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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα ΣΣΥΟ (Σύγχρονα Συστήµατα Υποστήριξης Οδηγού) αποτελούν µία νέα
τεχνολογική καινοτοµία στα οδικά δίκτυα, µε κύριο σκοπό την αναβάθµιση του
επιπέδου ασφάλειας και άνεσης του οδηγού. Ωστόσο, αν και καταρχήν αναµένονται
θετικές επιδράσεις από τη χρήση τους, η µαζική εισαγωγή των διαφόρων τύπων τους
στα δίκτυα θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο µετά από ενδελεχή αξιολόγησή τους
ως προς παράγοντες όπως η ασφάλεια, η άνεση, η χρηστικότητα, οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στην κυκλοφορία κλπ.
Το παρόν σύγγραµµα ασχολείται µε το πεδίο της εν λόγω αξιολόγησης. Ειδικότερα,
στο Κεφάλαιο 1 λαµβάνει χώρα µία σύντοµη ανασκόπηση των διαφόρων τύπων
ΣΣΥΟ, µε σκοπό την ενηµέρωση και κατατόπιση του αναγνώστη σχετικά µε τα είδη
και τις λειτουργίες των εν λόγω συστηµάτων.
Στο Κεφάλαιο 2, που αποτελεί τον πυρήνα του παρόντος, παρατίθενται όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες κατηγορίες αξιολόγησης, τα
κριτήρια, τους δείκτες ποσοτικοποίησής τους και τις µεθόδους µέτρησής τους, και
εξετάζονται περαιτέρω οι κατηγορίες της τεχνικής αξιολόγησης, της αξιολόγησης ως
προς ασφάλεια και αποδοχή από τους χρήστες, καθώς και της αξιολόγησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην κυκλοφορία. Επίσης, παρατίθενται ορισµένα
στοιχεία σχετικά µε τις πιλοτικές δοκιµές, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
σχεδόν κάθε διαδικασίας αξιολόγησης ΣΣΥΟ, και παρουσιάζεται η ολοκληρωµένη
µεθοδολογία αξιολόγησης του ερευνητικού προγράµµατος ADVISORS.
Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται µία σειρά από παραδείγµατα πιλοτικών δοκιµών, µε
σκοπό την ενηµέρωση του αναγνώστη σχετικά µε τις διαδικασίες, το δείγµα
συµµετεχόντων, το περιβάλλον οδήγησης, το σχεδιασµό και την υλοποίηση των εν
λόγω πειραµατικών δοκιµών αξιολόγησης.
Τέλος, στο Παράρτηµα παρατίθεται µία σειρά από ερωτηµατολόγια και κλίµακες
µέτρησης διαφόρων µεγεθών που συναντώνται αρκετά συχνά στις διάφορες έρευνες
αξιολόγησης ΣΣΥΟ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γνωστό ότι µία από τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του αυτοκινήτου, και δη στα δίκτυα µεταφορών, συντελείται µε την ανάπτυξη των Σύγχρονων
Συστηµάτων Υποστήριξης Οδηγού, ή, όπως είναι ευρύτερα γνωστά, ΣΣΥΟ. Η
υλοποίηση των εν λόγω συστηµάτων, που έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εµφάνισή
τους και αναµένεται να αποτελούν πλέον κοινό τόπο σε µερικά χρόνια, ξεκίνησε µε
σκοπό την υποβοήθηση του οδηγού στο αυτό καθ’ εαυτό πολυσύνθετο και απαιτητικό
έργο της οδήγησης, και ολοκληρώνεται µε τη χρησιµοποίησή τους σε ευρύτερης
κλίµακας εφαρµογές, όπως η παρακολούθηση στόλου και η διαχείριση των
συγκοινωνιακών δικτύων.
Από µία πρώτη και γρήγορη οπτική θεώρηση, κανείς θα µπορούσε εύκολα να
ισχυριστεί ότι η εισαγωγή των ΣΣΥΟ, µε τις συγκεκριµένες τους εφαρµογές και την
αξιοποίηση της τεχνολογικής αιχµής, αναµένεται να προκαλέσει µία πραγµατική
επανάσταση, αναβαθµίζοντας πρωτίστως το επίπεδο οδικής ασφάλειας και κατά
δεύτερο λόγο την άνεση του οδηγού. Ωστόσο, εµβαθύνοντας στην πρακτική της
εφαρµογής τους, ανακύπτουν ορισµένες σοβαρές αντιρρήσεις. ∆εδοµένης και της
αναµενόµενης ευρέως βαθµού διείσδυσής τους στα οδικά δίκτυα, εύλογα θα
µπορούσε να αναρωτηθεί κανείς πρώτα από όλα για τις επιπτώσεις της εφαρµογής
των ΣΣΥΟ στην ασφάλεια και στο φυσικό περιβάλλον του υπό ενιαία θεώρηση
συστήµατος µεταφορών, τη στιγµή που αναµένεται να επιβληθεί ουσιαστικά ένας
νέος τρόπος αυτοκίνησης. Επίσης, κατά µία πιο απτή θεώρηση, είναι άγνωστη η
επιρροή της λειτουργίας ενός ΣΣΥΟ στην αύξηση του φόρτου εργασίας του οδηγού,
ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου αποδεδειγµένα τα ΣΣΥΟ δεν είναι σε θέση να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά δύσκολες καταστάσεις, ή και προκαλούν κωλύµατα,
ενώ το πεδίο λειτουργίας τους περιορίζεται υπό συγκεκριµένες συνθήκες του περιβάλλοντος της οδού. Ακόµη, είναι δυνατόν να ανακύψουν αµφιβολίες σχετικά µε το
κατά πόσο οι άµεσες επεµβάσεις στην κίνηση του οχήµατος προκαλούν σύγχυση, ή
είναι απλώς εκ των προτέρων µη αποδεκτές. Τέλος, ο µεγαλύτερος φόβος αφορά ίσως
την κατάληξη σε µία κατάσταση όπου ολόκληρη η στρατιά των οδηγών θα έχει
καταντήσει ένα παθητικό ανδρείκελο, επαφιόµενο ολοκληρωτικά στη λειτουργία του
«πανέξυπνου» συστήµατος και επαναπαυµένο στην ιδέα ότι στη χειρότερη περίπτωση
το σύστηµα θα αποσοβήσει µόνο του πάση θυσία το ατύχηµα.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν απλά παραδείγµατα που δείχνουν ότι τελικά
είναι αυτή ακριβώς η επανάσταση των ΣΣΥΟ που αλλάζει το τοπίο και επιβάλλει µία
νέα πραγµατικότητα, όπου τόσο η άµεση εικόνα, όσο και οι παράπλευρες επιπτώσεις,
δεν είναι και τόσο αυτονόητα. Η δε αξιοποίηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας
οδηγεί και αυτή µε τη σειρά της στη, γνωστή και µοντέρνα πια, κρίση του
φαινοµένου της τεχνολογίας, µε την αµφισβήτηση του ρόλου και της φιλοσοφίας της
σε έναν κόσµο που κινδυνεύει να βασιστεί ολοκληρωτικά επάνω σε αυτήν.
Η απάντηση στα ως άνω προβλήµατα του σύγχρονου τεχνολογικού γίγνεσθαι
δίνεται µε την ανάπτυξη της λογικής της επονοµαζόµενης Βιώσιµης ή Αειφόρου
Ανάπτυξης, όπου η τεχνική και τεχνολογική εξέλιξη διαπνέονται από τη φιλοσοφία
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διαχείρισης µε κέντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και µε την αποτίµηση
κάθε νέας τεχνολογίας ως προς τον πραγµατικό ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίζει κάθε φορά. Μοιραία, κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει και τα Σύγχρονα
Συστήµατα Υποστήριξης Οδηγού, ως µία επανάσταση που αλλάζει το τοπίο στο
πεδίο της και που φέρνει την τεχνολογία στη λεπτή θέση της υποβοήθησης έως και
υποκατάστασης του ανθρώπου για λογαριασµό του ίδιου του ανθρώπου, να
αναπτυχθούν µέσα από την ίδια ακριβώς φιλοσοφία θεώρησης.
Η συγκεκριµένη θεώρηση της υλοποίησης των ΣΣΥΟ θα µπορούσε κανείς να
διακρίνει ότι δύναται να µεριστεί σε επιµέρους άξονες, οι οποίοι αφορούν στο
περιβάλλον και στην ενέργεια, στην ποιότητα του µεταφορικού δικτύου, στους
χρήστες και σε όλους όσοι εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε την εφαρµογή των
ΣΣΥΟ, καθώς και στην κοινωνία ως σύνολο. Έτσι, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
πραγµατικές ανάγκες, ευαισθησίες και τα χαρακτηριστικά όλων των προαναφερθέντων «παικτών», οι βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες επιπτώσεις και ωφέλειες των
υπό εξέταση συστηµάτων επάνω τους, οι συσχετισµοί και οι συγκρούσεις µεταξύ
τους, καθώς και το βάρος µε το οποίο υπεισέρχεται ο ρόλος κάθε ενός από αυτούς
στην όλη διαδικασία, σε συνάρτηση πάντοτε µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και
τη βασική φιλοσοφία ανάπτυξης κάθε συστήµατος σε κάθε κράτος1. Όλες αυτές οι
θεωρήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε διάφορες στρατηγικές, µεθόδους και
τεχνικές.
Το παρόν σύγγραµµα πραγµατεύεται το αντικείµενο της Αξιολόγησης των
Σύγχρονων Συστηµάτων Υποστήριξης Οδηγού. Όπως µαρτυράει και η ετυµολογία
του όρου, η Αξιολόγηση των ΣΣΥΟ αναφέρεται στην αποτίµηση της αξίας διαφόρων
παραµέτρων του πεδίου λειτουργίας και του ρόλου των εν λόγω συστηµάτων,
αποτελεί δε µία από τις τεχνικές στα πλαίσια της προαναφερθείσας φιλοσοφίας
ανάπτυξής τους. Με τη βοήθεια της διαδικασίας Αξιολόγησης είναι δυνατόν να
διερευνηθεί η τεχνική απόδοση των ΣΣΥΟ, να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις στην οδική
ασφάλεια, στο περιβάλλον και στην απόδοση και λειτουργία του οδικού δικτύου, να
διαπιστωθεί ο βαθµός αποδοχής και κάλυψης των επιθυµιών των χρηστών, να
αναλυθεί η επίδραση στις εκάστοτε κοινωνικές επιταγές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Αξιολόγηση αποτελεί µία διαδικασία που µπορεί
και πρέπει να λαµβάνει χώρα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας των
ΣΣΥΟ. Ήτοι, ξεκινώντας από τη φάση σχεδιασµού τους, ώστε να αποκρυσταλλώνεται η εικόνα των απαιτήσεων και επιθυµιών των «παικτών» που αναφέρθηκαν
παραπάνω και να καθορίζονται εκ των προτέρων οι βασικές αρχές λειτουργίας του
εκάστοτε υπό εξέταση συστήµατος, συνεχίζοντας κατά τη διάρκεια ανάπτυξής τους,
ώστε να ελέγχεται η σύµπτωση ή απόκλιση από την προδιαγεγραµµένη πορεία και να
διορθώνονται ή επανακαθορίζονται τα χαρακτηριστικά του συστήµατος, και, βέβαια,
µε την ολοκλήρωση κατά το στάδιο της λειτουργίας σε επίπεδο αγοράς, για την παρακολούθηση και εκτίµηση σε πραγµατικό χρόνο και υπό πραγµατικές συνθήκες του
επιτευχθέντος επιπέδου και την αναπροσαρµογή των µελλοντικών στόχων.
Ειδικότερα όσον αφορά στο ανά χείρας, που πραγµατοποιεί µία σύντοµη αλλά
ουσιώδη περιγραφή των διαφόρων παραµέτρων του πεδίου αξιολόγησης των ΣΣΥΟ,
παρατίθενται τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης, δείκτες και µέθοδοι µέτρησής τους
που είναι δυνατόν να συναντηθούν ανά κατηγορία αξιολόγησης, γίνεται µία αναφορά
στις διαδικασίες σχεδιασµού των πιλοτικών δοκιµών αξιολόγησης, και περιγράφεται
1

Για παράδειγµα, στη Σουηδία βασικός λόγος ανάπτυξης των ΣΣΥΟ είναι η οδική ασφάλεια
µέσω του «Οράµατος Μηδέν», ενώ σε κάποια άλλη περίπτωση, όπου κυριαρχούν προβλήµατα
συµφόρησης του οδικού δικτύου, µπορεί να ενδιαφέρει η ανάπτυξη µε σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής και την αναβάθµιση των δυνατοτήτων διαχείρισης του δικτύου.
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η πρότυπη ολοκληρωµένη µεθοδολογία αξιολόγησης του ερευνητικού προγράµµατος
ADVISORS. Η εν λόγω µεθοδολογία θέτει την αξιολόγηση ως µέρος της
ολοκληρωµένης διαδικασίας σχεδιασµού και υλοποίησης ενός ΣΣΥΟ, ξεκινώντας
από τη διερεύνηση των αναγκών των διαφόρων «παικτών», και καταλήγοντας στις
στρατηγικές υλοποίησης, κάτι που αποτελεί και την πεµπτουσία της φιλοσοφίας
αξιολόγησης σύµφωνα και µε τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω. Επίσης, παρατίθεται
µία σειρά από παραδείγµατα πιλοτικών δοκιµών αξιολόγησης που έχουν πραγµατοποιηθεί, για την κατανόηση της σηµασίας τους και των διαδικασιών που λαµβάνουν
χώρα για την υλοποίησή τους, ενώ, τέλος, δίνεται και µία σειρά από ερωτηµατολόγια
και κλίµακες µέτρησης που συναντώνται συχνά στις διαδικασίες αξιολόγησης των
ΣΣΥΟ.
Για τη συγγραφή του παρόντος χρησιµοποιήθηκε ως αποκλειστική πηγή το
διαδίκτυο, καθώς έτσι δόθηκε η ευκαιρία για εύρεση εκτεταµένου όγκου πληροφοριών, και από πολλαπλές επιµέρους πηγές. Ειδικότερα, αξιοποιήθηκαν τα έγγραφα
και οι ιστοσελίδες των δικτυακών τόπων των ερευνητικών προγραµµάτων
ADVISORS, STARDUST, AWAKE, GADGET, EVSC, INFATI, καθώς και διαφόρων λοιπών πιλοτικών δοκιµών, όπως της γαλλικής LAVIA και της σουηδικής
δοκιµής του συστήµατος ISA2. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των εν λόγω δικτυακών τόπων δεν είχε ελεύθερα διαθέσιµες όλες τις
έγγραφες αναφορές, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εύρεση ορισµένων
ενδιαφερόντων στοιχείων, όπως αυτά που αφορούν στη συλλογή δεδοµένων των
δοκιµών και τη στατιστική ανάλυσή τους.

2

Η εύρεση των εν λόγω ιστοσελίδων πραγµατοποιήθηκε κατά κύριο λόγο µέσα από διαδοχικούς δεσµούς άλλων ιστοσελίδων σχετικών µε τα ΣΣΥΟ, καθώς η αναζήτηση από τις σχετικές
µηχανές ήταν πρακτικά αδύνατον να οδηγήσει σε σοβαρά αποτελέσµατα, ακόµη και µε εξαιρετικά
λεπτές αναζητήσεις, µε πολλαπλές λέξεις-κλειδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι όροι “ADAS” και
“evaluation” συναντώνται σε πληθώρα επιστηµονικών πεδίων, όπως η κτηνιατρική, η γεωπονία, το
περιβάλλον κλπ., όπου το πλήθος των σχετικών ιστοσελίδων είναι πολύ µεγαλύτερο σε σχέση από το
αντίστοιχο των ΣΣΥΟ για τις εν λόγω λέξεις-κλειδιά. Ο δε µεγαλύτερος αριθµός αποτελεσµάτων
σχετικά µε τα ΣΣΥΟ, οδηγούσε σε ιστοσελίδες µε πολύ γενικές πληροφορίες σχετικά µε αξιολόγηση,
µη αξιοποιήσιµες για τις ανάγκες του παρόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙ∆Η ΣΣΥΟ

1.1 Γενικά
Ως ΣΣΥΟ (Σύγχρονα Συστήµατα Υποστήριξης Οδηγού) ή ADAS (Advanced
Driver Assistance Systems) ορίζονται τα συστήµατα εκείνα τα οποία παρέχουν στον
οδηγό χρήσιµες πληροφορίες ή υπηρεσίες κατά τη διαδροµή του, τη στιγµή που αυτός
βρίσκεται µέσα στο όχηµα. Μπορούν να διακριθούν σε συστήµατα εντός του
οχήµατος και επί της οδού, όµως αντικείµενο µελέτης του παρόντος συγγράµµατος
αποτελεί η πρώτη κατηγορία.
Τα ΣΣΥΟ έχουν ως κύριους, αλλά όχι µοναδικούς, στόχους τη βελτίωση της
ασφάλειας και της άνεσης του οδηγού. Μπορούν να διακριθούν σε:
•
•
•
•

Συστήµατα που βελτιώνουν την αντίληψη του οδηγού σε σχέση µε τον
περιβάλλοντα χώρο
Συστήµατα που υποβοηθούν συγκεκριµένες κινήσεις, όπως προσπέρασµα ή
ανίχνευση εµποδίου ή πεζού στον δρόµο, ώστε να υπάρχει αποτελεσµατικότερη αντίδραση από τον οδηγό
Συστήµατα για αποφυγή επερχόµενων συγκρούσεων, όπως µετωπικές
συγκρούσεις ή συγκρούσεις κατά την αλλαγή λωρίδας
Συστήµατα που προσαρµόζουν την ταχύτητα του οχήµατος σύµφωνα µε τα
ανώτατα όρια της οδού ή την κατάσταση της κυκλοφορίας

Λαµβάνοντας σαν σηµείο αναφοράς το χρονικό σηµείο µίας σύγκρουσης, τα
ΣΣΥΟ µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που παρέχουν πληροφόρηση και
υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από αυτήν. Με βάση αυτόν το διαχωρισµό
θα αναφερθούν επιγραµµατικά τα υπάρχοντα ΣΣΥΟ.

1.2 Λειτουργία πριν από τη σύγκρουση
1.2.1 Συστήµατα Πλοήγησης και Ολοκληρωµένα Συστήµατα Πλοήγησης
Είναι συστήµατα που τοποθετούνται επί του οχήµατος και έχουν σκοπό την
πληροφόρηση του οδηγού για τη θέση του οχήµατος στο δίκτυο και τη διαδροµή που
ακολουθεί, καθώς επίσης και την υπόδειξη του βέλτιστου δροµολογίου. Τα πιο
προχωρηµένα συστήµατα είναι δυναµικά και µπορούν να πληροφορούν ανάλογα µε
τις αλλαγές της κατάστασης στο δίκτυο. Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Πλοήγησης,
πέρα από την ενηµέρωση και προειδοποίηση για πιθανά επικίνδυνα σηµεία της οδού,
υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, άµεσο κίνδυνο σύγκρουσης και ανεπαρκή απόσταση
από το προπορευόµενο όχηµα, µπορεί να εκτελεί και κάποιες ενέργειες αυτόµατα, για
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
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1.2.2 Συστήµατα παρακολούθησης κατάστασης οδηγού (DMS)
Αυτά είναι τα συστήµατα όπου ο οδηγός παρακολουθείται µέσω κάµερας ή
άλλων διατάξεων, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται όσον αναφορά την υγεία
και την ενάργειά του. Το σύστηµα εντοπίζει ενδεχόµενο πρόβληµα του οδηγού και
τον ειδοποιεί για την κατάσταση του, ώστε αυτός να λάβει τα κατάλληλα µέτρα.
Τέτοια συστήµατα είναι προφανές πως θα µπορούσαν να είναι πολύ χρήσιµα σε
επαγγελµατίες οδηγούς που περνούν πολλές ώρες στο όχηµα.
1.2.3 Συστήµατα παρακολούθησης κατάστασης και προσαρµογής του οχήµατος
Τα συστήµατα της πρώτης κατηγορίας αποτελούν διατάξεις που παρακολουθούν διάφορα χαρακτηριστικά και λειτουργίες του οχήµατος, συµπληρώνοντας το
πεδίο των ήδη υπαρχόντων δεικτών και µετρητών που ενηµερώνουν τον οδηγό για
την κατάσταση και τα τυχόν προβλήµατα του οχήµατος. Η δεύτερη κατηγορία
αποτελείται από συστήµατα προσαρµογής του οχήµατος στα χαρακτηριστικά του
οδηγού, µέσω ειδικής κάρτας καταγραφής. Η κάρτα εισάγεται κάθε φορά που αλλάζει
ο οδηγός σε ένα όχηµα που χρησιµοποιείται από κοινού από διάφορους χρήστες.
1.2.4 Συστήµατα υποστήριξης κατά το διαµήκη άξονα
Οι βασικότεροι εκπρόσωποι της εν λόγω κατηγορίας είναι τα συστήµατα ISA
(Intelligent Speed Adaptation) και ACC (Adaptive Cruise Control)-Stop & Go. Το
πρώτο αφορά στην ταχύτητα του οχήµατος, έχοντας τη δυνατότητα υπόδειξής της σε
σχέση µε το τρέχον όριο ή την υπάρχουσα κατάσταση της οδού, ενώ σε περίπτωση
υπέρβασης µπορεί και να επέµβει σε αυτήν µε λειτουργίες αυτόµατης πέδησης. Το
ACC-Stop & Go αποτελεί ένα σύστηµα προσαρµογής και διατήρησης της ταχύτητας,
ώστε να εξασφαλίζεται µία σχετική απόσταση ασφάλειας από τα προπορευόµενα
οχήµατα.
1.2.5 Συστήµατα υποστήριξης κατά τον εγκάρσιο άξονα
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν συστήµατα που αφορούν τα προβλήµατα
που µπορεί να αντιµετωπίσει ο οδηγός σε ενέργειες κατά τον εγκάρσιο άξονα της
οδού. Τέτοια είναι συστήµατα που διατηρούν τη θέση του οχήµατος στη λωρίδα,
ειδοποιούν τον οδηγό για επερχόµενη κλειστή στροφή που µπορεί να προκαλέσει
απόκλιση του οχήµατος από την πορεία του, συστήµατα ειδοποίησης υπάρχοντος
εµποδίου στα πλάγια του οχήµατος και κινδύνου ατυχήµατος κατά την αλλαγή
λωρίδας, όπως επίσης και συστήµατα που εντοπίζουν τα τυφλά σηµεία γύρω από το
όχηµα, βελτιώνοντας την αντίληψη του οδηγού σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο.
1.2.6 Συστήµατα γενικού ελέγχου
Στην εν λόγω κατηγορία ανήκουν τα συστήµατα αυτόµατης οδήγησης µίας
αλυσίδας δύο ή περισσότερων οχηµάτων, συνήθως φορτηγών, όπου στο πρώτο από
αυτά υπάρχει οδηγός και τα υπόλοιπα, ηλεκτρονικά συζευγµένα, κινούνται αυτόµατα.
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται, επίσης, και συστήµατα υποστήριξης του
οδηγού κατά την προσπέραση, δίνοντάς του τις απαραίτητες πληροφορίες για την
κατάσταση πίσω και στα πλάγια του οχήµατος.
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1.2.7 Συστήµατα αποφυγής συγκρούσεων
Τα εν λόγω συστήµατα ανιχνεύουν καταστάσεις που µπορούν να οδηγήσουν
σε συγκρούσεις, όπως σε διασταυρώσεις και σιδηροδροµικές γραµµές, ή σε ατυχήµατα µε πεζούς και ξαφνικά εµπόδια. Τα συστήµατα αυτά ειδοποιούν τον οδηγό, ενώ
κατά περίπτωση µπορούν και να επέµβουν αυτόνοµα στο όχηµα, προς αποφυγή του
ατυχήµατος.
1.2.8 Συστήµατα βελτίωσης αντίληψης του χώρου
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν συστήµατα που παρέχουν στον οδηγό µία
βελτιωµένη άποψη της περιβάλλουσας κατάστασης. Υπάρχουν συστήµατα που βελτιώνουν την ορατότητα του οδηγού σε δυσµενείς καταστάσεις καιρού και φωτισµού,
που ανιχνεύουν τυφλά σηµεία γύρω από το όχηµα, ενώ υπάρχουν και ηλεκτρονικοί
καθρέφτες βασισµένοι σε κάµερες και ραντάρ, καθώς και δυνατότητες υποβοήθησης
για όπισθεν πορεία και παρκάρισµα.
1.2.9 Συστήµατα επικοινωνίας µηχανήµατος-οδηγού
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν συστήµατα που αφορούν σε αυτόµατες
συναλλαγές, όπως σε διόδια, καθώς και συστήµατα ενηµέρωσης του οδηγού για
συνθήκες κίνησης επί της οδού. Επίσης, εντός του οχήµατος τα συστήµατα αυτής της
κατηγορίας που απαντώνται είναι αυτά της αναγνώρισης του οδηγού από το όχηµα,
όπως και τροποποίησης σε διάφορες λειτουργίες του οχήµατος, ώστε οι τελευταίες να
µπορούν να γίνονται αυτόµατα, χωρίς να απαιτείται η απόσπαση της προσοχής του
οδηγού από το δρόµο και το τιµόνι.

1.3 Λειτουργίες κατά τη σύγκρουση
Τα εν λόγω συστήµατα αφορούν κυρίως σε πιο έξυπνες αντιδράσεις από το
όχηµα κατά τη διάρκεια ενδεχόµενης σύγκρουσης, εκτιµώντας τη σοβαρότητα της
σύγκρουσης και ελέγχοντας ανάλογα διάφορες ενέργειες του οχήµατος. Επίσης,
µπορούν να διαπιστώνουν τις συνθήκες του οχήµατος αναφορικά µε τους επιβάτες,
ανοίγοντας, για παράδειγµα, µόνο τους απαραίτητους αερόσακους.

1.4 Λειτουργίες µετά από τη σύγκρουση
Τέτοια συστήµατα έχουν να κάνουν µε την αυτόµατη ειδοποίηση των
αρµόδιων φορέων για το ατύχηµα που έχει λάβει χώρα. Πολλά τέτοια συστήµατα
µελετώνται από τις κατασκευάστριες εταιρίες και χρησιµοποιούν την τηλεµατική και
άλλες τεχνολογίες, όπως το τηλέφωνο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο άµεση η
ενηµέρωση και εντοπισµός του ατυχήµατος για γρήγορη επέµβαση.

1.5 Σύνοψη
Όπως γίνεται αντιληπτό, τα ΣΣΥΟ που υπάρχουν ή ερευνώνται καλύπτουν
ένα πολύ ευρύ φάσµα λειτουργιών µε φιλόδοξες βλέψεις. Το ερώτηµα είναι κατά
14
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πόσο τα συστήµατα αυτά είναι αξιόπιστα και µπορεί ο κάθε οδηγός να βασιστεί σε
αυτά και να τα εµπιστευτεί. Γι’ αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ΣΣΥΟ
ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι αφορά στην αξιολόγηση του κάθε συστήµατος και στο
κατά πόσο η αγορά είναι διατεθειµένη να τα αποδεχθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΣΥΟ

2.1 Εισαγωγή – Κατηγορίες αξιολόγησης
Η αξιολόγηση αποτελεί ένα ουσιώδες και καθοριστικό στάδιο κατά την
ανάπτυξη οποιουδήποτε συστήµατος ή υπηρεσίας, καθώς επιτρέπει τον έλεγχο του
προκαθορισµένου χαρακτήρα και των στόχων που τέθηκαν εξ αρχής. Έτσι, κατά τον
ίδιο τρόπο και στην περίπτωση των Σύγχρονων Συστηµάτων Υποστήριξης Οδηγού η
αξιολόγηση καθίσταται µία αναπόδραστη διεργασία, δεδοµένου και του λεπτού
ρόλου που αναµένεται να διαδραµατίσει η εισαγωγή τους στα οδικά δίκτυα.
Όπως αναπτύχθηκε και στην Εισαγωγή, η αξιολόγηση ενός ΣΣΥΟ αποτελεί
µία διαδικασία εκτίµησης του ρόλου και των επιπτώσεων της λειτουργίας του, καθώς
και της εικόνας που αντιλαµβάνονται οι εµπλεκόµενοι σε αυτήν. Καθώς υφίσταται
ένα µεγάλο εύρος αντίστοιχων παραγόντων που χρίζουν αξιολόγησης, είναι αναγκαία
η υιοθέτηση και διακριτοποίηση µίας σειράς κριτηρίων και δεικτών που επιτρέπουν
την ποσοτική αποτίµηση της λειτουργίας του υπό εξέταση ΣΣΥΟ, ώστε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης να είναι πάντοτε χρηστικά και άµεσα συγκρίσιµα, αν και δεν
αποκλείεται και η χρήση ποιοτικών κριτηρίων.
Για την εξασφάλιση της πλήρους κάλυψης των επιθυµητών στόχων από τα
κριτήρια που τίθενται κάθε φορά, θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι οι θεµελιώδεις κατηγορίες αξιολόγησης, από τις οποίες εξαρτώνται τα κριτήρια, µπορούν
να διακριθούν στις εξής:
•
•
•
•
•
•

Τεχνική αξιολόγηση: Απόδοση και αξιοπιστία συστήµατος
Αξιολόγηση επιπτώσεων: Επιπτώσεις σε ασφάλεια, περιβάλλον, απόδοση
δικτύου, οδική συµπεριφορά, κατανοµή κατά µέσο
Αξιολόγηση αποδοχής από χρήστες: Απόψεις χρηστών, προτιµήσεις τους και
διάθεσή τους για πληρωµή
Κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση: Κόστος και ωφέλειες για την κοινωνία,
από την υλοποίηση του συστήµατος
Αξιολόγηση αγοράς: Ζήτηση και προσφορά
Οικονοµική αξιολόγηση: Κόστος και απόδοση επένδυσης

Ειδικότερα, η τεχνική αξιολόγηση έχει ως σκοπό την εξακρίβωση του κατά
πόσο πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τον καθορισµό της βέλτιστης
τεχνικής λύσης για το σύστηµα. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων αναφέρεται στη
µέτρηση ή εκτίµηση των επιπτώσεων από τη χρήση του ΣΣΥΟ, στις περισσότερες
περιπτώσεις χρησιµοποιώντας αναλύσεις τύπου «πριν-µετά». Μπορεί να βασιστεί στα
αποτελέσµατα δοκιµών πεδίου, προσοµοιώσεων ή της τεχνικής αξιολόγησης. Η
αξιολόγηση της αποδοχής από τους χρήστες έχει στόχο την εκτίµηση των απόψεων
και της οπτικής θεώρησης των χρηστών, για παράδειγµα µέσα από ερωτηµατολόγια ή
συνεντεύξεις. Τέλος, η κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση λαµβάνει χώρα µε σκοπό
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την εκτίµηση του κοινωνικού οφέλους ή επιβάρυνσης από την υλοποίηση των ΣΣΥΟ,
συνήθως µετά από σύγκριση µε την υπάρχουσα κατάσταση, ή και µε εναλλακτικές
τεχνικές. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι κατάλληλοι δείκτες,
συµπεριλαµβανοµένων των άµεσων και έµµεσων κοστών και ωφελειών, αλλά και
αντίστοιχοι µη µονεταριστικοί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι κατηγορίες αξιολόγησης δεν είναι εντελώς ανεξάρτητες µεταξύ τους, αλλά αλληλοσυνδέονται. Έτσι, η πραγµατοποίηση της κοινωνικοοικονοµικής αξιολόγησης απαιτεί τα εξαγόµενα της ανάλυσης επιπτώσεων, ενώ η
αποδοχή από τους χρήστες αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση
αγοράς. Επιπλέον, διάφορες κατηγορίες αξιολόγησης µπορεί να προβάλλουν κοινές
απαιτήσεις σε δεδοµένα.
Οι κατηγορίες αξιολόγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για τον
ορισµό, όσο και για την κατηγοριοποίηση των διάφορων κριτηρίων αξιολόγησης. Τα
εν λόγω κριτήρια, όπως και οι δείκτες και οι µέθοδοι µέτρησής τους, περιγράφονται
αναλυτικότερα στη συνέχεια του παρόντος Κεφαλαίου.

2.2 Κριτήρια, δείκτες, µέθοδοι µέτρησης
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ενός ΣΣΥΟ, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραµατίζουν τρεις ιεραρχηµένοι παράγοντες:
•
•
•

Τα κριτήρια αξιολόγησης, που είναι οι βασικές παράµετροι αξιολόγησης,
Οι δείκτες µέτρησης των κριτηρίων, που αποτελούν τους απτούς εκτιµητές
των κριτηρίων, και
Οι µέθοδοι µέτρησης των δεικτών, που καθορίζουν την τεχνική µέτρησης
κάθε δείκτη. Κάθε µέθοδος µέτρησης αποτελεί µέρος µίας πειραµατικής
διαδικασίας, αξιοποιώντας συγκεκριµένα εργαλεία υπό κάποιο συγκεκριµένο
πειραµατικό περιβάλλον.

Η επιλογή όλων των παραπάνω παραγόντων είναι πρώτιστης σηµασίας για τη
διαδικασία αξιολόγησης και θα πρέπει να λαµβάνει χώρα εκ των προτέρων. Επίσης,
θα πρέπει να υπάρχει επαρκής συντονισµός µεταξύ των δεικτών, µεθόδων µέτρησης
και µεθόδων συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων, ειδικά σε περιπτώσεις όπου στη
διαδικασία αξιολόγησης εµπλέκονται περισσότερα ερευνητικά κέντρα.
2.2.1 Κριτήρια αξιολόγησης
Στη διαδικασία αξιολόγησης των ΣΣΥΟ, τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν
ουσιαστικά τους βασικούς άξονες που καθορίζουν τα αντικείµενα της αξιολόγησης.
Τα κριτήρια µπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει των θεµελιωδών κατηγοριών που
παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη Παράγραφο και η επιλογή τους αποτελεί µία από
τις πιο βασικές διεργασίες κατά την αξιολόγηση ενός ΣΣΥΟ.
Έτσι, τα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται τόσο στο είδος και τη λειτουργία
του αυτού καθ’ εαυτού υπό εξέταση ΣΣΥΟ, όσο και στις απαιτήσεις και ανάγκες των
εµπλεκόµενων στην υλοποίηση και λειτουργία τους (π.χ. κατασκευαστές, χρήστες,
κοινωνία). Σηµειώνεται, πάντως, ότι τα κριτήρια δεν ταυτίζονται απαραίτητα µε τους
στόχους που τίθενται κατά το σχεδιασµό του συστήµατος, ώστε να θεωρηθεί ότι
µέσω αυτών διερευνάται ο βαθµός επιτυχίας τους. Το εν λόγω σχήµα συνοψίζεται
στον Πίνακα 2.1.
17

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΣΥΟ

Πίνακας 2.1: Επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης βάσει των απαιτήσεων και αναγκών των διαφόρων
εµπλεκόµενων στην υλοποίηση και λειτουργία του ΣΣΥΟ (π.χ. κατασκευαστές, χρήστες, κοινωνία).
Κατηγορία Αξιολόγησης
Τεχνική Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Επιπτώσεων

Αξιολόγηση Αποδοχής από
Χρήστες

Κοινωνικοοικονοµική
Αξιολόγηση

Εµπλεκόµενοι
1
2
…
n
1
2
…
n
1
2
…
n
1
2
…
n

Κριτήρια Αξιολόγησης
1
2
…
n
1
2
…
n
1
2
…
n
1
2
…
n

Στον Πίνακα 2.2 δίνεται ένα παράδειγµα κριτηρίου. Η κοινωνία, ως άµεσα
εµπλεκόµενος στην ανάπτυξη ενός ΣΣΥΟ, προβάλλει ως ένα από τα κριτήρια που την
αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ειδικότερα τις εκποµπές αερίων ρύπων,
το θόρυβο και την ενέργεια.
Πίνακας 2.2: Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης.
Εµπλεκόµενος

Κατηγορία
Αξιολόγησης

Κριτήριο

Υποκριτήρια

Κοινωνία

Αξιολόγηση
Επιπτώσεων

Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

Εκποµπές
Θόρυβος
Ενέργεια

Επαναλαµβάνεται ότι τα κριτήρια εξαρτώνται και από το είδος του
συστήµατος που αναπτύσσεται. Έτσι, για ένα σύστηµα DMS (Driver Monitoring
System) βασικής σηµασίας είναι τα κριτήρια που σχετίζονται µε την ασφάλεια, ενώ
κριτήρια σχετικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν ενδιαφέρουν, αφού τα εν
λόγω συστήµατα δεν έχουν καµία σχετική επίπτωση. Αντιθέτως, για ένα σύστηµα
ACC (Adaptive Cruise Control), το οποίο αναµένεται να επηρεάσει µακροσκοπικά
την κυκλοφοριακή ροή, άρα και τις πάσης φύσεως εκποµπές, τα περιβαλλοντικά
κριτήρια είναι ανοιχτά.
2.2.2 ∆είκτες κριτηρίων
Για την ποσοτικοποίηση και εκτίµηση του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης, αξιοποιούνται διάφοροι δείκτες. Οι δείκτες, εποµένως, χρησιµοποιούνται για την απτή
εκτίµηση του αν και κατά πόσο κάποιο κριτήριο επιτυγχάνεται, προσφέροντας µία
συγκεκριµένη κλίµακα µέτρησης για λογαριασµό του. Συνήθως οι δείκτες αποτελούν
ποσοτικά µεγέθη, χωρίς να αποκλείονται και οι ποιοτικοί δείκτες.
Τονίζεται ότι για την εκτίµηση ενός συγκεκριµένου κριτηρίου µπορούν να
χρησιµοποιηθούν περισσότεροι του ενός δείκτες, ενώ ένας συγκεκριµένος δείκτης
µπορεί να εκφράζει περισσότερα του ενός κριτήρια.
Στον Πίνακα 2.3 δίνονται οι αντίστοιχοι δείκτες εκτίµησης των κριτηρίων του
παραδείγµατος του Πίνακα 2.2. Τα γενικής φύσεως κριτήρια των εκποµπών, του
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θορύβου και της ενέργειας συγκεκριµενοποιούνται µε τη βοήθεια των δεικτών αερίων
ρύπων, επιπέδου θορύβου και κατανάλωσης καυσίµου, αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα
µένει να µετρηθούν οι αντίστοιχοι αναµενόµενοι δείκτες µε κάποια µεθοδολογία
µέτρησης, όπως αναπτύσσεται παρακάτω.
Πίνακας 2.3: Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης µε τους αντίστοιχους δείκτες του.
Εµπλεκόµενος

Κατηγορία
Αξιολόγησης

Κριτήριο

Υποκριτήρια

∆είκτες

Κοινωνία

Αξιολόγηση
Επιπτώσεων

Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

Εκποµπές
Θόρυβος
Ενέργεια

HC, CO, CO2, NΟx κλπ.
Επίπεδο θορύβου (dB)
Κατανάλωση καυσίµου

Στον Πίνακα 2.4 δίνεται µία σειρά από προτεινόµενους δείκτες σχετικά µε
ασφάλεια, άνεση και αποδοχή, σύµφωνα µε το ερευνητικό πρόγραµµα ADVISORS.
Πίνακας 2.4: Προτεινόµενοι δείκτες κατά το ερευνητικό πρόγραµµα ADVISORS.
Περιοχή µέτρησης

Επιλογή
Κρίσιµοι

Απόδοση έργου οδήγησης
(Task Performance)

Προαιρετικοί
Κρίσιµοι

Απόδοση οδηγού
(Driver Performance)

Προαιρετικοί

Κρίσιµοι
Πνευµατικός φόρτος
(Mental Workload)

Προαιρετικοί

Κρίσιµοι
Χρηστικότητα
(Usability)

Προαιρετικοί

Αποδοχή από χρήστες
(User Acceptance)

Κρίσιµοι

∆ιάθεση πληρωµής
(Willingness to pay)

Κρίσιµοι

Προφίλ χρηστών
(User Profile)

Κρίσιµοι

Προαιρετικοί
Προαιρετικοί
Προαιρετικοί

∆είκτης
-Χρόνος δοκιµής µε και χωρίς το ΣΣΥΟ
-Σφάλµατα κατά τη χρήση
-Κατανάλωση καυσίµου
-Αριθµός εµπλοκών / ατυχηµάτων
-Κλπ.
-Ταχύτητα (µέση και τυπική απόκλιση)
-Εγκάρσια θέση (µέση και τυπική απόκλιση)
-Τυπική απόκλιση κινήσεων τιµονιού
-Χρονικός διαχωρισµός οχηµάτων
-TTC
-TLC
-Ισχύς επιβράδυνσης
-Κλπ.
-RSME
-NASA TLX
-SWAT
-MHC
-Σφυγµοί (και µεταβλητότητα)
-Συχνότητα βλεφαρισµών
-Λοιποί δείκτες
-Ερωτηµατολόγιο Χρηστικότητας
(Usability Questionnaire)
-Κλίµακα Ποιότητας Οδήγησης
(Driving Quality Scale)
-Λοιπά Ερωτηµατολόγια Χρηστικότητας
-Κλίµακα αποδοχής από χρήστες
(User Acceptance Scale)
-Λοιπές κλίµακες αποδοχής
-Ερωτηµατολόγιο διάθεσης για πληρωµή
(Willingness to pay Questionnaire)
-Λοιπά ερωτηµατολόγια
-Ερωτηµατολόγιο προφίλ χρηστών
(User Profile Questionnaire)
-Λοιπά ερωτηµατολόγια

2.2.3 Μέθοδοι µέτρησης, εργαλεία και περιβάλλοντα
Οι µέθοδοι µέτρησης των δεικτών αποτελούν τις τεχνικές που εκτιµούν στην
πράξη το απαιτούµενο µέγεθος που εκφράζει το δείκτη του κριτηρίου αξιολόγησης.
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Οι µετρήσεις λαµβάνουν χώρα πάντοτε κάτω από πειραµατικές συνθήκες, σε κάποιο
συγκεκριµένο περιβάλλον, και αξιοποιούν διάφορα εργαλεία για τη συλλογή των
απαιτούµενων δεδοµένων. Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου µέτρησης εξαρτάται
από το είδος του µετρούµενου δείκτη.
Στον Πίνακα 2.5 δίνεται µία ενδεικτική αντίστοιχη µέθοδος µέτρησης για το
προαναφερθέν παράδειγµα των Πινάκων 2.2 και 2.3.
Πίνακας 2.5: Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης µε τους αντίστοιχους δείκτες και τη µέθοδο
µέτρησής τους.
Κριτήριο
Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

Υποκριτήρια
Εκποµπές
Θόρυβος
Ενέργεια

∆είκτες
HC, CO, CO2, NΟx κλπ.
Επίπεδο θορύβου (dB)
Κατανάλωση καυσίµου

Μέθοδος µέτρησης
Μικροσκοπικό µοντέλο
προσοµοίωσης

Ως βασικές αρχές για την επιλογή των κατάλληλων µεθόδων µέτρησης κατά
την αξιολόγηση των ΣΣΥΟ, µπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω:
•
•

•
•

Οι µέθοδοι θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και ελεγµένες ως προς την
εγκυρότητά τους πριν από την ενδελεχή τους χρήση.
Οι µέθοδοι που επιλέγονται θα πρέπει να µην παρεµποδίζουν ή παρενοχλούν
την αντίστοιχη µέτρηση σχετικών δεικτών υπό την έννοια της αλλοίωσης
πραγµατικών δεδοµένων. Για παράδειγµα, µία µέθοδος µέτρησης πνευµατικού
φόρτου κατά την οδήγηση δεν θα πρέπει η ίδια να προκαλεί αξιοσηµείωτη
αύξηση στον εν λόγω φόρτο.
Θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ευαισθησία, ώστε να απεικονίζονται και
µικρές ακόµη µεταβολές του δείκτη.
Επιπροσθέτως των προηγούµενων, η επιλογή των µεθόδων µέτρησης επηρεάζεται και από πρακτικούς παράγοντες, όπως το κόστος, η διαθεσιµότητα
εργαλείων και περιβαλλόντων, ή ο απαιτούµενος χρόνος και εξοπλισµός για
τη συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων.

Για τη συλλογή των απαιτούµενων δεδοµένων οι µέθοδοι µέτρησης µπορούν
να αξιοποιήσουν µία σειρά από διάφορα εργαλεία, µε διάφορα πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα για έκαστο, όπως τα παρακάτω:
•

•

Βιντεοσκόπηση: Η καταγραφή εικόνας δύναται να αποτελέσει µία χρήσιµη
µέθοδο για την αντίστοιχη καταγραφή της συµπεριφοράς του οδηγού κατά τη
διάρκεια των δοκιµών. Ωστόσο, οι οδηγοί ενίοτε βρίσκουν ενοχλητική την
καταγραφή τους από κάµερες, ενώ και η ανάλυση της εικόνας είναι υποκειµενική και χρονοβόρα.
Καταγραφή οφθαλµών: Η χρήση καταγραφέα οφθαλµών αποτελεί µία αποτελεσµατική µέθοδο για την καταγραφή της οπτικής συµπεριφοράς του
οδηγού, η οποία µε τη σειρά της µπορεί να προσφέρει ενδείξεις για την
ενάργεια και το φόρτο του. Ωστόσο, απαιτείται εξοπλισµός υψηλού κόστους,
ο οποίος επιπλέον δεν είναι πάντοτε αξιόπιστος και επηρεάζεται από τις
συνθήκες φωτισµού. Οι σταθερά τοποθετηµένες διατάξεις στερούνται ακρίβειας στην ικανότητα καταγραφής, ενώ οι αντίστοιχες επί της κεφαλής του
οδηγού καθίστανται ενδεχοµένως αρκετά ενοχλητικές.
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Καταγραφέας επί του οχήµατος: Το πλεονέκτηµά του είναι η ικανότητα
καταγραφής ρεαλιστικών ποσοτικών δεδοµένων κατά τη δοκιµή µε πραγµατικά οχήµατα, είτε σε πίστες δοκιµών, είτε επί της οδού.
Ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις: Η υποκειµενική άποψη των χρηστών
µπορεί να προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες, που δεν είναι εύκολα καταγράψιµες από άλλες µεθόδους µέτρησης.
Μοντέλα προσοµοίωσης: Με τη βοήθεια των κατάλληλων µοντέλων
προσοµοίωσης είναι δυνατή η εκτίµηση των επιπτώσεων της εφαρµογής
διαφόρων ειδών ΣΣΥΟ στην κυκλοφορία και στο περιβάλλον, όπως και
διαφόρων άλλων ειδών επιπτώσεων µε την εισαγωγή κατάλληλων δεδοµένων
στα µοντέλα. Η ηλεκτρονική προσοµοίωση δύναται να χρησιµοποιηθεί και για
περιπτώσεις συστηµάτων µη πλήρως ανεπτυγµένων, όπως και για την
προσοµοίωση καταστάσεων µε διάφορους βαθµούς διείσδυσης του ΣΣΥΟ στο
στόλο των οχηµάτων.

Τα διάφορα πειραµατικά περιβάλλοντα κάτω από τα οποία µπορούν να
λειτουργήσουν οι διάφορες µέθοδοι για τη συλλογή δεδοµένων, µπορούν να
περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
•

•

•

•
•

∆οκιµές επί της οδού: Οι δοκιµές σε συνθήκες πραγµατικής κυκλοφορίας
προσφέρουν το πιο ρεαλιστικό περιβάλλον για την αξιολόγηση του ΣΣΥΟ,
είναι, όµως, ακριβότερες, δυσκολότερα διαχειρίσιµες και πιο χρονοβόρες σε
σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες. Επιπλέον, καθώς οι συνθήκες δεν είναι
πλήρως ελεγχόµενες, τίθεται και το ζήτηµα της ασφάλειας. Πάντως ο
ρεαλισµός των συνθηκών έχει ωφέλειες που δεν δύναται να συναντηθούν σε
κανένα άλλο περιβάλλον.
Πίστες δοκιµών: Τα εν λόγω πεδία δοκιµών προσφέρουν οµοίως περισσότερο ρεαλιστικές συνθήκες σε σχέση µε τους προσοµοιωτές, ωστόσο το
κόστος των δοκιµών είναι υψηλό, ειδικά σε περίπτωση που επιθυµείται η
προσοµοίωση πραγµατικών κυκλοφοριακών συνθηκών. Οι δοκιµές αυτές
είναι περισσότερο ασφαλείς σε σχέση µε τις πραγµατικές δοκιµές επί της
οδού, αλλά και πάλι οι κίνδυνοι δεν εκλείπουν.
Προσοµοιωτές οδήγησης: Χρησιµοποιούνται για τη διερεύνηση της συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασής του οδηγού µε το υπό αξιολόγηση ΣΣΥΟ, υπό
οποιεσδήποτε επιθυµητές συνθήκες. Μεγάλο προσόν της εν λόγω τεχνικής
αποτελεί η δυνατότητα ασφαλούς προσοµοίωσης οσοδήποτε επικίνδυνων
καταστάσεων. Οι σύγχρονοι προσοµοιωτές προσφέρουν τη δυνατότητα για
υψηλών απαιτήσεων προσοµοίωση και για υψηλής πιστότητας γραφική
απεικόνιση, καθώς και για καταγραφή της φυσικής κατάστασης του οδηγού,
όπως είναι, για παράδειγµα, οι αντιδράσεις του στις κυκλοφοριακές συνθήκες.
Μαθηµατική προσοµοίωση: Μπορεί να εξάγει ρεαλιστικά αποτελέσµατα που
αφορούν κυρίως τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία και στο περιβάλλον.
Κρίσεις ειδηµόνων: Η διαφορά τους από τα υπόλοιπα ως άνω είδη έγκειται
στο ότι η συλλογή δεδοµένων για την αξιολόγηση πραγµατοποιείται όχι από
τους τελικούς χρήστες, αλλά από ειδήµονες σε διάφορα αντικείµενα σχετικά
µε τη λειτουργία των ΣΣΥΟ, και για ζητήµατα που αναγκαστικά µόνο οι ίδιοι
δύναται να αξιολογήσουν ορθά. Τα εν λόγω ζητήµατα αφορούν κυρίως στο
σχεδιασµό και υλοποίηση των ΣΣΥΟ.
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2.3 Τεχνική αξιολόγηση
Η τεχνική αξιολόγηση αφορά σε αστοχίες του τεχνικού µέρους ή του
λογισµικού του υπό εξέταση ΣΣΥΟ, καθώς και στην επίδραση εξωγενών στοιχείων
στη λειτουργία του, παράγοντες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τον οδηγό,
τη δηµόσια ασφάλεια, το όχηµα και το περιβάλλον.
Για την αξιολόγηση του κινδύνου (ρίσκου) από τεχνικές δυσλειτουργίες
υπάρχει διαθέσιµη πληθώρα µεθοδολογιών, ωστόσο η ευρύτερα χρησιµοποιούµενη
είναι η µεθοδολογία FMEA (Failure Mode and Effects Analysis - Ανάλυση αστοχιών
και επιπτώσεών τους). Η εν λόγω µεθοδολογία σκοπεύει στο συσχετισµό µεταξύ των
αστοχιών, δυσλειτουργιών, κατασκευαστικών περιορισµών και τεχνικής απαξίωσης
του συστήµατος, αξιολογεί την επίδραση κάθε αστοχίας στο σύστηµα, εντοπίζει τις
κρίσιµες για την ανάπτυξη του συστήµατος ή την ασφάλεια αστοχίες, και βαθµονοµεί
κάθε µία από αυτές ως προς τη σοβαρότητα των συνεπειών και την πιθανότητα
εµφάνισης.
Ειδικότερα, κάθε διαφορετική περίπτωση πιθανής αστοχίας βαθµολογείται ως
προς τη Σοβαρότητα, Συχνότητα Εµφάνισης, Ανιχνευσιµότητα και ∆υνατότητα
Επανόρθωσης, µε κλίµακα βαθµολόγησης 1 έως 10 για κάθε έναν από τους τέσσερις
δείκτες. Ο ορισµός της βαθµολογίας κάθε δείκτη δίνεται στον Πίνακα 2.6. Στη
συνέχεια παράγεται ο Συντελεστής Κινδύνου για κάθε τεχνική αστοχία, βάσει του
τύπου:
ΣΚ = Σοβαρότητα × Συχνότητα ×

Ανιχνευσιµότητα + ∆υνατότητα Επανόρθωσης
2

Μετά τον υπολογισµό του Συντελεστή Κινδύνου για κάθε επιµέρους τεχνική
αστοχία, οι αστοχίες µε υψηλό αντίστοιχο συντελεστή (γενικά µεγαλύτερο του 100)
εξετάζονται περαιτέρω, για τη διερεύνηση της στρατηγικής άµβλυνσης του κινδύνου.
Βάσει του Συντελεστή Κινδύνου της, µία τεχνική αστοχία µπορεί να χαρακτηριστεί
ως ακολούθως:
•
•
•
•
•

ΣΚ 512-1000: Εξαιρετικά επικίνδυνη
ΣΚ 216-512: Επικίνδυνη
ΣΚ 64-216: Μέτρια επικίνδυνη
ΣΚ 8-64: Ελαφρά επικίνδυνη
ΣΚ 1-8: Ακίνδυνη

Όπως είναι φανερό, οι στρατηγικές άµβλυνσης του κινδύνου στοχεύουν είτε
στην αποµείωση της σοβαρότητας, είτε στην ελάττωση της συχνότητας εµφάνισης,
είτε στην αναβάθµιση της ανιχνευσιµότητας και της δυνατότητας επανόρθωσης, είτε
στην προστασία έναντι του κινδύνου, χωρίς απαραίτητη άµβλυνσή του, είτε σε
ανάπτυξη εφεδρειών για τις αστοχίες. Για αστοχίες µε υψηλό ΣΚ, οι στρατηγικές
αντιµετώπισης είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε εφαρµογή εναλλακτικών τεχνολογιών
ή αλλαγή στο σχεδιασµό του συστήµατος.
Εν γένει τα τεχνικής φύσεως προβλήµατα θέτουν φραγµούς στην ανάπτυξη
εξολοκλήρου του υπό µελέτη ΣΣΥΟ, εφόσον συµβαίνει τουλάχιστον ένα από τα
παρακάτω:
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∆εν υπάρχει διαθέσιµη κάποια τεχνική λύση για κάποια ανάγκη, ή απαιτείται
περαιτέρω διερεύνησή της, ή είναι εξαιρετικά σύνθετη.
Το κόστος υλοποίησής της είναι απαγορευτικό.
Τα οφέλη από τη λειτουργικότητα του συστήµατος είναι αβέβαια.

•
•

Πίνακας 2.6: Ορισµός βαθµολογίας δεικτών τεχνικής αστοχίας κατά τη µέθοδο FMEA.

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
Χαρακτηρισµός

Βαθµός

Εξαιρετικά Σοβαρή

9-10

Σοβαρή

7-8

Μετρίως Σοβαρή

5-6

Ελάχιστα Σοβαρή

3-4

Ασήµαντη

1-2

Ορισµός
Η αστοχία είναι µη ανεκτή, γιατί µπορεί να προξενήσει απώλεια
του ασφαλούς ελέγχου του οχήµατος και να οδηγήσει σε σοβαρό
τραυµατισµό.
Η αστοχία συνεπάγεται πλήρη απώλεια της διαθεσιµότητας του
οχήµατος και µεγάλη δυσαρέσκεια του οδηγού. Η αστοχία του
ΣΣΥΟ είναι ανεπιθύµητη και ανεκτή µόνο εάν δεν είναι δυνατόν
να αποφευχθεί σε λογικό κόστος.
Η αστοχία συνεπάγεται µερική απώλεια της λειτουργικότητας
του ΣΣΥΟ και δυσαρέσκεια του οδηγού. Είναι ανεκτή µόνο αν
το κόστος µείωσης του συντελεστή κινδύνου υπερβαίνει τη
βελτίωση που θα επιφέρει.
Η αστοχία θα µπορούσε να επιφέρει δυσαρέσκεια του οδηγού,
χωρίς να προκληθούν τραυµατισµοί και ζηµίες.
Οι συνέπειες της αστοχίας είναι ασήµαντες.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
Χαρακτηρισµός
Υψηλή
Μέτρια
Χαµηλή
Απίθανη

Βαθµός
9-10
6-7-8
3-4-5
1-2

Ορισµός
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παρουσιαστούν αστοχίες.
Είναι πιθανόν να παρουσιαστούν αστοχίες.
Υπάρχει µία µικρή πιθανότητα να παρουσιαστούν αστοχίες.
Είναι απίθανο να συµβούν αστοχίες.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
Χαρακτηρισµός
Απίθανη
Ελαφρά

Βαθµός
9-10
7-8

Μέτρια

5-6

Υψηλή
Πολύ Υψηλή

3-4
1-2

Ορισµός
Είναι αδύνατο ή απίθανο να εντοπιστεί η αστοχία.
Η αστοχία µπορεί να εντοπιστεί µόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.
Είναι πιθανό να εντοπιστεί η αστοχία (εξαρτάται από την
περίπτωση).
Είναι πολύ πιθανό να εντοπιστεί η αστοχία.
Είναι βέβαιο ότι θα εντοπιστεί η αστοχία.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
Χαρακτηρισµός
Μηδενική
Χαµηλή
Υψηλή
Ολική

Βαθµός
9-10
6-7-8
3-4-5
1-2

Ορισµός
∆εν υπάρχει δυνατότητα επιδιόρθωσης.
Ο χρήστης απλώς πληροφορείται για την αστοχία.
Παρέχεται αποτελεσµατική µέθοδος επανόρθωσης.
Οι επιπτώσεις της αστοχίας αποσοβούνται πλήρως από το
σύστηµα επανόρθωσης.

2.4 Αξιολόγηση ΣΣΥΟ ως προς ασφάλεια
Η αναβάθµιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας αποτέλεσε έναν από τους
βασικότερους παράγοντες που ενέπνευσαν την ανάπτυξη των ΣΣΥΟ. Ξεκινώντας υπό
τη µορφή απλών προειδοποιήσεων ή υποδείξεων και φτάνοντας στο επίπεδο
δυναµικής παρέµβασης στην πλοήγηση του οχήµατος, µία από τις µεγαλύτερες
φιλοδοξίες των εν λόγω συστηµάτων είναι η κατά περίπτωση υποβοήθηση έως και
υποκατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα σε κρίσιµες από άποψη οδικής ασφάλειας
καταστάσεις. Κατά συνέπεια, η έµπρακτη αποτελεσµατικότητα των ΣΣΥΟ ως προς
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την επίδρασή τους στην ασφάλεια αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες
που χρίζουν αξιολόγησης κατά την ανάπτυξή τους. Η άποψη αυτή ενισχύεται -ή και
περιπλέκεται, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί- και από το γεγονός ότι η λειτουργία
ενός ΣΣΥΟ θα µπορούσε η ίδια να υποβαθµίσει το επίπεδο οδικής ασφάλειας, για
παράδειγµα αποσπώντας την προσοχή του οδηγού ή επιβαρύνοντας τον πνευµατικό
του φόρτο.
Στην παρούσα Παράγραφο λαµβάνει χώρα µία ανασκόπηση των διάφορων
χρησιµοποιούµενων µεθόδων µέτρησης για τους διάφορους δείκτες του κριτηρίου της
ασφάλειας. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή κάθε µεθόδου προβάλλει
διάφορα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, πεδίο στο οποίο δεν κρίνεται σκόπιµο να
υπεισέλθει η παρούσα ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης παραπέµπεται στο έγγραφο Deliverable 4.1: Development of multiparameter criteria and a
common impact assessment methodology του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος
ADVISORS.
2.4.1 Ανθρώπινα σφάλµατα
Τα ανθρώπινα σφάλµατα κατά την οδήγηση, είτε εσκεµµένα, είτε ακούσια,
αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχηµάτων. Η αιτία
των σφαλµάτων έγκειται στις περιορισµένες δυνατότητες επεξεργασίας πληροφοριών
από τον άνθρωπο, γεγονός που εξαρτάται από την ηλικία, την εµπειρία και την ιδιοσυγκρασία του οδηγού.
Τα σφάλµατα είναι ενδεχοµένως δύσκολο να εξεταστούν πειραµατικά, όµως
µέθοδοι αυτοαξιολόγησης είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε δοκιµές πεδίου,
όπου οι οδηγοί χρησιµοποιούν ΣΣΥΟ για εκτεταµένες χρονικές περιόδους.
Μέθοδοι µέτρησης:
• Εσκεµµένα και ακούσια σφάλµατα στον προσοµοιωτή
• Μέθοδοι καταγραφής καθηµερινών σφαλµάτων
• Αυτοαξιολόγηση (Ερωτηµατολόγιο οδικής συµπεριφοράς (Driving behaviour
questionnaire): σφάλµατα, παραλείψεις, παραβάσεις)
2.4.2 Πνευµατικός φόρτος
Ο πνευµατικός φόρτος (Mental workload) δύναται να οριστεί ποικιλοτρόπως,
ωστόσο το βασικό δεδοµένο είναι ότι εξαρτάται από τη σχέση µεταξύ των
απαιτήσεων του οδηγικού έργου και των αντίστοιχων πόρων που διαθέτει ή είναι
διατεθειµένος να διαθέσει ο οδηγός. Έτσι, µπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται µε το
έργο της οδήγησης (Driving task), αλλά κατά τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Μέθοδοι µέτρησης:
• Απόδοση έργου οδήγησης (Task Performance), πρωτεύοντος (ταχύτητα και
απόκλιση εγκάρσιας θέσης) και δευτερεύοντος (PDT)
• Αυτοαξιολόγηση (NASA TLX, RSME)
• Μετρήσεις φυσιολογικών παραµέτρων (µεταβλητότητα σφυγµού, GSR)
2.4.3 Αντιδράσεις σε καταστάσεις άγχους
Κατά τους Matthews et al. (1997), οι αντιδράσεις σε καταστάσεις άγχους
(Stress reactions) είναι γενικά ήπιες, ωστόσο στις σοβαρές τους µορφές είναι δυνατόν
να επηρεάσουν την απόδοση του οδηγού και να υποβαθµίσουν την ασφάλεια. Οι
µορφές άγχους που σχετίζονται περισσότερο µε τη λειτουργία των ΣΣΥΟ είναι η
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χρονική πίεση και η συγκέντρωση υψηλού όγκου πληροφοριών προς επεξεργασία,
ήτοι ο αυξηµένος πνευµατικός φόρτος.
Ειδικότερα σχετικά µε τις συνέπειες του άγχους, υπάρχουν ενδείξεις ότι
προκαλούνται διακοπές στη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών από τον οδηγό,
υποβαθµίζοντας την ακρίβεια του έργου οδήγησης, αν και η ταχύτητά του τελευταίου
διατηρείται σταθερή. Επίσης, πειραµατικές έρευνες καταδεικνύουν ότι υπό καθεστώς
άγχους επηρεάζεται και η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τον οδηγό.
Αν και οι αντιδράσεις σε σοβαρές καταστάσεις άγχους είναι δύσκολο να
προσοµοιωθούν πειραµατικά, οι αντίστοιχες σε ήπιας µορφής είναι δυνατόν να
µελετηθούν.
Μέθοδοι µέτρησης:
• Μετρήσεις φυσιολογικών παραµέτρων (κυρίως GSR)
• Αυτοαξιολόγηση (λίστα Thayer ενεργοποιήσεων-απενεργοποιήσεων)
2.4.4 Υπνηλία
Η υπνηλία (Drowsiness) του οδηγού αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα
προβλήµατα υπό το πρίσµα της οδικής ασφάλειας, καθώς φαίνεται ότι το, κατά µία
αισιόδοξη εκτίµηση, 10-20% των ατυχηµάτων σχετίζεται µε αυτό. Η ενάργεια του
οδηγού επιβαρύνεται από παράγοντες όπως ο συνολικός χρόνος οδήγησης, η έλλειψη
ανάπαυσης, οι µονότονες συνθήκες οδήγησης, η υψηλή θερµοκρασία εντός του
οχήµατος, η απειρία του, προβλήµατα υγείας.
Για τη διερεύνηση του προβλήµατος της υπνηλίας, τις ιδανικότερες συνθήκες
αποτελούν οι εκτεταµένες και υπό µονότονες συνθήκες δοκιµές οδήγησης µε
µετρήσεις φυσιολογικών παραµέτρων, σε συνδυασµό µε διάφορες άλλες µεθόδους
µέτρησης. Πάντως, η συλλογή και ανάλυση δεδοµένων των φυσιολογικών µετρήσεων
στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί πολύ πιο σύνθετη διαδικασία σε σχέση µε τις
αντίστοιχες µετρήσεις απόδοσης ή αυτοαξιολόγησης.
Μέθοδοι µέτρησης:
• Ηλεκτρονικές εφαρµογές εκτίµησης υπνηλίας (π.χ. κατά το ερευνητικό πρόγραµµα AWAKE)
• Αυτοαξιολόγηση (Κλίµακα υπνηλίας Karolinska)
• Απόδοση έργου οδήγησης (Task performance) (απόκλιση εγκάρσιας θέσης,
εγκαταλείψεις λωρίδας, TLC, TTC, δευτερεύοντες χρόνοι αντίδρασης)
• Μετρήσεις φυσιολογικών παραµέτρων (EEG, σε συνδυασµό µε EOG)
2.4.5 Αντίληψη κατάστασης
Ο βαθµός αντίληψης της κατάστασης (situation awareness) αναφέρεται στην
ακρίβεια κατά την οποία η αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος
από τον οδηγό αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. Κατά τον Endsley (1987) η
αντίληψη κατάστασης εκτείνεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο από αυτά αφορά στην
αντίληψη των διαφόρων στοιχείων του περιβάλλοντος στο χωροχρονικό πλαίσιο, το
δεύτερο αφορά στην κατανόηση της σηµασίας τους και το τρίτο στην πρόβλεψη της
άµεσης εξέλιξης και των συνεπειών τους. Ικανοποιητικός βαθµός αντίληψης της
κατάστασης γίνεται περισσότερο απαραίτητος σε δυναµικά περιβάλλοντα, όπως κατά
την οδήγηση, όπου απαιτείται η λήψη αποφάσεων σε στενά χρονικά πλαίσια και οι
διάφορες εργασίες εξαρτώνται από τη συνεχή και ακριβή ανάλυση της κατάστασης
του περιβάλλοντος.
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Μία από τις συνέπειες από την εφαρµογή των ΣΣΥΟ, όπως παρουσιάστηκε
και στην Εισαγωγή, αποτελεί και η ενδεχόµενη αυτοµατοποίηση πολλών εργασιών
κατά την οδήγηση. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε µειωµένη
αντίληψη της κατάστασης, επηρεάζοντας παράγοντες όπως η προσοχή, η αντίληψη
και ο τρόπος επεξεργασίας από τη µνήµη του οδηγού. Ως εκ τούτου, καθίσταται
απαραίτητη η διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης των ΣΣΥΟ στην αντίληψη
κατάστασης του οδηγού. Για το σκοπό αυτό είναι διαθέσιµες διάφορες µέθοδοι, από
τις οποίες ίσως η περισσότερα υποσχόµενη είναι η Τεχνική Παύσης, όπου η
προσοµοίωση διακόπτεται ξαφνικά, οι οθόνες σβήνουν και ο οδηγός καλείται να
συµπληρώσει σχετικό ερωτηµατολόγιο.
Μέθοδοι µέτρησης:
• Μετρήσεις φυσιολογικών παραµέτρων (καταγραφή οφθαλµών, EEG)
• Απόδοση έργου οδήγησης (Task performance)
• Αυτοαξιολόγηση (SART, SAGAT)
• Εκτίµηση παρατηρητή
• Ερωτηµατολόγια
• Τεχνική Παύσης (Freezing technique), µε ερωτηµατολόγια SAGAT
2.4.6 Μετρήσεις οχήµατος - Ενάργεια και κατάσταση οδηγού
Η οδήγηση υπό µειωµένη ενάργεια, ή εν γένει κακή κατάσταση του οδηγού,
θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η περίπτωση οδήγησης κατά την οποία σφάλµατα
του οδηγού είναι δυνατόν να προκαλέσουν άµεσα ατύχηµα, όπου ως σφάλµατα
θεωρούνται ενέργειες ή παραλείψεις που χρίζουν διορθώσεων από τον ίδιο ή τους
λοιπούς χρήστες, ώστε η κατάσταση να επανέλθει σε ασφαλή πλαίσια.
Σε επίπεδο ελέγχου οχήµατος, ατυχήµατα κατά τα οποία ο οδηγός φέρει την
αποκλειστική ευθύνη είναι δυνατόν να προκληθούν από:
1. Απώλεια εγκάρσιου ελέγχου
2. Προβληµατικό εγκάρσιο έλεγχο (π.χ. είσοδος σε παρακείµενη λωρίδα)
3. Προβληµατικό διαµήκη έλεγχο (π.χ. υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση σε
κοντινή απόσταση από το έµπροσθεν όχηµα)
4. Συνύπαρξη των (2) και (3) (π.χ. κατά την προσπέραση)
5. Συνύπαρξη των (1) και (3) (π.χ. απώλεια πρόσφυσης)
•
•
•
•
•

Μέθοδοι µέτρησης:
∆ιαµήκης και εγκάρσιος έλεγχος οχήµατος
Χρονικός διαχωρισµός µεταξύ οχηµάτων
TTC
Ταχύτητα
Παραµονή στη λωρίδα

2.4.7 HMI - Αλληλεπίδραση οδηγού και ΣΣΥΟ
Ένας σοβαρός παράγοντας κατά την ανάπτυξη ενός ΣΣΥΟ είναι και ο
σχεδιασµός του επονοµαζόµενου HMI (Human-Machine Interface), δηλαδή της
µορφής της αλληλεπίδρασης του οδηγού µε το σύστηµα. Ως µορφή της εν λόγω
αλληλεπίδρασης νοείται ο τρόπος µε τον οποίο το σύστηµα επικοινωνεί µε το χρήστη,
που αφορά κυρίως στο είδος των µηνυµάτων (οπτικά, ηχητικά, απτικά), στη µορφή
τους (π.χ. οπτικά επί της οθόνης ή επί του ανεµοθώρακα, ηχητικά απλών ήχων ή
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οµιλίας, απτικά µε δόνηση του καθίσµατος ή του τιµονιού) και στο σχεδιασµό τους
(π.χ. γραπτά ή υπό µορφή συµβόλων). Η σηµασία του εν λόγω σχεδιασµού έγκειται
στο ότι η επικοινωνία θα πρέπει να είναι διακριτική, συναγείροντας τον οδηγό κατάλληλα ανάλογα µε το είδος του προβλήµατος, ευδιάκριτη, διασφαλίζοντας την αντίληψή της από τον οδηγό, και, κυρίως, µη αυξάνουσα σε µεγάλο βαθµό η ίδια του
φόρτου εργασίας του οδηγού, προπαντός κατά τη διάρκεια κρίσιµων ελιγµών.
Μέθοδοι µέτρησης:
Για την αξιολόγηση της µορφής αλληλεπίδρασης του ΣΣΥΟ µε τον οδηγό
έχουν αναπτυχθεί διάφορες µεθοδολογίες, όπως οι NICE, MMI-Prüfliste, AutoErgo
και η αντίστοιχη µέθοδος του TRL. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
µεθοδολογία ADAS QuickCheck που αναπτύχθηκε κατά το ερευνητικό πρόγραµµα
ADVISORS, και η οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή. Κατά την εν λόγω µεθοδολογία ελέγχονται ανθρωποµετρικές και βιοµηχανικές παράµετροι, καθώς και παράµετροι αντίληψης των µηνυµάτων, βάσει γενικών κριτηρίων και κριτηρίων σχετικών
µε το χειρισµό (input) και τις ενδείξεις (output) του συστήµατος. Η ευελιξία της
µεθόδου επιτρέπει την εφαρµογή της σε όλα τα στάδια υλοποίησης των ΣΣΥΟ. Μία
άποψη της ηλεκτρονικής εφαρµογής δίνεται στην Εικόνα 2.1.
Ergonomic Requirements
# General
1 Intelligibility of ADAS functionality

2 Controllability of system

3 Feedback of system states

4

Consistency of metaphors and
dialogues

5 Minimised distraction

Explanation/specification

Evaluation Deficiencies (descriptions)
gr ye re

The driver shall understand the functionalities and
limitations of the ADAS system he is using. This can be
achieved by a clear functional structure, user-friendly
terminology, system information, and training.
All system functions must be controllable by the user.
Time delays in closed control loops and high-order
systems shall be avoided. Required information shall be
presented timely to allow for proper reaction. Reaction
times and training of the driver population have to be
regarded.
There shall be a feedback of system states to the driver
providing sufficient information to react properly and
safely. All imminent risks shall be made obvious to the
driver.
Metaphors and dialogues shall consist of a minimum
number of different elements, which shall be used
consistently within the system context.
The distraction from the road scene shall be minimised.
Reading and typing of text and other prolonged or
continuous secondary tasks shall be avoided. Menus
shall be reduced to 7 items with less than 4 words.
Unnecessary information shall be hidden.

Εικόνα 2.1: Άποψη της ηλεκτρονικής εφαρµογής αξιολόγησης του ΗΜΙ κατά τη µέθοδο ADAS
QuickCheck του ADVISORS.

2.5 Αξιολόγηση αποδοχής ΣΣΥΟ - Άνεση και χρηστικότητα
Όπως έχει επισηµανθεί και σε προηγούµενα σηµεία του παρόντος συγγράµµατος, στη διαδικασία υλοποίησης των ΣΣΥΟ υπεισέρχονται διάφοροι εµπλεκόµενοι,
µε τις δικές του ανάγκες και επιταγές έκαστος. Έτσι, όπως είναι εύκολα κατανοητό,
ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες στην εν λόγω διαδικασία είναι και η
αποδοχή (acceptance) της οποίας τυγχάνουν τα εν λόγω συστήµατα από τους
τελικούς χρήστες.
Μπορεί να θεωρηθεί ότι το πεδίο της αποδοχής από τους χρήστες διαµορφώνεται κατά κύριο λόγο από τρεις παράγοντες, την άνεση3 (driver comfort), τη
χρηστικότητα4 (usability) και την ασφάλεια (safety) που αντιλαµβάνεται ο χρήστης. Η
3
4

Άνεση: Προσωπικές ωφέλειες χρήστη, όπως ευχαρίστηση και συµβατότητα µε το γόητρο.
Χρηστικότητα: Ευκολία στο χειρισµό και την κατανόηση της λειτουργίας του ΣΣΥΟ.
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αξιολόγηση της αποδοχής από τους χρήστες ισοδυναµεί ουσιαστικά µε την αξιολόγηση της στάσης τους (attitude) απέναντι στο ΣΣΥΟ. Αντίστοιχα, η στάση αυτή
διαµορφώνεται µε τη σειρά της από τρεις επιµέρους παράγοντες, την επίγνωση
(cognition), το συναίσθηµα (affection) και τη συµπεριφορά (behaviour), σύµφωνα µε
το µοντέλο συµπεριφοράς των Rosenberg & Hovland (1960). Η αλληλεπίδραση αυτή
φαίνεται παραστατικά στο Σχήµα 2.1.
επίγνωση
συναίσθηµα
συµπεριφορά

στάση
attitude

αποδοχή
acceptance

χρηστικότητα
άνεση
ασφάλεια

Σχήµα 2.1: Αλληλεπίδραση παραγόντων κατά την αξιολόγηση της αποδοχής των
ΣΣΥΟ από τους χρήστες.

Υπό την έννοια της επίγνωσης νοείται η οπτική των χρηστών κατά την οποία
λαµβάνει χώρα µία ορθολογική κρίση των τριών βασικών, και όχι µόνο, παραγόντων
αποδοχής -ασφάλεια, άνεση, χρηστικότητα- του ΣΣΥΟ. Έτσι, εφόσον εν γένει η
χρήση του ΣΣΥΟ αναµένεται να αναβαθµίσει την ασφάλεια και να διευκολύνει το
έργο της οδήγησης, αναµένεται να οδηγήσει και σε θετική άποψη των χρηστών
σχετικά µε αυτό. Ωστόσο, ανάλογα µε το σχεδιασµό του HMI και τη λειτουργία του
ΣΣΥΟ, είναι δυνατόν να υπάρξουν και αρνητικές σχετικές οπτικές. Οι εν λόγω
κρίσεις λαµβάνουν χώρα σε ορθολογικό επίπεδο.
Πέρα, όµως, από τη λογική, σηµαντικό ρόλο στην άποψη που διαµορφώνει ο
χρήστης διαδραµατίζει και ο συναισθηµατικός παράγοντας. Το γεγονός αυτό δύναται
να οδηγήσει σε συγκρούσεις, όπου για παράδειγµα η χρήση του ΣΣΥΟ µπορεί
αντικειµενικά να αναβαθµίζει το επίπεδο ασφάλειας που αντιλαµβάνεται ο χρήστης,
ωστόσο δεν ικανοποιεί την ανάγκη για αυτοεπιβεβαίωση, ανεξαρτησία και αυτοβουλία στη λήψη αποφάσεων κατά την οδήγηση.
Τέλος, υπό την έννοια της συµπεριφοράς η εφαρµογή ενός ΣΣΥΟ είναι
δυνατόν να έρθει σε αντίθεση µε τις συνήθειες των χρηστών, όπως ένα ΣΣΥΟ τύπου
ISA που περιορίζει την ταχύτητα στο εκάστοτε όριο, τη στιγµή που πολλοί οδηγοί
νιώθουν άνετα κινούµενοι µε αντίστοιχη συστηµατικά µεγαλύτερη. Το υπόβαθρο
συµπεριφοράς των χρηστών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο και υπό την έννοια του
ότι εφόσον η εφαρµογή των ΣΣΥΟ αναµένεται να µεταβάλλει την οδική συµπεριφορά των χρηστών, θα πρέπει να αναµένονται και αντίστοιχες επιπτώσεις στην
κυκλοφορία αλλά και στην ασφάλεια, όπως η παρακίνηση για οδήγηση σε κακές
καιρικές συνθήκες και η ταχύτερη κίνηση.
Έτσι, για την αξιολόγηση της αποδοχής από τους χρήστες οι διάφορες
σχετικές µέθοδοι µέτρησης θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις τρεις ως άνω
διαστάσεις της στάσης των χρηστών (επίγνωση, συναίσθηµα, συµπεριφορά), όπως
και τους τρεις κύριους παράγοντες που διαµορφώνουν την αποδοχή (άνεση,
χρηστικότητα, ασφάλεια). Ωστόσο, οι διαθέσιµες µέχρι στιγµής σχετικές µέθοδοι
αξιολόγησης φαίνεται να παρουσιάζουν ελλείψεις στο συγκεκριµένο πεδίο. Εν πάσει
περιπτώσει, οι πληρέστερες µέθοδοι µέτρησης που προτείνονται είναι οι εξής:
•
•
•
•

Κλίµακα αποδοχής Van der Laan et al., 1997 (Van der Laan et al. acceptance
scale)
Ερωτηµατολόγιο χρηστικότητας Brooke, 1996 (Usability questionnaire)
Κλίµακα ποιότητας οδήγησης (Driving quality scale)
Ερωτηµατολόγιο διάθεσης για πληρωµή (Willingness to pay questionnaire)
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2.6 Αξιολόγηση επιπτώσεων σε περιβάλλον και κυκλοφορία
Μαζί µε την ασφάλεια και την άνεση, ένας από τους λόγους για τους οποίους
η τεχνική κοινότητα προχώρησε στην υλοποίηση των ΣΣΥΟ είναι και τα συνεχώς
διογκούµενα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα σύγχρονα οδικά δίκτυα, και κυρίως
τα αστικά. Με τη διεύρυνση της οδικής υποδοµής να είναι πλέον απαγορευµένη, τη
µόνη δυνατότητα αντιµετώπισης του κυκλοφοριακού υπερκορεσµού αποτελεί η
θεώρηση της βέλτιστης εκµετάλλευσης της πρώτης, µε τα ΣΣΥΟ να αποτελούν ένα
ελκυστικό εργαλείο προς την εν λόγω κατεύθυνση. Έτσι, µε τη φιλοδοξία της µαζικής
εφαρµογής των ΣΣΥΟ στο στόλο των οχηµάτων είναι απαραίτητη µία ενδελεχής
διερεύνηση των επιπτώσεων που αναµένεται αυτή να έχει στην τελική εικόνα της
λειτουργίας του µεταφορικού δικτύου.
Ταυτόχρονα µε τη λειτουργία του δικτύου, οι µεταβολές στα κυκλοφοριακά
χαρακτηριστικά και στην οδική συµπεριφορά των χρηστών αναµένεται να επιφέρουν
αντίστοιχες µεταβολές και στις περιβαλλοντικές παραµέτρους της κυκλοφορίας, ήτοι
στις εκποµπές ρύπων και θορύβου και στην κατανάλωση καυσίµων. Η σύγχρονη
περιβαλλοντική κρίση επιβάλλει τη διερεύνηση και σε αυτό το πεδίο της λειτουργίας
του συστήµατος οδικών µεταφορών.
Κατά την υλοποίηση, λοιπόν, των ΣΣΥΟ είναι απαραίτητη η αξιολόγηση,
πέραν των λοιπών παραµέτρων, και των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του συστήµατος. Ο λόγος για τον οποίο οι δύο αυτές
παράµετροι εξετάζονται µαζί είναι τόσο η αλληλεξάρτηση τους, αφού λίγο ως πολύ οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαρτώνται από την εικόνα της κυκλοφορίας, όσο και το
ότι για την αξιολόγησή τους χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο η ίδια µέθοδος, ήτοι η
εφαρµογή των διαφόρων µοντέλων κυκλοφοριακής προσοµοίωσης.
Τα εν λόγω µοντέλα διακρίνονται σε µικροσκοπικά και µακροσκοπικά. Τα
µικροσκοπικά µοντέλα βασίζονται στις αρχές και την έννοια της ακολουθίας των
οχηµάτων, λειτουργώντας στην κλίµακα του µεµονωµένου οχήµατος. Απαιτούν
περισσότερο υπολογιστικό χρόνο, είναι, όµως, εξαιρετικά ακριβή στην αναπαράσταση της κυκλοφοριακής ροής. Τα αντίστοιχα µακροσκοπικά µοντέλα θεωρούν υπό
ευρεία κλίµακα τη συνεχή ροή της κυκλοφορίας, έχοντας µειωµένη σχετικά ακρίβεια,
αλλά οι αντίστοιχα µειωµένες απαιτήσεις σε υπολογιστικό χρόνο και η καθολική
θεώρηση τα καθιστούν κατάλληλα για µεγάλης κλίµακας δίκτυα. Τέλος, έχουν
αναπτυχθεί και αντίστοιχα µεσοσκοπικά µοντέλα, τα οποία συνδυάζουν στοιχεία από
αµφότερες τις προσεγγίσεις και έχουν εξισορροπηµένες τις υπολογιστικές τους
απαιτήσεις και την ακρίβεια.
Παραδείγµατα µοντέλων, κυκλοφοριακών ή περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών (ή αµφότερων των παραµέτρων), που έχουν χρησιµοποιηθεί σε αξιολογήσεις
περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων των ΣΣΥΟ είναι:
•
•

Μικροσκοπικά µοντέλα: AIMSUN, ARCHSIM, NETSIM, SIMONE,
SISTM, HUTSIM
Μακροσκοπικά µοντέλα: CONTRAM, SATURN, TEMAT

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µεθοδολογίες που εφαρµόστηκαν στα
ερευνητικά προγράµµατα ADVISORS και STARDUST, όπου τα µικροσκοπικά και
µακροσκοπικά µοντέλα συνδυάστηκαν µεταξύ τους για τη βελτιστοποίηση της
διαδικασίας αξιολόγησης. Ειδικότερα, αρχικά εφαρµόστηκαν λεπτοµερή µικροσκοπικά µοντέλα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων διαφόρων ειδών ΣΣΥΟ σε
µικροσκοπικό επίπεδο, τα αποτελέσµατα των οποίων χρησιµοποιήθηκαν ως εισαγό29
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µενα στα αντίστοιχα µακροσκοπικά, για τη διερεύνηση σε επίπεδο δικτύου. Με τον
τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η λήψη υπόψη από τα µακροσκοπικά µοντέλα
προβληµατικών για αυτά παραµέτρων, όπως η οδική συµπεριφορά των χρηστών και ο
βαθµός διείσδυσης των ΣΣΥΟ στο στόλο.
Κατά τη µεθοδολογική προσέγγιση του ADVISORS, ως δεδοµένα εισόδου
λαµβάνονται ο βαθµός διείσδυσης των υπό εξέταση ΣΣΥΟ στο στόλο των οχηµάτων,
το επίπεδο ζήτησης των στοιχείων του δικτύου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
ΣΣΥΟ, οι παράµετροι της οδικής συµπεριφοράς των χρηστών, η κυκλοφοριακή
ζήτηση και σύνθεση, καθώς και τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης και εκποµπών των
οχηµάτων. Από την εφαρµογή των µικροσκοπικών µοντέλων προκύπτει µία σειρά
εξαγοµένων, περιλαµβάνοντα καµπύλες χωρητικότητας και διαχωρισµού µεταξύ των
οχηµάτων, που χρησιµοποιούνται από τα µακροσκοπικά κυκλοφοριακά µοντέλα, και
καµπύλες ταχυτήτων, που χρησιµοποιούνται από τα περιβαλλοντικά µοντέλα. Τα
µικροσκοπικά περιβαλλοντικά µοντέλα υπολογίζουν τις εκποµοπές και την κατανάλωση καυσίµων ανά όχηµα. Το µακροσκοπικό κυκλοφοριακό µοντέλο υπολογίζει
µέσες ταχύτητες ανά τόξο του δικτύου, ενώ το µακροσκοπικό περιβαλλοντικό
µοντέλο εκτιµά το επίπεδο των εκποµπών και τις µεταβολές ανά ρύπο, για κάθε τόξο
και για όλο το δίκτυο. Η αλληλουχία της µεθοδολογίας φαίνεται στο Σχήµα 2.2.

Σχήµα 2.2: Μεθοδολογική προσέγγιση της αξιολόγησης επιπτώσεων σε περιβάλλον και
κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, κατά το ερευνητικό πρόγραµµα ADVISORS.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων λαµβάνει χώρα υπό
µορφή σύγκρισης τύπου «πριν-µετά». Ήτοι, αρχικά η µεθοδολογία εφαρµόζεται για
την υπάρχουσα κατάσταση, χωρίς χρήση ΣΣΥΟ, και στη συνέχεια για χρήση των
διαφόρων ΣΣΥΟ και συνδυασµών τους που επιθυµείται, και για διάφορα επίπεδα
διείσδυσής τους στο στόλο.
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2.7 Πιλοτικές δοκιµές
Πέρα από όλα όσα θεωρητικά αναφέρθηκαν µέχρι στιγµής σχετικά µε τις
διάφορες µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των ΣΣΥΟ, αναπόσπαστο τµήµα κάθε σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης αποτελούν οι πιλοτικές
δοκιµές. Οι πιλοτικές δοκιµές είναι οι πειραµατικές εκείνες διαδικασίες όπου τα
ΣΣΥΟ δοκιµάζονται υπό τους όρους πραγµατικής λειτουργίας (άσχετα αν πρόκειται
και για προσοµοιώσεις) από πραγµατικούς οδηγούς, ώστε να είναι σε θέση να
εφαρµοστούν οι περισσότερες από τις µεθοδολογίες αξιολόγησης που αναφέρθηκαν
στα προηγούµενα.
Οι πιλοτικές δοκιµές µπορεί να λαµβάνουν χώρα σε πειραµατικά περιβάλλοντα όπως τα παρακάτω:
•
•
•
•

∆οκιµές επί της οδού
Ελεγχόµενες πίστες δοκιµών
Προσοµοιωτές οδήγησης
Έλεγχος στο εργαστήριο

Τα παραπάνω είδη παρουσιάστηκαν εκτενέστερα στην Υποπαράγραφο 2.2.3.
Κάθε ένα από αυτά παρουσιάζει διάφορα πλεονεκτήµατα και ιδιοµορφίες, εφαρµοζόµενο σε πιλοτικές δοκιµές. Εν γένει, οι δοκιµές πεδίου (επί της οδού ή σε πίστες
δοκιµών) παρουσιάζουν σε σχέση µε τους προσοµοιωτές το πλεονέκτηµα του
ρεαλισµού, τόσο στις φυσικές παραµέτρους, όσο και σε επίπεδο απαιτήσεων έργου
οδήγησης. Αυτό σηµαίνει ότι καθίστανται καταλληλότερες, για παράδειγµα, σε
περιπτώσεις που διερευνάται η οπτική αλληλεπίδραση µε το ΣΣΥΟ (υπό πραγµατικές
συνθήκες όπως ηµέρα και νύχτα, οµίχλη, θάµβωση από τον ήλιο κλπ.), ή όπου
εξετάζονται γενικής φύσεως χαρακτηριστικά και επιπτώσεις του συστήµατος (η
κίνηση υπό πραγµατικές συνθήκες έχει περισσότερους αστάθµητους παράγοντες και
ποικιλία συνθηκών), ή όπου διερευνάται ειδικά η απόδοση του έργου οδήγησης
(κυρίως η πλοήγηση του οχήµατος). Από την άλλη, οι προσοµοιωτές προβάλλουν το
πλεονέκτηµα της ασφάλειας, γεγονός που τους καθιστά αναντικατάστατους σε
περιπτώσεις που εξετάζονται συστήµατα που αφορούν την ασφάλεια και την
κατάσταση του οδηγού, ή σε περιπτώσεις που διερευνώνται οι δυσλειτουργίες του
υπό εξέταση ΣΣΥΟ. Τέλος, οι προσοµοιωτές προσφέρουν ένα περιβάλλον πλήρως
ελεγχόµενο, όπου όλες οι επιθυµητές µεταβλητές είναι καταγράψιµες, και το οποίο
µπορεί να αναπαραχθεί πανοµοιότυπα για δοκιµή από πλήθος οδηγών υπό τις ίδιες
συνθήκες.
Για την επιτυχή και αποτελεσµατική έκβαση κάθε πιλοτικής δοκιµής,
πρώτιστης σηµασίας είναι ο σχεδιασµός της εκ των προτέρων, βάσει των στόχων που
επιθυµούνται και του είδους του συστήµατος και της λειτουργίας που διερευνώνται.
Ειδικότερα, ο σχεδιασµός κάθε πιλοτικής δοκιµής µπορεί να θεωρηθεί ότι διέρχεται
από τα παρακάτω στάδια καθορισµού:
•
•

Παράµετροι και λειτουργία ΣΣΥΟ: Αφορά στο είδος και στον τρόπο λειτουργίας του υπό εξέταση ΣΣΥΟ, ώστε να δοθεί το βάρος στα κατάλληλα σηµεία
κατά τη δοκιµή.
Χαρακτηριστικά συµµετεχόντων: Τα χαρακτηριστικά των οδηγών που
πρόκειται να επιλεγούν για τη δοκιµή πρέπει να προκαθορίζονται µε σαφήνεια. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν την ηλικία, το φύλο, την
οδηγική εµπειρία και την ενδεχόµενη εµπειρία χρήσης ΣΣΥΟ. Για δοκιµές
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ΣΣΥΟ προτείνεται η επιστράτευση οδηγών ηλικίας 25-50 ετών, εµπειρίας
10.000-1.000.000 διανυθέντων km και ισοδύναµου αριθµού εκπροσώπων από
τα δύο φύλα. Η εν λόγω σύνθεση ασφαλώς µπορεί να αναθεωρηθεί εφόσον
επιδιώκεται η διερεύνηση για συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών, όπως
αρχάριοι ή ηλικιωµένοι.
Είδος και παράµετροι δοκιµής: Σε αυτό το στάδιο καθορίζεται το είδος του
πειραµατικού περιβάλλοντος που θα αξιοποιηθεί και οι µέθοδοι µέτρησης για
τους προκαθορισµένους δείκτες.
Σενάρια δοκιµής: Τα διάφορα σενάρια κατά τη δοκιµή αφορούν παράγοντες
όπως το είδος των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, τις περιβαλλοντικές
συνθήκες, το είδος και την κατάσταση της υποδοµής, τις συνθήκες κυκλοφορίας. Ειδικότερα, το ΣΣΥΟ θα πρέπει να δοκιµάζεται στο είδος του
οχήµατος, ή σε όλα τα είδη οχηµάτων αντίστοιχα, το οποίο αφορά, πράγµα
που θα πρέπει να συµβαίνει και µε το είδος της οδού, ενώ οι περιβαλλοντικές
συνθήκες αφορούν στις καιρικές συνθήκες, στο φωτισµό και στην επιφανειακή κατάσταση του οδοστρώµατος.
Σχεδιασµός της δοκιµής: Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο
σχεδιασµό της πειραµατικής διαδικασίας. Για παράδειγµα, θα πρέπει να
προκαθορίζεται µία επαναλαµβανόµενη µέτρηση σε περίπτωση που όλοι οι
οδηγοί συµµετέχουν σε όλα τα σενάρια, ή µεµονωµένες µετρήσεις αν κάθε
οδηγός συµµετέχει σε ένα µόνο σενάριο της δοκιµής.
∆ιαδικασία της δοκιµής: Αφορά την απαρίθµηση των διαδικασιών κατά τη
δοκιµή, όπως το ακριβές χρονικό πρόγραµµα, και θα πρέπει να γίνεται µε
ιδιαίτερη προσοχή και µε ιδιαίτερη λεπτοµέρεια. Για παράδειγµα, η δοκιµή
µπορεί να ξεκινάει µε ένα διάστηµα εξοικείωσης του οδηγού µε το όχηµα και
το ΣΣΥΟ, να συνεχίζεται µε την κανονική δοκιµή και να ολοκληρώνεται µε τη
συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από τον οδηγό.
Οδηγίες προς τους συµµετέχοντες: ∆ιασαφηνίζονται οι οδηγίες που θα παρασχεθούν στους συµµετέχοντες οδηγούς.
Στατιστική ανάλυση: Καθορίζεται για κάθε µέθοδο µέτρησης το είδος των
δεδοµένων που θα καταγραφούν, όπως µέση τιµή ή το άθροισµα. Επιπλέον,
καθορίζεται το είδος της στατιστικής ανάλυσης που θα λάβει χώρα για τα εν
λόγω δεδοµένα.
∆ιερεύνηση επικινδυνότητας: Καθώς οι δοκιµές πεδίου είναι εκτεθειµένες
στους κινδύνους ενός πραγµατικού οδικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να
διασφαλίζεται η ακεραιότητα των συµµετεχόντων και του χρησιµοποιούµενου
εξοπλισµού.
∆ιερεύνηση ενδεχόµενων προβληµάτων: Αναγνωρίζονται ενδεχόµενες περιπτώσεις αποτυχίας της δοκιµής και καθορίζονται εναλλακτικές λύσεις.

2.8 Προς µία ολοκληρωµένη µεθοδολογία αξιολόγησης των ΣΣΥΟ
Μέχρι στιγµής, το παρόν Κεφάλαιο αναλώθηκε στο σχολιασµό των διαφόρων
διακριτών κατηγοριών αξιολόγησης και στην απαρίθµηση και περιγραφή των διαφόρων µεθόδων και τεχνικών υλοποίησής της. Ωστόσο, πέρα από την ανάγκη διερεύνησης των παραµέτρων λειτουργίας και των επιπτώσεων ενός ΣΣΥΟ ανά σχετική
κατηγορία, η στρατηγική υλοποίησης και εισόδου στην αγορά ενός εν λόγω
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συστήµατος απαιτεί ουσιαστικά µία καθολική αξιολόγηση, που θα συγχωνεύει τα
αποτελέσµατα όλων των επιµέρους αξιολογήσεων.
Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί πλήθος µεθοδολογιών αξιολόγησης τηλεµατικών, εν γένει, εφαρµογών, που θέτουν τις επιµέρους αξιολογήσεις σε µία διαδοχή
µε επιµέρους βάρη και πραγµατοποιούν βάσει αυτών την τελική αξιολόγηση του
συστήµατος. Από τις µεθοδολογίες αυτές η πιο ενδιαφέρουσα είναι ίσως η αντίστοιχη
προσέγγιση κατά το ερευνητικό πρόγραµµα ADVISORS, χαρακτηριζόµενη ως CAM
(Common Assessment Methodology). Η εν λόγω µεθοδολογία δεν στέκεται απλώς
στην αξιολόγηση των ΣΣΥΟ, αλλά θέτει την τελευταία ως µέρος µίας ολοκληρωµένης φιλοσοφίας υλοποίησης των εν λόγω συστηµάτων. Η αναλυτική διαδικασία
αξιολόγησης-υλοποίησης λαµβάνει υπόψη τόσο τους τεχνικούς παράγοντες που
υπεισέρχονται σε αυτήν, όσο και τις ανάγκες και επιταγές των διαφόρων εµπλεκοµένων στην υλοποίηση και λειτουργία των ΣΣΥΟ, επιστρατεύοντας µία πολυκριτηριακή ανάλυση για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων. Η µεθοδολογία του
ADVISORS παριστάνεται διαγραµµατικά στο Σχήµα 2.3.

Σχήµα 2.3: Η ολοκληρωµένη καθολική µεθοδολογία αξιολόγησης ΣΣΥΟ του ερευνητικού
προγράµµατος ADVISORS.

Αναλυτικότερα, τα επιµέρους βήµατα της µεθοδολογίας έχουν ως εξής:
1. Αναγνώριση του ΣΣΥΟ: Στο στάδιο αυτό το υπό αξιολόγηση ΣΣΥΟ ταξινοµείται βάσει της λειτουργίας του (σύµφωνα µε σχετική ορολογία του
ADVISORS) και διασαφηνίζονται τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, καθώς και
τα σενάρια συνθηκών στα οποία αναµένεται να λειτουργήσει.
2. Αξιολόγηση κινδύνων: Η αξιολόγηση αυτή αφορά τους κινδύνους σε τεχνικό,
οργανωτικό και νοµικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο συµπεριφοράς των
χρηστών. Η µεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνων που προτείνεται είναι η
FMEA, η οποία στην Παράγραφο 2.3 εφαρµόστηκε για την τεχνική αξιολόγηση. Η ίδια µεθοδολογία εφαρµόζεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο και για
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έκαστη από τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες κινδύνων, για καθεµία από τις
οποίες προκύπτει αντίστοιχα ο Συντελεστής Κινδύνου Κατηγορίας (βάσει των
Συντελεστών Κινδύνου κάθε είδους αστοχίας ή προβλήµατος της εν λόγω
κατηγορίας). Από τους τέσσερις Συντελεστές Κινδύνου Κατηγορίας υπολογίζεται ο Ολικός Συντελεστής Κινδύνου του ΣΣΥΟ, βάσει του τύπου:
(ΣΚΚ ) νοµ + (ΣΚΚ ) οργ
(ΣΚΚ ) τεχν + (ΣΚΚ ) συµπ +
2
(ΟΣΚ ) ΣΣΥΟ =
3
3. Ανάλυση εµπλεκοµένων: Στο στάδιο αυτό διασαφηνίζονται οι ανάγκες και
απαιτήσεις των διαφόρων εµπλεκοµένων, είτε άµεσα, είτε έµµεσα, στην
ανάπτυξη και εφαρµογή του υπό εξέταση ΣΣΥΟ. Η ανάλυση αυτή χρησιµεύει
τόσο στη φάση ανάπτυξης, όσο και στη φάση αξιολόγησης του ΣΣΥΟ.
4. Κριτήρια και βάρη: Μετά από την ανάλυση των εµπλεκοµένων, διασαφηνίζονται τα κόστη και οι ωφέλειες από τη λειτουργία του ΣΣΥΟ για καθέναν
από αυτούς. Για την ποσοτικοποίηση των εν λόγω κοστών και ωφελειών
καθορίζονται επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης µε τα αντίστοιχα βάρη τους,
για κάθε έναν από τους εµπλεκόµενους.
5. ∆είκτες και µέθοδοι µέτρησης: Μετά τον καθορισµό των κριτηρίων αξιολόγησης κάθε εµπλεκόµενου, ακολουθεί ο αντίστοιχος καθορισµός των δεικτών
και µεθόδων µέτρησής τους, για την εκτίµηση του κατά πόσο κάθε ένα από
αυτά έχει επιτευχθεί.
6. Καθολική ανάλυση: Το στάδιο αυτό αποτελείται από δύο µέρη, τις πιλοτικές
δοκιµές για τη µέτρηση των δεικτών και τη διεξαγωγή της πολυκριτηριακής
ανάλυσης, µαζί µε ανάλυση ευαισθησίας των κριτηρίων, των σεναρίων λειτουργίας και των εµπλεκοµένων.
7. Εξαγωγή αποτελεσµάτων: Τα αποτελέσµατα της πολυκριτηριακής ανάλυσης
είναι προσανατολισµένα στην υλοποίηση του ΣΣΥΟ επί της βάσης διαφόρων
δυνατών σεναρίων λειτουργίας.
8. Υλοποίηση του ΣΣΥΟ: Στο τελικό αυτό στάδιο αναπτύσσεται µία σειρά
στρατηγικών υλοποίησης του ΣΣΥΟ, βάσει των αποτελεσµάτων της όλης
διαδικασίας που προηγήθηκε.
Συνοψίζοντας, η εν λόγω µεθοδολογία του ADVISORS αποτελεί µία αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης που λαµβάνει υπόψη τόσο τις τεχνικής φύσεως
παραµέτρους, όσο και τις ανάγκες των εµπλεκοµένων στη λειτουργία των ΣΣΥΟ. Για
την αξιολόγησή της η µεθοδολογία εφαρµόστηκε για µία σειρά ΣΣΥΟ που θα
µπορούσαν να προωθηθούν µαζικά στην αγορά κατά την επόµενη δεκαετία, µε τα
αποτελέσµατα να καταδεικνύουν ότι τα περισσότερο υποσχόµενα συστήµατα είναι το
Ολοκληρωµένο Σύστηµα Πλοήγησης, τα DMS, το ISA και το ACC.
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3.1 Εισαγωγή - Πιλοτικές δοκιµές ADVISORS
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά µε την αξιολόγηση των
ΣΣΥΟ και απαριθµήθηκαν συνοπτικά οι διάφορες µεθοδολογίες και τεχνικές κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης διαφόρων κατηγοριών λειτουργίας και επιπτώσεών τους.
Επίσης, στην Παράγραφο 2.7 τονίστηκε ότι αναπόσπαστο τµήµα σχεδόν κάθε
διαδικασίας αξιολόγησης ΣΣΥΟ αποτελούν οι πρακτικές δοκιµές των εν λόγω
συστηµάτων από πραγµατικούς οδηγούς, όπου παρέχεται η δυνατότητα για την
εφαρµογή όλων των σχετικών µεθόδων.
Καθότι, λοιπόν, οι πιλοτικές δοκιµές κατέχουν µία πολύ σηµαντική θέση στην
αξιολόγηση των ΣΣΥΟ, σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η παράθεση µίας
σειράς παραδειγµάτων εφαρµογής τους στην πράξη, για µία πρωταρχική εξοικείωση
του αναγνώστη µε τις διαδικασίες και τις τεχνικές που λαµβάνουν χώρα κατά τις εν
λόγω δοκιµές. Έτσι, στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφονται οι έξι πιλοτικές δοκιµές που
έλαβαν χώρα κατά το ερευνητικό πρόγραµµα ADVISORS. Ειδικότερα, παρατίθενται
στοιχεία σχετικά µε την οργάνωση κάθε δοκιµής, το δείγµα των συµµετεχόντων
οδηγών και τα πεδία αξιολόγησης, τεχνικά στοιχεία, καθώς και οι µέθοδοι µέτρησης
που επιστρατεύτηκαν κατά τις δοκιµές.
Το πεδίο εργασίας του ADVISORS που περιλάµβανε τις πιλοτικές δοκιµές
είχε τους παρακάτω στόχους:
•
•
•

Να αξιολογηθούν οι παράγοντες ασφάλειας, αποδοχής των χρηστών και χρηστικότητας, καθώς και οι επιπτώσεις στην οδηγική συµπεριφορά, σε διάφορες
κατηγορίες οδών και τύπους οχηµάτων
Να διερευνηθούν οι επιπτώσεις των ΣΣΥΟ στην αποδοτικότητα των δικτύων
και στο περιβάλλον
Να εξεταστεί η ολοκληρωµένη µεθοδολογία αξιολόγησης που προτάθηκε, και
η οποία παρουσιάστηκε συνοπτικά στην Παράγραφο 2.8.

Με µία πλειάδα διαθέσιµων ΣΣΥΟ για το ADVISORS, έπρεπε να πραγµατοποιηθεί µία επιλογή των συστηµάτων προς αξιολόγηση και να οργανωθούν ανάλογες
πιλοτικές δοκιµές για κάθε ένα από αυτά. Η επιλογή βασίστηκε σε δεδοµένα από
προγενέστερες µελέτες του προγράµµατος. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των
ΣΣΥΟ ήταν:
•
•
•

Ο τύπος του ΣΣΥΟ (π.χ. το πρόβληµα που επιδιώκει να λύσει ή η οδηγική
εργασία που καλείται να υποβοηθήσει)
Ο σχεδιασµός του συστήµατος (λειτουργικότητα, HMI)
Αναµενόµενες επιρροές, σε σχέση κυρίως µε την ασφάλεια, λαµβάνοντας
υπόψη όχι µόνο θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα
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Φάση εξέλιξης του συστήµατος και προσδοκώµενος χρόνος εισαγωγής στην
αγορά, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
Ζήτηση από τους διάφορους εµπλεκόµενους
Αναµενόµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κυκλοφορία
∆ιαθεσιµότητα και δυνατότητα συλλογής δεδοµένων

Τα αποτελέσµατα από τη διαδικασία επιλογής κατέληξαν στην οργάνωση έξι
πιλοτικών δοκιµών, σε διαφορετικά περιβάλλοντα για κάθε µία, καλύπτοντας µία
ποικιλία συστηµάτων και συνθηκών. Οι πιλοτικές δοκιµές αφορούν τα παρακάτω
συστήµατα:
1. Σύστηµα προειδοποίησης κατά την αλλαγή λωρίδας, τυφλά σηµεία (αρµόδιοι
συνεργάτες CRF & BASt)
2. ACC σε υπεραστικό περιβάλλον (αρµόδιος συνεργάτης VTI)
3. Σύστηµα παρακολούθησης κατάστασης του οδηγού (αρµόδιοι συνεργάτες
RUG & S)
4. Σύστηµα προειδοποίηση λωρίδας, προειδοποίησης σύγκρουσης (αρµόδιος
συνεργάτης IAT)
5. Σύστηµα χάραξης δροµολογίου και διαχείρισης στόλου (αρµόδιος συνεργάτης
JDR)
6. Προσαρµοσµένο σύστηµα ελέγχου πορείας (ACC-Stop & Go) (αρµόδιος συνεργάτης TRL)
Συνοπτικά τα στοιχεία των δοκιµών φαίνονται στον Πίνακα 3.1.
Πίνακας 3.1: Σύνοψη στοιχείων πιλοτικών δοκιµών ADVISORS.
α/α

ΣΣΥΟ

1

LSS
(LW + BS)

Αρµόδιοι
Συνεργάτες

Επίπεδο
Υποστήριξης

Περιβάλλον

Μέθοδος
Αξιολόγησης

CRF & BASt

Προειδοποίηση

Αυτοκινητόδροµοι
+
Οδοί ταχείας
κυκλοφορίας

Πρότυπα
οχήµατα σε
οδούς

Οδοί ταχείας
κυκλοφορίας
+
Επαρχιακό δίκτυο

Προσοµοιωτής

2

ACC

VTI

Προειδοποίηση
+
Εκτέλεση
λειτουργιών
οδήγησης

3

DMS

RUG & S

Προειδοποίηση

4

CW/LW

IAT

Προειδοποίηση

5

Board
computer

JDR

Πληροφόρηση

TRL

Προειδοποίηση
+
Εκτέλεση
λειτουργιών
οδήγησης

6

ACC
+
Stop & Go

Οδοί ταχείας
κυκλοφορίας
Οδοί ταχείας
κυκλοφορίας
+
Επαρχιακό δίκτυο
Οδοί ταχείας
κυκλοφορίας
Αστικό δίκτυο

Προσοµοιωτής
Εργαστήριο
+
Προσοµοιωτής
Εργαστήριο

Προσοµοιωτής
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3.2 ∆οκιµή LSS
3.2.1 Γενικά
Η πιλοτική δοκιµή της CRF είχε ως αντικείµενο την αξιολόγηση των
πλεονεκτηµάτων από τις συνδυασµένες δράσεις της προειδοποίησης των τυφλών
σηµείων και της προειδοποίησης στην αλλαγή λωρίδας, κατά την οδήγηση σε οδούς
ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητοδρόµους. Το LSS αξιολογήθηκε µε συµµετέχοντες που οδήγησαν πρότυπα οχήµατα εξοπλισµένα µε το σύστηµα, σε πραγµατικές
συνθήκες κυκλοφορίας. Τα αντικείµενα αξιολόγησης ήταν:
•
•
•
•

Χρηστικότητα από τον οδηγό
Φόρτος εργασίας και κινήσεων του οδηγού
Αποδοχή από το χρήστη
∆ιάθεση του χρήστη να πληρώσει για το σύστηµα

Σηµαντική, επίσης, παράµετρος ήταν η αξιολόγηση των τεχνικών µερών του
συστήµατος κατά την διάρκεια της δοκιµής.
Το δείγµα των οδηγών ήταν το εξής:
•
•
•
•
•

Κοινοί οδηγοί µε κανονική οδηγική συµπεριφορά
Ακριβής αριθµός: 24 συµµετέχοντες
Φύλο: 12 άντρες – 12 γυναίκες
Ηλικία: 25-45 ετών
Εµπειρία: τουλάχιστον 5000 km και 5ετής εµπειρία

3.2.2 Το σύστηµα
Στο όχηµα εγκαταστάθηκαν δύο διαφορετικές λειτουργίες, προσαρµοσµένες
για τις ανάγκες της δοκιµής, Εικόνα 3.1. Η πρώτη (LW) έλεγχε την πορεία
έµπροσθεν και την αλλαγή λωρίδας, και είχε ως µέθοδο ειδοποίησης είτε ακουστική,
είτε απτική. Η δεύτερη (BS) έλεγχε το πεδίο προς τα πίσω, ειδοποιώντας ηχητικά τον
οδηγό για ύπαρξη αυτοκινήτου στις λωρίδες όπισθεν του οχήµατος. Αυτό γινόταν σε
περίπτωση που ο οδηγός ξεκινούσε µία προσπέραση και κάποιο όχηµα ερχόταν από
πίσω. Αυτές οι προειδοποιήσεις λάµβαναν χώρα υπό µορφή µικρών δονήσεων στο
τιµόνι (απτικά), χαρακτηριστικό θόρυβο (beep) από τη διεύθυνση που υπήρχε κίνδυνος (ακουστικά), και µε εικόνες και οπτικά σήµατα στο ταµπλό του αυτοκινήτου. Ο
έλεγχος για το LW πραγµατοποιούνταν µε µία κάµερα στο µπροστινό µέρος του
οχήµατος και για τα τυφλά σηµεία υπήρχαν δύο κάµερες, µια για κάθε πλευρά του
οχήµατος.

Εικόνα 3.1: Σύστηµα BS και LW και αντίστοιχες
προειδοποιήσεις.
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3.2.3 Υποδοµή Οδού, κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες
Η οδός της δοκιµής ήταν µήκους 37 km. Περιλάµβανε τµήµατα από αυτοκινητόδροµο και οδό ταχείας κυκλοφορίας, µε 2 ή 3 λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση. Ο
φόρτος κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας ήταν µε βάση τις ιταλικές συνθήκες και
κανονισµούς αντίστοιχα. Οι λωρίδες χωρίζονταν µε διακεκοµµένες ή συνεχείς
γραµµές. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, το οδόστρωµα στεγνό και οι δοκιµές
έγιναν ηµέρα.
3.2.4 Σχεδιασµός της δοκιµής
Κάθε συµµετέχων οδήγησε τη διαδροµή δύο φορές, µία σε συνθήκες υψηλού
φόρτου, κατά τη διάρκεια της ώρα αιχµής νωρίς το πρωί ή το απόγευµα, και µία σε
χαµηλή πυκνότητα κυκλοφορίας, όπως για παράδειγµα αργά το πρωί ή το απόγευµα.
Αµφότερες οι διελεύσεις έγιναν την ίδια µέρα. Κάθε δοκιµή γινόταν σε τρεις φάσεις,
η πρώτη οδηγώντας µε το σύστηµα µη ενεργοποιηµένο (9,5 km), η δεύτερη µόνο µε
την LW λειτουργία ενεργοποιηµένη (10,5 km) και η τρίτη µε το ολοκληρωµένο
σύστηµα σε εφαρµογή (17 km).
3.2.5 Μετρήσεις
•

•
•
•
•
•
•
•

Απόδοση οδήγησης: Μετρήθηκαν µέση ταχύτητα και η τυπική απόκλισή της,
θέση του οχήµατος στη λωρίδα και η τυπική απόκλιση, πλήθος αλλαγών
λωρίδας, πλήθος προσπεράσεων, χρόνος αλλαγής λωρίδας (TLC), πλήθος
κρίσιµων εµπλοκών µε τους υπόλοιπους οδηγούς και πλήθος ειδοποιήσεων
Πνευµατικός φόρτος: Μετρήθηκε µε τα ειδικά διαγράµµατα NASA-TLX και
την κλίµακα RSME
Χρηστικότητα: Mετρήθηκε µε ερωτηµατολόγια SUS (Brooke, 1996), χρηστικότητας και άνεσης οδήγησης, καθώς και µε ανοικτές συνεντεύξεις
Αποδοχή από το χρήστη: Με ερωτηµατολόγια User Acceptance (Van der
Laan et al., 1997)
Ποιότητα οδήγησης: Με ερωτηµατολόγιο Driving Quality Scale (Brookhuis,
1993)
∆ιάθεση για πληρωµή: Με ερωτηµατολόγια
Χαρακτηριστικά χρήστη: Με ερωτηµατολόγια
Προσιτή ορολογία για τον χρήστη: Με συνεντεύξεις και ερωτήσεις που
αφορούσαν το όνοµα και τη λειτουργικότητα του συστήµατος, καθώς και
απρόσµενες αντιδράσεις του συστήµατος.

3.2.6 Αποτελέσµατα µελέτης
Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έδειξε πως, αναφορικά µε την κρίση
των χρηστών, το LSS κρίθηκε χρήσιµο, ικανοποιητικό και φιλικό προς το χρήστη, αν
και µπορεί να υπάρξει κίνδυνος από την υπερβολική εµπιστοσύνη στο σύστηµα. Από
την επεξεργασία των αποτελεσµάτων, καθώς και των παρατηρήσεων από τους
ειδικούς, φάνηκε πως υπήρξε υπερβολικός αριθµός ειδοποιήσεων, ενώ καταγράφηκαν
και πολλές λάθος προειδοποιήσεις. Το κύριο συµπέρασµα ήταν πως απαιτείται
περαιτέρω ακόµη µελέτη του LSS, ώστε:
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Να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη που προέκυψαν από αντανακλάσεις του ήλιου
στις κάµερες
Να αναγνωρίζονται παράξενα σηµάδια του οδοστρώµατος
Να ορισθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να υπάρξει προειδοποίηση

3.3 ∆οκιµή ACC
3.3.1 Γενικά
Η πιλοτική δοκιµή της VTI ασχολήθηκε µε το ACC, το οποίο υποστηρίζει
τον οδηγό κατά το διαµήκη άξονα. Το ACC αντιλαµβάνεται την παρουσία και τη
σχετική ταχύτητα µε το προπορευόµενο όχηµα και προσαρµόζει την ταχύτητα του
εξοπλισµένου οχήµατος, ώστε να υπάρχει µία σχετική απόσταση ασφάλειας µεταξύ
τους. Η δοκιµή έλαβε χώρα σε προσοµοιωτή οδήγησης.
Χρησιµοποιήθηκε ισοδύναµος αριθµός χρηστών από τα δύο φύλα, µέσω των
οποίων εξετάστηκε η επιρροή του ACC σε παραµέτρους που έχουν να κάνουν µε την
ασφάλεια, όπως επιρροή στην οδηγική συµπεριφορά και στον πνευµατικό φόρτο, τη
χρηστικότητα και την αποδοχή. Ενδιαφέρον πεδίο µελέτης είναι η έρευνα για τη
λειτουργία του συστήµατος για διάφορα επίπεδα διείσδυσής του στην αγορά.
3.3.2 Ο προσοµοιωτής
Η δοκιµή έγινε στον προσοµοιωτή της Εικόνας 3.2, ο οποίος έχει αυξηµένες
δυνατότητες κίνησης και σύστηµα προβολής πλάτους 120° και ύψους 30°. Επίσης,
διαθέτει παλλόµενη τράπεζα που δίνει τη δυνατότητα για διαµήκεις και κάθετες
κινήσεις, ένα ηχητικό σύστηµα, καθώς και ένα σύστηµα ρύθµισης της θερµοκρασίας.
Τα υποσυστήµατα αυτά είναι βασισµένα σε πραγµατικά µοντέλα οχηµάτων και
λειτουργούν µε τρόπο που να δίνεται η εντύπωση στον οδηγό ότι βρίσκεται σε
πραγµατικό όχηµα.

Εικόνα 3.2: Ο προσοµοιωτής VTI.

Το όχηµα που αναπαρίσταται είναι ένα αυτόµατου κιβωτίου VOLVO 850, µε
κίνηση στους µπροστά τροχούς. Για τις ανάγκες της εφαρµογής, ο προσοµοιωτής
προγραµµατίστηκε να συµπεριφέρεται έχοντας το ACC προµηθευµένο από την CRF.
Γενικά το ACC αφορά σε αυτόµατο έλεγχο του διαµήκη άξονα. Το κύριο αντικείµενο
της µελέτης, πάντως, δεν ήταν τόσο στο τεχνικό µέρος, όσο στην αποδοχή από τους
χρήστες και την επιρροή τους από αυτό.
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3.3.3 ∆ιαδικασία δοκιµής
Το ACC αξιολογήθηκε για δύο διαφορετικές λειτουργίες, µία για έλεγχο ταχύτητας και άλλη µία για έλεγχο ταχύτητας µε διατήρηση συγκεκριµένης απόστασης.
Στην πρώτη περίπτωση το ACC λειτουργούσε σαν ένα κλασικό σύστηµα ελέγχου
ταχύτητας, όπου ο οδηγός επέλεγε µία ταχύτητα που διατηρούσε το αυτοκίνητο µέχρι
να υπάρξει νέα εντολή. Στην άλλη, πέρα από την ταχύτητα, το όχηµα διατηρούσε
σταθερή και την απόσταση από το εµπρός όχηµα, βασισµένη σε έναν ελάχιστο χρόνο
απόστασης. Ο ελάχιστος χρόνος απόστασης ορίστηκε από τους οργανωτές της εφαρµογής, σύµφωνα µε πειραµατικές µελέτες, σε 0.8 sec, 1.0 sec η 1.2 sec για διάφορους
χρήστες. Αµφότερες οι λειτουργίες προσαρµόστηκαν στον προσοµοιωτή και δόθηκαν
οι απαραίτητες οδηγίες στους οδηγούς για να τις χρησιµοποιούν. Οι ειδοποιήσεις για
µείωση της απόστασης από τα µπροστινά οχήµατα γινόταν µε ενδείξεις στο ταµπλό,
και σε περιπτώσεις όπου το αυτοκίνητο δεν µπορούσε να διατηρήσει τον ελάχιστο
χρόνο απόστασης από το προπορευόµενο, τότε υπήρχε και ενδεικτικός ήχος.
3.3.4 Υποδοµή και κυκλοφοριακές συνθήκες
Η διαδροµή του προσοµοιωτή αποτελούνταν από 4 οδούς, περίπου 30 km
έκαστη. Οι δύο οδοί ήταν επαρχιακές και ίδιες µεταξύ τους, µε επιτρεπόµενη
ταχύτητα τα 90 km/h, µε µία λωρίδα σε κάθε κατεύθυνση και κίνηση και στα δύο
ρεύµατα. Οι άλλες δύο οδοί ήταν ταχείας κυκλοφορίας, οµοίως ίδιες µεταξύ τους, µε
δύο λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση, επιτρεπόµενη ταχύτητα τα 110 km/h και κίνηση
και στα δύο ρεύµατα. Η µία οδός από κάθε τύπο οδηγήθηκε µε την υποστήριξη του
ACC και η άλλη χωρίς αυτή. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής δηµιουργήθηκαν
διάφορες καταστάσεις, κανονικές και ακραίες.
Τα οχήµατα των συµµετεχόντων τέθηκαν ως µέρος µιας ροής µέσα στον
προσοµοιωτή, όπου οδηγώντας συναντούσαν αυτοκίνητα και προσπερνούνταν από
άλλα, σε όλους τους τύπους των οδών. Τα σενάρια της δοκιµής ήταν για χαµηλή έως
µέτρια ροή, µε διάφορα συµβάντα κατά την διαδροµή.
3.3.5 Μετρήσεις
•

•
•
•
•
•
•

Απόδοση οδήγησης: Μετρήθηκαν η µέση ταχύτητα και η τυπική απόκλισή
της, η θέση του οχήµατος στη λωρίδα και η τυπική απόκλιση, η οδήγηση στην
αριστερή λωρίδα, η συµπεριφορά κατά την προσπέραση, ο χρόνος TTC, οι
χρονικοί διαχωρισµοί των οχηµάτων
Πνευµατικός φόρτος: Μετρήθηκε µε τα ειδικά διαγράµµατα NASA-TLX και
την κλίµακα RSME
Χρηστικότητα: Mετρήθηκε µε ερωτηµατολόγια SUS (Brooke, 1996)
Αποδοχή από το χρήστη: Με ερωτηµατολόγια User Acceptance (Van der
Laan et al., 1997) και ερωτηµατολόγια αποδοχής Knoche
∆ιάθεση για πληρωµή: Με ερωτηµατολόγια
Χαρακτηριστικά χρήστη: Με ερωτηµατολόγια
Προσιτή ορολογία για τον χρήστη: Με συνεντεύξεις και ερωτήσεις που
αφορούσαν το όνοµα και τη λειτουργικότητα του συστήµατος, καθώς και
απρόσµενες αντιδράσεις του συστήµατος.

Μία επιπλέον διερεύνηση έγινε για πιθανή επιρροή από τα µέσα καταγραφής
πάνω σε παραλαµβανόµενα αποτελέσµατα από τη χρήση του συστήµατος. Έτσι,
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χρησιµοποιήθηκαν κάποιες επιπλέον συσκευές, µόνο, όµως, για δρόµους ταχείας
κυκλοφορίας, και για χρόνο απόστασης µόνο αυτόν του 1.0 sec. Επίσης, επιπλέον
διερευνήθηκαν και οι προτιµήσεις του δείγµατος σε σχέση µε τον ελάχιστο χρόνο
απόστασης.
3.3.6 Αποτελέσµατα µελέτης
•
•

•
•
•
•
•

Το ACC µείωσε τις µέγιστες ταχύτητες, καθώς και το εύρος διακύµανσής τους
Σε περιβάλλον οδού ταχείας κυκλοφορίας αυξήθηκε η παραµονή στην
αριστερή λωρίδα µε το σύστηµα, δείγµα ενδεχοµένως της δυσαρέσκειας που
έδειξαν οι οδηγοί στην περίπτωση όπου το ACC επενέβαινε στην επιβράδυνση
Το πλήθος αλλαγών λωρίδας δεν επηρεάστηκε από το σύστηµα
Ο χρόνος TTC µειώθηκε σε κάποιες µη κρίσιµες καταστάσεις, µε τη χρήση
του ACC
Σε κάποιες µη κρίσιµες καταστάσεις µειώθηκαν τα φρεναρίσµατα
Αποτέλεσµα χρήσης του ACC είναι η µείωση τoυ πνευµατικoύ φόρτου του
οδηγού στην οδήγηση σε οδό ταχείας κυκλοφορίας
Η αποδοχή από τους χρήστες ήταν αρκετά υψηλού βαθµού, µε έµφαση στην
χρηστικότητα και την ευχαρίστηση. Το ACC κρίθηκε εύκολο στη χρήση του,
καθώς και ότι θα µπορεί να κάνει την οδήγηση πιο εύκολη και άνετη

Γενικά τα αποτελέσµατα δείχνουν ενθαρρυντικά, αν και πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι το ACC λειτούργησε ακριβώς όπως έπρεπε σε όλες τις περιπτώσεις,
πράγµα που δύσκολα θα συµβαίνει σε πραγµατικές καταστάσεις. Οι απόψεις των
οδηγών µπορεί να µην ήταν τόσο θετικές αν το σύστηµα δεν ήταν εκ των πραγµάτων
τέλειο. Το ίδιο µπορεί να συνέβαινε µε τις µετρήσεις συµπεριφοράς.

3.4 ∆οκιµή DMS
3.4.1 Γενικά
Το σύστηµα DMS ερευνήθηκε και εξετάστηκε από το RUG, σε συνεργασία µε
τη Siemens. Το εν λόγω σύστηµα αφορά υποστήριξη και ενηµέρωση του οδηγού σε
σχέση µε την ενάργεια του, µε βάση την κίνηση των µατιών του.
Οι κύριοι στόχοι της αξιολόγησης ήταν να βρεθεί:
•
•
•
•
•

Αν η συµπεριφορά των οδηγών επηρεάζεται αρνητικά από το σύστηµα
Αν οι οδηγοί προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους στη λειτουργία του συστήµατος
Αν ο οδηγός βασίζεται στο σύστηµα
Αν η επιρροή που έχει το σύστηµα στον οδηγό εξαρτάται από τις αντιδράσεις
του συστήµατος, το κυκλοφοριακό περιβάλλον και την πυκνότητα κυκλοφορίας
Αν η αποδοχή του συστήµατος εξαρτάται από τις αντιδράσεις του συστήµατος, το κυκλοφοριακό περιβάλλον και την κυκλοφοριακή πυκνότητα
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3.4.2 ∆είκτες
Οι δείκτες που µετρήθηκαν ήταν:
•
•
•
•
•
•
•

Η ταχύτητα, αµφότερες η µέση και η τυπική απόκλιση
Η απόσταση από το προπορευόµενο όχηµα, µέση τιµή και τυπική απόκλιση
Η εγκάρσια θέση πάνω στην λωρίδα και η τυπική απόκλιση
Η τυπική απόκλιση των κινήσεων του τιµονιού
Αυτοαξιολόγηση χρηστών ως προς πνευµατικό φόρτο (RSME) και ενεργοποίηση (Barthenwerfer)
Ο καρδιακός παλµός και ανάλογες παράµετροι (πνευµατική προσπάθεια)
Ο υπολογισµός και καταγραφή της αποδοχής από τους χρήστες, µε
ερωτηµατολόγια προς συµπλήρωση πριν από τη δοκιµή, για τις προσδοκίες
των χρηστών, και µετά τη δοκιµή, για τις αντιδράσεις από την εµπειρία από το
σύστηµα.

3.4.3 Ο προσοµοιωτής και το όχηµα
Ο προσοµοιωτής αποτελείται από ένα πραγµατικό µοντέλο BMW 525, µε το
πραγµατικό ταµπλό και λειτουργίες. Ως µέσο προβολής διαθέτει µία οθόνη µε 165°
οριζόντιο και 45° κάθετο οπτικό πεδίο. Το DMS που τοποθετήθηκε, ειδοποιούσε τον
οδηγό για την ενάργεια του, ελέγχοντας τις κινήσεις των µατιών µε έναν ειδικό
αισθητήρα (ELS-Eyelid sensor). Ο αντικειµενικός σκοπός ήταν η διερεύνηση της
αποδοχής και ανταπόκρισης του χρήστη για το σύστηµα, και όχι το τεχνικό του
µέρος.
3.4.4 Το σύστηµα
Το ELS ανίχνευε τις κινήσεις και τα κλεισίµατα των βλεφάρων, καθώς και το
χρόνο που διαρκούσαν αυτά. Τα αποτελέσµατα αρχειοθετήθηκαν για τρεις
κατηγορίες κατάστασης του οδηγού, απόλυτα εναργής, µε µειωµένη ενάργεια και
λίγο πριν από την κατάσταση ύπνου. Στην Εικόνα 3.3 φαίνονται τα αποτελούντα το
ELS µέρη, µία κάµερα, δύο πηγές φωτός και µία µονάδα προβολής (EECU-Eyelid
Electronic Control Unit), όπως και ένα παράδειγµα λήψης.

Εικόνα 3.3: Σύστηµα ELS και εικόνα λήψης.

Κατά τη δοκιµή διαπιστώθηκε ότι το ELS δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει
ικανοποιητικά τις κινήσεις των µατιών όταν οι χρήστες φορούσαν γυαλιά. Όµως και
για οδηγούς που δεν φορούσαν γυαλιά, το σύστηµα είχε δυσκολία στο να αξιολογήσει
σωστά την κατάσταση του οδηγού. Στην πράξη, η ανίχνευση της ενάργειας έγινε µε
συνδυασµό των δεδοµένων του ELS, άλλων ενδείξεων υπνηλίας και ενδείξεων
ανεπαρκούς ελέγχου του οχήµατος.
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3.4.5 Υποδοµή της οδού και κυκλοφοριακό περιβάλλον
Το οδικό περιβάλλον της εφαρµογής ήταν µία οδός ταχείας κυκλοφορίας. Για
περισσότερη µονοτονία δεν υπήρχε άλλη κίνηση στην οδό και το κιβώτιο ταχυτήτων
ρυθµίστηκε σε αυτόµατο. Η διαδροµή ήταν µήκους 50 km, χωρισµένη σε 4 ίσα
τµήµατα.
3.4.6 Σχεδιασµός της µελέτης
Το δείγµα που εξετάστηκε αποτελούνταν από 20-30 άτοµα, ηλικίας 21-60
ετών, οι οποίοι είχαν εµπειρία τουλάχιστον 5000 km. Τα άτοµα αυτά ήταν
εργαζόµενα σε νοσοκοµεία και κλήθηκαν να οδηγήσουν µετά από τη νυχτερινή τους
βάρδια. Οδήγησαν δύο φορές, µία σε κατάσταση πλήρους ενάργειας, σε µία µέρα
χωρίς νυχτερινή βάρδια, και µία αµέσως µετά από 8ωρη ή 10ωρη νυχτερινή εργασία.
3.4.7 Μετρήσεις
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Απόδοση οδήγησης: Μετρήθηκαν η µέση ταχύτητα και η τυπική απόκλισή
της, η θέση του οχήµατος στη λωρίδα και η τυπική απόκλιση, το πλήθος
διασχίσεων λωρίδας, ο χρόνος οδήγησης εκτός λωρίδας, καθώς και δεδοµένα
προκύπτοντα από το ELS.
Πνευµατικός φόρτος: Μετρήθηκε µε την κλίµακα RSME
Κούραση: Μετρήθηκε µε την κλίµακα Rating Scale Fatigue (RSF, DeWaard
et al., 1996)
Υπνηλία: Με την κλίµακα Stanford Sleepiness Scale (SSS, Hodes et al., 1973)
Ποιότητα οδήγησης: Με ερωτηµατολόγιο Driving Quality Scale (Brookhuis,
1993)
Κίνδυνοι και ασφάλεια: Με ειδικούς δείκτες (Heino et al., 1996)
Αποδοχή από τον χρήστη: Με ερωτηµατολόγια User Acceptance (Van der
Laan et al., 1997)
∆ιάθεση για πληρωµή: Με ερωτηµατολόγια
Χαρακτηριστικά χρήστη: Με ερωτηµατολόγια

3.4.8 Αποτελέσµατα µελέτης
•
•
•
•
•
•
•
•

Η µέση ταχύτητα µειώνονταν όταν οι οδηγοί ήταν κουρασµένοι
Οι οδηγοί έκαναν περισσότερες διορθωτικές κινήσεις στο δρόµο όταν ήταν
κουρασµένοι
Αξιοσηµείωτη απόκλιση από τη λωρίδα όταν υπήρχε κούραση, η οποία
αυξάνονταν µε το χρόνο
Η αποδοχή του συστήµατος ήταν υψηλή για άτοµα που δούλευαν νυχτερινές
βάρδιες
Η χρηστικότητα του DMS ήταν υψηλή
Η υποκειµενική οδηγική ποιότητα µειωνόταν µε την κούραση
Η υποκειµενικοί κίνδυνοι αυξάνονταν µε την κούραση
Το DMS κρίθηκε σηµαντικό για επαρχιακό δίκτυο και δρόµους ταχείας
κυκλοφορίας
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3.5 ∆οκιµή CW/LW
3.5.1 Γενικά
Η δοκιµή που εφαρµόστηκε από το USTUTT/IAT είχε να κάνει µε τη
χρηστικότητα και την αποδοχή συνδυασµών HMI για προειδοποίηση σύγκρουσης και
αλλαγή λωρίδας. Οι κύριοι στόχοι ήταν δύο, η διερεύνηση της χρηστικότητας και της
αποδοχής διαφορετικών τρόπων ειδών ειδοποίησης (τονίζεται ότι οι συνδυασµένες
µέθοδοι είναι αυτές που ενδείκνυνται) και η σύγκριση των αποτελεσµάτων που
προέκυψαν από το εργαστήριο, µε τα αντίστοιχα του προσοµοιωτή.
Τα άτοµα που πήραν µέρος στη δοκιµή ήταν 60 κοινοί οδηγοί, άντρες και
γυναίκες ηλικίας 22-55 ετών, οι οποίοι έπρεπε να έχουν µία εµπειρία τουλάχιστον δύο
χρόνων, µε πάνω από 10.000 km.
3.5.2 Οργάνωση δοκιµής
Χρησιµοποιήθηκαν δύο είδη προσοµοιώσεων, σε τυπικό προσοµοιωτή
αποµίµησης οχήµατος και σε προσοµοιωτή υπολογιστή. Ο προσοµοιωτής οχήµατος
ήταν µία αποµίµηση οχήµατος και θέσης οδηγού, εξοπλισµένης µε τιµόνι, πετάλια,
µοχλό ταχυτήτων και άλλα κοινά όργανα αυτοκινήτου. Το περιβάλλον του οχήµατος,
το οπτικό πεδίο και οι καθρέφτες ήταν οθόνες τύπου CRT, Εικόνα 3.4, και οι ήχοι
ανάλογοι µε αυτούς πραγµατικού αυτοκινήτου. Για τις ανάγκες της δοκιµής
χρησιµοποιήθηκαν συνδυασµένοι τρόποι ειδοποίησης.
Ο προσοµοιωτής υπολογιστή ήταν ένα σύστηµα λογισµικού σε περιβάλλον
HTML και JavaScript, που έτρεχε σε Web Browsers (MS Internet Explorer 4 και 5).
Το ψηφιακό αυτοκίνητο οδηγούνταν µε πληκτρολόγιο. Προσαρµόσθηκαν ψηφιακοί
ήχοι, ενώ εξοµοιώθηκαν και οι ειδοποιήσεις.

Εικόνα 3.4: Οι προσοµοιωτές σε περιβάλλον υπολογιστή και αποµίµησης οχήµατος.

3.5.3 Υποδοµή της οδού
Το περιβάλλον του προσοµοιωτή οχήµατος ήταν µία διαδροµή 6 km, µε
διάφορους κυκλοφοριακούς φόρτους. Γενικά η κυκλοφορία ήταν αραιή, µε ξαφνικά
συµβάντα. Προσοµοιώθηκαν αυτοκινητόδροµοι και οδοί ταχείας κυκλοφορίας.
Όσο αναφορά τον προσοµοιωτή υπολογιστή, το σενάριο ήταν η ύπαρξη
οχηµάτων µπροστά, και κυκλοφορία στην οδό γενικά. Οι οδηγοί ήταν υποχρεωµένοι
να επιδίδονται σε ενέργειες αλλαγής λωρίδας, προσπεράσεις και να ακολουθούν άλλα
οχήµατα.
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3.5.4 Το σύστηµα
Τρία διαφορετικά συστήµατα τέθηκαν προς αξιολόγηση, τα CW, LW και ο
συνδυασµός των δύο. Χρησιµοποιήθηκαν 4 σενάρια που αφορούσαν διαφορετικές
συνθήκες αναφορικά µε περιβάλλον, κατάσταση οδηγού, κατάσταση οδού και
κυκλοφοριακό φόρτο, και άλλα 2 σενάρια για κάθε τύπο προσοµοιωτή. Τα σενάρια
προέβλεπαν αναπάντεχες καταστάσεις για απότοµες κινήσεις τιµονιού και επιβράδυνσης. Οι τρόποι ειδοποίησης περιελάµβαναν ήχους προειδοποίησης (beep), ήχους
προσοµοίωσης εξάρσεων τύπου rumble strip, επέµβαση στο χειρισµό του οχήµατος
και αυτόµατη επιβράδυνση.
3.5.5 Μετρήσεις
•
•
•

Αποτελεσµατικότητα των διαφόρων τρόπων ειδοποίησης: Μετρήθηκαν µε
τους χρόνους αντίδρασης των οδηγών από τη στιγµή της προειδοποίησης
Αποδοχή: Ορίστηκε βάσει της αποδοχής του συστήµατος από το χρήστη και
από τη διάθεσή του για πληρωµή
Χρηστικότητα απλών ειδοποιήσεων: Ορίστηκε µε αντικειµενικό τρόπο από
το χρόνο αντίδρασης, και µε υποκειµενικά κριτήρια για αποτελεσµατικότητα
και αποδοχή από το χρήστη

3.5.6 Αποτελέσµατα µελέτης
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ως προς την αποδοχή και τη χρηστικότητα
ήταν τα εξής:
•
•

Η υποκειµενική βαθµολόγηση της χρηστικότητας των προειδοποιήσεων ήταν
παρόµοια για αµφότερα τα είδη προσοµοίωσης
Η βαθµολόγηση της αποδοχής από το χρήστη ήταν παρόµοια για αµφότερα τα
είδη προσοµοίωσης
Η αξιολόγηση της επίδοσης των οδηγών έδειξε ότι:

•
•

Ο προσοµοιωτής υπολογιστή είχε χαρακτηριστικό την καθυστερηµένη αντίδραση στο φρενάρισµα, σε σχέση µε τον αντίστοιχο οχήµατος
Η βαθµολόγηση των χρόνων αντίδρασης δεν µπορούσε να είναι απόλυτα
συγκρινόµενη για τους δύο προσοµοιωτές, για τον τύπο ειδοποιήσεων που
χρησιµοποιήθηκαν.

3.6 ∆οκιµή Board Computer
3.6.1 Γενικά
Η εν λόγω δοκιµή πραγµατοποιήθηκε από την JDR, ολλανδική εταιρία
µεταφορών. Πέντε από τα φορτηγά της εταιρίας εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές, όπως
οι αντίστοιχοι της Εικόνας 3.5. Οι γενικοί αντικειµενικοί σκοποί ήταν η ελαχιστοποίηση του χρόνου µεταφοράς και η εξοικονόµηση χρηµάτων, στοιχεία που
απασχολούν κυρίως τέτοιες µεταφορικές εταιρίες.
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Εικόνα 3.5: Αριστερά υπολογιστής τύπου Board Computer 7ης γενιάς και δεξιά
8ης γενιάς.

Οι στόχοι της δοκιµής του συστήµατος χάραξης δροµολογίου και διαχείρισης
στόλου ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι οδηγοί επηρεάζονται από αυτό. Το
σύστηµα εξετάστηκε και σε επίπεδο άνεσης, αξιοπιστίας, ανθεκτικότητας και
ευαισθησίας.
3.6.2 Το σύστηµα
Ο υπολογιστής αξιολογήθηκε µε δοκιµή στο εργαστήριο. Το σύστηµα
αποτελείται από µία συσκευή που βοηθάει στην επιλογή δροµολογίου, όπως και στην
πληροφόρηση και επικοινωνία µεταξύ των χρηστών. Το σύστηµα ενηµερώνει
αυτόµατα το κέντρο για τις δραστηριότητες και την πορεία του οχήµατος, χωρίς να
είναι απαραίτητη η άµεση επικοινωνία του οδηγού µε αυτό. Με αυτό τον τρόπο οι
σχεδιαστές δροµολογίου µπορούν πιο εύκολα να προγραµµατίζουν την πορεία του
οχήµατος, ξέροντας τα σηµεία όπου µπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, ώστε να
µπορεί να υπάρχει και η αντίστοιχη ενηµέρωση. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να
βελτιωθεί και η ισορροπία µεταξύ της κούρασης και της αποδοτικότητας του οδηγού.
Μία τέτοια ισορροπία µπορεί να επηρεάσει την οδική ασφάλεια σε σχέση µε την
συµπεριφορά των οδηγών φορτηγών, καθώς είναι δυνατόν να µειωθεί η προσοχή του
οδηγού λόγω κούρασης.
3.6.3 Οι οδηγοί
Οι απόψεις των οδηγών για την επιρροή, τις νέες δυνατότητες και τη δοµή του
συστήµατος συλλέχθηκαν µε ειδικά ερωτηµατολόγια. Οι οδηγοί είχαν επίσης τη
δυνατότητα να προτείνουν τρόπους βελτίωσης του συστήµατος, βασισµένους στην
εµπειρία και τις ανάγκες τους. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ηλικιακές
οµάδες, των άνω και κάτω των 50 ετών.
3.6.4 Μετρήσεις
•
•
•
•

Απόδοση οδήγησης: Μέσοι ελάχιστοι χρονικοί διαχωρισµοί, χρόνοι αντίδρασης, χρόνοι TTC, ταχύτητα, επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις, θέση στη
λωρίδα και τυπική απόκλιση
Επίγνωση κατάστασης: Με τεχνική παύσης (freezing technique) συνοδευόµενη από ερωτηµατολόγια SAGAT (Endsley, 1994)
Πνευµατικός φόρτος: Με ερωτηµατολόγια NASA-TLX
Άνεση: Με ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο
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3.6.5 Αποτελέσµατα µελέτης
Η δοκιµή κατέδειξε ότι:
•
•
•
•
•

Οι ηλικιωµένοι (>50 ετών) οδηγοί συνήθως φορούν γυαλιά
Οι νεαροί οδηγοί είναι ικανοί να οδηγούν ανενόχλητα όταν διαβάζουν την
οθόνη του υπολογιστή
Οι νεαροί οδηγοί δεν ενδιαφέρονται αν οι πληροφορίες δίνονται µε οµιλία ή
οπτικά
Οι ηλικιωµένοι προτιµούν την οπτική πληροφόρηση από την οµιλία
Οι υπολογιστές της 8ης γενιάς φάνηκε να έχουν πιο αποδεκτή δοµή των µενού
σε σχέση µε τους αντίστοιχους 7ης γενιάς

3.7 ∆οκιµή ACC-Stop & Go
3.7.1 Γενικά
Ο φορέας που ασχολήθηκε µε τη δοκιµή του ACC-S&G ήταν το TRL, µε
στόχο το σχεδιασµό ενός συστήµατος για αστικό περιβάλλον που θα εξασφαλίζει
περισσότερη άνεση για τους οδηγούς και θα τους απαλλάσσει από τη συνεχή
σωµατική προσπάθεια και πίεση από τις συνεχείς επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις.
Είχε, επίσης, σκοπό τη διερεύνηση των αλλαγών στη συµπεριφορά, αλλά και στην
προσπάθεια, στην κούραση και στην ενάργεια των οδηγών. Τα εξαγόµενα αποτελέσµατα θα βοηθούσαν στο να δηµιουργηθεί µία ολοκληρωµένη εικόνα για την
ασφάλεια, την αποδοχή και τη άνεση, ώστε να προωθηθεί κατάλληλα το σύστηµα.
3.7.2 Οι οδηγοί
Το δείγµα αποτελούνταν από 40 συµµετέχοντες, χωρισµένους ισόποσα σε δύο
ηλικιακές κατηγορίες, µία µε νεαρά άτοµα ηλικίας κάτω 25 ετών και µία µε
ηλικιωµένους άνω των 60 ετών. Χρησιµοποιήθηκε ίσος αριθµός εκπροσώπων από τα
δύο φύλα. Οι συµµετέχοντες έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 2ετή εµπειρία και να µην
έχουν προβλήµατα όρασης ή ακοής.
3.7.3 Ο προσοµοιωτής
Ο προσοµοιωτής του TRL που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση του
συστήµατος αποτελείται από ένα πραγµατικό µοντέλο οχήµατος, µε οθόνη απεικόνισης οπτικού πεδίου 270°.
3.7.4 Το σύστηµα
Το σύστηµα διέθετε τις λειτουργίες ενός κλασικού ACC και µιας επιπλέον
λειτουργίας S&G, συνδυασµός ο οποίος έχει µεγάλα πλεονεκτήµατα σε συνθήκες
συνεχών σταµατηµάτων και εκκινήσεων µέσα στις πόλεις, αλλά και σε περιπτώσεις
συµφόρησης λόγω εισόδου σε αυτοκινητοδρόµους. Το ACC λειτουργούσε σαν ένα
κλασσικό σύστηµα πλοήγησης, διατηρώντας την ταχύτητα του οχήµατος σταθερή,
αλλά και σαν σύστηµα διατήρησης σταθερής απόστασης από τα προπορευόµενα
οχήµατα. Το S&G είχε τη δυνατότητα να φρενάρει αυτόµατα και να επιταχύνει σε
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καταστάσεις συνεχών σταµατηµάτων και εκκινήσεων. Οι τρεις λειτουργίες του
συστήµατος προσαρµόστηκαν στον προσοµοιωτή, όπου έγινε και µία επιπλέον
προσαρµογή χρήσης του συστήµατος από τον οδηγό, υπό µορφή µίας φωτεινής
ένδειξης που έδειχνε αν το σύστηµα ήταν ενεργοποιηµένο ή όχι.
3.7.5 Υποδοµή της οδού και κυκλοφοριακές συνθήκες
Το σενάριο προέβλεπε µία οδό σε αστικό περιβάλλον. Η διαδροµή περιείχε
διασταυρώσεις, σηµατοδότες και κυκλικούς κόµβους. Η επιτρεπόµενη ταχύτητα ήταν
40 mph. Η κυκλοφορία µπορούσε να είναι είτε πυκνή, είτε αραιή, µε συνεχείς
αυξοµειώσεις στην ταχύτητα των προπορευόµενων οχηµάτων. Επίσης, περιείχε
συµβάντα κατά τη διάρκεια της διαδροµής, ελέγχοντας το χρόνο αντίδρασης του
οδηγού.
3.7.6 Σχεδιασµός της δοκιµής
Όλοι οι οδηγοί ήταν εξοπλισµένοι µε το σύστηµα, αλλά οδήγησαν σε
καταστάσεις µε και χωρίς την υποστήριξή του, σε συνθήκες υψηλού και χαµηλού
φόρτου. Ίσος αριθµός ατόµων και αναλογίας φύλου συµµετείχε σε όλες τις
περιπτώσεις.
3.7.7 Μετρήσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απόδοση οδήγησης: Ταχύτητα, θέση του οχήµατος στη λωρίδα και η τυπική
απόκλιση, µέσοι ελάχιστοι χρονικοί διαχωρισµοί, χρόνοι αντίδρασης, χρόνος
TTC, επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις
Χρόνος αντίδρασης: Μετρήθηκε βάσει της ταχύτητας αντίδρασης (κορνάρισµα) σε εµφάνιση ενός προειδοποιητικού τριγώνου στην οθόνη
Επίγνωση κατάστασης: Με την τεχνική παύσης (freezing technique),
συνοδευόµενη από ερωτηµατολόγια SAGAT (Endsley, 1994)
Πνευµατικός φόρτος: Μετρήθηκε µε τα ειδικά διαγράµµατα NASA-TLX και
την κλίµακα RSME
Χρηστικότητα: Mετρήθηκε µε ερωτηµατολόγια SUS (Brooke, 1996) και
χρηστικότητας και άνεσης οδήγησης
Αποδοχή από το χρήστη: Με ερωτηµατολόγια User Acceptance (Van der
Laan et al., 1997)
∆ιάθεση για πληρωµή: Με ερωτηµατολόγια
Χαρακτηριστικά χρήστη: Με ερωτηµατολόγια
Προσιτή ορολογία για τον χρήστη: Με συνεντεύξεις και ερωτήσεις που
αφορούσαν το όνοµα και τη λειτουργικότητα του συστήµατος, καθώς και
απρόσµενες αντιδράσεις του συστήµατος.

3.7.8 Αποτελέσµατα µελέτης
•
•

Η µείωση στο φόρτο του οδηγού λόγω του ACC-S&G µπορεί να προκαλέσει
µείωση στην προσοχή και ετοιµότητα του οδηγού
Οι παράµετροι του συστήµατος θα πρέπει να είναι ρυθµίσιµες, για την
πρόληψη της δυσφορίας και έλλειψης εµπιστοσύνης του οδηγού
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Ο αποκλεισµός κάποιων χειρισµών οδήγησης µειώνει την ευχαρίστηση από
αυτήν
Οι γηραιότεροι οδηγοί δεν αποδέχονται εύκολα το σύστηµα και αισθάνονται
άβολα, χωρίς όµως αυτό να επηρεάζει την οδήγησή τους
Η αποτελεσµατικότητα των µετρήσεων αξιολόγησης των ΣΣΥΟ ως προς την
ασφάλεια θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µε µεγαλύτερη προσοχή
Κάποιες µέθοδοι αναγνωρίστηκαν σαν αποτελεσµατικές για το ACC, κάποιες
όχι και κάποιες άλλες χρειάζονται περαιτέρω εξέλιξη
∆ιαφορετικά είδη ΣΣΥΟ χρειάζονται διαφορετικές µετρήσεις αξιολόγησης
Ένα µεµονωµένο είδος µετρήσεων δεν µπορεί να αξιολογήσει επαρκώς ένα
ΣΣΥΟ ως προς την ασφάλεια

3.8 Λοιπές αναφορές πιλοτικών δοκιµών
Πέρα από το παράδειγµα του ερευνητικού προγράµµατος ADVISORS, που
ασχολήθηκε εκτενώς µε την αξιολόγηση των ΣΣΥΟ και τη σχετική µεθοδολογία της,
υπάρχουν και άλλοι φορείς που οργανώνουν ανάλογες πιλοτικές δοκιµές για την
εξαγωγή συµπερασµάτων που έχουν να κάνουν µε τις διάφορες παραµέτρους της.
3.8.1 Ερευνητικό πρόγραµµα AWAKE
Άλλο ένα ερευνητικό πρόγραµµα που πραγµατοποίησε πιλοτικές δοκιµές στα
πλαίσια αξιολόγησης ΣΣΥΟ ήταν το AWAKE, το οποίο ασχολήθηκε ειδικά µε
συστήµατα παρακολούθησης της κατάστασης του οδηγού. Ειδικότερα, το 2002
οργάνωσε εφαρµογές για τα υποσυστήµατα HDM (Hypovigilance Diagnosis
Module), TRE (Traffic Risk Estimation), DWS (Driver Warning System) και HM
(Hierarchical Manager), µε παραπλήσια µεθοδολογία και ανάλογους προσοµοιωτές,
δείγµατα και ερωτηµατολόγια. Έλαβαν χώρα 19 πιλοτικές δοκιµές µε αντίστοιχα
συµπεράσµατα.
3.8.2 Ερευνητικό πρόγραµµα STARDUST
Άλλο ένα ερευνητικό πρόγραµµα που ασχολείται µε αξιολόγηση ΣΣΥΟ, και
ασφαλώς περιλαµβάνει και πιλοτικές δοκιµές, είναι το STARDUST, µε συνεργάτες
από την Αγγλία (TRG), τη Γαλλία (INRETS) και τη Νορβηγία (SINTEF). Τα αποτελέσµατα από τις τελευταίες δοκιµές δόθηκαν τον Ιούλιο του 2003. Οι εν λόγω
δοκιµές έλαβαν χώρα στο Παρίσι, στο Όσλο και στο Σαουθάµπτον, µε προσοµοιωτές
και πρότυπα οχήµατα, και ΣΣΥΟ που περιλαµβάνουν τα ISA, ACC-Stop & Go και
Lane Keeping. Οι παράµετροι αξιολόγησης αφορούν και εδώ στην αποδοχή, στην
οδηγική συµπεριφορά, στην απόδοση της οδήγησης, όπως και σε επιρροές στο
περιβάλλον, στην κυκλοφορία και στα κοινωνικοοικονοµικά αποτελέσµατα.
3.8.3 Πιλοτική δοκιµή της SNRA
Πιλοτικές δοκιµές του συστήµατος ISA έχουν λάβει χώρα σε 4 πόλεις στη
Σουηδία, σε αστικό περιβάλλον, υπό την αιγίδα της SNRA (Swedish National Road
Administration). Οι φιλοδοξίες τις SNRA είναι πολύ υψηλές, αφού έχει ως στόχο το
γνωστό ως «όραµα µηδέν», στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιήθηκε το εν λόγω
δοκιµαστικό σχέδιο µε τη συνεργασία τεσσάρων δήµων που εξέτασαν διαφορετικές
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πτυχές της λειτουργίας του συστήµατος. Όπως γίνεται αντιληπτό, το δείγµα ήταν
πολύ µεγάλο και ήταν απαραίτητος ο εξοπλισµός ενός πολύ µεγάλου αριθµού
οχηµάτων µε το σύστηµα. Ο ορισµός των επιτρεπόµενων ταχυτήτων έγινε είτε µέσω
GPS και χρήση δυναµικών ψηφιακών χαρτών, είτε µε ποµπούς επί των πινακίδων
ορίων ταχύτητας.

3.9 Σύνοψη
Γενικά στην Ευρώπη λαµβάνει χώρα µία µεγάλη προσπάθεια αξιολόγησης και
προώθησης των ΣΣΥΟ, µε την πορεία προς το στόχο αυτό να περνάει από τις
πιλοτικές εφαρµογές σε προσοµοιωτές και πραγµατικό περιβάλλον µε πρότυπα
οχήµατα. Υπάρχει η αίσθηση πως τα ΣΣΥΟ µπορούν να λύσουν πολλά από τα
υφιστάµενα προβλήµατα στην κυκλοφορία, κυρίως σχετικά µε την οδική ασφάλεια,
και προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται µεγάλες επενδύσεις ακόµα και από κράτη, για
να µπορέσουν τα συστήµατα αυτά να εξελιχθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να
φανούν τα αποτελέσµατά τους στην κοινωνία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Στο παρόν Παράρτηµα παρατίθεται µία σειρά από ερωτηµατολόγια και κλίµακες
µέτρησης διαφόρων µεγεθών που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των ΣΣΥΟ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής
των εν λόγω εργαλείων, ο αναγνώστης παραπέµπεται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος.
Τα περιεχόµενα του Παραρτήµατος είναι τα εξής:
KSS - Karolinska Sleepiness Scale (Reyner & Horne, 1998)
RSME - Rating Scale Mental Effort (Zijlstra, 1993)
Usability Questionnaire (System Usability Scale, Brooke, 1996)
User Acceptance Scale (Van der Laan et al., 1997)
Willingness to pay Questionnaire
User Profile Questionnaire
Driving Quality Scale (Brookhuis, 1993)
Self-reported Comprehension Questionnaire

KSS - Karolinska Sleepiness Scale (Reyner & Horne, 1998)
Παρατίθεται η τροποποιηµένη κλίµακα KSS από τους Reyner & Horne, 1998.

Κλίµακα KSS για τον οδηγό-συµµετέχοντα:
Rate
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Verbal descriptions
extremely alert
very alert
alert
rather alert
neither alert nor sleepy
some signs of sleepiness
sleepy, but no effort to keep alert
sleepy, some effort to keep alert
very sleepy, great effort to keep alert, fighting sleep

Κλίµακα KSS για τον επόπτη της δοκιµής:
Rate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verbal descriptions
extremely alert
very alert
alert
rather alert
neither alert nor sleepy
some signs of sleepiness
sleepy, but no effort to keep alert
sleepy, some effort to keep alert
very sleepy, great effort to keep alert, fighting sleep
sleep
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RSME - Rating Scale Mental Effort (Zijlstra, 1993)
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Usability Questionnaire (System Usability Scale, Brooke, 1996)
The questionnaire below is designed to evaluate the Human-Machine Interface of an
invehicle system, and selected as the mandatory test for measuring usability. Not all
aspects mentioned in the table will be of interest or applicable in each pilot. Please
leave these aspects out, or change the wording as to make the table more applicable to
the pilot context.
Tick one box in each line:
Strongly
disagree

Strongly
agree

I think that I would like to use this system frequently
I found the system unnecessarily complex
I thought the system was easy to use in this trial
I think that I would need support of a technician to be able to
use this system
I found the various functions in this system very well
integrated
I thought there was too much inconsistency in this system
I would imagine that most people would learn to use this
system very quickly
I found the system very cumbersome to use
I felt very confident using the system in this trial
I needed to learn a lot of things before I could get going with
this system
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User Acceptance Scale (Van der Laan et al., 1997)
Participants are to tick a box on each of the nine scales of the following questionnaire,
indicating the extent to which the stated attributes are applicable with respect to the
system under evaluation.
User Acceptance Scale
My judgements of the (… name…) system are… (please tick one box in every line)
1
2
3
4
6
7
8
9

Useful
Pleasant
Bad
Nice
Irritating
Assisting
Undesirable
Raising alertness

|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|

Useless
Unpleasant
Good
Superfluous
Likeable
Worthless
Desirable
Sleep-inducing

Procedural guidance for scale users
1. Describe the system to be evaluated, in terms of “what is your judgement about a
system that would…(short & clear explanation of the system functioning)” and
present the nine items (before-measurement).
2. After experience with the system under evaluation, present the nine items again:
“what is your judgement about the system…(name), you just finished driving
with” (aftermeasurement).
3. Individual items should be coded from -2 to +2 from left to right, scores on items
3, 6, and 8 should be coded ranging from +2 to -2 (N.B. these items are mirrored).
4. Perform reliability analysis on the before-measurement (use of Cronbach’s α is
strongly suggested). If reliability is sufficiently high (above 0.65), compute per
subject the endscores for the two scales by averaging the scores on items 1, 3, 5, 7,
and 9 for the usefulness score, and averaging scores on items 2, 4, 6, and 8 for the
satisfying score.
5. The usefulness scores can now be averaged over subjects to obtain an overall
system practical evaluation. The same can be done with the satisfying scores.
6. Compute difference-scores per subject, by subtracting the before-measurement
score from the after-measurement score per scale. The difference scores show
whether and in which direction subjects’ opinion was altered as a result of
experience with the system.
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Willingness to pay Questionnaire
You just experienced a new electronic system in the trial. We would like to know how
much you value this system. Please answer the following questions as precise as
possible.
1. In what type of car do you drive ? _____________
How old is the car ? _____________ years
How much did the car cost ? _____________ euros
2. In what range is your family’s annual income to spend:
Less than 10 000 Euro
10 000 – 19 999 Euro
20 000 – 29 999 Euro
30 000 – 39 999 Euro
40 000 – 49 999 Euro
50 000 Euro or more
3. How much money would you be prepared to spend buying the kind of system you
have just tried?
Less than 100 Euros
Between 100 and 199 Euros
Between 200 and 499 Euros
Between 500 and 1000 Euros
More than 1000 Euros
4. Suppose the system is included in your next, new car of 20.000 Euro. What
amount of money would you be prepared to pay extra for this system?
Less than 100 Euros
Between 100 and 199 Euros
Between 200 and 499 Euros
Between 500 and 1000 Euros
More than 1000 Euros
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User Profile Questionnaire
1. Year of birth: 19___
2. Gender: Female

Male

3. How many kilometres did you drive in the last 12 months? ±_____________ km
4. How many kilometers did you drive in total? ±_____________ km
5. How long do you have your driving license? ±_____________ years
6. In what type of car you drive ? _____________
How old is the car ? ±_____________ years
How much did the car cost ? ±_____________ euros
7. In what range is your family’s annual income to spend:
less than 10 000 Euro
10 000 – 20 000 Euro
20 000 – 30 000 Euro
30 000 – 40 000 Euro
40 000 – 50 000 Euro
60 000 Euro or more
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Driving Quality Scale (Brookhuis, 1993)
Participants are requested to put a cross on the horizontal line, to indicate:
How well did you drive during the trial, compared to normal?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

⇐I drove extremely well

⇐I drove as usual (normal)

⇐I drove extremely bad
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Self-reported Comprehension Questionnaire
Please describe the output of the system, and then give a rating by crossing one
box in each line, answering the questions:
“the output of the system I just used was:___________________________________”

Very
Meaningful
Helpful
Familiar
Simple
Clear
Nondistracting
Too early

Quite

Neither
/Nor

Quite

Very
Meaningless
Useless
Unfamiliar
Complex
Unclear
Distracting
Too late
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