατικών που τηρεί-
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ται προτεραιότητα και των περιστατικών που παραβιάζεται (M=.88, SD=.42 και
M=.63, SD=0.32, αντίστοιχα).
Τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα 6-18.

Τήρηση/Παραβίαση Προτεραιότητας
Κατεύθυνση κίνησης

TAdv1

TAdv2

TAdv3

TAdv4

Κ.Κ. 1 (Β-Δ & Δ-Β)

.90

3.98*

12.44**

61.47**

Κ.Κ.2 (Δ-Ε & Ε-Δ)

.01

.30

4.42*

1.17

Κ.Κ.3 (Γ-Ε & Ε-Γ)

.07

6.56*

29.70**

55.22**

Κ.Κ.4 (Β-Ε & Ε-Β)

5.70*

5.93*

10.49**

15.58**

Κ.Κ.5 (Γ-Δ & Δ-Γ)

10.80**

1.86

.23

1.00

Κ.Κ.6 (Δ-Η & Η-Δ)

5.38*

5.51*

.65

.90

Πίνακας 6-18 - F-Τιμές για την προτεραιότητα οχημάτων στις τέσσερεις χρονικές στιγμές, βάσει του Χρονικού Πλεονεκτήματος μεταξύ των οχημάτων, ανά Κατεύθυνση Κίνησης. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%,
**Επίπεδο σημαντικότητας 1%

6.4.13 Σύνοψη αποτελεσμάτων μονοπαραγοντικών αναλύσεων.
Εν κατακλείδι, από τις παραπάνω μονοπαραγοντικές αναλύσεις προκύπτει ότι το Χρονικό
Πλεονέκτημα μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων εξαρτάται από τους Τύπους των εμπλεκομένων οχημάτων, τον Τύπο Επικάλυψης των τροχιών, σε όλες τις χρονικές στιγμές,
την Προτεραιότητα Κίνησης, πλην της χρονικής στιγμής t1, ενώ η Κατεύθυνση Κίνησης φαίνεται να επηρεάζει το Χρονικό Πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση με τα προηγούμενα αποτελέσματα θα εξετάσουμε τις πιθανές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραπάνω παραγόντων με κύρια μεταβλητή την προτεραιότητα κίνησης.

6.4.14 Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων στο μεταξύ τους Χρονικό Πλεονέκτημα ανά Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων.
Αρχικά εξετάσαμε κατά πόσο το Χρονικό Πλεονέκτημα μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων εξαρτάται από την προτεραιότητα κίνησης και τον Τύπο Εμπλεκόμενων Οχημάτων.
Ο έλεγχος διεξήχθη με τη χρήση διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα, με κύρια μεταβλητή την προτεραιότητα κίνησης, για κάθε
χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στον Πίνακα 6-19:
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TAdv1
Προτερ. Οχήματα
.02

8.65**

TAdv2
Προτερ. Οχήματα
4.91*

Αλληλεπίδραση
.03

45.49**

Αλληλεπίδραση
1.98

TAdv3
TAdv4
Προτερ. Οχήματα Προτερ. Οχήματα
20.33**

12.09**

Αλληλεπίδραση
0.03

30.08**

35.37**

Αλληλεπίδραση
0.26

Πίνακας 6-19 - F-Τιμές για Προτεραιότητα, Τύπο Οχήματος και Αλληλεπίδραση, βάσει του Χρονικού Πλεονεκτήματος. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%, **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6-19, υπάρχει μια τάση αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο παραγόντων, όσον αφορά το Χρονικό Πλεονέκτημα μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων
στη χρονική στιγμή t2 η οποία δεν είναι στατιστικά σημαντική.

6.4.15 Επίδραση της Προτεραιότητας των Οχημάτων μεταξύ τους Χρονικό
Πλεονέκτημα ανά Τύπο Επικάλυψης των Τροχιών.
Στη συνέχεια έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών του Χρονικού Πλεονεκτήματος μεταξύ
της προτεραιότητας κίνησης και του τύπου των τροχιών των οχημάτων, με τη χρήση διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα. Ο έλεγχος έγινε για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στον Πίνακα 6-20.

Προτερ.

.38

TAdv1

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

6.81**

Προτερ.

TAdv2

11.42**

Αλληλεπίδραση
.85

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

6.84**

Αλληλεπίδραση
1.29

Προτερ.

TAdv3

28.31**

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

12.79**

Αλληλεπίδραση
.62

Προτερ.

TAdv4

33.66**

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

25.19**

Αλληλεπίδραση
2.72

Πίνακας 6-20 - F-Τιμές για Προτεραιότητα, Τύπο Επικάλυψης Τροχιών και Αλληλεπίδραση, βάσει του Χρονικού Πλεονεκτήματος. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%, **Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Όπως φαίνεται στον Πίνακα, υπάρχει μια τάση αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο παραγόντων, όσον αφορά το Χρονικό Πλεονέκτημα μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, στη
χρονική στιγμή t4, η οποία δεν είναι στατιστικά σημαντική.

6.4.16 Επίδραση των τύπων διασταυρούμενων οχημάτων στo μεταξύ τους
Χρονικό Πλεονέκτημα ανά Τύπο Επικάλυψης των Τροχιών και προτεραιότητα.
Στη συνέχεια έγινε ανάλυση διακύμανσης των τιμών του Χρονικού Πλεονεκτήματος μεταξύ
των τύπων οχημάτων και του τύπου επικάλυψης τροχιών των οχημάτων, με τη χρήση διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα. Ο έλεγχος έγινε για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά, τόσο για τα περιστατικά στα οποία τηρεί-
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ται η προτεραιότητα όσο για αυτά στην οποία παραβιάζεται. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στους Πίνακες 6-21 και 6-22.

Τήρηση Προτεραιότητας
Οχημ.

.00

TAdv1

TAdv2

Οχημ.

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

Οχημ.

TAdv4

Οχημ.

13.00**

75.32** 70.69**

11.46** .80

31.91** 10.46**

Αλληλεπίδραση
8.59

Αλληλεπίδραση
2.93**

Αλληλεπίδραση
.08

Αλληλεπίδραση
5.72

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

TAdv3

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών

Πίνακας 6-21 - F-Τιμές για Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων, Τύπο Επικάλυψης Τροχιών και Αλληλεπίδραση, βάσει του Χρονικού Πλεονεκτήματος κατά την τήρηση της προτεραιότητας. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%,
**Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Παραβίαση Προτεραιότητας
Οχημ.
2.24

TAdv1

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών
.78

Αλληλεπίδραση
3.01*

Οχημ.
8.81**

TAdv2

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών
.15

Αλληλεπίδραση
.94

Οχημ.
4.72**

TAdv3

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών
2.39

Αλληλεπίδραση
1.58

Οχημ.
9.11**

TAdv4

Τύπος Επικάλυψης
Τροχιών
5.31*

Αλληλεπίδραση
.81

Πίνακας 6-22- F-Τιμές για Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων, Τύπο Επικάλυψης Τροχιών και Αλληλεπίδραση,
βάσει του Χρονικού Πλεονεκτήματος, κατά τη παραβίαση της προτεραιότητας. *Επίπεδο σημαντικότητας 5%,
**Επίπεδο σημαντικότητας 1%

Για τους λόγους που επισημάναμε στην Ενότητα 6.4.8, εξετάσαμε για κάθε κατεύθυνση
κίνησης, κατά πόσο το Χρονικό Πλεονέκτημα μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων εξαρτάται από τον τύπο οχήματος και την προτεραιότητα. Για τον έλεγχο αυτό διεξήχθη διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγματα, με
κύρια μεταβλητή τον τύπο οχήματος. Οι έλεγχοι έγιναν για κάθε χρονική στιγμή ξεχωριστά.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται στον Πίνακα 6-23.
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Κατεύθυνση
Κίνησης
Κ.Κ. 1
(Β-Δ & Δ-Β)

Κ.Κ. 2
(Δ-Ε & Ε-Δ)

Κ.Κ. 3
(Γ-Ε & Ε-Γ)

Κ.Κ. 4
(Β-Ε & Ε-Β)

Κ.Κ. 5
(Γ-Δ & Δ-Γ)

Κ.Κ. 6
(Δ-Η & Ε-Δ)

TAdv1

TAdv2

TAdv3

TAdv4

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

1.10

.49

17.42**

.07**

3.85*

4.88*

.47

50.77**

Αλληλεπίδραση
.22

Αλληλεπίδραση
1.46

Αλληλεπίδραση
.21

Αλληλεπίδραση
4.42*

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

.27

.06

23.34

.90

.00

3.67*

12.6**

4.22*

Αλληλεπίδραση
.06

Αλληλεπίδραση
1.04

Αλληλεπίδραση
.48

Αλληλεπίδραση
1.65

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

-

-

-

-

-

-

-

-

Αλληλεπίδραση
-

Αλληλεπίδραση
-

Αλληλεπίδραση
-

Αλληλεπίδραση
-

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

21.50**

.15**

9.62**

5.73**

11.74**

2.92

26.74
**

9.64**

Αλληλεπίδραση
1.44

Αλληλεπίδραση
5.26*

Αλληλεπίδραση
.47

Αλληλεπίδραση
1.21

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

3.59*

17.16**

12.43**

3.17

-

-

-

-

Αλληλεπίδραση
3.38*

Αλληλεπίδραση
.62

Αλληλεπίδραση
-

Αλληλεπίδραση
-

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

Οχημ.

Προτερ.

2.12

4.83*

2.87

1.91

-

-

-

-

Αλληλεπίδραση
2.13

Αλληλεπίδραση
.77

Αλληλεπίδραση
-

Αλληλεπίδραση
-

Πίνακας 6-23 - F-Τιμές για Τύπο Διασταυρούμενων Οχημάτων, Προτεραιότητα και Αλληλεπίδραση βάσει του
Χρονικού Πλεονεκτήματος των οχημάτων ανά Κατεύθυνση Κίνησης. *Επίπεδο σημαντικότητας 5% **Επίπεδο
σημαντικότητας 1%

6.5 Σύνοψη Αποτελεσμάτων
Από την αρχική περιγραφή των δειγμάτων και την επεξεργασία δεδομένων προσδιορίστηκαν τέσσερεις κύριοι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τον τρόπο εξέλιξης των κυκλοφοριακών συμβάντων. Για την εξέταση της μεμονωμένης επίδρασης των παραγόντων
στον τηρούμενο χωρικό/χρονικό διαχωρισμό των διασταυρούμενων οχημάτων καθώς επίσης και των αλληλεπιδράσεων, τα δεδομένα αναλύθηκαν λαμβάνοντας υπόψη αρχικά τις
αποστάσεις μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων και κατόπιν το Χρονικό Πλεονέκτημα.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, προέκυψε ότι τόσο η τηρούμε-
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νη απόσταση όσο και το τηρούμενο Χρονικό Πλεονέκτημα επηρεάζονται από τους εξής παράγοντες: (i) προτεραιότητα οχημάτων, (ii) τύποι εμπλεκόμενων οχημάτων και (iii) τύπο επικάλυψης των τροχιών. Η κατεύθυνση επίδρασης των παραπάνω παραγόντων διαφέρει
μόνο στην περίπτωση της διασταύρωσης/εμβύθισης των τροχιών. Συγκεκριμένα βάσει της
μεταβλητής της απόστασης, στις διασταυρώσεις τηρείται μικρότερο χωρικός διαχωρισμός
μεταξύ των οχημάτων, σε σχέση με την εμβύθιση, ενώ βάσει του Χρονικού Πλεονεκτήματος, τηρείται μεγαλύτερο χρονικός διαχωρισμός.
Επιπλέον, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων της προτεραιότητας οχημάτων
και των τύπων εμπλεκόμενων οχημάτων στην χρονική στιγμή t2, τόσο στη τηρούμενη απόσταση όσο και το τηρούμενο Χρονικό Πλεονέκτημα. Αντίστοιχα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων της προτεραιότητας οχημάτων και των τύπων επικάλυψης τροχιών
στη χρονική στιγμή t2, μόνο που η κατεύθυνση των αλληλεπιδράσεων είναι αντίθετη. Δηλαδή βάσει της μεταβλητής της απόστασης, στις διασταυρώσεις τηρείται μεγαλύτερος χωρικός διαχωρισμός μεταξύ των οχημάτων, σε σχέση με την εμβύθιση, ενώ βάσει του Χρονικού
Πλεονεκτήματος, τηρείται μικρότερος χρονικός διαχωρισμός.
Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ο εξής. Στις διασταυρώσεις και συγκεκριμένα
στη Κατεύθυνση Κίνησης 1, τα οχήματα πρέπει να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση για να
βρεθούν στην κοινή χωρική ζώνη σε σχέση με τις άλλες ροές, για αυτό υπάρχει σημαντική
διαφορά βάσει της μεταβλητής της απόστασης. Αντίστροφα, στις περιπτώσεις εμβύθισης
(Κατευθύνσεις Κίνησης 4 και 5) η πραγματοποίηση του ελιγμού επηρεάζεται περισσότερο
από την ταχύτητα προσέγγισης των διασταυρούμενων οχημάτων, για αυτό υπάρχει σημαντική βάσει της μεταβλητής του Χρονικού Πλεονεκτήματος.
Επομένως οι δύο κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση την εξέλιξη των
κυκλοφοριακών συμβάντων είναι η προτεραιότητα των οχημάτων και οι τύποι των οχημάτων. Βάσει αυτών των δύο παραγόντων αναδύονται οι προϋποθέσεις εμφάνισης των δύο
τύπων επικάλυψης τροχιών στις αντίστοιχες Κατευθύνσεις Κίνησης.
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7. Συζήτηση
Η λήψη απόφασης σχετικά με τον τηρούμενο χωρικό ή χρονικό διαχωρισμό, μέσα από την
βιβλιογραφία, φαίνεται ότι εξαρτάται από την ορθότητα της αντιληπτικής εκτίμησης του
μεγέθους του διαχωρισμού αυτού. Αν οι αποστάσεις που τηρούν μεταξύ τους τα διασταυρούμενα οχήματα ήταν προϊόν αποκλειστικά της αντιληπτικής εκτίμησης τότε θα αναμέναμε ότι:
Όσο αυξάνεται το μέγεθος του οχήματος, ο ρυθμός εξάπλωσης του γωνιακού ειδώλου που
σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή του παρατηρητή (οπτική μεταβλητή tau) μειώνεται.
Αυτό συμβάλει στην υπερεκτίμηση της απόστασης μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη μείωση της τηρούμενης απόσταση μεταξύ των οχημάτων. Άρα μεταξύ δύο αυτοκινήτων θα αναμέναμε να τηρείται μικρότερη απόσταση σε
σχέση με δύο μοτοσυκλέτες.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αντιθέτως, οι τηρούμενες αποστάσεις μεταξύ των διασταυρούμενων οχημάτων είναι ευθέως ανάλογες του μεγέθους τους, δηλαδή οι τηρούμενες
αποστάσεις δύο αυτοκινήτων είναι μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές μεταξύ δύο μοτοσυκλετών. Συνεπώς, η επικρατούσα θεώρηση στη βιβλιογραφία ότι η μη τήρηση επαρκών χωρικών ή χρονικών διαχωρισμών μεταξύ δύο εμπλεκόμενων οχημάτων είναι προϊόν εσφαλμένης αντιληπτικής εκτίμησης, δεν επιβεβαιώνεται από τα δικά μας αποτελέσματα.
Αυτό που υποδεικνύουν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι ότι οι τύποι οχημάτων επηρεάζουν την εξέλιξη των κυκλοφοριακών συμβάντων υπό την έννοια του "σθένους"
(valances) που φέρει κάθε τύπος οχήματος (Βλ. Υποενότητα 1.2.2). Με το όρο "σθένος" νοείται ο διαφορετικός βαθμός ευελιξίας που παρέχει το απέναντι διασταυρούμενο όχημα, ως
προς την δυνατότητα χωρικής εγγύτητάς του για την πραγματοποίηση του ελιγμού διασταύρωσης (crossing) ή εμβύθισης (merging). Αυτό είναι πιθανότητα και ο λόγος για τον οποίο
οι μοτοσυκλέτες πλησιάζουν πιο κοντά τις απέναντι διασταυρούμενες μοτοσυκλέτες και τα
αυτοκίνητα πιο κοντά τις απέναντι μοτοσυκλέτες σε σχέση με τα απέναντι αυτοκίνητα. Για
το λόγο αυτό, επίσης, η αλληλεπίδραση μεταξύ τύπου ελιγμού και τύπου οχήματος εμφανίζεται στη χρονική στιγμή t2, δηλαδή κατά την είσοδο του πρώτου οχήματος στην κοινή χωρική ζώνη (στην περίπτωση crossing) ή στα όρια της οδού στην οποία εισέρχονται τα οχήματα (στην περίπτωση merging).
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Κεφάλαιο 7 - Συζήτηση

Από την άλλη πλευρά εξετάζοντας την επίδραση της προτεραιότητας των οχημάτων, φαίνεται ότι τα οχήματα που δεν τηρούν την προτεραιότητα κρατούν μεγαλύτερες αποστάσεις
από τα οχήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι, ωστόσο, αυτές οι αποστάσεις εξαρτώνται από τον τύπο του οχήματος που βρίσκεται απέναντι. Η διαφορά που εντοπίζεται για την
Κατεύθυνση Κίνησης 1 στη χρονική στιγμή t3 δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ τήρησης ή παραβίασης της προτεραιότητας προκαλείται μέσα από τη ρύθμιση της απόστασης μεταξύ
των δύο οχημάτων που βρίσκονται σε κατάσταση ανταγωνισμού καθώς αυτή βρίσκεται
στην τελευταία της Φάση. Συνεπώς, ο παράγοντας τήρησης ή παραβίασης της προτεραιότητας δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις τηρούμενες αποστάσεις.
Παρατηρεί επομένως κανείς ότι η πηγή των οδικών καταστάσεων ανταγωνισμού δεν απορρέει ούτε από την άγνοια του κανόνα (Κ.Ο.Κ.) ούτε την εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης βάσει της αντίληψης των οδηγών αλλά από τα Προβλεπτικά Σχήματα, τα οποία εδραιώνονται στη νόηση των οδηγών με την πάροδο του χρόνου, καθώς αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με την οδική κυκλοφορία. Αυτά τα Προβλεπτικά Σχήματα ενισχύονται από τους τέσσερεις παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως και δίνουν την τελική απόφαση της
εισόδου στη διασταύρωση και την αντιμετώπιση του απέναντι οχήματος.
Από τα ευρήματα αυτά φαίνεται ότι η θεώρηση του τρόπου οδήγησης θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους τρόπους που αυτοί εξετάζουν την χωρική και τη χρονική εγγύτητα με την
υπόλοιπη κυκλοφορία. Επιπλέον, οι τρόποι παρέμβασης για την υποβοήθηση της οδήγησης
στις διασταυρώσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν τόσο τα Προβλεπτικά Σχήματα είναι ενεργά στη νόηση των οδηγών όσο και τους παράγοντες οι οποίοι τα επηρεάζουν, δηλαδή
την προτεραιότητα κίνησης και τον τύπο του οχήματος.
Μελλοντικό έργο της παρούσας εργασίας θα μπορούσε να είναι η επαλήθευση των αποτελεσμάτων και σε άλλες διασταυρώσεις, διεξάγοντας την έρευνα με τη χρήση της ίδιας μεθόδου. Επιπλέον, τα δεδομένα που προέκυψαν σε μορφή βίντεο προσφέρονται για την περαιτέρω ανάλυση σε μικρο-επίπεδο, με καταγραφή των μετρικών ανά πολύ μικρά χρονικά
διαστήματα, παρουσιάζοντας έτσι με μεγαλύτερη ακρίβεια την εξέλιξη του κάθε περιστατικού καθώς και των μοτίβων συμπεριφοράς των οδηγών μέσα από τις μετρικές αυτές. Σε
αυτή την ανάλυση μικρο-επιπέδου μπορεί να συμβάλει και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία βίντεο (βλ. Ενότητα 3.5.2) ώστε να μειωθεί το έργο της εξαγωγής τους από το αρχικό
υλικό.
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Τεχνικό Σχέδιο της Διασταύρωσης

Πλέγμα Γραμμών Μέτρησης, Σημεία αναφοράς, και Διαστάσεις των Οδών

Σχέδιο χωρίς κλίμακα

Οι χρονικές στιγμές κατά τον τύπο συνάντησης Crossing
Χρονική στιγμή t1

dx1

2
Όχημα σε προτεραιτότητα που όμως διέρχεται
δεύτερο από το σημείο τομής των τροχιών

Αν το όχημα χωρίς προτεραιότητα
βρίσκεται σε στάση τότε η χρονική
στιγμή t1 σημειώνεται κατά τη
στιγμή που ξεκινάει να κινείται.

dy1

Σε περίπτωση που το όχημα χωρίς
προτεραιότητα κινείται με σταθερή
ταχύτητα τότε η χρονική στιγμή t1
σημειώνεται κατά τη στιγμή που
διέρχεται από τα όρια της οδού
από την οποία εξέρχεται.

1

Τέλος, κατά την περίπτωση που το
όχημα
χωρίς
προτεραιότητα
επιβραδύνει και στη συνέχεια
επιταχύνει, η χρονική στιγμή t1
σημειώνεται κατά τη στιγμή που το
όχημα επιταχύνει.

Όχημα με χαμηλότερη προτεραιτότητα που όμως διέρχεται
πρώτο από την κοινή χωρική ζώνη

Χρονική στιγμή t2

dx2

2
t2 : το όχημα που διέρχεται πρώτο
εισέρχεται στην κοινή χωρική ζώνη

1

Χρονική στιγμή t4

Χρονική στιγμή t3

1
dx3

1

dy4

2

2

t3 : το όχημα που διέρχεται πρώτο
εξέρχεται από την κοινή χωρική ζώνη

t4 : το όχημα που διέρχεται δεύτερο
εισέρχεται στην κοινή χωρική ζώνη

Οι χρονικές στιγμές κατά τον τύπο συνάντησης Merging
Χρονική στιγμή t1

dy1

Αν το όχημα χωρίς προτεραιότητα
βρίσκεται σε στάση τότε η χρονική
στιγμή t1 σημειώνεται κατά τη στιγμή
που ξεκινάει να κινείται.
Σε περίπτωση που το όχημα χωρίς
προτεραιότητα κινείται με σταθερή
ταχύτητα τότε η χρονική στιγμή t1
σημειώνεται κατά τη στιγμή που
διέρχεται από τα όρια της οδού από
την οποία εξέρχεται.

2
Όχημα σε προτεραιτότητα που όμως διέρχεται
δεύτερο από το σημείο τομής των τροχιών
dx1

Τέλος, κατά την περίπτωση που το
όχημα χωρίς προτεραιότητα
επιβραδύνει και στη συνέχεια
επιταχύνει, η χρονική στιγμή t1
σημειώνεται κατά τη στιγμή που το
όχημα επιταχύνει.

1
Όχημα με χαμηλότερη προτεραιτότητα που όμως διέρχεται
πρώτο από την κοινή χωρική ζώνη

Χρονική στιγμή t2
t2: το όχημα που διέρχεται πρώτο
τέμνει με το εμπρός μέρος τα όρια της οδού
στην οποία εισέρχεται

dy2

1
2

Χρονική στιγμή t3

Χρονική στιγμή t4

dy3

1

1
d4

dx3

2
2
t3 : το όχημα που διέρχεται πρώτο
τέμνει με το πίσω μέρος τα όρια της οδού
στην οποία εισέρχεται
t4 : το όχημα που διέρχεται δεύτερο
τέμνει με το εμπρός μέρος τα όρια της οδού
στην οποία εισέρχεται

Σύνολο Κυκλοφοριακών Κίνησεων των Διασταυρούμενων Οχημάτων
Ροή με προτεραιότητα

Ροή χωρίς προτεραιότητα
Κατεύθυνση ροής με προτεραιότητα
Κατεύθυνση ροής χωρίς προτεραιότητα

Κυκλοφοριακή Κίνηση 1η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 2η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 3η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 4η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 5η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 6η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 7η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 8η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 9η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 10η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 11η

Κυκλοφοριακή Κίνηση 12η

Σύνολο Κατευθύνσεων Κίνησης
Κατεύθυνση Κίνησης 1 - Ροές Β και Δ

Κατεύθυνση Κίνησης 4 - Ροές Β και Ε

Κατεύθυνση Κίνησης 2 - Ροές Δ και Ε

Κατεύθυνση Κίνησης 5 - Ροές Γ και Δ

Κατεύθυνση Κίνησης 3 - Ροές Γ και Ε

Κατεύθυνση Κίνησης 6 - Ροές Δ και Η
Ροή με προτεραιότητα

Ροή χωρίς προτεραιότητα

Κατεύθυνση ροής με προτεραιότητα

Κατεύθυνση ροής χωρίς προτεραιότητα

Πίνακας Σήμανσης Ελέγχου Κυκλοφορίας
Κωδικός

Περιγραφή

Κ-15

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών

Ρ-2

Υποχρεωτική διακοπή πορείας

Ρ-3

Οδός προτεραιότητας

Ρ-7

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα
οχήματα

Ρ-23

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα
συνολικού βάρους που υπερβαίνει
τους n τόνους

Ρ-28

Απαγορεύεται η δεξιά στροφή

Ρ-40

Απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά με πρόσθετη πινακίδα
κ.λπ.

Ρ-71

Χώρας στάθμευσης αποκλειστικά για
οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες
(ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια.

Π-21

Διάβαση πεζών

Π-28

Στάση λεωφορείου ή “τρόλεϊ”

Πρ-4γ

Τέλος ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40
που τοποθετείται κάθετα προς τον
άξονα της οδού

Σύμβολο

