
 

- 1 - 

 

Αξιολόγηση Αδρανειακών  Αισθητήρων (INS/GYRO) 
Κινητών Τηλεφώνων Τελευταίας Γενιάς σε 

Εφαρμογές Πλοήγησης Οχημάτων: 
Προκαταρκτικές Δοκιμές και Αποτελέσματα 

 
 

Χάρης Περάκης1, Θανάσης Μπίμης1, Χριστόδουλος Δανέζης2, Βασίλειος Γκίκας1, 
Κωνσταντίνος Αντωνίου1 

 
1Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
E-mail: hperakis@central.ntua.gr, ampimis@central.ntua.gr, chris.danezis@cut.ac.cy, 

vgikas@central.ntua.gr, antoniou@central.ntua.gr  
 
 

Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια προκαταρκτική ανάλυση των δυνατοτήτων των αισθητήρων πλοήγησης 
κινητών τηλεφώνων τελευταίας γενιάς για κυκλοφοριακές μελέτες προσδιορισμού της οδηγικής συμπεριφοράς 
και γενικότερα της πλοήγησης οχημάτων.  Συγκεκριμένα, η εργασία περιέχει καταρχήν αποτελέσματα από την 
ανάλυση πειραματικών  δεδομένων επιταχύνσεων και γωνιακών ταχυτήτων αισθητήρων MEMS (Micro-Electro-
Mechanical Systems) για δύο έξυπνα κινητά τηλέφωνα (iPHONE 5, HTC One S).  Η αξιολόγηση στηρίζεται 
στην εξαγωγή τροχιάς αναφοράς που προκύπτει με τη βοήθεια συστήματος πλοήγησης GNSS/INS υψηλής 
ακρίβειας.  Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα έχουν ουσιαστικές δυνατότητες 
εφαρμογής στην περιοχή των εξελιγμένων συστημάτων μεταφορών, οι οποίες συναρτώνται με την τεχνική / 
μεθοδολογία επεξεργασίας των πρωτογενών μετρήσεων καθώς και με τις απαιτήσεις εντοπισμού (ακρίβεια, 
αξιοπιστία, διαθεσιμότητα) της εκάστοτε εφαρμογής. 
 
Λέξεις κλειδιά: κινητά τηλέφωνα, πλοήγηση οχημάτων, IMU, INS, GYRO. 

 
 

Abstract 
 
This paper attempts a preliminary assessment of the navigation sensors embedded in contemporary smartphones 
for use in transportation engineering and land vehicle navigation related applications.  Specifically, this work 
concentrates on the performance characterization of  MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) inertial and 
gyroscope sensors, namely the iPHONE 5 and HTC One S.  The evaluation process is relies on the extraction of 
a reference trajectory derived using a high (geodetic) quality GNSS/INS system.  Data analysis reveals that 
conpemorary smartphones have great potential for Intelligent Transportation Systems depending on application 
needs (positioning accuracy, reliability, availability) and the processing methodology adopted. 
 
Keywords: smartphones, land vehicle navigations, IMU, INS, GYRO. 
 

1. Εισαγωγή 

Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems, ITS), όπως τα 
Εξελιγμένα Συστήματα Πληροφόρησης Μετακινουμένων (Advanced Traveler Information 
Systems, ATIS) και τα Εξελιγμένα Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Advanced Traffic 
Management Systems, TMS) έχουν εξαπλωθεί δραστικά πρόσφατα με δυνατότητες κάλυψη 



 

- 2 - 

μιας πληθώρας αναγκών που αφορούν στο οδικό περιβάλλον. Ένας από τους κυριότερους 
λόγους που οδήγησαν σε αυτή την ανάπτυξη είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών 
προσδιορισμού θέσης όπως τα Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού (Global 
Navigation Satellite Systems, GNSS) (Hofmann-Wellenhof et al, 2008)  . Τα συστήματα 
GNSS έχουν πολύ σημαντική επίδραση στον τομέα των ITS και των υπηρεσιών 
κινητικότητας (Personal Mobility, PM) και αναμένεται να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη, όπως 
για παράδειγμα η αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων μεταφοράς, η βελτίωση της 
ασφάλειας και η μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες δεν είναι δυνατός ο άμεσος προσδιορισμός θέσης των οχημάτων με χρήση των 
συστημάτων GNSS. Τέτοιες περιπτώσεις δεν συναντώνται μόνο σε ειδικές κατασκευές του 
δικτύου μεταφορών, όπως είναι θέσεις σηράγγων αλλά και σε κλειστές εγκαταστάσεις (χώροι 
στάθμευσης και τροφοδοσίας, κ.α.), καθώς και πυκνά δομημένες αστικές περιοχές όπου 
δημιουργείται το γνωστό φαινόμενο του αστικού φαραγγιού. 

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα GNSS είναι ένα αυτοδύναμο σύστημα πλοήγησης με την 
ικανότητα να παρέχει «απόλυτες» θέσεις ανεξάρτητα  καιρικών συνθηκών, σε περιοχές οι 
οποίες πάσχουν από την δυσκολία ή ακόμα και την απουσία λήψης δορυφορικού σήματος 
μπορεί να αποτύχει. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται συνήθως σε αστικό οδικό περιβάλλον, σε 
σήραγγες και σε μεγάλους, πολυώροφους χώρους στάθμευσης και τροφοδοσίας οι οποίοι 
αποτελούν το κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις μπορεί να αξιοποιηθεί ένας αριθμός από συστήματα σύζευξης αισθητήρων για 
την παραγωγή χρήσιμης πληροφορίας θέσης. Τα υπόψη συστήματα μπορεί να βασίζονται 
στην τεχνολογία διαφορικού GNSS (D-GNSS) (Diggelen, 2009), σε συστήματα ετερογενών 
αισθητήρων (όπως αδρανειακά συστήματα) (Farrell 2008), σε τεχνικές GNSS με δικτυακή 
υποβοήθηση (Danezis and Gikas, 2012), σε προσεγγίσεις με υποβοήθηση εδαφικής 
πληροφορίας ή ακόμα και σε συνδυασμό αυτών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα 
υποβοηθούμενα συστήματα GNSS καλύπτουν επαρκώς τα προβλήματα προσδιορισμού θέσης 
εν γένει, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε σεναρίου 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λύση που παρέχουν. Επιπλέον, σε εσωτερικούς χώρους, 
όπου τα συστήματα GNSS δεν είναι λειτουργικά λόγω της απουσίας δορυφορικού σήματος, 
παρουσιάζεται η αδήριτη ανάγκη για την αξιοποίηση άλλων συστημάτων εντοπισμού. Η 
χρήση πολλαπλών και ποικίλων τεχνολογιών εντοπισμού, έχει αντιμετωπιστεί με μεγάλο 
ενδιαφέρον στα πλαίσια του προσδιορισμού θέσης σε κλειστούς χώρους και σε περιοχές με 
ανεπαρκή δορυφορική λήψη. 

Η παρούσα εργασία υλοποιείται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, το οποίο έχει ως 
βασικό στόχο την παραγωγή αλγορίθμων και μεθοδολογιών για τον εντοπισμό οχημάτων και 
την μελέτη οδηγικών συμπεριφορών σε κλειστούς χώρους, ή γενικότερα σε εγκαταστάσεις 
στις οποίες δεν είναι διαθέσιμη πληροφορία θέσης από το σύστημα GNSS. Σε παρόμοιες 
συνθήκες η ανάγκη για εντοπισμό των οχημάτων με χρήση άλλων μέσων είναι μείζονος 
σημασίας. Υπάρχει μια πληθώρα επιλογών για την επίτευξη αυτού του στόχου: 

• Σημειακές μετρήσεις διέλευσης οχημάτων (π.χ. με χρήση συμβατικών μετρητών 
κίνησης) 

• Μετρήσεις από σημείο σε σημείο (π.χ. με χρήση αισθητήρων Bluetooth) 

• Προσδιορισμός θέσης οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ασύρματο αισθητήρα 
αλληλεπίδρασης με σημεία πρόσβασης (access-points) ή με άλλου τύπου υποδομών και 
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• Αδρανειακούς αισθητήρες (π.χ. επιταχυνσιόμετρα ή γυροσκόπια) που είναι 
τοποθετημένοι στα οχήματα ή σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και οι οποίοι 
παρέχουν πληροφορία για τα δυναμικά χαρακτηριστικά του οχήματος και της κίνησης 
του, αλλά όχι για την απόλυτη θέση του. 

Οι παραπάνω μορφές πληροφορίας μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικές, καθώς καμία 
δεν παρέχει ολοκληρωμένα την γνώση της θέσης και των κινηματικών χαρακτηριστικών των 
οχημάτων σε κάθε χρονική στιγμή. Η κάθε μία παρέχει ένα υποσύνολο πληροφορίας το 
οποίο, εφόσον συγχωνευθεί με το κατάλληλη πληροφορία, μπορεί να βελτιώσει την 
ικανότητα ενός πληροφοριακού συστήματος για αναδόμηση της κυκλοφοριακής κατάστασης, 
η οποία με τη σειρά της μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση 
κυκλοφοριακών μοντέλων (περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κ.α.). 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων των αισθητήρων πλοήγησης 
που συναντώνται στην πλειοψηφία των έξυπνων κινητών τηλεφώνων τελευταίας γενιάς. 
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση επικεντρώνεται στις παρατηρήσεις των επιταχυνσιομέτρων και 
των γυροσκοπίων. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των κινητών, χρησιμοποιήθηκαν 
συστήματα GNSS/IMU υψηλής ακρίβειας τα οποία εγκαταστάθηκαν από κοινού με τα κινητά 
τηλέφωνα ώστε να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις μεταξύ ανεξάρτητων αισθητήρων. 

 

2. Εντοπισμός Οχημάτων σε Υβριδικούς / Κλειστούς Χώρους 

2.1 Μέθοδοι και τεχνολογίες Εντοπισμού  

Τα συστήματα προσδιορισμού θέσης σε κλειστούς χώρους, κυρίως αξιοποιούν την υποδομή 
δικτύων ασύρματων αισθητήρων με στόχο την συλλογή πληροφοριών θέσης οχημάτων σε 
ένα προκαθορισμένο σύστημα συντεταγμένων. Τα συνήθη και σημαντικότερα μεγέθη 
παρατήρησης που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη συστημάτων εντοπισμού είναι η 
Ένταση του Ληφθέντος Σήματος (Receiver Signal Strength, RSS), ο Χρόνος Άφιξης (Time of 
Arrival,  TOA), η Διαφορά των Χρόνων Άφιξης (Time Difference of Arrival, TDOA), η 
Γωνία Άφιξης (Angle of Arrival, AOF), η Μέτρηση Απόστασης Doppler (Doppler Ranging) 
και η Φάση Άφιξης (Phase of Arrival) σήματος. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει 
βασικά στοιχεία της λειτουργίας των συστημάτων εντοπισμού σε κλειστούς χώρους που 
βασίζονται στην χρήση των δικτύων ασύρματων αισθητήρων. 

Από τους ευρύτερα διαδεδομένους αλγόριθμους εντοπισμού για ασύρματα δίκτυα 
αισθητήρων είναι αλγόριθμοι «fingerprinting» και οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε 
μετρήσεις μηκών. Οι αλγόριθμοι fingerprinting περιλαμβάνουν και αξιοποιούν τους 
γνωστούς αλγορίθμους αντιστοίχισης, τους αλγορίθμους Κ-Εγγύτερου Γείτονα, τα φίλτρα 
Kalman και τα νευρωνικά δίκτυα. Αυτή η κατηγορία αλγορίθμων δίνει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα σε συνθήκες σταθερής διάδοσης σήματος. Η δυναμική φύση του 
περιβάλλοντος ραδιοσυχνοτήτων σε χώρους με κινητά αντικείμενα καθιστά απαγορευτική τη 
χρήση των αλγορίθμων αυτού του είδους, συνεπώς συνίσταται η χρήση αλγορίθμων 
τριγωνισμού βάσει μετρημένων μηκών. 

Οι αλγόριθμοι μέτρησης μηκών κατηγοριοποιούνται σε αιτιοκρατικά και πιθανολογικά 
μοντέλα. Η προσέγγιση με αιτιοκρατικά μοντέλα κατά τεκμήριο στοχεύει στην 
ελαχιστοποίηση των απλών αθροισμάτων διαφορών μεταξύ των πραγματικών μετρήσεων και 
εκείνων που υπάρχουν σε μία βάση δεδομένων. Κατά την εφαρμογή των πιθανολογικών 
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μοντέλων επιστρατεύεται ο εκτιμητής μέγιστης πιθανότητας και στις περιπτώσεις όπου το 
δίκτυο διαθέτει ένα τμήμα της πληροφορίας θέσης της κινητής συσκευής, το ελάχιστο 
τετραγωνικό σφάλμα της διαθέσιμης πληροφορίας αντιστοιχεί στον βέλτιστο εκτιμητή 
πιθανότητας. 

Τα συστήματα εντοπισμού σε κλειστούς χώρους μπορούν να ταξινομηθούν βάσει της 
τεχνολογίας των αισθητήρων που αξιοποιούν (ραδιοσυχνοτήτων, αδρανειακά, οπτικά 
συστήματα, κ.α.), βάσει της τεχνικής προσδιορισμού θέσης (χρόνος άφιξης, γωνία άφιξης, 
μέτρηση μηκών Doppler, κ.α.) ή βάσει των δεικτών απόδοσης τους (ακρίβεια, διαθεσιμότητα, 
αξιοπιστία, κ.α.). Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι συνηθέστερες τεχνολογίες αισθητήρων 
εντοπισμού και τα τυπικά μεγέθη ακρίβειάς τους (Grejner-Brzezinska, and Toth, 2013; 
Retscher, 2014). Για την επίτευξη λύσης εντοπισμού υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας, 
έχουν αναπτυχθεί προσεγγίσεις που βασίζονται σε πολλαπλούς αισθητήρες για την 
συγχώνευση των οποίων εφαρμόζεται πρωτίστως η χρήση αλγορίθμων φίλτρων Kalman 
(Musoff and Zarchan, 2005; Kealy et al, 2012).  

 
 Πίνακας 1: Κύριες τεχνολογίες εντοπισμού οχημάτων και αρχή λειτουργίας τους 

 

αρχή λειτουργίας τύπος αισθητήρα 

ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία 

θέση GPS  
ταχύτητα GPS 
pseudolites 

UWB 
IEEE 802.11 
fingerprinting 
Bluetooth (e.g. BLE)
RFID cell-based 
RFID fingerprinting 

αδρανειακά 
συστήματα 

επιταχυνσιόετρα 

γυροσκόπια 

οπτικά συστήματα

Image-based 
δίκτυο οπτικών 
αισθητήρων 
laser 

άλλα συστήματα 

ψηφιακή πυξίδα / 
μαγνητόμετρα 
βαρόμετρα 
αισθητήρες 
θερμοκρασίας 

 

2.2 Τεχνολογίες Πλοήγησης Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων 

Τα κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς είναι εξοπλισμένα με πλειάδα αισθητήρων πλοήγησης 
όπως δέκτες GNSS, αδρανειακούς αισθητήρες, γυροσκόπια και μαγνητόμετρα, 
προσφέροντας την δυνατότητα συλλογής μεγάλου όγκου πληροφορίας με πολύ χαμηλό 
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κόστος. Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται η τάση για εκτεταμένη διερεύνηση των 
χαρακτηριστικών απόδοσης και της δυνατότητας αξιοποίησής τους σε εφαρμογές Ευφυών 
Συστημάτων Μεταφορών (ITS) (Menard et al, 2011, ; Liu et al, 2012, Gläser et al, 2013). 

Επιπρόσθετα των αισθητήρων πλοήγησης, τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα έχουν την 
δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπλέον πληροφοριών .  Έτσι, με την αξιοποίηση των κεραιών 
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι εφικτός ο προσεγγιστικός εντοπισμός των συσκευών 
με χρήση της τεχνικής «cell of origin» με την αξιοποίηση ενσωματωμένου δέκτη WiFi, 
παράλληλα με τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός της 
συσκευής χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως το fingerprinting και αξιοποιώντας πληροφορίες 
όπως ο δείκτης RSS. Επιπλέον, η πληροφορία που παρέχεται από την ενσωματωμένη κάμερα 
της συσκευής μπορεί να αξιοποιηθεί για εφαρμογές εντοπισμού όπως την οπτική αναγνώριση 
της λωρίδας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

3. Αντικείμενο και Σκοπιμότητα Πειραματικής Διερεύνησης  

Ανάλογα με τις απαιτήσεις συγκεκριμένης εφαρμογής, η επιλογή της τεχνολογίας εντοπισμού 
που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της θέσης και των κινηματικών 
χαρακτηριστικών ενός οχήματος καθορίζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
λειτουργίας, το είδος της κίνησης και τις απαιτήσεις του κυκλοφοριακού μοντέλου που 
εξετάζεται. Συγκεκριμένα, η κίνηση των οχημάτων σε χώρους στάθμευσης και υποδομές 
τροφοδοσίας μεγάλης κλίμακας τίθεται με γεωμετρικούς περιορισμούς οι οποίοι, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνουν συστήματα διαδρόμων μορφής πλέγματος , ράμπες και σημεία 
πρόσβασης. Επιπλέον, η κίνηση των οχημάτων γίνεται σε πολύ χαμηλές ταχύτητες, 
περιλαμβάνει ελιγμούς στάθμευσης και ενδεχομένως κίνηση μεταξύ ορόφων. Ακόμα, η 
μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των οδηγών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (υπό 
ψυχολογική πίεση) εμπεριέχει τις απότομες αλλαγές κινήσεων των οχημάτων. Οι συνθήκες 
οδήγησης αυτού του είδους είναι άμεσα συσχετισμένες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
κίνησης των οχημάτων, τα οποία με τη σειρά τους καθορίζουν τη μέθοδο τοποθέτησης των 
αισθητήρων εντοπισμού. Για παράδειγμα, οι καταγραφές των επιταχυνσιομέτρων δεν 
μπορούν να παρέχουν αξιόπιστη πληροφορία θέσης στις χαμηλές ταχύτητες που εξετάζονται 
στην εργασία, ενώ αντίθετα η ανάλυση των κατανομών τους σε μακροσκοπικό επίπεδο 
μπορεί να προσφέρει αρκετά χρήσιμα αποτελέσματα. Αντίστοιχα, οι έντονες ή απότομες 
μεταβολές θέσης κατά τον κατακόρυφο άξονα, όπως κατά την αλλαγή ορόφων ή κατά τη 
διέλευση από μειωτές ταχύτητας, μπορούν να καταγραφούν με τη χρήση μαγνητόμετρων. 
Σημειώνεται, πως αντίστοιχη πληροφορία μπορεί να ληφθεί με τη χρήση  μετρήσεων 
γυροσκοπίων και η παράλληλη χρήση των δύο ειδών αισθητήρων μπορεί να αξιοποιηθεί για 
σκοπούς επαλήθευσης. 

Για τις ανάγκες της εργασίας, πραγματοποιήθηκαν δύο σειρές πειραμάτων στην 
Πολυτεχνειούπολη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατά τις οποίες περιλαμβάνονται 
συνθήκες οδήγησης σε εξωτερικό και σε εσωτερικό περιβάλλον. Στο αρχικό στάδιο της προ-
επεξεργασίας των δεδομένων οι δύο βασικοί στόχοι είναι: α) η αξιολόγηση των πρωτογενών 
δεδομένων που παρέχουν οι αισθητήρες πλοήγησης κινητών τηλεφώνων σε εξωτερικό και 
εσωτερικό περιβάλλον, και β) η αξιολόγηση της δυνατότητας αναγνώρισης 
προκαθορισμένων περιστατικών οδήγησης από αντίστοιχα δεδομένα. Τα περιστατικά 
οδήγησης αντιστοιχούν σε συνήθεις κινήσεις που συναντώνται σε χώρους στάθμευσης. 
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Σημειώνεται πως παρά το γεγονός ότι το βασικό αντικείμενο της εργασίας αφορά τους 
κλειστούς χώρους, αυτά τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε μεικτά περιβάλλοντα 
(κλειστούς/ ανοικτούς χώρους). Ο λόγος για αυτή την επιλογή είναι η αξιοποίηση του 
συστήματος GNSS για την απεικόνιση των δεδομένων (όπως τροχιές κίνησης του οχήματος, 
κ.α.) και για σκοπούς επαλήθευσης της ακρίβειας των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται 
(έξυπνα κινητά τηλέφωνα)  βάσει του εξοπλισμού υψηλής ακρίβειας. Ένας ακόμα λόγος για 
αυτή την επιλογή απορρέει από το γεγονός πως οι χώροι που εξετάζονται παρέχουν μερική 
λήψη του σήματος GNSS (π.χ. στις εισόδους των χώρων στάθμευσης, ή σε ενδιάμεσους 
ανοικτούς χώρους). Σε κάθε περίπτωση, έχει δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε στα βασικά σημεία 
της διαδικασίας, να μην χρησιμοποιηθεί πληροφορία που δεν θα ήταν διαθέσιμη σε 
αντίστοιχες συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος.  

 

4. Εξοπλισμός και Συλλογή Δεδομένων Πεδίου  

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας διενεργήθηκαν δύο πειράματα.  Ο στόχος του πρώτου, 
προκαταρκτικού πειράματος (NTUA-1) είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των πρωτογενών 
δεδομένων επιταχύνσεων που συλλέχθηκαν με δύο κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς 
δεδομένου ότι δεν παρέχονται σχετικά στοιχεία από τους κατασκευαστές τους, γεγονός που 
επίσης  συμβαίνει και με την ποιότητα των δεκτών GPS που ωστόσο δεν πραγματεύεται η 
παρούσα εργασία.  Η συλλογή των δεδομένων διεξήχθη για τροχιά συνολικού μήκους 
περίπου 2.5 km και για χρονικό διάστημα 12 min. Η διαδρομή που πραγματοποιήθηκε 
περιλαμβάνει τη διέλευση από ένα μικρό κλειστό χώρο στάθμευσης και από τμήματα 
εξωτερικού χώρου (Σχήμα 1). Η συλλογή των δεδομένων  πραγματοποιήθηκε με χρήση των 
κινητών τηλεφώνων Apple iPhone 5 και HTC One S. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε το 
σύστημα NovAtel SPAN® αποτελούμενο από δέκτη GNSS γεωδαιτικού τύπου (NovAtel 
ProPak-V3™) και από αδρανειακό σύστημα (IMU) στρατηγικού βαθμού (iMAR IMU-
FSAS™) το οποίο παρέχει την τροχιά αναφοράς του οχήματος με ονομαστική ακρίβεια RMS 
επιτάχυνσης ±0.03m/s2. 
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Σχήμα 1: Τροχιά κίνησης οχήματος πρώτης πειραματικής εφαρμογής.  Η ποιότητα της λύσης 
εντοπισμού διαβαθμίζεται από υψηλή σε χαμηλή ως εξής (πράσινο-μπλε-μωβ-κόκκινο) 

 

Η ταχύτητα οδήγησης περιορίστηκε στα επίπεδα συνήθους ταχύτητας αστικού 
περιβάλλοντος, ενώ σε περιοχές ευθυγραμμίας επιδιώχθηκε η λήψη μεγαλύτερων τιμών 
επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης. Το σύνολο των αισθητήρων εγκαταστάθηκε με τη χρήση μίας 
ειδικά κατασκευασμένης  πλατφόρμας στην οροφή του οχήματος και ευθυγραμμίστηκε με 
αυτό. Η τελική εγκατάσταση των αισθητήρων παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Σημειώνεται ότι 
το σύστημα XSens (Σχήμα 2, άνω αριστερά) δεν χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το πείραμα. Οι 
σχετικές θέσεις των αισθητήρων βάσει του IMU αναφοράς προσδιορίστηκαν σαφώς με τη 
διεξαγωγή μετρήσεων ακριβείας. Για τη συλλογή των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα 
χρησιμοποιήθηκαν οι  εφαρμογές SensorLog (iPhone) και IMU+GPS-Stream (HTC One S) 
για την καταγραφή των επιταχύνσεων με ρυθμό δειγματοληψίας 10 Hz και 65 Hz αντίστοιχα. 
Τηρήθηκε αρχείο καταγραφής των σεναρίων οδήγησης το οποίο παρουσιάζεται στον     
Πίνακα 2.  
 

 

 

Σχήμα 2: Διάταξη αισθητήρων καταγραφής κατά την πρώτη πειραματική εφαρμογή 

 
Πίνακας 2: Καταγραφή χαρακτηριστικών γεγονότων κατά την πρώτη πειραματική εφαρμογή 

 

Πείραμα NTUA-1 
χρόνος εκκίνησης

(h:m:s) 
χρόνος λήξης 

(h:m:s) 
διάρκεια 
(h:m:s)  

απομειωτήρας ταχύτητας 1 15:07:47 15:07:48 0:00:01 

απομειωτήρας ταχύτητας 2 15:07:59 15:08:00 0:00:01 

απομειωτήρας ταχύτητας 3 15:08:15 15:08:16 0:00:01 

απομειωτήρας ταχύτητας 4 15:08:28 15:08:29 0:00:01 

απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση 15:08:41 15:09:29 0:00:48 

ελιγμοί 15:10:33 15:11:00 0:00:27 

ανάβαση ράμπας εσωτερικού χώρου 15:12:32 15:12:43 0:00:11 

ανηφορικός δρόμος εξωτερικού χώρου 15:13:04 15:13:25 0:00:21 
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Σχήμα 3: Τροχιά κίνησης οχήματος δεύτερης πειραματικής εφαρμογής.  Η ποιότητα της λύσης 
εντοπισμού διαβαθμίζεται από υψηλή σε χαμηλή ως εξής (πράσινο-μπλε-μωβ-κόκκινο) 

 

 

 

Σχήμα 4: Διάταξη αισθητήρων καταγραφής κατά την δεύτερη πειραματική εφαρμογή 

 

Το δεύτερο πείραμα (NTUA-2) είχε ως στόχο τη συλλογή ενός σχετικά μεγαλύτερου όγκου 
δεδομένων, καθώς και της επεξεργασία επιπλέον δεδομένων καταγραφής όπως οι γωνιακές 
ταχύτητες που προκύπτουν από τα γυροσκόπια. Η τροχιά που πραγματοποιήθηκε 
περιλάμβανε ανεξάρτητα σενάρια, όπως για παράδειγμα την πραγματοποίηση ελιγμών 
στάθμευσης σε εξωτερικό και σε εσωτερικό περιβάλλον, την προσομοίωση επιθετικής 
οδήγησης και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και την κατάβαση και ανάβαση μίας 
ράμπας μέσα στο χώρο στάθμευσης. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην καταγραφή τροχιάς σε 
εσωτερικό χώρο για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να υλοποιηθεί το σενάριο 
εσωτερικού χώρου. Η συνολική διαδρομή έχει μήκος περίπου 4.4 km και διάρκεια  20 min. 
(Σχήμα 3). Επιπλέον του συστήματος NovAtel SPAN®, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 
GPS/IMU υψηλής ποιότητας XSENS MTi-G-700 με στόχο την εξαγωγή συνδυασμού 
καταγραφών επιταχύνσεων, γυροσκοπίων και προσανατολισμού με ρυθμό δειγματοληψίας 
400 Hz. Το MTi-G-700 τοποθετήθηκε στην ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε στο 
προκαταρκτικό πείραμα όπως είναι εμφανές στο πάνω αριστερά τμήμα του Σχήματος 4. Για 
την καταγραφή των δεδομένων των αδρανειακών αισθητήρων τoυ iPhone 5 αλλά και του 
HTC One S χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή SensorLog με ρυθμό δειγματοληψίας 10 Hz. Η 
καταγραφή των σεναρίων οδήγησης καταγράφηκε χειρωνακτικά και παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 3.  
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5. Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων  

Η ανάκτηση πρωτογενών δεδομένων από τους αισθητήρες πλοήγησης κινητών τηλεφώνων 
διαφορετικών χαρακτηριστικών δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Ο βασικός λόγος έγκειται 
στο γεγονός ότι τα δεδομένα περιλαμβάνουν πρωτογενείς παρατηρήσεις οι οποίες έχουν 
συλλεχθεί για διαφορετικά χρονικά διαστήματα και με διαφορετικούς ρυθμούς 
δειγματοληψίας. Επιπρόσθετα, η επίδοση των εφαρμογών συλλογής δεδομένων εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τα τεχνικά χαρακτηριστικά αφενός του κινητού τηλεφώνου (π.χ. CPU, 
μνήμη RAM, μέγεθος αποθηκευτικού χώρου κ.α.), αφετέρου του λειτουργικού συστήματος.  

 
Πίνακας 3: Καταγραφή χαρακτηριστικών γεγονότων κατά την πρώτη πειραματική εφαρμογή 

 

Πείραμα NTUA-2 χρόνος εκκίνησης
(h:m:s) 

χρόνος λήξης 
(h:m:s) 

διάρκεια
(h:m:s) 

παρκάρισμα σε εξωτερικό χώρο  15:21:41 15:21:59 0:00:18

ελιγμοί 15:21:59 15:22:42 0:00:43

απομειωτήρας ταχύτητας 1 15:22:43 15:22:44 0:00:01

απομειωτήρας ταχύτητας 2 15:22:57 15:22:58 0:00:01

απομειωτήρας ταχύτητας 3 15:23:17 15:23:18 0:00:01

απομειωτήρας ταχύτητας 4 15:23:33 15:23:35 0:00:02

είσοδος σε εσωτερικό χώρο και έξοδος 15:24:10 15:24:26 0:00:16

παρκάρισμα σε εξωτερικό χώρο (κτίριο διοίκησης) 15:24:32 15:24:58 0:00:26

είσοδος για παρκάρισμα σε εσωτερικό χώρο 15:25:03 -- -- 

παρκάρισμα σε εσωτερικό χώρο 15:25:11 15:25:35 0:00:24

ανάβαση ράμπας εσωτερικού χώρου 15:25:57 15:26:04 0:00:07

έξοδος σε εξωτερικό χώρο 15:26:04 -- -- 

αλληλουχία επιταχύνσεων και επιβραδύνσεων 15:27:14 15:28:38 0:01:24

κλειστή στροφή 15:28:38 15:28:41 0:00:03

είσοδος σε εσωτερικό χώρο για παρκάρισμα  15:29:09 -- -- 

παρκάρισμα σε εσωτερικό χώρο 15:29:30 15:29:49 0:00:19

ανάβαση ράμπας εσωτερικού χώρου 15:30:30 15:30:38 0:00:08

ελιγμοί σε εσωτερικό χώρο 15:31:12 15:31:24 0:00:12

ανάβαση ράμπας εσωτερικού χώρου 15:31:24 15:31:29 0:00:05

απομειωτήρας ταχύτητας 5 15:32:22 15:32:23 0:00:01

απομειωτήρας ταχύτητας 6 15:32:37 15:32:38 0:00:01

απομειωτήρας ταχύτητας 7 15:33:32 15:33:33 0:00:01

απομειωτήρας ταχύτητας 8 15:33:44 15:33:45 0:00:01

 

Επιπλέον, υπηρεσίες του χρήστη ή του λειτουργικού συστήματος οι οποίες εκτελούνται στο 
παρασκήνιο ενδέχεται να επιβαρύνουν την απόδοση του συστήματος και να επιφέρουν 
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προβλήματα χρονικής υστέρησης με σοβαρές συνέπειες, όπως προσωρινές διακοπές της 
ανταπόκρισης της εφαρμογής καταγραφής. Η υστέρηση στο επίπεδο της χρονικής σημείωσης 
(time tagging) των δεδομένων προκαλεί μεταθέσεις (drifts) οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν σημαντικά την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων σε μικροσκοπική κλίμακα 
όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά των κατανομών τους σε μακροσκοπικό επίπεδο. 
Συνεπώς, πριν από το στάδιο της ανάλυσης, επιβάλλεται να προηγηθεί επαναδειγματοληψία 
σε κοινή συχνότητα και συγχρονισμός των μετρήσεων σε κοινά χρονικά διαστήματα 
καταγραφής. Στην προκειμένη περίπτωση πραγματοποιήθηκε επαναδειγματοληψία όλων των 
συνόλων μετρήσεων στα 10Hz, τιμή η οποία αντιστοιχεί στη χαμηλότερη συχνότητα 
καταγραφής μεταξύ των δεκτών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα. Τέλος, προκειμένου 
να επιτευχθεί ο συγχρονισμός των δεδομένων και η απαλοιφή των ενδεχόμενων χρονικών 
μεταθέσεων, πραγματοποιήθηκε σύγκριση όλων των δεσμών με τη δέσμη αναφοράς του 
συστήματος αναφοράς NovAtel SPAN®. 

 

5.1 Μακροσκοπική ανάλυση δεδομένων 

Πείραμα NTUA-1: Το κανονικοποιημένο σύνολο δεδομένων αποτελείται από 7311 εγγραφές 
ανά αισθητήρα για χρονικό διάστημα 12 min (15:01:30–15:13:41).  Οι στατιστικοί δείκτες 
των επιταχύνσεων για κάθε συσκευή παρουσιάζονται στον Πίνακα 4α. Είναι εμφανές ότι 
υπάρχει καλή συμφωνία μεταξύ των καταγραφών των αισθητήρων. Ωστόσο, παρατηρείται 
μια σημαντική διαφορά (της τάξης του 132%) ανάμεσα στην τυπική απόκλιση του δείγματος 
του HTC One S (±1.35m/s2) και του SPAN (±0.58m/s2) στον κατακόρυφο άξονα. Από την 
ανάλυση της χρονοσειράς των επιταχύνσεων του HTC One S προκύπτουν ακραίες τιμές 
(κορυφές) σε ακανόνιστα διαστήματα και στις τρεις συνιστώσες.  Το φαινόμενο αυτό 
εμφανίζεται πιο έντονα στον κατακόρυφο άξονα (επιτάχυνση κατά τον άξονα Ζ ή z-acc) και 
συνεπώς συνεισφέρει περισσότερο στην αύξηση της τυπικής απόκλισης του δείγματος.  

 
Πίνακας 4: Στατιστικοί δείκτες δείγματος μετρήσεων (επιταχύνσεις και γωνιακές ταχύτητες) 

 

Σύστημα 
Πλοήγησης 

x-acc y-acc z-acc 

min max mean σ min max mean σ Min max mean σ 

Apple iPhone 5 -6.66 4.45 0.63 0.98 -6.31 8.48 0.14 1.18 -26.50 -4.71 -9.81 0.57

HTC One S -6.91 4.62 0.57 1.01 -5.89 5.90 -0.23 0.96 -15.24 0.00 -9.51 1.35

NovAtel SPAN -6.87 8.21 0.61 1.05 -6.58 7.24 -0.16 1.01 -16.80 -0.33 -9.77 0.58
(α) Μετρήσεις Επιταχύνσεων (m/s2) – Πείραμα NTUA1 

 

Σύστημα 
Πλοήγησης 

x-acc y-acc z-acc 

min max mean σ min max mean σ Min max mean σ 

Apple iPhone 5 -3.91 5.12 -0.28 0.72 -4.03 6.84 0.28 0.93 -13.12 -7.41 -9.88 0.32

HTC One S -4.90 6.97 0.13 0.77 -4.08 7.25 0.39 0.96 -14.46 -4.85 -9.73 0.39

NovAtel SPAN -6.26 7.26 -0.13 0.95 -4.68 7.46 0.21 1.00 -21.00 -3.12 -9.81 0.83
(β) Μετρήσεις Επιταχύνσεων (m/s2) – Πείραμα NTUA2 
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Σύστημα 
Πλοήγησης 

x-acc y-acc z-acc 

min max mean σ min max mean σ Min max mean σ 

Apple iPhone 5 -14.61 19.89 1.91 1.69 -10.24 15.32 -0.10 1.15 -38.27 41.31 -1.20 8.97

HTC One S -20.02 15.83 0.04 1.87 -15.40 14.18 0.03 1.32 -37.13 42.76 -0.15 9.05

NovAtel SPAN -24.73 21.38 -0.10 2.16 -20.36 18.83 0.01 2.07 -37.93 43.87 -0.13 9.17
(γ) Μετρήσεις Γωνιακής Ταχύτητας (deg/s) – Πείραμα NTUA2 

 

Ουσιαστικά η z-acc λαμβάνει στιγμιαία μία τιμή κοντά στο μηδέν και εν συνεχεία 
επανέρχεται στα κανονικό της επίπεδο. Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση 
του HTC One S και οφείλεται σε ζητήματα του λογισμικού καταγραφής δεδομένων. Το 
γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τα επόμενα πειράματα κατά τη διάρκεια των οποίων 
χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό λογισμικό οδηγώντας στην εξάλειψη του προβλήματος. 

Πείραμα NTUA-2: Πραγματοποιήθηκε συνολική καταγραφή 11951 εποχών ανά αισθητήρα 
για χρονικό διάστημα 20 min (18:16:50 – 18:36:45). Τα στατιστικά του δείγματος των 
δεδομένων επιτάχυνσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4β. Παρόμοια με το πείραμα NTUA-1, 
οι μετρήσεις των κινητών τηλεφώνων συμφωνούν σε γενικές γραμμές με το σύστημα 
NovAtel SPAN. Το HTC One S εμφανίζει πιο συνεπή συμπεριφορά σε σχέση με το 
προηγούμενο πείραμα η οποία οφείλεται στην αλλαγή του λογισμικού καταγραφής 
(SensorLog αντί IMU+GPS-Stream). Ένα βασικό στοιχείο το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί 
είναι η διαφορά (118%) της τυπικής απόκλισης της επιτάχυνσης z-acc μεταξύ του XSENS 
(±0.83m/s2) και του δείγματος αναφοράς (±0.38m/s2). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη 
δυνατότητα του XSENS να καταγράφει σε μεγαλύτερο εύρος επιταχύνσεων (±15g) σε σχέση 
με τους υπόλοιπους αισθητήρες (±5g). Εμφανής διαφορά της τάξης του 26% εμφανίζεται και 
στην συνιστώσα x-acc. 

Ο Πίνακας 4γ περιέχει τους αντίστοιχους στατιστικούς δείκτες των παρατηρήσεων γωνιακής 
ταχύτητας για όλες τις συσκευές. Όμοια με την περίπτωση των επιταχύνσεων, οι μετρήσεις 
γωνιακής ταχύτητας (gyro) των κινητών τηλεφώνων εμφανίζονται σε γενικές γραμμές να 
συμφωνούν με τα δεδομένα αναφοράς των αισθητήρων υψηλότερης ποιότητας (XSENS και 
SPAN). Το iPhone διαφέρει σημαντικά από το NovAtel SPAN όσον αφορά τη μέση τιμή των 
συνιστωσών x-gyro και z-gyro.  Ωστόσο στα επίπεδα των ελάχιστων/μέγιστων τιμών και των 
τυπικών αποκλίσεων δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει 
την ύπαρξη κάποιου σφάλματος η πηγή του οποίου δεν εντοπίστηκε.  

 

5.2 Ανάλυση χαρακτηριστικών περιορισμένων τμημάτων κίνησης 

Σε γενικές γραμμές, όλες οι συσκευές που έλαβαν μέρος στα πειράματα κατάφεραν να 
αναγνωρίσουν όλα τα γεγονότα.  Στο Σχήμα 5α παρουσιάζεται απόσπασμα της επιτάχυνσης 
z-acc για όλες τους αισθητήρες στα πλαίσια αξιολόγησης της δυνατότητας των κινητών 
τηλεφώνων να αναγνωρίζουν απομειωτές ταχύτητας (speed bumps). Η χρονικές στιγμές κατά 
τις οποίες το όχημα διήλθε πάνω από τους απομειωτές ταχύτητας επισημαίνονται με το 
κόκκινο πλαίσιο. Οι μεταβολές στην επιτάχυνση του οχήματος στις δεδομένες χρονικές 
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θέσεις έχουν απότομο χαρακτήρα και παρατηρούνται και για τις 4 συσκευές. Η ύπαρξη 
υπερβολικού θορύβου στην περίπτωση του NovAtel SPAN οφείλεται στην καταγραφή μη-
εξομαλυμένων παρατηρήσεων. 

Στα πλαίσια της ανάλυσης οδικών σεναρίων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος μελετήθηκαν (Σχήμα 
5β) οι περιπτώσεις μίας απότομης στροφής (περιοχή 3) και δύο αναστροφών (U-turn – 
περιοχές 1 & 2). Οι τελευταίες οδηγήθηκαν επιτηδευμένα σε διαφορετικές ταχύτητες. Η 
ταχύτητα του οχήματος κατά τη διαγραφή της πρώτης αναστροφής (περιοχή 1) είναι 
υψηλότερη σε σχέση την δεύτερη περίπτωση (περιοχή 2). Από το Σχήμα 5β γίνεται εμφανές 
ότι όλες οι συσκευές πέτυχαν ξεκάθαρη αναγνώριση των γεγονότων. Το χρονικό διάστημα 
διάρκειας της πρώτης μανούβρας είναι σημαντικά μικρότερο από την δεύτερη αναστροφή, 
υποδεικνύοντας ταχεία αλλαγή στην συνιστώσα z-gyro, δηλαδή τη μεταβολή της γωνιακής 
ταχύτητας κατά τον άξονα z που υποδεικνύει τη μεταβολή της διεύθυνσης (heading) του 
οχήματος.  

 

 
(α) Πείραμα NTUA-1: Ενδεικτικό παράδειγμα ανίχνευσης απομειωτών ταχύτητας με βάση μετρήσεις 
επιτάχυνσης κατά τον άξονα z (z-acc). Οι ακραίες τιμές (κορυφές) που εμφανίζονται στο τελευταίο 

υπο-διάγραμμα (HTC One S) οφείλονται σε πρόβλημα του λογισμικού καταγραφής. Το εν λόγω 
ζήτημα διορθώθηκε κατά τη διεξαγωγή του πειράματος NTUA-2. 

 

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια μίας αναστροφής η διεύθυνση μεταβάλλεται κατά 180°. 
Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται από την μεταβολή του προσήμου της γωνιακής ταχύτητας 
από θετικό σε αρνητικό (περιοχή 1) και αντίθετα (περιοχή 2). 

Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και στην περίπτωση της απότομης στροφής 
(περιοχή 3). Η αναγνώριση της μεταβολής διεύθυνσης από όλες τις συσκευές είναι ξεκάθαρη 
τόσο σε διάρκεια όσο και σε μέτρο (max: ~30deg/s).  
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(β) Πείραμα NTUA-2: Απεικόνιση τμήματος μετρήσεων γωνιακής ταχύτητας κατά τον άξονα  z (z-

gyro) και αναγνώριση αναστροφών και απότομης στροφής. 

 

Σχήμα 4: Απεικόνιση και ερμηνεία δεδομένων αισθητήρων 

 

4. Σύνοψη και Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η δυνατότητα χρήσης έξυπνων κινητών τηλεφώνων 
τελευταίας γενιάς σε εφαρμογές πλοήγησης οχημάτων σε υβριδικούς (ανοικτούς / κλειστούς) 
χώρους. Συγκεκριμένα, δύο συσκευές και δύο ολοκληρωμένα συστήματα GPS/INS 
διαφορετικής κατηγορίας χρησιμοποιήθηκαν κατά διάρκεια δύο πειραμάτων προκειμένου να 
διαπιστωθεί η επίδοσή τους αφενός στο επίπεδο του εντοπισμού και των κινηματικών 
χαρακτηριστικών των οχημάτων και αφετέρου στην αναγνώριση στοιχείων (π.χ. απότομες 
στροφές, αναστροφές, κ.α.) κατά την κίνηση οχημάτων σε χώρους στάθμευσης ή υποδομές 
τροφοδοσίας και εν γένει κινήσεις που υπόκεινται σε γεωμετρικούς περιορισμούς. Στα 
πλαίσια της εργασίας έγινε προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων επιταχύνσεων και μεταβολών 
της γωνιακής ταχύτητας, όπως καταγράφηκαν από τις αδρανειακές διατάξεις των 
συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 
έδειξαν ότι όλες οι σύγχρονες συσκευές κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα οδικά στοιχεία 
μελέτης, εμφανίζοντας τιμές ανάλογες με τα δεδομένα αναφοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
εμφανίστηκαν αποκλίσεις οι οποίες οφείλονταν είτε σε εξωγενείς παράγοντες όπως π.χ. 
αστοχίες του λογισμικού καταγραφής, είτε σε ενδογενείς παράγοντες όπως ο αυξημένος 
θόρυβος των μετρήσεων λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών (π.χ. εύρος καταγραφής 
επιτάχυνσης) των αισθητήρων που χρησιμοποιήθηκαν. Από τη μελέτη προέκυψαν 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα έχουν 
ουσιαστικές δυνατότητες αξιοποίησης τους στην περιγραφή οδικών συμπεριφορών και κατ’ 
επέκταση συνεισφοράς σε μελέτες συγκοινωνιακής τεχνικής και συστημάτων ITS.  
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