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Περίληψη
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ( Γ ΠΣ) αποτελούν μια νέα τεχνολογία αιχμής
που έχει πολλές εφαρμογές . Μια από αυτές είναι και η διαχείριση της οδικής

ασφάλειας . Η παρούσα εργασία θα αποπειραθεί ν α καταδείξει με ποιό τρόπο τα ΓΣn
μπορούν να συνεισφέρουν στις διάφορες φάσεις και στα προβλήματα της διαχείρισης
της οδικής ασφάλειας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η επεξεργασία και η

ανάλυση των στοιχείων που σχετίζονται μ ε τα οδικά ατυχήματα . Θα προσπαθήσει
επίσης να δείξει ποιά είναι τα συγκριτικά π λεονεκτήματά τους σε σχέση με τα

"συμβατικά" πληροφοριακά συστήματα στον χώρο της οδικής ασφάλειας , κάνοντας
ιδιαίτερη αναφορά στα συστήμ ατα χιλιομ έτρησης και γενικότερα προσδιορισμού
γεωγραφικής θέσης . Για τον σκοπό αυτό προηγείται μ ία σχετικά σύντομη περιγραφή

της δομής και της φιλοσοφίας των "συμβατικών" συστη μάτων , και η λογική πάνω στην
οποία βασίζονται . Επίσης παρατίθενται οι βασικές αρχές των ΓΣn και κυρίως το
γεωσχεσιακό μοντ έλο πάνω στο οποίο βασίζονται πολλά από τα ΓΣn . Τέλος
περιγρόφονται οι διάφορες μορφές ανάλυσης που μπορούν να πραγματοποιηθούν μ ε
την χρήση των ΓΣ n .

ΤΗΕ

GEOGRAPHICAL INFORMAΤΙΟΝ SYSTEMS AS MEANS FOR
PROCESSING AND ANALYSNG ROAD ACCIDENT DATA

~ Ρaι laglotls Paρai)amou, Leάu'er, Tranιport and Οιgιιιι ιl8eaon Secb', AUTH
Socrates Basbas, Land Sυrνeyor - Transportat\on Englneer

Abstract
Geographical lnformation Systems (GIS) is a new technology with many applications.
Among them is Road Safety Management. Thίs paper will make an attempt \ο demonstrate
how GIS can contribute onto the νarious phases and problems related to road safety;
among them are accίdent data processing and analysίs. 11 will also try to pinpoint the
com paratiνe adνa ntages of GIS against the "conνentio na l" information systems making
special reference to the νa r ious referencing systems, and ίn general to the positioning
systems which are necessary in road safety. For this, a brief description of the strυctυre
and the philosophy of the GIS will be made. Emphasis is giνen on the geo-relational model.
Finally, the νario υ s types of analyses concerning safety that can be performed by the GIS
are described.
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ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΣΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

1.

Εισαγωγή

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε ένα οδικό δ!κτυο ή σε μ(α γεωγραφική περιοχή

προϋποθέτει την ύπαρξη των αναγκα!ων στοιχε!ων που σχετ(ζονται με τα α!τια , τις
συνθήκες και τα αποτελέσματα του κάθε ατυχήματος. Ε!ναι γνωστό ότι η "διαχείριση•
της οδικής ασφάλειας ε!ναι μ!α από τις δυσκολότερες υποθέσεις που καλούνται να
χειρισθούν οι επαγγελματίες του ε!δους και να μελετήσουν οι επιστή μονες . Οι

απαραίτητες πληροφορ!ες ε!ναι πολλές και τις περισσότερες φορές είναι εκ των
πραγμάτων αδύνατο να συλλεγούν, μετρηθούν ή ακόμη και εκτιμηθοούν τα μεγέθη των

διαφόρων

παραμέτρων

που

υπεισέρχονται .

Το

γεγονός

αυτό

αναγκάζει

τους

ερευνητές να έχουν ανάγκη τήρησης δεδομένων για μεγάλους αριθμούς συμβάντων και
για πολλές παραμέτρους με αποτέλεσμα να γ!νεται πολλές φορές ασύμφορη αυτή η

προσπάθεια .
Στις περισσότερες προηγμένες χώρες του κόσμου το έργο της διαχε!ρισης της οδικής
ασφάλειας

ανατ!θεται

σε

αρμόδιους

οργανισμούς

ή

υπηρεσ!ες

που

ε(ναι

στελεχωμένες μ ε εξειδικευμ ένο προσωπικό και ασχολούνται με τα διάφορα θέματα
που σχετίζονται μ ε αυτό το έργο. Τα βασικότερα "θέματα• θα μπορούσε να ισχιιρισθε(
κάποιος ότι

είναι

κατάλληλες

βάσεις

η

συλλογή των σχετικών

δεδομένων,

η

στοιχείων,

πρωτογενής

η

καταχώρησή

ε πεξεργασία

των

τους σε

στοιχε(ων ,

ο

συνδυασμός των διαφόρων κατηyοριών στοιχείων και η μακροσκοπική ανάλυση των
ατυχημάτων . Η τελευτα(α αναφέρεται στην στατιστική επεξεργασ!α και ανάλυση ενός
μεγάλου αριθμ ού περιστατικών που ομαδοποιούνται με διάφορα κριτήρια, με στόχο να
βρεθούν οι γενικές στατιστικές του σχετικού πληθυσμού και σtην συνέχεια να
εντοπισθούν τα διάφορα προβλήματα και οι επικ!νδ\)νες τοποθεσ!ες . Η εξειδικευμένη

εξέταση κάθε μιας μεμονωμένης θέσης αποτ ελε! την μικροσκοπική ανάλυση , που στην

πράξη γ!νεται είτε από μελετητές ε!τε από τις αρμόδιες κεντρικές ή ηεριφερειακές
κυβερνητικές υπηρεσ!ες .
Οι παραπάνω "λειτουργ!ες.. που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια έχουν αποτελέσει

κατά καιρούς αντικε!μενα μελέτης και έρευνας οι οπο!ες και έχουν καταλήξει σε
συμπεράσματα και υποδε!ξεις ως προς τους ενδεικνυό μενους τρόπους συλλογής και
καταχώρησης στοιχε!ων , ή ως προς τις ενδεικνυόμενες μεθόδους ανάλυσης . Επ!σης,

έχουν εντοπ!σει τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτή ματα κάθε μιας από αυτές , με γνώμονα

πάντα τις υπάρχουσες ανάγκες και στόχους, καθώς επ!σης και τις δυνατότητες που
προσφέρονται από την υπάρχουσα τεχνολογ!α .

Ε!ναι ευνόητο ότι τα τελευτα!α έτη οι δυνατότητες, τόσο της συλλογής ορισμένων από
τα απαρα(τ ητα στοιχε!α όσο και της διατήρησής τους σε βάσεις δεδομένων και εν
συνεχε!α της επεξεργασ(ας τους, έχουν αυξηθε! σημαντικότατα λόγω της αλματώδους
ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τομέων της μικροηλεκτρονικής και

τηλεπικοινωνιών . Ενδεικτικό της κατάστασης αυτής ε!ναι εκπόνηση ενός μεγάλου
αριθμού

ερευνητικών

έργων ,

τόσο

στα

πλα(σια

των

διαφόρων

Κοινοτικών

Προγραμμάτων όπως το DRIVE 1, το ΑΠ, το TELEMATIQUE, κλπ . όσο και στις χώρες
της Β. Αμερικής στα πλα!σια ομοσπονδιακών ή τοπικών προσπαθειών όπως το IVHS
(1], που προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογ!ες και ειδικότερα τις εξελ!ξας
της τηλεματικής .

Μια από τις νεότερες τεχνολογ!ες που έχει εφαρμογή σε πολλές περιοχές
ενδιαφέροντος ε!ναι και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), που ε!ναι
γνωστά ώς GIS στην Αγγλ ική αλλά και στην διεθνή ορολογ!α. Τα συστήματα αυτά που

με

την

ευρύτερη

ερμηνε!α

του

όρου

(2]

ε(ναι

ένας

συνδυασμός

Εξοπλισμού,
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Λογισμικού, Δεδομένων , και Προσωπικού κατάλληλα οργανωμένων , και με την στενή

σημασία του όρου

(3)

εlναι ολοκληρωμένα πακέτα που επιτρέπουν την ανάλrwη,

διατήρηση, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσlαση πληροφοριών που έχουν αναφορά
στον χώρο, δlνουν την δυνατότητα στους χρήστες τους να συνδυάζουν τις

περιγραφικές και τις γειι:γραφικές πληροφορlες , πετυχαlνοντας πολύ καλύτερα
αποτελέσματα, και έχοντας πολύ περισσότερες δυνατότητες ανάλυσης και
αξιολόγησης των διαφόρων στοιχεlων .

Η παρούσα εργασlα θα αποπειραθεl να καταδεlξει με ποιό τρόπο τα ΓΣ:Π μπορούν να
συνεισφέρουν στις διάφορες φάσεις και στα προβλήματα της διαχεlρισης της οδικής

ασφαλειας π ου προq,ναφέρθηκαν , και επlσης να δεlξει ποιά εlναι τα συγκριτικά
πλεονεκτήματά τους σε σχέση με τα "συμβατικά" πληροφοριακά συστήματα στον

χώρο της οδικής ασφάλειας . Για να γίνει δυνατό αυτό θα προηγηθεl μlα σχετικά
σύντομη περιγραφή της δομής και της φιλοσοφlας των "συ μβατικών" συστημάτων, και
η λογική πάνω στην οποlα βασlζονται, όπως επlσης θα παρατεθούν και οι βασικές

αρχές των ΓΣ:Π και κυρlως το γεωσχεσιακό μοντέλο πάνω στο οποlο βασlζονται πολλά

από τα ΓΣ:Π .

2.

Η δομή και η φιλοσοφ(α λειτοuρy{ας των συμβατικών συστημάτων

Με τόν όρο "συμβατικά συστήματα• θα αναφέρονται στην παρούσα εργασlα όλα τα

πληροφοριακά συστήματα τα οπο!α τηρούν στοιχεlα σχετικά με τα ατυχήματα καθώς
και τους άλλους παράγοντες και παραμέτρους που εμπλέκονται στα ατυχήματα, όπως

για παράδειγμα η οδός και τα γεωμετρικά της στοιχεlα, η κυκλοφορlα σε αυτή . κλπ .
Τα

πληροφοριακά

συστήματα

θα

μπορούσαν

περατέρω

να

διαχωρισθούν

σε

συστήματα φακέλων και σε συστήματα βασισμένα στους υπολογιστές . Τα τελεuταlα

φυσικά εlναι και τα πλέον διαδεδομένα στην εποχή μας .
Οι λόγοι για τους οπο!ους κατασκευάζονται και τηρούνται τα συστήματα αυτά
θίχθηκαν προηγουμ ένως και δεν ε!ναι άλλοι από την μακροσκοπική και στη συνέχεια
μικροσκοπική εξέταση των ατυχημάτων, με τελικό στόχο την λήψη μέτρων για την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας . Για τον λόγο αυτό απαιτεlται η γνώση και τήρηση
ενός μεγάλου αριθμού στοιχε!ων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το κάθε ατύχημα . Υπό
αυτό το πρlσμα τα στοιχεlα κατά γενική παραδοχή κατατάσσονται σε τρεις
κατηγορlες ως ακολούθως :

- στα καθεuτά στοιχεlο των ατυχημάτων
- στα γεωμετρικά στοιχεlα του οιδκού δικτύου
- στα κυκλοφοριακά στοιχεlα του οδικού δικτύου .
Επιπλέον είναι δυνατόν να τηρόύνται ανεξάρτητα ή ενσωματωμένα στα ανωτέρω,
άλλα στοιχεία όπως , κατάσταση οδοστρώματος, κατάσταση σήμανσης κλπ .
Οι τρεις αυτές ομάδες στοιχεlων προϋποθέτουν προκτικά την ύπαρξη ανάλογων

βάσεων δεδομένων

που

έχουν σχεδιασθεl

και

υλοποιηθεί

κατάλληλα

ώστε να

ικανοποιούνται οι στόχοι της εξέτασης των ατυχημάτων .
Θα πρέπει στο σημε!ο αυτό να τονισθε! ότι οι τρεις αυτές βάσεις δεδομένων συνήθως

υπάρχουν με τη μlα ή την άλλη μορφή στις διάφορες υπηρεσlες των αρμοδlων

κρατικών οργανισμών, αλλά η δεύτερη και η τρ!τή εξυπηρετούν άλλους σκοπούς και
δεν εlναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που να επιτρέπει την ολοκλήρωσή (integration)
τους. Πολλές φορές βέβαια οι σχετικές πληροφορ!ες δ εν ε!ναι καν κατεχωρημ ένες σε
ψηφιακή μορφή

Ε!ναι επlσης προφανές ότι για να υπάρχει η δυνατότητα ολοκήρωσής τους θα πρέπει
να υπάρχει ένα κοινό σύστημα χιλιομετρικής αναφορός . Το σημείο αυτό εlναι ίσως το

πλέον ευαlσθητο στην aξιοπο!ηση στοιχείων που προέρχονται από διαφορετικές
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βάσεις δεδομένων . Συνήθως το σύστημα αναφοράς στον χώρο διαφέρει από βάση σε

βάση δεδομένων όπως φυσικό συμβα!νει και από σύστημα σε σύστημα. Αν επομένως
μ!α συγκεκριμένη διασταύρωση βρ!σκεται στη χιλιομετρική θέση 10 ενός δρόμου που
ενώνει δύο πόλεις και η θέση αυτή εμφαν!ζεται σαν 11 ή 9 σε άλλες βάσεις δεδομένων

όπου τηραjνται τα σχετικό στοιχε!α, ε!ναι φυσικό να μην μποραjν να αξιοποιηθούν εξ
ορισ μού οι βάσεις αυτές ταυτόχρονα. Υπάρχουν βεβα!ως και άλλα θέματα όπως της
αλλαγής

της

δημιουργΟΟν
δεδομένων .

χιλιομέτρησης

πολλά

ή

της

προβλήματα

τροποπο!ησης

στην

της

προσπάθεια

χάραξης

μιας

συνδυασμού

οδού

των

που

βάσεων

Για την καλύτερη κατανόηση αυτών των προβλημάτων θα ακολουθήσει μlα σύντομη
παράθεση των συστημάτων αναφοράς ή μεθόδων προσδιορισμού θέσης, όπως
αποκαλΟΟνται. Ταυτόχρονα θα παρατεθούν και τα κυριότερα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματά τους.

Τα συμβατικό επομένως πληροφοριακό συστήματα που έχουν σχεδιασθε( για την
τήρηση και παροχή πληροφοριών σχετικών με τα οδικό ατυχήματα και τις άλλες
εμπλεκόμενες παραμέτρους μποραjν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσ!ες εφόσον
τηραjνται οι παρακάτω τρεις βασικές προϋποθέσεις:
πρώτον, να υπάρχει ενια!ο σύστημα χιλιομέτρησης , απηλλαγμένο σφαλμάτων, ή
δυνατότητα προσδιορισμού και διόρθωσης τέτοιων σφαλμάτων

-

δεύτερον να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης των διαφόρων πληροφοριών που

τηραjνται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων

-

τρ!τον να υπάρχουν οι κατάλληλοι χάρτες

που αποτελόύν τα βασικό βοηθήματα

στην προσπάθεια αυτή

3.

Οι μέθοδοι χιλιομετρικής αναφοράς

Οπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, η χιλιομετρική θέση του κάθε ατυχήματος εlναι

ένα σημαντικότατο στοιχε!ο. Το πώς καταγράφεται και προσδιορίζεται η θέση στο
χώρο εlναι συνάρτηση της ε πιλεγείσας μεθόδου από τη σχετική υπηρεσ!α . Σύμφωνα
με το Εγχειρίδιο Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

(4)

υπάρχουν πέντε εναλλακτικ ές

μέθοδοι προσδιορισμού μιας θέσης πάνω σε ένα οδικό δlκτυο. Οι μέθοδοι αυτοl, για τις
οπο!ες ακολουθε! μια σύντομη περιγραφή ε!ναι οι ακόλουθες :

α. Η μέθοδος τού χιλιομετρικού δε(κτη

{mllepoat method)

Η μέθοδος αυτή βασ!ζεται στην ύπαρξη χιλιομετρικών δεικτών σε τακτά διαστήματα
κατά μήκος μιας οδού . Σύμφωνα με τη μ έθοδο αυτή, η χιλιομετρική θέση μιας
τοποθεσ!ας υπολογ!ζεται μ ε μέτρηση της απόστασής της από τον πλησιέστερο

δεlκτη. Οι δεlκτες συνήθως τοποθετούνται.ανά

500 ή 1000 μέτρα .

Οι χιλιομετρικο( δεlκτες χρησιμοποιούνται σε περιαστικό και υπ εραστικό δ!κτυα .
Μάλιστα θα πρέπει τα δ!κτυα να ε!ναι ανεπτυγμένα , διαφορετικό θα υπάρξει ανάγκη
για συνεχε!ς ενημερώσεις λόγω της βελτ!ωσης ή της αλλαγής χάραξης των δρόμων .

β. Η μέθοδος του σημε(ου αναφοράς

{reference polnt method)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ο προσδιορισμός μιας θέσης επιτυγχάνεται με τη
μέτρηση της απόστασης από ένα χαρακτηριστικό σημείο, όπως διασταύρωση, γέφυρα ,

σιδηροδρομική διάβαση, διοικητικό όριο κλπ . για το οπο!ο ε(ναι γνωστή η χιλιομ ετρική
θέση. Τα σημε!α αυτά καλούνται σημε!α αναφοράς .
Στα σημε!α αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται πινακ!δες με κατάλληλες πληροφορ!ες
όπως ακριβής χιλιο μετρική θέση, αριθμός οδαJ, αρμόδια αρχή κλπ .
χωρ!ς να
χρειάζεται να ε!ναι ορατές από τους οδ'ηγούς . Οι πληροφορ!ες αυτές πρέπει επ!σης να

υπάρχουν και

στα αρχε!α της

αρμόδιας κεντρικής

υ πηρεσ!ας

καθώς

και

των
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περιφερειακών γραφείων αυτής . Οι θέσεις αυτές δεν απαιτείται να συμπ(πτουν με
κάποιο χιλιομετρικό δείκτη .
Η μ έθοδος αυτή χρησιμοπιείται για υ περαστι κά ανε π τυγμ ένα δ (κτυα, και ενδ είκνυται
σε περιπτώσεις που υπάρχει σύστη μα τήρησης πληροφοριών για το δίκτυο (inνentory

information system).
y. Η μέθοδος συνδέσμου - κόμβου (Llnk node method)
Η μέθοδος αυτή βασ(ζεται στην αντιστο(χηση κωδικών αριθμ ών με συγκεκριμένα
σημεία του οδ ιού δικτύου όπως οι δι ασταυρώσεις , οι σιδηροδρομικές διαβάσεις, τα
διοικητικά όρια κλπ Οι κωδικο( αυτο( ε(ναι συνήθως μοναδικοί , και η ακριβής θέση μιας

τοποθεσίας προσδιορίζεται με μέτρησή της από τον πλησιέστερο ή πλησιέστερους
κόμβους .
Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο σε αστικά όσο και σε υπεραστικά δίκτυα,
ανεξάρτητα από τον βαθμός ανάπ τυξής τους.

δ . Η μέ θοδος των συν τεταγμέ νων
Σύμ φωνα με τη μέθοδο αυτή ο εντοπισμός μιας θέσης γ(νεται από τις συντεταγμ ένες
της, ώς προς ένα σύστημα συντεταγμένων που εξασφαλ(ζει τη μοναδικότητα κάθε

διακεκριμ ένου σημείου . Για την εφαρμ ογή αυτής της μεθόδου είναι απαραίτ ητοι
χάρτες υπό κατάλληλη κλίμακα .

Η μέθοδος αυτή μπορε( να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτες δ(κτυο και περιοχή
ανεξαρτήτως του βαθμού ανάπτυξής τους .

ε. Η μ έθοδος LORAN - C (Long Range Naνlgatlon System)
Η μ έθοδος αυτή ε(ναι μια συγκεκριμ ένη εφαρμογή της προηγουμ ένης μεθόδου . Ο
εντοπισμός της θέσης επιτυγχάνεται από την α ποστολή ειδικών ραδιοσημότων που

λαμβάνονται από έναν ειδικό σχεδιασμένο δέκτη . Η ακρίβεια προσδιορισμού θέσης
ε(ναι της τάξεως των 20 μ ε 50 μ έτρα.
Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε δίκτυο ανεξαρτήτως
βαθ μ ού ανάπτ υξης . Ενδείκνυται για δίκτυα που εκτείνονται σε μεγάλη περιοχή .

Οπωσδήποτε απαιτε(ται ειδικός εξο πλισμ ός και φυσικό η εκπομ πή των ειδικών
ραδιοσημάτων από πομπούς .
Η μέθοδος LORAN C έχει οπωσδήποτε εξελ ιχθεί με βάση τα πρόσφατα τεχνολογικά
επιτεύγματα , και ενδεχόμενα να απαντάται με άλλη ονομασία. Οι βασικές αρχές

πάντως του τρόπου εντοπισμού της θέσης παραμ ένουν λίγο πολύ οι ίδιες .

Τα πλεονεκτήμα τα και μειονεκτήματα των
στον Π(νακα 1

5

αυτών μ εθόδων φα(νονται συνοπτικό

Σήμερα, ο προσδιορισμός μιας θέσης είναι δυνατόν να γ(νει και με άλλους τρόπους

που

βασ(ζονται

στα

τεχνολογικό

επιτεύγματα

παρόδειγμα ο δορυφορι κός προσδιορισμ ός θέσης

της

τελεuτα(ας

δεκαετίας .

Για

(5) (Global Positioning System, GPS)

ε(ναι (σως η πλέον κατάλληλη και υποσχό μ ενη μέθοδος για προσδιορισμό θέσης, αρκε(
να υπάρχει η κατάλληλη ψηφιακή υποδομ ή. Το κόστος των νέων αυτών μεθόδων ήταν

απογορευτικό μέχρι πριν λίγα έτη . Εντούτοις τα τελευταία χρόνια έχει πέσει σχεδόν
κατακόρυφα,

με

αποτέλεσμα

ένας

απλός

δέκτης

GPS

να

κοστ(ζει

μερικές

εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές .

Θα πρέπει επ(σης να σημ ειωθεί ότι τα υπάρχοντα και δοκιμαζό μενο συστήματα
αυτόματης πλοήγησης (aυtomatic naνigation systems) βασίζονται στον αυτόματο

Π{νακας

1.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα μεθ6δω ν προσδιορισμού θέσης α τυχrfμα τος σε οδικά δ{κτυα
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μtθι1
Χιλιομετρικού
Δε(κτη

- Εύκολη χρfιση
- Σχετικό εύκολος υnολογισμός χιλιομετρικής απόστασης

ΜΕΙΟΝΕ ΚΤ ΗΜΑ ΤΑ

-Η
εφόσον οι

δdκπ:ς βρ(σκοvται στη θέση τους (ΠΧ κόθε 500 μ)
- Εύκολος προσανατολισμός των οδηγών και προσδιορισμός θέσης για
την αναφορά ~ότων (αruχι'ιματα + σθμφόρηαη)

αλλαγή της χάραξης λόγω βελτιώσεων επιφtρει ανόγκη αλλαγής

των χιλ . δεικτών

- Σε περ(πτωση επικάλυψης δύο αξόνων. οι χιλ. δείκτες δεν μπορούν να
αναφtρονται και στους δύο άξονες, αλλό μόνο σε t:ναν
• μεγάλη πιθανότητα καταστροφής των δεικτών ακούσια ή και εκούσια.
· Σε περ(πτωση αραιής τοποθέτησης των δεικτών προκαλείται σύγ)(ιση
στους οδnνούc ως πιχκ: τnν θtcm που βι>(σκοvται.

Σημείου

- λλλα-γtς στη χόραξη

Αναφοράς

αναφοράς

• Δεν βοηθούν τους οδηγούς στην προοδιΟρισμό του προσανατολισμού

δεν αλλοιώνουν την αξ(α των σημείων

ήπινακlδων

τους (κατώθυνσης)
·Απαιτείται συνn'ρηση των πινακlδων αναφοράς
• Υπάρχει διαφοροπο!ηση της αιφψαας του προσδιορισμού της θέσης
των αΤUΥnUότων ανόλονα με την απόσταση από το σημε{ο ανα'
• Οχι επιθυμητή για υπεραστικές περιοχές όπου οι διαταυρώσεις
βρ(σκονται σε αρκετή απόσταση η μια από την όλλη

• Μπορεί να επιτευχθε( καλή συσχtτιση με όλλα συστήματα αναφοράς

• Εlναι απαραιτητο

- Οι πινακίδες αφορούν όλα τα επικαλυπτόμενα τμιlJ<ιτα

- Υπάρχει η δυνατότητα πυκνής τοποθέτησης σημε(ων αναφοράς, ώσπ:
να διευκολύνονται τα αστυνοuικό όονανα
Συνδέσμου .

Κόμβου

~-Μέθοδος χαιJηλοο κόστΟίις αφού δεν απαιτΟdται τοποθέτηση δεικτών

Εύκολη στην χρήση, αφού συνγθως οι "κόμβοι" ταυήζονται" με
πραγματικtς διασταuρώσεις
• Κατάλληλη για πολύπλοκα οδικό δlκτvα, με πολλές διασταυρώσεtς
και διαμορφωμt:νους κόι

•

ΣwΤεταγμt:νων

Μοναδική αντιστο!χηση σημείου και σuντεταγμt:νων
Εύκολη σuσχtτιση των σημεlων με όλλα συστήματα αναφοράς όπως
η μtθοδος των χιλ. δεικτών ή των κόμβων · συνδtσμων
• Δι.ινατότητα χρfισης προηγμt:νου εξοπλισμού (σχεδιογράφοι,
ψηφιοποιητtς κλπ)

.
·

να φtροιιν τα αστννομικό όργανα καταλόγους με

την αντιστο!χηση κωδικών κόμβων και διασταυρώσεων

· Απαιτεί σχετικό πολύπλιιο σύστημα αρχειοθέτησης

· Απαlτηση για περισσότερα δεδομt:να (αριθμούς) που αυξόνου το
κόστος επεξεργασ!ας
· Η αναγκαιότητα για ύπαρξη καταλλήλων χαρτών

• Δύσκολlα στην εφαρμογή από τα αστννομικό όργανα. Απαιτείται

συλλογή συμnλφωματικών στοι)(dων όπως απόσταση από γνωστή
διασται)ρωση κλπ .

LORAN - C

• Επlτευξη μεγάλης αιφψαας στον προσδιορισμό θέσης
• Δενα απαιτούνται πινακlδες και δείκτες, και επομt:νως μειώνεται
κόστος συνn'ρησης
• Δι.ινατότητα ετιάιτασης του σιισtήιατος και σε όλλες εφαρμονtς
·εύκολος και αποτελεσuατικόc: τρόπος προσδι~ -· - · · ·•

το

• Απαlτηση για εξειδικευμt:νη εκπαlδευση
• Υιιιnλό κόστος ταοποπο!nσnc και αναπαοονωγής των )(αρτών
• Πιθανότητα παρεμβολών στα σl'ματα σε κατοι.κψtνες περιοχές
· Απαιτείται διόρθωση των αναγνώσεων (callx'ιιtlon) πριν αυτtς y(νοιιν
αξιοποιήσιμες

_,.

"'
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εντοπισμό της θέσης του μέσου ανά πάσα στιγμή . Κατ' αυτόν τον τρόπο ε!ναι δυνατόν
να χρησιμοποιηθούν και για τον προσδιορισμό θέσης οδικοο τροχα!ου ατυχήματος,
αρκε! να ε!ναι η λειτουργ!α αυτή οικονομικά συμφέρουσα.

Για

το

τρόπο

με

τον

οπο!ο

μπορε!

προσδιορισμού θέσης θα γ!νει μνεία στο

4.

να

αξιοποιηθε!

60 τμήμα της

το

δορυφορικό

σύστημα

παραjσας εργασίας.

Η λειτουργία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

(GIS)

Τα ΓΣΠ είναι, όπως ήδη λέχθηκε , πακέτα λογισμικοο που επιτρέπουν την ανάληψη,

διατήρηση , επεξεργάσία, ανάλυση και παροuσ!αση πληροφοριών που έχουν αναφορά
στον χώρο . Πρόκε ιται ουσιαστικά για Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων που όπως οι
απλές Βάσεις Δεδομένων επιτελοον μια σειρά από λειτουργ!ες . Τα περισσότερα ΓΣΠ
βασίζονται σε ένα μοντέλο δεδομένων, όπως κατ · αντιστοιχ!α βασ!ζονται και οι
Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Το μοντέλο αυΊ:ό ε!ναι

το λεγόμενο Γεωσχεσιακό

μοντέλο που φυσικά διαφοροποιείται από πακέτο σε πακέτο . Το γεωσχεσιακό
μοντέλο ε!ναι ένα ειδικό χωρικό μοντ έλο που πέρα από τα άλλα αναλυτικά στοιχε!α
των γεωγραφικών δεδομένων κρατάει και πληροφορίες για τη τοπολογία τους, δηλαδή

για τα ακολουθα:

- μήκος
- ·κατεύθυνση
- έ κταση
- γειτνίαση
- συνδεσιμότητα
Επιπλέον το χωρικό αυτό μοντέλο κρατά όλες τις πληροφορίες μόνο μια φορά , σε

αντ!θεση με άλλα μοντέλα, όπως
συμπεριφέρονται με αυτό το τρόπο.

πχ

αυτά

των

πακέτων

CAD,

που

δεν

Τα περισσότερα ΓΣΠ αναπαραστούν την πραγματικότητα με τη χρήση των εξής
στοιχε!ων :

- σημεία (points)
- τόξα - γραμμές (arcs - lines)
- κόμβοι (nodes)
- πολύγωνα (polygons)
Τα ΓΣΠ τηρούν δύο κατηγορίες πληροφοριών, τις γεωγραφικές και τις περιγραφικές
(descriptiνe) . Οι τ ελευτα!ες είναι οι πληροφορίες που μποραjν να τηρηθαjν σε μ ια
κοινή Σχεσιακή Βάση Δεδομένων , και επομένως μπορεί να είναι και εξωτερικές της
Γεωγραφικής Βάσης . Οι δύο αυτές κατηγορίες πληροφοριών συσχετίζονται μεταξύ

τους γεγονός που δίνει τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα ΓΣΠ σε σχέση μ ε άλλα
πληροφοριaκα ή γραφικά - χαρτογραφικά συστήματα.
Ο τρόπος της εσωτερικής λε ιτουργίας (τοπολογίας) ενός τυπικού ΓΣΠ φαίνεται στα

Διαγράμματα 1α, 1β, 1γ και 1δ . Το Διάγραμμα

2

δείχνει πως συσχετίζονται οι δύο

κατηγορίες πληροφοριών .

Είναι σαφές ότι σε ένα εξελιγμένο πακέτο ΓΣΠ, η επιλογή ενός στοιχείου στον χώρο
επιτρέπει και την ανάκληση όλων των άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στ ο
στοιχείο αυτό . Κατ' αυτό το τρόπο είναι δυνατόν να γίνουν ψαξίματα

(queries)

και

αναλύσεις διαφόρων μορφών , που θα ήταν αδύνατες υπό άλλες συνθήκ ες .

Τα ΓΣΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών . Μια κατηγορία εφαρμογών ε ίναι
αυτές που αναφέρονται στα γραμμικά στοιχεία όπως τα οδικά δίκτυα , τα
αποχετευτικά δίκτυα, τα ηλεκτρικά δίκτυα κλπ . Μάλιστα ορισμ ένα πακέτα
εξειδικεύονται σε αυτές τις εφαρμογές , παρέχουν δηλαδή εξειδι κευμένες λειτουργίες .
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Η τόση βεβαίως είναι όλο το αξιόλογο πακέτο ΓΣΠ να καλύπτουν όλες τις περιοχές
εφαρμογών.

Η ιδ ια ιτερότητα των γραμμικών στοιχείων, και κυρίως των οδικών δικτύων αναφέρεται
στο γεγονός ότι απαιτείται προσδιορισμός της θέσης ενός σημείου με βάση γραμμική
αναφορά, και όχι κορτεσιal\ή αναφορά . Βεβαίως το ΓΣΠ αντιλαμβάνεται καρτεσιανές
ή γεωγραφικές συντεταγ μ ένες και επομένως
η χρήση γραμμικής αναφοράς
συνεπάγεται την ύπαρξη ενός μηχανισμού μετατροπής των συντεταγμένων μιας

θέσης πάνω σε ένα γραμμικό στοιχείο σε μορφή γραμμικής αναφοράς (απόσταση από
κάποιο αφετηρία) και αντίστροφα .
Η δυνατότητα αυτή επιτυγχάνεται σε αρκετό πακέτο με το Δυναμικό Κατακερματισμό
των γραμμικών στοιχείων. Ο Δ . Κ . επιτρέπει την συσχέτιση
πληροφοριών σε θέσεις κατά μ ήκος των γραμ μικών στοιχείων χωρίς να χρειάζεται

(Dynamic Segmentation)

αλλαγή της τοπολογίας του υποβάθρου και του βασικού δικτύου. Δεν απαιτείται
δηλαδή δημιουργία κόμβου και διάσπαση ενός συνδέσμου για τον καθορισμό μιας
θέσης όπου έγινε ένα ατύχημα .

Στον Δ . Κ . εισάγεται η έννοια ορισμένων νέων στοιχείων όπως η δ ιαδρομή (roυte) και

το τμήμα (sectίon) • Το ARC/INFO γιο παράδειγμα χρησιμοποιεί τους όρους roυte,
1

section και eνent γιο να περιγράψει γεγονότα και καταστάσεις κατά μήκος ενός
γραμμικού στοιχε!ου. Οι ορισμο! που χρησιμοποιούνται ε!ναι οι ακόλουθοι :
- Η διαδρομή ε!ναι ένα σύνολο τμημάτων συνεχών ή μή .
- Το τμήμα είναι ένα τόξο (γραμμή ) ή μέρος ενός τόξου (γραμμής)
- Το γεγονός (eνent) ε(ναι μ!α πληροφορ!ο που αναφέρεται σε

ένα συγκεκριμένο

ση με!ο ή μήκος πάνω σε μ!ο διαδρομή
Τα τμήματα και οι διαδρομές χορακτηρ!ζοντaι οπό μια μονάδα μέτρησης που συνήθως
ε!νοι το μήκος . Εντού~οις μπορε( να ε!νοι και ο χρόνος ή κόποα μονάδα κόστους .

Ο τρόπος που λειτουργεί ο Δ . Κ. φα!νετaι στο Διαγράμματα 3 και 4 . Παροτηρε!ται
ότι όλες οι πληροφορ!ες καταχωρούνται στην Γεωγραφική Βάση μόνο μ!α φορά, κa η

εύρεσή τους γίνεται δυνατή μέσω των συσχετ!σεών τους .
Στο επόμενο τμήμα δίνεται ένα παράδειγμα οξιοπο!ησης της δυνατότητας τα.ι Δ . Κ . γιο
την τήρηση πληροφοριών που αναφέρονται σε τ μήμα οδικού δικτύου.

1

Η χρnσιμοηοιούμεvn ορολογία προέρχεται οπό το ARC/INFO GIS
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5.

Εφαρ μογές του Δ.Κ . στα οδι κά δίκτυα

Εστω ότι το υπό εξέταση στοιχείο είναι ένας δρόμος μήκους 70 χιλιομέτρων που
συνδέει δύο πόλεις Α και Β. Οπως είναι φυσικό κατά μήκος του δρόμου σε
συγκεκ ριμένες χιλιο μετρικές θέσεις παρατηρούνται μια σειρά από "φαινόμενα ".
Ενδεικτ ικ ά θα μ πορούσαν να αναφερθούν οι διάφορες κατασκευές , όπως γέφυρες ,
τεχνικά έργα κλ π. οι θέσεις αλλαγής διοικητικών ορίων , οι διασταυρώσεις με κύριους
και δευτερεύοντες δρόμους , οιι θέσεις για στάθμευση και τα τηλέφωνα για περίπτωση

επειγόντων περιστατικών . Επίσης τα σημεία αλλαγής πλάτους της οδού ή τα σημεία
όπου

το

έρεισμα

καταργείται ,

τα

σημ εία

όπου

αλλάζει

η

κατάσταση

του

οδοστρώ ματος και τα σημεία οπου διαφοροποιείται ο τύπος του οδοστρώ μ ατος .
Τέλος υπάρχουν μια σειρά από θέσεις όπου έχουν συμβεί οδικά ατυχήματα.
Ολα αυτά τα φαινόμενα έχουν γεωγραφική αναφορά και χωροθετούνται κατά μήκος

ένος γραμμικού στοιχείου για το οποίο υπάρχει χιλιομέτρηση. Επομένως αποτελούν
γεωγραφικές πληροφορίες όπως τις αντιλαμβάνεται ένα ΓΣΠ . Επιπρόσθετα το κάθε

ένα φαινόμενο από αυτά χαρακτηρίζετα ι και από ένα πλήθος επιπρόσθετων
πληροφοριών περιγραφικής φύσεως . Για τα οδικά ατυχήματα γι α παράδειγμα οι
πληροφορίες αυτ ές αντιστοιχούν στα στοιχεία του ατυχήματος που καταχωρούνται
στο Δελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος (ΔΟΤΑ) ή στο βιβλίο συμβάντων . Κατ'
αντιστοιχία για ένα άλλο φαινόμενο, μπορεί να είναι οι πληροφορίες που
καταγράφονται σε ένα βιβλίο απογραφής

(highway

in νentory). Εχοντας τ ην δυνατότητα

της συσχέτισης των δύο κ ατηγοριών πληροφοριών από το ίδιο το ΓΣΠ

δυνατότητα χιλιομετρικής αναφοράς κατά μήκος
δρόμου , διαθέτουμε

πλέον όλες

τις

και τη

του γραμμικού στοιχείου, του

πληροφορίες τόσο σε γραφική όσο

και

σε

περιγραφική μορφή . Αυτό σημαίνει ότι μας δίνεται η δυνατότητα τόσο για
επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών που τηρούνται , όσο και για γραφική
παρουσίαση και απεικόνιση των ιδίων των π ληροφοριών και των αποτ ελεσμάτων των
διαφόρων αναλύσεων που ε πιχειρούμ ε .

Το Διάγραμμα
Βάση

5

Δεδομένων

δείχνει ενδεικτικάτον τρόπο με τον οποίο δομείται η Γεωγραφική
και

συσχετίζονται

χρησιμοποιώντας τον Δ.Κ.

, ενώ

οι

διάφορες

πληροφορίες

μεταξύ

τους

το Διάγραμμα β δίνει ένα παράδειγ μα χρήσης των

ΓΣΠ για τήρηση και ανάλυση ατυχημάτων .

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα ΓΣΠ που διαθέτουν τη λειτουργία του Δ . Κ .
δέχονται αλλαγές χιλιομέτρησης κατά μήκος του γραμμικού στοιχείου ώστε να μπορεί
να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση μεταξύ πραγματικότητας και αναπαράστασης στο
σύστημα Η/Υ. Ετσι λοιπόν εάν υπάρχει μια συ μβατική χιλιομετρική αρίθμ ηση σε μία
δ ιασταύρωση αυτή μπορεί να συσχετισθεί με την πραγμ ατική χιλιομέτρηση κατά
μήκος του γραμμικού στοιχείου και να αναγνωρίζεται όποτε καταχωρείται με αυτό το
τρόπο .

Σε επίπεδο σχεδιασμού της Γεωγραφ ικής Βάσης Δεδομένων, αυτό που απαιτείται και
που είναι το κλειδί για την επιτυχία ή μη του Γεωγραφικού συστήματος; είναι η

δημ ιουργία

των

συσχετίσεων

(relates)

μεταξύ

Γεωγραφικών

και

περιγραφικών

πληροφοριών . Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δομηθούν κατάλληλα,
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του ΓΣΠ , και οι δάφορες βάσεις δεδομένων που
αφορούν τις υπόλοιπες πληροφορίες, όπως ατυχήματα, κατάσταση και τύπος

οδοστρώματος κλπ .

Βεβαίως και για υπάρχουσες βάσεις δεδομένων υπάρχει η

δυνατότητα συσχέτισής

τους με ΓΣ Π ,

σύνταξη ενός ενδιαμέσου προγράμματος
ανταλλαγή των δεδομένων .

αλλά στις περιπτώσεις

(Software lnterface)

αυτές απαιτείται

που να επιτρέπει την

Τα ΓΣΠ χρησιμοποιούνται ήδη σε ένα μ εγάλο αριθμό π εριπτώσεων για εφαρμογές που
έχουν σχέση με οδικά δίκτυα [6,7,8). Για αμιγή θέματα οδικής ασφάλειας υπάρχά.Jν
λιγότερες περιπτώσεις εφαρμ ογής ανά τον κόσμο. Εντούτοις θα πρέπει να αναφερθεί

ότι στα κράτη όπου η χρήση των ΓΣΠ είναι εξαπλωμένη, υπήρχαν ήδη ανεπτυγμ ένα
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πληροφ οριακά συστή ματα , με αποτέλεσμα να υ πάρχει μια φυσιολογική αντίσταση

αλλά και μεγάλο κόστος για τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο.

6.

Οι δυνατότητες των ΓΣΠ στην μελέτη των ατυχημάτων και της οδικής
ασφάλειας γενικότερα.

Εχοντας εξετάσει σε συντομία τον τρόπο με τον οποίο καταχωρούνται και
συσχετίζονται οι διάφορες πληροφορίες κατά μήκος των γραμμικών στοιχείων
(οδικών δικτύων) σε ένα Γ ΣΠ , αλλά και τις άλλες δυνατότητες που διανοίγονται από

την ύπαρξη συστημάτων τηλεματικής και προσδιορισμού θέσης στον χώρο, είναι
πλέον δυνατόν να εξετασθούν οι δυνατότητες που δίνονται τόσο για την συλλογή και
καταχώρηση των στοιχείων τροχαίων ατυχημάτων όσο και για την επεξεργασία και

ανάλυση τους . Στα επόμ ενα γίνεται η παρουσίαση αυτών των δυνατοτήτων.

6.1

Ολοκληρωμένος τρόπος
στοιχε(ων ατυχημάτων

προσδιορισμού

θέσης

και

καταχώρησης

Σήμερα, η συνήθης πρακτική προσδιορισμού της θέσης ενός οδικού ατυχήματος είναι η
αναγνώριση της θέσης από τα αστυνομικά όργανα που καταφθάνουν στον τόπο του

ατυχήματος . Εάν πρόκειται για συμβάν που έλαβε χώρα στο υπεραστικό δίκτυο η θέση
περοσδιορίζεται
από
τ ην
πλησιέστερη
χιλιο μετ ρική
ένδειξη
και
από
μ lα
συμπληρωματική περιγραφή . Στην περιγραφή αυτή εμπεριέχονται πληροφορ(ες που
υποβοηθούν τον εντοπισμό της θέσης όπως για παράδειγμα διaστaιJpωση προς τάδε
οικισμό, ή πpιv το εξοχικό κέvτρο τάδε κλπ . Αν αντlθετα το συμβάν αναφέρεται σε
αστικό χώρο , τότε συνήθως αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της οδού ή η αντlστοιχη

διασταύρωση των δρόμων εάν το ατύχημα συνέβη σε κόμβο .
Ε!ναι προφανές ότι στα αστικά δlκτυα ο προσδιορισμός της θέσης μπορεί να γlνει με
πολύ μεγαλύτερη ακρlβεια εφόσον τα αστυνομικά όργανα συλλέξουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες .
αντικειμενικά

Αντ!θετα,
η

στα

υπεραστικά

δυνατότητα επακριβούς

δίκτυα

πολλές

περιγραφής

της

φορές
θέσης

δεν

λόγω

υπάρχει
έλλειψης

διακριτικών της περιοχής . Και στις δύο πάντως περιπτώσεις δεν καθορlζεται
αντιστοιχία της θέσης με κάποια αναλυτικά στοιχεία που καθορlζουν μ ονοσήμαντα την
θέση . Η εύρεση της χιλιομετρικής ένδειξης που είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος για
να επιτεuχθεl κάτι τέτοιο γίνεται μ ε πολύ μικρή ακρίβεια και εlναι δεκτική πολλών
σφαλμάτων, όπως σφάλματα λόγω μετακίνησης της αφετηρίας , λόγω αλλαγή

χάραξης οδού, εσφαλμ ένες ενδείξεις οδομέτρου κλπ . Τα προβλήματα αυτά μάλιστα
γlνοντα πιο ορατά όταν εξετάζονται διαχρονικά στοιχε(α .
Αντ' αυτών υπάρχει σήμερα η δυνατότητα προσδιορισ μού της θέσης ενός ατυχήματος
μJ:: ακρlβεια μ ερικών μ έτρων, ανεξαρτήτως πού συνέβη, και χωρίς ιδια(τερη
προσπάθεια εκ μ έρους των αστυνομικών οργάνων . Αυτό γ(νεται μ ε την χρήση των

δεκτών

GPS

που επιτρέ πουν τον απόλυτο προσδιορισμό της θέσης τους . Αν επομένως

κάθε αστυνομικό όχημα είναι εφοδιασμένο με έναν δέκτη
έλευσή του
ατυχήματος
Απαρα!τητη
καταλλήλων

GPS

τότε αυτομάτως με τ ην

στον τόπο του συμβάντος καταγράφεται και η ακριβής θέση του
η οποlα και μπορεί να προσδιορισθε! στους αντlστοιχους χάρτες.
προϋπόθεση βεβο(ως για τον προσδιορισμό αυτόν εlναι η ύπαρξη των
ψηφιακών χαρτών και επομένως η άμεσης ή έμμεση χρήση των ΓΣΠ .

Για τους εναλλακτικούς τρόπους προσδιορισμού της θέσης στον χώρο με την μέθοδο

GPS δεν θα γίνει μνεlα στην παρούσα εργασία. Σχετικά, υπάρχουν πολλές αναφορές
[5,9,10] όπου οι αναγνώστες μπορούν να αντρέξουν. Ομοίως οι αναφορές [5,10,11]
περιέχουν πληροφορlες για διάφορες κινηματικές εφαρμ ογές των GPS και της
συνδυασμένης χρήσης τους με τα ΓΣΠ .
Από την στιγμή που προσδιορισθε( η θέση του συμβάντος με το δέκτη GPS, υπάρχουν
δύο δυνατότητες για την καταχώρηση των αντίστοιχων στοιχεlων στα αρχεlα της

Αστυνομικής Διεύθυνσης . Η πρώτη είναι η χειροκίνητη μέθοδος , σύμφωνα με την οποία
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τα στοιχεία που εξάγονται από τον δέκτη GPS καταγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο
ΔΟΤΑ ή όποιο άλλο ένrυπο απαιτείται . Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά καταχωροιίνται
σε αντ!στοιχο αρχεlο της Αστυνομικής Διεύθυνσης και προσδιορlζεται με τη βοήθεια
των καταλλήλων χαρτών (απλών ή ψηφιακών) η θέση του ατυχήματος .
Οι
δυνατότητες που προσφέρουν τα ΓΣΠ στη φάση αυτή είναι καταλυτικές τόσο για τον

προσδιορισμό της θέσης στο χώρο (οδικός άξονας , χιλιομετρική θέση , γειτνίαση με
συγκεκριμένα σημεία) όσο και για την επεξεργασία και ανάλυση των σχετικών
στοιχεlων,

όπως

θα

φανεl

στα

επόμενα .

Εννοείται

ότι

η

καταγροφή

συμπληρωματικών στοιχε(ων που περιγράφουν την θέση του συμβάντος είναι πάντα
δυνατή και επιθυμητή .
Η δεύτερη δυνατότητα είναι η χρήση αυτοματοποιημένου τρόπου καταγραφής των
εξαγομένων από

τον δέκτη

GPS,

δηλαδή

η αποστολή ψηφιακών

δεδομένων

με

ασύρματο τρόπο στο κέντρο ελέγχου , και η καταχώρησή τους σε σχετική βάση
δεδομ ένων μ ε την προσθήκη καταλλήλου κωδικού που θα χαρακτηρίζει κατά μοναδικό

τρόπο το συμβάν . Στη συνέχεια εlναι δυ νατόν να συσχετισθούν και να καταχωρηθούν
στη βάση δεδομένων κ αι τα υπόλοιπα στοιχεlα που αφοροιίν το συγκεκριμένο ατύχημα
με βάση το μοναδικό αυτό κωδικό . Ο ρόλος των ΓΣΠ στην περlπτωση αυτή εlναι ακόμη
μ εγαλύτερος αφού εκτός των όσων προαναφέρθησαν , αναφέρεται και στον τρόπο με
τον οποίο γlνεται ο αυτόματος εντοπισμός στον χώρο των περιπολικών οχημάτων .

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι πολλά και σημαντικά . Τα κυριώτερα από
αυτά παρατlθενται στη συνέχεια :

α . Επι τυγχάνεται ακριβής προσοδιορισμός θέσης με όλα τα θετικά επακόλουθα που
σχετίζονται μ ε την στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων , την εύρεση των μελανών
θέσεων και τη λήψη μέτρων για βελ τlωση της οδικής ασφάλειας .
β.

Επι τυγχάνεται

προσδιορισμός

θέσης

κατά

μοναδικό

τρόπο

(καρτεσιανές

ή

γεωγραφικές συντεταγμένς θέσης )

γ . Δlνεται η δυνατότητα στα αστυνομικά όργανα να αφοσιωθούν στο κυρlως έργο τους
αναπόσπαστα και να μην ασχολούνται με τον εντοπισμ ό της θέσης , ιδlως σε
περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα κυκλοφορlας , καιρικών συνθηκών κλπ . Θα
πρέπει εξάλλου να σημειωθεl ότι η ύπαρξη δέκτη GPS, εφόσον υπάρχει δυνατότητα

κεντρικού ελέγχου , επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό στο χώρο όλων των οχημάτων

που φέρουν τέτοιο δέκτη ανεξάρτητα της υπάρχουσας ραδιοεπικοινων(ας μ ε το
π εριπολικό όχημα .
δ . Στην περίπτωση της αυτόματης καταχώρησης των στοιχεlων , δημιουργείται βάση

δεδομ ένων - μ ε ορθά δεδομένα - χωρlς τη μεσολάβηση προσωπικού και συμπλήρωσης
εντύπων που τις περισσότερες φορές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επlτεuξη
λαθών .

Στη συνέχει α , έχοντας καταχωρήσει τα σχετικά στοιχεlα στις κατάλληλες βάσεις
δεδομένων (γεωγραφικές και περιγραφικές) , ε(ναι πλέον δυνατή η αξιοποίησή τους
όπως παρατlθεται στα επόμενα.
Θα πρέπει να σημειωθεl ότι το θέμα της σχεδlασης και του τρόπου ανάπτυξης μιας
Γεωγρφικής Βάσης Δεδομένων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ελληνικού οδικού
δικτύου αντιμετωπlσθηκε μέχρι ενός ορισμένου σημεlου από σχετική εργασlα [12) που

εκπονήθηκε απο το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Α . Π . Θ . σε συνεργασlα μ ε
τον Τομέα Πληροφορικής
του ΤΗΜΥ του Ε .Μ . Π .. Η εργaσla αυτή αφοροιίσε την
μελέτη για την ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) για τους

Μεγάλους Οδικούς Αξονες (ΜΟΑ) της χώρας .
Το ερευνητικό έργο στόχο εlχε την υποβοήθηση των αρμοδlων Υπηρεσιών της

ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ σε ζητήματα σχεδιασμού , προγραμματισμού , μ ελέτης, κατασκευής
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και διαχε!ρισης των ΜΟΑ .

Οι Χρήστες τα.ι συστήματος πα.ι σχετ!ζονται με τα

ζητήματα της οδικής ασφάλειας ε(ναι η Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Εργων (Δ3) και
η Διεύθυνση Μελετών Εργων Οδοποιίας
Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Εργων (Δ3)

Μ ελετών

και

ΠρογραμματισμαJ

στο

(ΔΜΕΟ) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην
υπάγεται, μεταξύ άλλων, το Τμήμα

οποίο

υπάρχει

γραφείο

ατυχημάτων .

Το

συγκεκριμένο Τμήμα ασχολε!ται με μια σειρά εργασιών πα.ι περιλαμβάνοον μεταξύ
των άλλων την συλλογή , επεξεργασία και ανάλυση στοιχε!ων για τα ατυχήματα
(μελανές θέσεις, εξέλιξη επικινδυνότητας, υλοπο(ηση επεμβάσεων, κόστος εργασιών ,
κόστος ατυχημάτων κ.λ.π)

Για τα ατυχήματα μ ε παθόντα πρόσωπα τα οπο(α

απασχολούν την Διεύθυνση

Συντήρησης Οδικών Εργων υπάρχει σύστημα παρακολούθησης τα.ις μ ε χρήση Η .Υ το
οποίο όμως δεν αποτελεί σε καμμ!α περ!πτωση πληροφοριακό σύστημα

. Η διαχε!ριση

των ατυχημάτων στην Διεύθυνση αυτή απαιτεί παρα.ισ(αση πληθώρας πληροφοριών

σε χάρτη όπως τη θέση των μελανών σημείων στις Ε . Ο με βάση την χιλιομετρική θέση,

καθώς και την συσχέτιση άλλων πληροφοριών (π .χ στοιχε(α Μητρώα.ι Οδών) με τα
στοιχεία των ατυχημάτων ενώ απαραίτητα στην συγκεκριμένη διέυθυνση εlναι τα
στοιχεία του
Ενια(ου
Συστήματος Αρίθμησησς
Οδών και τα.ι Συστήματος
Χιλιομέτρησης .

Στην

Διεύθυνση

Μελετών

Εργων

Οδοποι(ας

(ΔΜΕΟ)

υπάγεται

το

Τμήμα

Σηματοδότησης και Οδικής ασφάλειας του οποίου οι λειτουργ!ες άπτονται άμεσα των
θεμάτων της οδικής ασφάλειας στις Ε . Ο χωρ!ς όμως να υπάρχει κάποιας μορφής
πληροφοριακό συστημα το οπο(ο να υποστηρlζει τις συγκεκριμ ένες λειτουργ(ες της
Διεύθυνσης .

Το συμπ έρασμα που αφορά τα.ις εμπλεκόμενα.ις με την οδική ασφάλεια φορείς στην
ΓΓΔΕ /Υ ΠΕΧΩΔΕ , είναι ότι υπάρχει άμεσα η ανάγκη για υλοπο(ηση ενός Γ. Σ . Π το οποίο

στα πλα(σια συνολικής υποστήριξης των αναγκών της ΓΓΔΕ σχετικά με τα.ις Μ .Ο .Α ,
θα εξασφαλ!ζει την ολοκληρωμένη αντιμ ετώπιση των ζητημάτων οδικής ασφάλειας
στο δ!κτυο των Ε . Ο .

6.2

Επεξεργασ(α και ανάλυση ατυχημάτων

Σε ότι αφορά την επεξεργασ(α και ανάλυση των στοιχείων ατυχημάτων μέσα από την
λειτουργικότητα των ΓΣΠ, διακρ!νουμε τις ακόλουθες γενικές κατηγορ!ες:

Χωρική ανάλυση
Η χωρική ανάλυση όπως υποδηλώνει και ο ρόλος αναφέρεται στην επεξεργασία των
ατυχημάτων με βάση τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο συνέβηασν . Ο καθορισμός του

γεωγραφικαJ χώρα.ι είναι δυνατόν να γίνει είτε μόνο με καθαρά χωρικά κριτήρια είτε

και μ ε άλλα κριτήρια μή αμιγώς γεωγραφικά. Η χωρική ανάλυση γ(νεται βάσει της
δυνατότητας δημ ιουργ!ας μιας ζώνης γύρω από ένα στοιχείο (bufferίng) . Η ζώνη αυτή
μπορε( να βασ(ζεται στην απόσταση, στο χρόνο, στο κόστος ή οπιαδήποτε άλλη
μ εταβλητή τεθε(. Στην περ(πτωση των οδικών ατυχημάτων η δημιοuργ!α ζώνης θα

γίνει γύρω από σημε(α που θα καθορισθαJν (πχ διασταυρώσεις , συγκεκριμένα
χιλιομετρικά σημ εί α κλπ) . Στην ουσία η ζώνη θα μ ετατραπε( σε ένα διάστημα δρόμα.ι

πριν και μετά από το σημείο . Η
πλεονέκτημα που παρέχουν τα ΓΣΠ .

χωρική ανάλυση ε(ναι

ίσως

το ισχυρότερο

Διαχρονική ανάλυση
Σε

συνδυασμό ή

ανεξάρτητα

από τη χωρική ανάλυση,

υπάρχει

η

δυνατότητα

διαχρονικής ανάλυσης εφόσον στα τηρούμενα στοιχεία υπάρχουν και πληροφορ(ες για

τη χρονική στιγμή γένεσης του ατυχήματος . Με το τρό πο αυτό μπορούν αν προκύψουν

στοιχε(α για το ιστορικό μιας

μ εμονωμένης

θέσης,

ενός

αριθμαJ θέσεων πα.ι
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περικλεlονται σε μια γωγραφική περιοχή, ή ακόμη και ενός πλήθοος σημεlων που

παροοσιάζουν ομοιότητες σε συγκεκριμένα θέματα.

Συνολική στατιστική ανάλυση
Τα περισσότερα ΓΣΠ δ(νουν τη δυνατότητα JJΠΟλογισμού βασικών στατιστικών
μεγεθών . Ετσι λοιπόν μπορούν να βρεθούν μεγέθη όπως αριθμός ατυχημάτων ανά

χιλιόμετρο, θέσεις που παρουσιάζουν αριθμό ατυχημάτων μ εγαλύτερο από
συγκεκριμένη τιμή κλπ . Η επεξεργασlα αυτή μπορεί να γίνει εlτε βασιζόμενη στη

δ ημ ιουργία ζώνης (bυffering) είτε για κάθε διακεκριμ ένο σημ είο. Επίσης μπορεί να γίνει
για ομάδα ή ομ άδες θέσεων που παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά .

Χρήση μοντέλων
Τα ΓΣΠ ως πακέτα λογισμικού που συνεργάζονται με διάφορα άλλα πακέτα, μπορούν
να αξιοποιηθούν και για την πρόβλεψη γένεσης ατυχημάτων με χρήση συγκεκριμένων
μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης . Στην πράξη η πρόβλεψη γ(νεται εκτός του ΓΣΠ ,

αλλά στη συνέχεια τα σχετικά στοιχεlα εισάγονται στο ΓΣΠ για να γlνουν οι σχετικές

συγκρlσεις με τα τηρούμενα στοιχεlα ή

για λόγους

παρουσlασης και χωρικής

ανάλυσης .

Μια επιπλέον δυνατότητα που δίνουν τα ΓΣΠ και σχετlζεται ά μεσα με την ουσlα της
μελέτης της οδικής ασφάλειας που εlναι η λήψη καταλλήλων μετρων, είναι η τήρηση
της γεωμετρικής διάταξης κόμβων και οδικών τμημάτων , με όση λεπτομέρεια ε(ναι

επιθυμητή και εφικτή , με στόχο την διερεύνηση των αιτίων που υπεισέρχονται στα
ατυχήματα των προερχόμενων από τον παράγοντα δρόμος . Μάλιστα πλέον της
γεωμετρlας των οδικών στοιχεlων εlναι δυνατόν να τηρούνται ταυτόχρονα και

κυκλοφοριακά στοιχεlα, με αποτέλεσμα τα ΓΣΠ να καθίστανται ολοκληρωμενα
εργαλεlα επεξεργασlας και ανάλυσης για τα οδικά ατυχήματα.
Τα παραπάνω
περιγραφόμενα δίνουν μ ια πρώτη γεύση των απεριόριστων
δυνατοτήτων των ΓΣΠ για την μελέτη των οδικών ατυχημάτων υπό την προϋπόθεση
ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι κατεχωρημένες στις αντίστοιχες βάσεις
δεδομ ένων . Κάθε πεδίο που τηρεί μ ια πληροφορία μ πορεl πρακτικά να αποτελέσει και
τη μεταβλητή βάσει της οποίας θα γίνει η ανάλυση με ταυτόχρονη απεικόνιση των
θέσεων που εμπλέκονται στην ανάλυση αυτή . Δεν θα ήτaν λοιπόν υπερβολή να λεχθεί
ότι τα ΓΣΠ ανοίγουν νέους ορίζοντες στην επεξεργασ(α και ανάλυση των στοιχείων

των οδικών ατυχημάτων . Μοναδική προϋπόθεση είναι η συλλογή, καταχώρηση και
κατάλληλη τήρηση των στοιχείων αυτών .

Ενα επιπλέον πλ εονέκτημα που προσφέρουν τα ΓΣΠ ώς μέσα τήρησης και
επεξεργασίας στοιχεlων ατυχημάτων είναι η δυνατότητα συσχέτισης των στοιχεlων
αυτών με τις παραμέτρους τις αναφερόμενες στη κυκλοφορία και στη γεωμετρlα (σε

μακροσκοπικό ή και σε μικροσκοπικό επι[πεδο) . Οπως ήδη ελέχθηκε αυτό εlναι δυνατό

με τη δημιουργία των κατάλληλων συσχετ(σεων της Γεωγραφικής Βάσης με τις άλλες

βάσεις δεδομ ένων . Τα ΓΣΠ επομένως μ ε τις δυνατότητες που παρέχουν καθίστανται
το μέσο με το οποlο αξιοποιούνται οι διάφορες κατηγορlες πληροφοριών που
αναφέρονται στην οδική ασφάλεια μιας αντόντητας ή ενός συνόλου οντοντήτων .
Επιπλέον εlναι και το μέσο για την οργάνωση των πληροφοριών αυτών αλλά και του
τρόπου συλλογής, καταχώρησης και επεξεργασίας τους με στόχο τη μελέτη της
οδικής ασφάλειας .

7.

Συμ περάσ ματα

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΠΣ) αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο
μπορεί να συνεισφέρει κατά ποικlλους τρόπους στην μελέτη , και επακόλουθα στη
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βελτlωση της οδικής aσφάλειας. Η συνεισφορά τους θα μπορούσε να διακριθε( σε δύο
βασικές λειτουργlες που σχετlζονται με την οδική ασφάλεια.
Η πρώτη ε!ναι η συλλογή, καταχώρηση και τήρηση των στοιχεlων παι σχετlζονται μ ε
τα οδικά ατυχήματα . Τα ΓΣΠ στην περlπτωση αυτή μπορούν να παlξαιν τον ρόλο ενός

ολοκληρωμέναι πληροφοριακαJ συ<Rήματος το οποlο αφενός τηρεl στοιχεlα σχετικά
με τα ατυχήματα και αφετέραι επιτρέπει την συσχέτισή τους με άλλες πληροφορ(ες,
όπως φόρτοι, γεωμετρlα δρόμαι κλπ παι εlναι απaρa!τητες για την πλήρη μελέτη των
ατυχημάτων.

Η δεύτερη λειτουργlα ε(ναι η λεπτομερής ανάλυση των ατυχημάτων σε μακροσκοπικό
και σε μικροσκοπικό επlπεδο. Τα ΓΠΣ παρέχαιν μεγάλες δυνατότητες προς αυτή τη
κατεύθυνση, ενώ παράλληλα ανο!γαιν και νέους ορlζοντες παι δεν ήταν προσιτο( με

τους συμβaτικαJς τρόπους επεξεργασlας και ανάλυσης . Η συσχέτιση για παράδειγμα
χρήσεων γης με ατυχήματα εlναι ένα άριστο παράδειγμα αυτών των αυξημένων
δυνατοτήτων ανάλυσης που παρέχουν τα ΓΠΣ .

Επιπλέον τα ΓΠΣ εlναι σε θέση να αξιοποιηθούν μέσα από τα τελευτ αlα επιτεύματα
των τηλεπικοινωνιών και της τηλε ματικής, δημιαιργώντας νέες τεχνικές και μεθόδους
για

τη

συλλογή

των

πρωτογενών

στοιχείων

και

την

όλη

διαδικασία

ελέγχων,

επεξεργασ(ας , ανάλυσης αλλά και αξιοποίηόης των αποτελεσμάτων των τελευταίων .
Τα ΓΠΣ μποραJν να αξιοποιηθαJν σε όλο το φάσμα των λειτουργιών παι σχετlζονται

με την οδική ασφάλεια, όπως η συλλογή των στοιχε(ων, η παροχή πληροφοριών,

ο

σχεδιασμός των επεμβάσεων και η αξιολόγηση των διαφόρων μέτρων .
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