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Περίληψη 

 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των προσβάσεων στη συμπεριφορά των 
οδηγών μοτοσικλέτας. Στα πλαίσια της έρευνας διενεργήθηκαν μετρήσεις πεδίου με τη συμμετοχή οκτώ 
αναβατών και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού καταγραφής ταχυτήτων. Οι μετρήσεις αυτές εκτελέστηκαν 
λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους που δύνανται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των αναβατών, όπως 
η διαφορά στο επίπεδο εμπειρίας, η παρουσία συνεπιβάτη, αλλά και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της 
πρόσβασης, όπως η ύπαρξη σήμανσης, οι παρόδιες χρήσεις γης, η θέση της πρόσβασης και τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά της. Μεταξύ άλλων φάνηκε πως τόσο η αναπτυσσόμενη ταχύτητα όσο και η παραβατικότητα 
των έμπειρων αναβατών είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τους άπειρους αναβάτες. Αξίζει να σημειωθεί πως 
τα συμπεράσματα που προέκυψαν αποτελούν μια καταγραφή των τάσεων της επιρροής των παρόδιων 
προσβάσεων στην συμπεριφορά των αναβατών καθώς η γενίκευση αυτών των τάσεων θα απαιτούσε μεγαλύτερο 
στατιστικό δείγμα.  
 
Λέξεις κλειδιά: αναβάτες, μοτοσικλέτα, ταχύτητα, παρόδιες χρήσεις γης ,GPS, ασφάλεια, συμπεριφορά. 

 
 

Abstract 
 

The objective of the present paper is to contribute to the enquiry of the effect of road accesses to roadside land 
uses in motorcycle drivers’ behavior. Within the context of the research, field measurements were conducted, 
with the participation of eight riders and the use of proper equipment that records velocities. These 
measurements were conducted taking into account various factors which might influence riders’ behavior, such 
as the difference on the experience level, the presence of pillion and the different aspects of access, such as the 
presence of signage, the roadside land use, the location of access  and the geometric characteristics. The research 
showed that speed and traffic offences adjacent to junctions are higher for the experienced riders. It is worth 
noting that the conclusions resulted are a record of trends in the influence of roadside access to the behavior of 
riders since the generalization of these trends requires greater statistical sample. 
 
Keywords: riders, motorcycle, velocity, roadside land use, GPS, safety, behavior 
 

1. Εισαγωγή 

Με τον όρο πρόσβαση νοείται η γενική σύνδεση μεταξύ μιας δημόσιας οδού και μιας 
παρόδιας ιδιοκτησίας (οικόπεδο, γήπεδο αγροτεμάχιο) μέσω μιας ιδιαίτερης ή μη 
εγκατάστασης (οδού, διόδου, γέφυρας τάφρου, σταθεροποιημένου ερείσματος, πεζόδρομου 
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κ.λπ.), (Ψαριανός κ.α., 2000). Στις προσβάσεις επίσης ανήκουν οι συνδέσεις ιδιωτικών οδών 
με δημόσιες οδούς, όχι όμως και οι συμβολές ή οι διασταυρώσεις μεταξύ δημόσιων οδών, οι 
οποίες συνήθως πραγματοποιούνται σε κόμβους. Ως κόμβος ορίζεται η περιοχή όπου δύο ή 
περισσότερες οδοί ενώνονται ή διασταυρώνονται, (Ψαριανός και Κονταράτος, 2000). 

Η έννοια της κυκλοφοριακής σύνδεσης μιας παρόδιας χρήσης είναι ευρύτερη από αυτήν της 
πρόσβασης και περιλαμβάνει εκτός των τεχνικών χαρακτηριστικών της διαμορφωμένης 
εισόδου ή και εξόδου μιας παρόδιας χρήσης και τα κυκλοφοριακά δεδομένα της πρόσβασης, 
όπως π.χ. τη σηματοδότηση, τη δυνατότητα αριστερών στροφών σε οδούς με ενιαία και 
διαχωρισμένα οδοστρώματα (με ανοίγματα στις νησίδες και αποκλειστικές λωρίδες 
στροφής), εναλλακτικές των αριστερών στροφών διαδρομές, κ.ο.κ. Ανάλογα με την 
περίπτωση, οι έννοιες της κυκλοφοριακής σύνδεσης και της πρόσβασης μπορεί να είναι 
συνώνυμες. Αυτή η ευρύτερη έννοια της κυκλοφοριακής σύνδεσης από τη σκοπιά της 
λειτουργίας μπορεί να συμπεριλάβει και τους ισόπεδους κόμβους. Έτσι λοιπόν με τον όρο 
«πρόσβαση» στην παρούσα εργασία νοούνται και οι ισόπεδοι κόμβοι του επαρχιακού 
δικτύου. Θα διερευνηθεί μάλιστα το κατά πόσο επηρεάζουν τη συμπεριφορά των οδηγών 
μοτοσικλέτας ορισμένα από τα χαρακτηριστικά τους. 

Σύμφωνα με προγενέστερη έρευνα, έχει διαπιστωθεί πως ο τύπος του ισόπεδου κόμβου 
αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ασφάλεια των δικυκλιστών. 
Όπως επισήμαναν οι Hurt et al. (1981) αλλά και ο de Lapparent αργότερα (2006), η 
πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού ή θανατηφόρου ατυχήματος σε διασταυρώσεις είναι 
μεγαλύτερη από ότι σε οδικά τμήματα που δεν περιλαμβάνουν διασταυρώσεις. Μάλιστα η 
αιτία οδικού ατυχήματος που απαντάται περισσότερο συχνά, αφορά την παραβίαση της εκ 
δεξιών προτεραιότητας. Σε αυτού του τύπου τα ατυχήματα, ένα όχημα εισέρχεται από κάποια 
διασταυρούμενη οδό που βρίσκεται δεξιά ως προς την κατεύθυνση κίνησης της κύριας οδού 
και συγκρούεται ή εκτρέπει της πορείας της κάποια μοτοσικλέτα που κινείται επί αυτής, 
(Hurt et al., 1981; Haworth and Mulvihill, 2005; de Lapparent, 2006; Crundall et al., 2008a). 

Σε άλλη μελέτη σχετική με ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται μοτοσικλετιστές (Clarke et al., 
2004), διαπιστώθηκε ότι η παραβίαση από τους οδηγούς των αυτοκινήτων της εκ δεξιών 
προτεραιότητας αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων με συμμετοχή δικυκλιστή. Τυπικά 
παραδείγματα αποτελούν μεταξύ άλλων οι διασταυρώσεις. Οι οδηγοί αυτοκινήτων μετά από 
τέτοιου είδους ατυχήματα συνήθως ισχυρίζονται ότι έλεγξαν αλλά απέτυχαν να αντιληφθούν 
την ύπαρξη της μοτοσικλέτας. Παρόλα αυτά είναι πιθανό είτε να μην έλεγξαν καθόλου, είτε 
να το έπραξαν αλλά σε λάθος κατεύθυνση (Crundall et al., 2008b). 

Οι αναλύσεις διαφόρων ατυχημάτων αποκαλύπτουν ότι και στη Γερμανία η κυριότερη αιτία 
να συμβεί ένα μοτοσικλετιστικό ατύχημα αποτελεί η παραβίαση της εκ δεξιών προτεραιό-
τητας από τους οδηγούς αυτοκινήτων (Meiszies, 1984). Στην Αυστραλία, μετά από ανάλυση 
1.508 μοτοσικλετιστικών ατυχημάτων, οι Williams and Hoffmann (1977, 1979) εκτίμησαν 
ότι η ανεπαρκής ορατότητα των μοτοσικλετών συναποτέλεσε παράγοντα σύγκρουσης 
μοτοσικλέτας – αυτοκινήτου σε ποσοστό 64,5% ενώ ήταν η αποκλειστική αιτία στο 21,0% 
των ατυχημάτων αυτού του είδους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη του Smith (1975) 
που κατέληξε ότι οι οδηγοί αυτοκινήτων αντιλαμβάνονται έγκαιρα την παρουσία των 
δικύκλων περισσότερο τη νύχτα παρά την ημέρα, προφανώς λόγω των φώτων της 
μοτοσικλέτας. 
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Οι Wulf et al. (1989) συμφώνησαν πως σε μία σύγκρουση μεταξύ ενός αυτοκινήτου και μιας 
μοτοσικλέτας, στις περισσότερες των περιπτώσεων η ευθύνη αφορά τον οδηγό αυτοκινήτου 
και όχι τον μοτοσικλετιστή. Ο πιο συνηθισμένος τύπος μάλιστα αυτών των συγκρούσεων 
αφορά παραβίαση της εκ δεξιών προτεραιότητας εξαιτίας της αποτυχίας του οδηγού 
αυτοκινήτου να διακρίνει έγκαιρα την παρουσία της μοτοσικλέτας. 

Σύμφωνα με άλλη πιο πρόσφατη μελέτη, (NPRA, 2004), τα ατυχήματα που καταγράφονται 
σε διασταυρώσεις ανέρχονται στο 17% των θανατηφόρων και στο 30% των συνολικών 
οδικών τροχαίων ατυχημάτων. Μάλιστα η πλειοψηφία τους αφορά μοτοποδήλατα. Από την 
ανάλυση των ατυχημάτων αυτών, προέκυψε ότι στο 87% των περιπτώσεων η υποχρέωση 
τήρησης της εκ δεξιών προτεραιότητας, παραβιάστηκε από τον οδηγό του τετράτροχου 
οχήματος ενώ στο υπόλοιπο 13% από το μοτοσικλετιστή. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η κύρια αιτία των ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα σε διασταυρώσεις 
εντοπίζεται περισσότερο στην οδηγική συμπεριφορά των οδηγών αυτοκινήτων και λιγότερο 
των μοτοσικλετιστών.  

Μελέτη του οργανισμού ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles) 
κατέδειξε ότι τα μισά ατυχήματα με μοτοσικλέτες συμβαίνουν σε διασταυρώσεις, (ACEM, 
2006). Κύρια αιτία και εδώ η περιορισμένη ορατότητα που οφείλεται στη μικρή σχετικά 
εμπρόσθια επιφάνεια του δικύκλου σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα. Σημαντική 
παράμετρος στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν το γεγονός ότι το επίπεδο του ματιού ενός 
μοτοσικλετιστή είναι υψηλότερα από ότι ενός οδηγού αυτοκινήτου και έτσι η ευνοϊκότερη 
γραμμή οπτικής αντίληψης ενός μοτοσικλετιστή είναι διαφορετική από αυτήν ενός οδηγού 
αυτοκινήτου. Για αυτό συχνά ο μοτοσικλετιστής βλέπει ένα αυτοκίνητο να τον προσεγγίζει 
σε μια διασταύρωση νωρίτερα από ότι θα τον αντιληφθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου (ACEM, 
2006). Τέλος, φαίνεται πως η επισφαλής ταχύτητα επηρεάζει σημαντικά τη σοβαρότητα των 
τραυμάτων μετά από ένα οδικό ατύχημα (Branas et al., 2001; Savolainen et al., 2007), 
ιδιαίτερα σε μη σηματοδοτημένες διασταυρώσεις (Pai et al., 2007). 

Στην παρούσα εργασία, με επιδίωξη τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των οδηγών 
μοτοσικλέτας σε προσβάσεις επαρχιακού οδικού δικτύου, πραγματοποιήθηκαν λειτουργικές 
μετρήσεις πεδίου, υπό διαφορετικές κάθε φορά συνθήκες τόσο σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο 
παράγοντα όσο και το οδικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι τα συμπεράσματα που προέκυψαν 
στην παρούσα εργασία αποτελούν μια καταγραφή των τάσεων της επιρροής των παρόδιων 
προσβάσεων στην συμπεριφορά των αναβατών, καθώς η γενίκευση αυτών των τάσεων 
απαιτεί μεγαλύτερο στατιστικό δείγμα. 

 

2. Σχεδιασμός Πειραματικών Διαδικασιών 

2.1 Σχεδιασμός Πειράματος 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διενεργήθηκαν μετρήσεις πεδίου με σκοπό την 
καταγραφή των ταχυτήτων 8 αναβατών μοτοσικλέτας πλησίον προσβάσεων σε επαρχιακή 
οδό μιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Με σκοπό τον περιορισμό της 
μεταβλητότητας και πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά ενός οδηγού, 
καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι συνθήκες του πειράματος να παραμείνουν σταθερές. Για 
το λόγο αυτό παράμετροι όπως φωτισμός, καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία, παρουσία άλλων 
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χρηστών της οδού κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, κατάσταση μοτοσικλέτας κ.α. ήταν οι 
ίδιες κατά την εκτέλεση του συνόλου των μετρήσεων πεδίου. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίστηκε η συγκρισιμότητα των δεδομένων που αντλήθηκαν από τον εξοπλισμό 
καταγραφής. 

Μετά από ανάλυση σχετικών ερωτηματολογίων, επιλέχθηκαν οκτώ συνομήλικοι και 
παράλληλα νέοι άντρες αναβάτες. Κανένας από αυτούς δεν παρουσίαζε κάποια εμφανή αιτία 
που θα μπορούσε να προκαλέσει μειωμένη οδηγική ικανότητα ενώ τα επίπεδα εμπειρίας 
μεταξύ αυτών ήταν διαφορετικά. Επιπρόσθετα και οι οκτώ είχαν κοινό τόπο διαμονής πολύ 
κοντά στην περιοχή που εκτελέστηκαν οι μετρήσεις πεδίου και άρα παραπλήσια εξοικείωση 
με τα οδικά τμήματα όπου διεξήχθη το πείραμα. Επίσης, αν και το επίπεδο της εμπειρίας τους 
ήταν διαφορετικό, είχαν στην κατοχή τους μοτοσικλέτες ικανού μεγέθους σε σχέση με το 
βάρος και τον όγκο της μοτοσικλέτας του πειράματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 
εξασφάλιση της εξοικείωσης των αναβατών με τη μοτοσικλέτα του πειράματος. Οι οδηγοί 
αυτοί κλήθηκαν να διανύσουν οδικό τμήμα επαρχιακής οδού μήκους περίπου 7.800 μέτρων 
και προς τις δύο κατευθύνσεις τόσο με όσο και χωρίς την παρουσία συνεπιβάτη.  

 

2.2 Εξοπλισμός Καταγραφής 

Η πλειονότητα των μελετητών, που στα πλαίσια των εργασιών τους υπολόγισαν την τροχιά 
και το προφίλ ταχύτητας μεμονωμένων οχημάτων, χρησιμοποίησαν βιντεοκάμερες καθώς και 
πνευματικούς σωλήνες (pneumatic road tubes). Το μεγάλο μειονέκτημα αυτού του τρόπου 
προσέγγισης αφορά αφενός την απαραίτητη προϋπόθεση απρόσκοπτης οπτικής επαφής 
μεταξύ της βιντεοκάμερας και των υπό εξέταση τμημάτων, αφετέρου την αναπόφευκτη 
επίδραση στη συμπεριφορά των οδηγών εξαιτίας της παρουσίας των σωλήνων στο 
κατάστρωμα της οδού. Όπως αναφέρθηκε και σε επιστημονική εργασία σχετική με την 
ανάπτυξη και ανάλυση τροχιών οχημάτων και προφίλ ταχυτήτων κατά μήκος οριζόντιων 
καμπυλών, η χρήση πνευματικών σωλήνων για τον υπολογισμό της θέσης των οχημάτων, 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά σφάλματα ενώ και η παρουσία του όλου εξοπλισμού 
καταγραφής, μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους διερχόμενους οδηγούς και να επηρεάσει την 
εγκάρσια τοποθέτησή τους καθώς διασχίζουν μία καμπύλη (Fitzsimmons, 2011). Στην ίδια 
μελέτη αναφέρεται ότι παρόλο που η χρήση ραντάρ ταχυτήτων έχει χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη πολλών μοντέλων πρόβλεψης ταχύτητας, ενδεχομένως σε αυτά να υπεισέρχεται 
ανθρώπινο σφάλμα κατά τη χειροκίνητη χρήση τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με σκοπό την όσο το δυνατό μικρότερη επίδραση του 
εξοπλισμού καταγραφής στη συμπεριφορά των αναβατών των μετρήσεων πεδίου, και 
συγκεκριμένα της θέσης και της ταχύτητας τους, χρησιμοποιήθηκε το Video Vbox της 
Racelogic. Το Video Vbox συνδυάζει έναν καταγραφέα δεδομένων (data logger) GPS με 
παράλληλη χρήση συσκευών καταγραφής κίνησης υψηλής ποιότητας. Είναι εξοπλισμένο με 
δύο κάμερες και μικρόφωνα για την καταγραφή του αρχείου βίντεο ενώ παράλληλα και σε 
ξεχωριστό αρχείο αποθηκεύονται οι ακόλουθες παράμετροι: πλήθος δορυφόρων, χρόνος, 
γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, ταχύτητα, θέση και υψόμετρο. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται οι ονομαστικές ακρίβειες των διαφόρων μεγεθών που καταγράφει το Video 
Vbox. Η χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού προσέφερε τη δυνατότητα να εξεταστούν 
πολλαπλές τροχιές σε μεγάλο πλήθος καμπυλών. Τέλος με σκοπό τον περιορισμό της 
επίδρασης του εξοπλισμού καταγραφής στην οδηγική συμπεριφορά των αναβατών της 



 

 

- 5 - 

 

μοτοσικλέτας, τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα του 
πειράματος, εξοπλισμένη με τα όργανα καταγραφής, για τουλάχιστον δύο μέρες πριν την 
ημερομηνία των τελικών μετρήσεων, ώστε να εξοικειωθούν με αυτά. 

 

Πίνακας 1: Ονομαστικές ακρίβειες Video Vbox 
 

Μέγεθος Ακρίβεια 

Ταχύτητα ±0,2Km/h 

Απόσταση ±0,05% 

Θέση ± 5m 

Υψόμετρο ± 10m 

Διαμήκης επιτάχυνση ±0,5% 

Πλευρική επιτάχυνση ±0,5% 

 

2.3 Όχημα Πειράματος 

Η μοτοσικλέτα που επιλέχθηκε για την εκτέλεση των μετρήσεων πεδίου ήταν μια Honda 
XLV 650V Transalp μοντέλο του 2001. Είναι μια μοτοσικλέτα τύπου on/off που απαντάται 
συχνά στους ελληνικούς επαρχιακούς δρόμους κυρίως εξαιτίας της δυνατότητας που παρέχει 
στον αναβάτη να κινείται αποτελεσματικά τόσο σε ασφαλτοστρωμένους όσο και σε 
χωμάτινους δρόμους. Φέρει δικύλινδρο υδρόψυκτο κινητήρα των 647cc ο οποίος εκτός του 
ότι είναι γραμμικός, παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα και επιταχύνει από χαμηλές στροφές 
με οποιαδήποτε σχέση στο κιβώτιο.  

Η θέση οδήγησης βρίσκεται σε σχετικά χαμηλό ύψος και προσφέρει αυξημένη άνεση τόσο 
στον επιβάτη όσο και στον συνεπιβάτη. Σ’ αυτό συντελεί και ο ανεμοθώρακας ο οποίος και 
απομακρύνει αποτελεσματικά τον αέρα τουλάχιστον μέχρι την ταχύτητα των 120 km/h. Το 
σχετικά αυξημένο βάρος της (191 kg) δεν γίνεται αντιληπτό κατά την οδήγηση καθώς το 
κέντρο βάρους της βρίσκεται χαμηλά και κατά τους επιτόπιους ελιγμούς βοηθά τα μεγάλο 
«κόψιμο» του τιμονιού. Το τιμόνι είναι τοποθετημένο ψηλά, επιτρέποντας μικρές ακτίνες 
στροφής, ενώ οι αναρτήσεις είναι τέτοιες ώστε η όποια ατέλεια του δρόμου να απορροφάται 
και να περνάει σχεδόν απαρατήρητη από τον αναβάτη. Μπορεί να θεωρηθεί μια σχεδόν 
ιδανική μοτοσικλέτα για επαρχιακές οδούς εάν εξαιρέσει κανείς το σχετικά μεγάλο βάρος 
της. Ειδικότερα σε επαρχιακές οδούς χαμηλής πρόσφυσης αποτελεί μια άνετη κι ουδέτερη 
μοτοσυκλέτα. 

 

2.4 Περιβάλλον Πειράματος 

Κατά την επιλογή του πειραματικού περιβάλλοντος των μετρήσεων πεδίου έπρεπε εξ αρχής 
να προσδιορισθούν τέσσερις βασικές συνθήκες: η τοποθεσία του πειράματος, ο τύπος της 
οδού, οι καιρικές συνθήκες και η χρονική στιγμή εκτέλεσής του. Οι τέσσερις αυτές συνθήκες 
αποφασίστηκε να είναι κοινές για τους οκτώ συμμετέχοντες έτσι ώστε η μοναδική 
παράμετρος που θα διαφοροποιούνταν θα ήταν η οδηγική τους εμπειρία. 
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Η τοποθεσία του πειράματος θα έπρεπε να εξασφαλίζει εκτός από την απρόσκοπτη 
λειτουργία του συστήματος καταγραφής δεδομένων και την παρουσία ικανού αριθμού 
προσβάσεων με ποικιλία χαρακτηριστικών. Η παρουσία μηδενικών κυκλοφοριακών φόρτων 
κατά τη χρονική στιγμή εκτέλεσης των μετρήσεων δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί λόγω 
αδυναμίας αποκλεισμού του οδικού τμήματος. Για την αποφυγή της επίδρασης της 
κυκλοφορίας άλλων οχημάτων στην οδηγική συμπεριφορά των αναβατών, οι αναβάτες 
ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μέτρησης η συμπεριφορά τους 
επηρεάζονταν από την παρουσία άλλων χρηστών της οδού, θα γίνονταν επανάληψη της 
διαδρομής. Επιπρόσθετα λοιπά χαρακτηριστικά, όπως η κατάσταση του οδοστρώματος και το 
πλάτος της οδού επιλέχθηκε να είναι ενιαία σε όλο το μήκος της διαδρομής. Για τη 
διασφάλιση της εξοικείωσης των αναβατών με την οδό αλλά και για πρακτικούς λόγους, το 
πειραματικό περιβάλλον θα έπρεπε να ήταν σχετικά κοντά στον τόπο διαμονής των 
αναβατών. Επιλέχθηκε έτσι η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Ευζώνων και 
συγκεκριμένα το οδικό τμήμα από το βόρειο όριο του οικισμού Πολυκάστρου (41º00´12.23˝ 
B, 22º34´12.30˝ E) έως τον οικισμό Μικροδάσους (41º04´03.58˝ B, 22º34´31.65˝ E). 
Αμφότεροι οι οικισμοί ανήκουν στο Δήμο Παιονίας, Νομός Κιλκίς.  

Το οδικό τμήμα που επιλέχθηκε παρόλο που χαρακτηρίζεται ως παλαιά εθνική οδός, τόσο τα 
χαρακτηριστικά της όσο και η λειτουργία της, δηλαδή η εξυπηρέτηση κινήσεων σύνδεσης 
μεταξύ επαρχιών – οικισμών, την κατατάσσουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Από το οδικό 
αυτό τμήμα επιλέχθηκαν δώδεκα προσβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τα 
χαρακτηριστικά σήμανσής τους. Με το γράμμα «Σ» και αύξοντα αριθμό ονομάστηκαν οι 
προσβάσεις με εγκατεστημένη σήμανση ενώ με το γράμμα «Χ» και αύξοντα αριθμό 
ονομάστηκαν οι προσβάσεις χωρίς τοποθετημένη σήμανση. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά 
των εν λόγω προσβάσεων δίνονται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά προσβάσεων 

 
 Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 

Ακτίνα καμπύλης 380 m ∞ 550 m 600 m 250 m ∞ 250 m ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
Πλάτος  
καταστρώματος 

8,20m 8,20m 8,20m 8,20m 8,20m 8,20m 8,20m 8,20m 8,20m 8,20m 8,20m 8,20m 

Κατά μήκος κλίση 
(πρόσημο με 
κατεύθυνση προς 
Μικρόδασος) 

4,5% +3,0% +3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +4,5% +3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κατάσταση  
οριζόντιας  
σήμανσης 

Κακή Κακή Κακή Μέτρια Κακή Κακή Μέτρια Κακή Κακή Κακή Κακή Κακή 

Κατακόρυφη 
σήμανση 

Ναι Ναι Πλήρης Πλήρης Πλήρης Ναι Πλήρης Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι 

Στηθαία  
ασφαλείας 

Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Κατάσταση 
οδοστρώματος 

Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Κακή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή 

Τεχνητός  
φωτισμός 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Παρόδιες  
χρήσεις γης 

Περίφραξη Δέντρα Δέντρα Δέντρα Πρατήριο Δέντρα Δέντρα Δέντρα Δέντρα Δέντρα Δέντρα Δέντρα

Όριο ταχύτητας 
(km/h) 

50 50 50 50 50 50 50 90 90 90 90 90 
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Με σκοπό τον περιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την οδηγική συμπεριφορά των 
αναβατών, αποφασίστηκε οι μετρήσεις να εκτελούνται μόνο όταν το οδόστρωμα ήταν στεγνό 
και καθαρό ενώ ο φυσικός φωτισμός σταθερός. Έτσι ημέρες κατά τις οποίες το οδόστρωμα 
ήταν έστω και ελάχιστα υγρό ή ο φυσικός φωτισμός ασταθής, δεν εκτελούνταν μετρήσεις 
πεδίου. 

Το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν ήδη εξοικειωμένο με την οδό όπου εκτελέστηκαν οι 
μετρήσεις πεδίου και για το λόγο αυτό κλήθηκαν να εκτελέσουν τη διαδρομή μία φορά. Για 
την περαιτέρω διερεύνηση της συμπεριφοράς των αναβατών η διαδρομή εκτελέσθηκε άλλη 
μία φορά αντίστροφα. Στο δεύτερο μέρος των μετρήσεων οι αναβάτες εκτέλεσαν την 
διαδρομή και προς τις δύο κατευθύνσεις με παρουσία συνεπιβάτη. Συνολικά λοιπόν και για 
τους σκοπούς της έρευνας, οι οκτώ αναβάτες πραγματοποίησαν 32 διαφορετικές μετρήσεις. 

 

    
 

Σχήμα 1: Απόσπασμα της οδού μετρήσεων πεδίου 

 

3. Μεθοδολογία επεξεργασίας δεδομένων 

3.1 Υπολογισμός Καμπυλότητας Τροχιών  

Για την επεξεργασία των δεδομένων που καταγράφηκαν από τον εξοπλισμό Video Vbox, 
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα λογισμικά προγράμματα. Το Vbox Tools v2.2.2 b042 της 
RaceLogic, το Excel της Microsoft, το RapidDXF v4.0 της Delicad, και το AutoCAD 2007 
της εταιρείας Autodesk.  
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Τα αρχεία καταγραφής, επέκτασης *.vbo, ανοίχτηκαν με το 
λογισμικό Vbox Tools που συνόδευε τον εξοπλισμό 
καταγραφής δεδομένων. Μέσω αυτού του προγράμματος ήταν 
δυνατή η μετατροπή των αρχείων *.vbo σε αρχεία δεδομένων 
επέκτασης *.csv. Κάθε ένα από τα αρχεία αυτά περιείχε, την 
ταχύτητα, την απόσταση και τις συντεταγμένες x και y για κάθε 
μία μέτρηση. Σημειώνεται πως τα δεδομένα αυτά 
καταγράφονταν με συχνότητα 10 Hz όση δηλαδή και η μέγιστη 
συχνότητα καταγραφής του εξοπλισμού.  

Με γνωστές τις συντεταγμένες του δικύκλου για κάθε χρονική 
στιγμή, ήταν δυνατός, ο σχεδιασμός της πορείας που 
ακολούθησε ο αναβάτης. Αυτό έγινε με τη χρήση του 
λογισμικού RapidDXF. Τα παραγόμενα αρχεία ήταν τύπου 
*.dxf, ένα για κάθε μέτρηση (32 στο σύνολο). 

Όλα τα σημεία που είχαν καταγραφεί από το video vbox 
ενώνονταν με μία καμπύλη τύπου polyline ώστε να 
αποτυπώνεται η ακριβής πορεία της κάθε μέτρησης. Στα σημεία 
αυτά αποδόθηκε ένας αριθμός ο οποίος και αντιστοιχούσε σε 
μία μοναδική καταγραφή με αρχή τη μονάδα και πέρας το 
πλήθος των σημείων που είχαν καταγραφεί για κάθε μέτρηση. 
Στη συνέχεια η κάθε καμπύλη polyline που αντιστοιχούσε στην 
κάθε μέτρηση μεταφέρθηκε σε περιβάλλον AutoCAD όπου και 
τοποθετήθηκε σε ξεχωριστό επίπεδο. Η αποτύπωση της 
διαδρομής της κάθε μέτρησης γεωαναφέρθηκε σε σύστημα 
συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 και τοποθετήθηκε σε υπόβαθρο, ώστε 
να είναι δυνατή η επιλογή των δεδομένων που αφορούσαν την 
κάθε καμπύλη.  

Για τη δημιουργία του απαραίτητου υποβάθρου 
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του δικτυακού τόπου e-Κτηματο-
λόγιο (http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/), όπου παρέχεται 
υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών για περιήγηση σε 
χαρτογραφικό υλικό όλης της χώρας. Τα δεδομένα που 
λήφθηκαν αποτελούνταν από αποσπάσματα ορθοφωτογραφιών 
τα οποία συνενώθηκαν για να δημιουργήσουν το υπόβαθρο της 
περιοχής των μετρήσεων. Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν, με βάση 
αυτούς τους ορθοφωτοχάρτες, οι οριογραμμές της οδού από τις 
οποίες προέκυψε ο άξονας της οδού που για λόγους 
απλούστευσης θεωρήθηκε πως αποτελείται από ευθύγραμμα 
τμήματα και κυκλικά τόξα στα καμπύλα τμήματα αυτής. 

Πάνω στο υπόβαθρο σημειώθηκαν οι προσβάσεις που 
επιλέχθηκαν να μελετηθούν και σημάνθηκαν με το γράμμα «Σ» 
αυτές όπου υφίσταται σήμανση και με το γράμμα «Χ» αυτές 
όπου δεν υφίσταται σήμανση, και καθορίστηκε η ζώνη της 
κάθε πρόσβασης με την σχεδίαση κύκλων ακτίνας 50m γύρω 
από το κέντρο τους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.  

Σχήμα 2: Στιγμιότυπο
επεξεργασίας σε  περιβάλλον
AutoCAD, με ενεργοποιημένο
το υπόβαθρο και τις θέσεις
των προσβάσεων 
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3.2 Αποτελέσματα 

Με τον τρόπο που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο ήταν δυνατός ο υπολογισμός 
των ταχυτήτων εντός της ζώνης των 100m πριν και μετά την κάθε πρόσβαση και ως εκ 
τούτου εφικτή η δημιουργία διαγραμμάτων ταχυτήτων και στατιστικής επεξεργασίας. 
Μελετήθηκαν 12 προσβάσεις, 7 με σήμανση (προσβάσεις Σ1–Σ7) και 5 προσβάσεις χωρίς 
σήμανση (Χ1–Χ5) με βάση τη μέση ταχύτητα κίνησης σε αυτές για τις διάφορες συνθήκες. 
Αναλυτικότερα παρουσιάζονται διαγράμματα ταχύτητας σε σχέση με την παρουσία 
συνεπιβάτη, την εμπειρία του αναβάτη (Ε: έμπειροι, Α: άπειροι) και τα όρια ταχύτητας. 

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξέταση των αποτελεσμάτων, κρίθηκε σκόπιμο να 
αντιμετωπιστούν οι δύο κατευθύνσεις ως εντελώς ξεχωριστές διαδρομές και για το λόγο αυτό 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς και τα αντίστοιχα συμπεράσματα παρουσιάζονται 
στη συνέχεια σε διαφορετικές ενότητες. 

3.2.1 Κατεύθυνση Πολύκαστρο – Μικρόδασος 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, (Πίνακας 3), φάνηκε ότι στη διαδρομή Πολύκαστρο–
Μικρόδασος και χωρίς την παρουσία συνεπιβάτη, οι έμπειροι αναβάτες κινούνται με 
μεγαλύτερη ταχύτητα (mean=86,17, std. deviation=6,84) από ότι οι άπειροι αναβάτες 
(mean=72,80, std. deviation=7,41), σε όλες τις προσβάσεις σημασμένες ή μη, και αυτή η 
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (μη συσχετισμένος έλεγχος t=4,78, df=24, δίπλευρη 
p=0,00<0,05 για ίσες διακυμάνσεις των παρατηρήσεων καθώς σύμφωνα με τον έλεγχο 
Lavene’s: F=0,194, p=0,664>0,05). Μάλιστα το συμπέρασμα αυτό καταγράφεται και στις 
μετρήσεις παρουσία συνεπιβάτη στη μοτοσικλέτα (έμπειροι οδηγοί: mean=82,33 και std. 
deviation=6,57, άπειροι οδηγοί: mean=76,22 και std. deviation=6,34, μη συσχετισμένος 
έλεγχος σημαντικότητας: t=2,41, df=24, δίπλευρη p=0,024<0,05 για ίσες διακυμάνσεις των 
παρατηρήσεων καθώς σύμφωνα με τον έλεγχο Lavene’s: F=0,059, p=0,811>0,05).  

 
Πίνακας 3: Μέσες ταχύτητες (σε km/h) ανά πρόσβαση με ή χωρίς συνεπιβάτη 

 

 
 
Παράλληλα διαφαίνεται μια τάση ανάπτυξης χαμηλότερων ταχυτήτων από τους έμπειρους 
οδηγούς όταν κινούνται με παρουσία συνεπιβάτη, γεγονός που μάλλον σχετίζεται με το 
αυξημένο αίσθημα ευθύνης που αυτοί φέρουν σε μία τέτοια συνθήκη και που αυτό οδηγεί σε 
μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησής τους (χωρίς συνεπιβάτη: mean=86,17 και std. 

Πρόσβαση Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Μ.Ο.

Χωρίς συνεπιβάτη 

Έμπειροι 
αναβάτες 

72,07 95,27 90,46 84,99 79,18 82,50 83,75 81,74 95,52 93,59 91,16 83,87 86,17

Άπειροι 
αναβάτες 

60,41 78,07 74,91 63,90 60,94 75,60 66,46 77,43 81,48 80,75 79,37 74,25 72,80

Με συνεπιβάτη 

Έμπειροι 
αναβάτες 

75,31 91,05 86,00 74,44 68,26 83,81 79,10 84,01 89,47 89,23 84,50 82,75 82,33

Άπειροι 
αναβάτες 

70,81 75,29 72,35 75,61 66,44 78,54 69,67 77,52 89,70 86,00 78,97 73,70 76,22
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deviation=6,84, με συνεπιβάτη: mean=82,33 και std. deviation=6,57, συσχετισμένος έλεγχος 
σημαντικότητας: t=3,16, df=12, δίπλευρη p=0,008<0,05). Εντελώς αντίστροφο συμπέρασμα 
καταγράφεται στους άπειρους αναβάτες, που ίσως να διακατέχονται από άγνοια κινδύνου και 
για αυτό να μη μεταβάλλουν την ταχύτητά τους στις δύο περιπτώσεις (χωρίς συνεπιβάτη: 
mean=72,80 και std. deviation=7,41, με συνεπιβάτη: mean=76,22 και std. deviation=6,34, 
συσχετισμένος έλεγχος σημαντικότητας: t=-2,63, df=12, δίπλευρη p=0,022<0,05). 

Ένα ακόμα συμπέρασμα που εξάγεται μετά από την επεξεργασία των δεδομένων αφορά την 
επιλογή των αναβατών να αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες στις προσβάσεις χωρίς 
σήμανση (Πίνακας 4). Πράγματι, ανεξαρτήτως εμπειρίας και παρουσίας συνεπιβάτη, η 
διαφορά των ταχυτήτων των αναβατών σε προσβάσεις δίχως σήμανση (mean=83,75 και std. 
deviation=6,18) είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη (μη συσχετισμένος έλεγχος 
σημαντικότητας: t=-3,24, df=46, δίπλευρη p=0,002<0,05 για ίσες διακυμάνσεις των 
παρατηρήσεων καθώς σύμφωνα με τον έλεγχο Lavene’s: F=2,164, p=0,148>0,05) σε σχέση 
με την ταχύτητά τους σε προσβάσεις με σήμανση (mean=76,26 και std. deviation=8,90). 
Ενδεχόμενη εξήγηση για αυτήν τη διαπίστωση είναι ότι είτε οι αναβάτες αποτυγχάνουν να 
αντιληφθούν έγκαιρα τις εν λόγω προσβάσεις, είτε υποτιμούν ενδεχόμενους κινδύνους που 
μπορούν να προκύψουν σε αυτές. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της παραβατικότητας των αναβατών αναφορικά 
με την ταχύτητά που αναπτύσσουν κατά την προσέγγισή τους στις υπό εξέταση προσβάσεις. 
Σημειώνεται ότι το όριο ταχύτητας στο οδικό τμήμα που διενεργήθηκαν οι μετρήσεις πεδίου 
είναι 90 km/h, πλην των προσβάσεων όπου υπάρχει τοποθετημένη σήμανση, στις οποίες το 
όριο ταχύτητας μειώνεται στα 50 km/h. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, τόσο οι έμπειροι όσο 
και οι άπειροι αναβάτες ξεπερνούν το όριο ταχύτητας στις προσβάσεις με σήμανση, ενώ στις 
προσβάσεις χωρίς σήμανση αυτό παρατηρείται μόνο στις επαναλήψεις των έμπειρων 
αναβατών χωρίς την παρουσία συνεπιβάτη. 
 

Πίνακας 4: Μέσες ταχύτητες (σε km/h) ανά πρόσβαση με ή χωρίς συνεπιβάτη 
 

 Χωρίς συνεπιβάτη Με συνεπιβάτη 

Σ1-Σ7 Χ1-Χ5 Σ1-Σ7 Χ1-Χ5 
Έμπειροι 
αναβάτες 84,03 89,18 79,71 85,99 

Άπειροι  
αναβάτες 68,61 78,66 72,67 81,18 

 

3.2.2 Κατεύθυνση Μικρόδασος – Πολύκαστρο 

Το αποτελέσματα (καθώς και οι στατιστικοί έλεγχοι) είναι αντίστοιχα της κατεύθυνσης 
Πολύκαστρο–Μικρόδασος που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Οι έμπειροι 
αναβάτες κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι οι άπειροι αναβάτες, σε όλες τις 
προσβάσεις, ανεξαρτήτως σήμανσης και παρουσίας συνεπιβάτη. Η οδήγηση των έμπειρων 
αναβατών με μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την κίνησή τους χωρίς παρουσία συνεπιβάτη είναι 
εμφανής ενώ δεν μπορεί να διαπιστωθεί αντίστοιχη τάση για τους άπειρους αναβάτες, 
(Πίνακας 5). 
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Σχήμα 3: Ταχύτητες αναβατών για όλες τις συνθήκες σε σχέση με το όριο ταχύτητας 

 

Πίνακας 5: Μέσες ταχύτητες ανά πρόσβαση με ή χωρίς συνεπιβάτη 
 

 

Όπως και στην κατεύθυνση Πολύκαστρο – Μικρόδασος έτσι και εδώ, οι αναβάτες κινούνται 
ταχύτερα στις προσβάσεις χωρίς σήμανση τόσο στις μετρήσεις με ύπαρξη συνεπιβάτη όσο 
και χωρίς αυτόν (Πίνακας 6). 

Σχετικά με την παραβατικότητα των αναβατών παρατηρούνται παρόμοια με την αντίθετη 
κατεύθυνση αποτελέσματα. Συγκεκριμένα όλοι οι αναβάτες και κυρίως οι έμπειροι, κινούνται 
με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, συγκριτικά με το θεσμοθετημένο όριο, στις προσβάσεις με 
τοποθετημένη σήμανση ενώ στις προσβάσεις χωρίς σήμανση στο αντίστοιχο όριο ταχύτητας 
δε συμμορφώνονται οι έμπειροι αναβάτες κατά τις επαναλήψεις χωρίς την παρουσία 
συνεπιβάτη εκτός από την πρόσβαση Χ5. Τα αποτελέσματα αυτά δίνονται στο Σχήμα 4. 

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5

40

50

60

70

80

90

100
Ταχύτητα (σε km/h)

Εμπειροι, χωρίς συνεπιβάτη Απειροι, χωρίς συνεπιβάτη

Εμπειροι, με συνεπιβάτη Απειροι, με συνεπιβάτη

Οριο ταχύτητας

Πρόσβαση Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Μ.Ο. 

Χωρίς συνεπιβάτη 

Έμπειροι 
αναβάτες 

80,74 86,57 84,25 84,32 74,03 85,86 86,41 91,23 94,27 96,64 91,81 89,30 87,12 

Άπειροι 
αναβάτες 

67,79 74,63 72,64 68,07 70,97 77,79 71,01 78,39 80,07 81,42 80,99 74,65 74,87 

Με συνεπιβάτη 

Έμπειροι 
αναβάτες 

75,68 84,80 85,31 81,80 73,14 78,39 82,38 84,34 90,20 88,90 82,18 82,23 82,44 

Άπειροι 
αναβάτες 

68,92 80,23 78,03 73,99 67,28 76,88 74,45 80,61 80,65 80,65 78,58 76,12 76,36 
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Πίνακας 6: Μέσες ταχύτητες ανά πρόσβαση με ή χωρίς συνεπιβάτη 
 

 
Χωρίς συνεπιβάτη Με συνεπιβάτη 

Σ1-Σ7 Χ1-Χ5 Σ1-Σ7 Χ1-Χ5 
Έμπειροι  
αναβάτες 

83,17 92,65 80,21 85,57 

Άπειροι  
αναβάτες 

71,84 79,10 74,25 79,32 

 

 

 
Σχήμα 4: Ταχύτητες αναβατών για όλες τις συνθήκες σε σχέση με το όριο ταχύτητας 

 

4. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3 και 
τους αντίστοιχους στατιστικούς ελέγχους, μπορούν να εξαχθούν οι κάτωθι τάσεις: 

α) Οι έμπειροι αναβάτες κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε όλες τις προσβάσεις (με 
σήμανση ή χωρίς) και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες, τόσο στη διαδρομή Πολύκαστρο – 
Μικρόδασος, όσο και αντίστροφα. 

β) Οι έμπειροι αναβάτες αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα όταν κινούνται χωρίς την 
παρουσία συνεπιβάτη. Αν και η αύξηση του συνολικού βάρους του συστήματος 
μοτοσικλέτα-αναβάτης επιτρέπει την ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων (Lemonakis 
et al., 2014) φαίνεται πως το αίσθημα ευθύνης από την παρουσία και δεύτερου ατόμου 
στη μοτοσικλέτα και όχι το συνολικό βάρος, αποτελεί πρωτεύοντα παράγοντα 
καθορισμού της ταχύτητας κίνησης. 

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5

40

50

60

70

80

90

100
Ταχύτητα (σε km/h)

Εμπειροι, χωρίς συνεπιβάτη Απειροι, χωρίς συνεπιβάτη

Εμπειροι, με συνεπιβάτη Απειροι, με συνεπιβάτη

Οριο ταχύτητας
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γ) Τόσο στη διαδρομή Πολύκαστρο – Μικρόδασος όσο και αντίστροφα, οι αναβάτες 
αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες στις προσβάσεις χωρίς σήμανση, συνεπώς είτε οι 
αναβάτες αποτυγχάνουν να αντιληφθούν έγκαιρα τις εν λόγω προσβάσεις είτε 
υποτιμούν ενδεχόμενους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν σε αυτές. Η τάση 
αυτή αποτυπώνεται τόσο στους άπειρους όσο και στους έμπειρους αναβάτες, τόσο με 
παρουσία συνεπιβάτη όσο και χωρίς την παρουσία συνεπιβάτη. 

δ) Η παραβατικότητα σχετικά με το όριο ταχύτητας παρατηρείται τόσο στους έμπειρους 
όσο και στους άπειρους αναβάτες που φαίνεται να κινούνται ταχύτερα από όσο 
υποδεικνύεται στις προσβάσεις με σήμανση. Παρόλα αυτά, στις προσβάσεις χωρίς 
σήμανση, παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας καταγράφηκαν μόνο στις επαναλήψεις 
των έμπειρων αναβατών χωρίς την παρουσία συνεπιβάτη. 
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