Έρευνα οδικών εµπορευµατικών µεταφορών
ΕΙ∆ΟΣ
∆ειγµατοληπτική έρευνα
Η µονάδα έρευνας είναι το φορτηγό όχηµα. Τα φορτηγά οχήµατα που περιλαµβάνονται
στην έρευνα καταρχήν διαχωρίζονται σε:
Α. Φορτηγά που εκτελούν εθνικές µεταφορές
Β. Φορτηγά που εκτελούν διεθνείς µεταφορές
•
1)

2)

Α. Για τα φορτηγά που εκτελούν εθνικές µεταφορές τα κριτήρια στρωµάτωσης είναι τα
εξής:
Η µεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS 1)

Η χρήση του φορηγού σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα (στην Ελλάδα ένα φορτηγό
µπορεί να έχει άδεια δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης):
Κωδικός
Χρήση του Φορτηγού

∆ηµόσια Χρήση
Ιδιωτική Χρήση
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Ο τύπος του φορτηγού σύµφωνα µε τα εξής:
Τύπος Φορτηγού

•

1

Φορτηγά µε δυνατότητα φορτίου 3.5 – 7.9 τόννους

2

Φορτηγά µε δυνατότητα φορτίου 8 – 12.9 τόννους

3

Φορτηγά µε δυνατότητα φορτίου µεγαλύτερη από 13 τόννους

4

Βυτιοφόρα

5

Ελκυστήρες

Β. Για τα φορτηγά που εκτελούν διεθνείς µεταφορές, στα κριτήρια στρωµάτωσης
περιλαµβάνονται και οι µεγάλες γεωγραφικές περιοχές σε επίπεδο NUTS 1.
Η χρονική µονάδα, δηλαδή η χρονική περίοδος για την οποία καλείται να απαντήσει η
µονάδα έρευνας είναι η εβδοµάδα. Οι χρονικές µονάδες κατανέµονται στα τέσσερα
τρίµηνα του έτους.
Για την εκτίµηση των χαρακτηριστικών της έρευνας, οι µονάδες έρευνας
στρωµατώθηκαν σύµφωνα µε τα δεδοµένα του µητρώου και στη συνέχεια
υπολογίσθηκαν οι αναγωγικοί συντελεστές σε κάθε στρώµα.
Συµβολισµοί:
Για κάθε τύπο µεταφοράς και µεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS 1) συµβολίζουµε µε:
h: το στρώµα h (Γεωγραφική περιφέρεια Χ Χρήση φορτηγού Χ Τύπος φορτηγού)
Nh: το µέγεθος του πληθυσµού στο στρώµα h.
nhw: το µέγεθος του εβδοµαδιαίου δείγµατος στο στρώµα h για ένα τρίµηνο q.
Ο αναγωγικός συντελεστής υπολογίζεται ως εξής:
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όπου ο αριθµός 13 αντιπροσωπεύει το πλήθος των εβδοµάδων του τριµήνου.
Οι τριµηνιαίες εκτιµήσεις των χαρακτηριστικών της έρευνας προκύπτουν από τον τύπο:
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