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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσδιορισμός στόχου
 Βιβλιογραφική ανασκόπηση
 Συλλογή στοιχείων
 Επεξεργασία στοιχείων
 Επιλογή μεθοδολογίας
 Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων
 Περιγραφή αποτελεσμάτων
 Συμπεράσματα-Προτάσεις


ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πολυεπίπεδη ανάλυση χαρακτηριστικών οδικών
ατυχημάτων στις αστικές περιοχές της Ευρώπης.

Προσδιορισμός της επιρροής διάφορων χαρακτηριστικών:
 του νεκρού, οδικού περιβάλλοντος, οχήματος (πρώτο
επίπεδο ανάλυσης)
 των Ευρωπαϊκών κρατών (δεύτερο επίπεδο ανάλυσης)
στον αριθμό των νεκρών στις αστικές περιοχές της
Ευρώπης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Διεθνείς έρευνες για την οδική ασφάλεια στη Νέα Υόρκη,
Λος Άντζελες, Λονδίνο και Παρίσι.

Περισσότερα ατυχήματα και
θάνατοι

Λιγότερα ατυχήματα

για τους πεζούς και τους
ποδηλάτες.
 που εμπλέκονται άνδρες
οδηγοί.
Περισσότερα ατυχήματα
 που εμπλέκονται οδηγοί
ηλικίας 25-45 (έως και 55
ετών για τις πόλεις των
ΗΠΑ)
 στο σκοτάδι σε οδούς με
φωτισμό



στο σκοτάδι σε οδούς
χωρίς φωτισμό



κατά τη διάρκεια της
βροχής (εκτός από Νέα
Υόρκη) και χιονόπτωσης
και σε βρεγμένους και
χιονισμένους δρόμους



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (1/2)
Οι μαθηματικές σχέσεις που
περιγράφουν το πολυεπίπεδο
μοντέλο της γραμμικής
παλινδρόμησης:


Απλό μοντέλο:
yi = β0 + βι*xi + ei



Πολυεπίπεδο μοντέλο:
yij = β0j + β1*χi + eij
β0j = μ0 + uj

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (2/2)
Πολυεπίπεδο μοντέλου της
Poisson:

Κριτήρια αξιολόγησης
μοντέλων:
Στατιστική σημαντικότητα
των μεταβλητών του
μοντέλου με t-test


log(πij) =log(Eij)+β0j+β1j*xj+ej
β0j = β0 + u0j
β1j = β1 + u1j



Συντελεστές βi

Ποιότητα
μοντέλου(Likelihood Ratio
Test, ρ2)


ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στοιχεία έτους 2009


Αριθμός νεκρών στα οδικά ατυχήματα (Βάση
δεδομένων CARE)



Χαρακτηριστικά νεκρού, οχήματος και οδικού
περιβάλλοντος (Βάση δεδομένων CARE)



Πληθυσμός των αστικών περιοχών (Βάση δεδομένων
EUROSTAT)



AEΠ (Βάση δεδομένων EUROSTAT)



Στόλος οχημάτων (Βάση δεδομένων EUROSTAT)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1/2)
Συγκεντρωτικοί πίνακες

Επιλογή παραμέτρων

Βάση δεδομένων για αριθμό νεκρών

Προσαρμογή των δεδομένων για εισαγωγή στο ειδικό
λογισμικό στατιστικής ανάλυσης

Ευρωπαϊκά κράτη
Δανία

Ρουμανία

Εσθονία

Λετονία

Ουγγαρία

Πολωνία

Ολλανδία

Τσεχία

Φιλανδία

Σλοβακία

Γερμανία

Σλοβενία

Αυστρία

Βέλγιο

Ιρλανδία

Ελβετία

Σουηδία

Ην. Βασίλειο

Πορτογαλία

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ελλάδα

Ποσοστό νεκρών

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2/2)
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Καιρικές συνθήκες
(Καλοκαιρία, Βροχή,
Άλλο)
 Συνθήκες φωτισμού(Φως
ημέρας, Νύχτα,
Σούρουπο-Αυγή, Άλλο)
 Τύπος
οχήματος(Μοτοποδήλατα,
Επιβατικά, Ποδήλατα,
Πεζοί, Μοτοσυκλέτες,
Άλλο)
 Ηλικία (00-19, 20-29, 3059, >59)
 Φύλο (Άνδρας, Γυναίκα)


Πληθυσμός
 ΑΕΠ
 Στόλος οχημάτων


ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΑ ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1/4)
Πολυεπίπεδο μοντέλο για αριθμό νεκρών
Η μεταβλητή ‘βροχή’ έχει αρνητικό συντελεστή άρα όσο
αυξάνεται η τιμή αυτής της μεταβλητής, μειώνεται η τιμή
του αριθμού των νεκρών.
 Η μεταβλητή ‘φως ημέρας’ έχει θετικό πρόσημο άρα
όσο αυξάνεται η τιμή αυτής της μεταβλητής, αυξάνεται
και η τιμή του αριθμού των νεκρών.
 Στον τύπο οχήματος οι μεταβλητές ‘επιβατικό όχημα’
και ‘μοτοσυκλέτα’ έχουν τον μεγαλύτερο συντελεστή,
θετικός, άρα όσο αυξάνεται η τιμή αυτών των
μεταβλητών, αυξάνεται και η τιμή του αριθμού των
νεκρών.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2/4)


Η ηλικιακή ομάδα με τον μεγαλύτερο συντελεστή είναι η
ομάδα των 20-29, με θετικό συντελεστή, άρα όσο
αυξάνεται η τιμή αυτής της μεταβλητής, αυξάνεται και η
τιμή του αριθμού των νεκρών.



Τα πρόσημο της μεταβλητής ‘γυναίκα’ είναι αρνητικό,
άρα όσο αυξάνεται η τιμή αυτής της μεταβλητής,
μειώνεται η τιμή του αριθμού των νεκρών.



Το πρόσημο του στόλου οχημάτων είναι αρνητικό, άρα
όσο αυξάνεται η τιμή αυτής της μεταβλητής, μειώνεται η
τιμή του αριθμού των νεκρών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3/4)
Μοντέλο 2ου επιπέδου


Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Ιταλία, η Λετονία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία,
η Σλοβακία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο
διαφέρουν αρκετά όσον αφορά στον αριθμό των
νεκρών σε σχέση με την Αυστρία.



Από αυτές τις χώρες η Βουλγαρία, η Εσθονία, η
Λετονία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έχουν θετικό
πρόσημο, άρα ο αριθμός των νεκρών στις αστικές
περιοχές των κρατών αυξάνεται σε σχέση με την
Αυστρία, ενώ στις υπόλοιπες χώρες μειώνεται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (4/4)
Μοντέλο 2ου επιπέδου-Στόλος οχημάτων


Στην Βουλγαρία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Ιταλία, η Λετονία, η Ολλανδία, η Σλοβακία, η Σλοβενία
και το Ηνωμένο Βασίλειο η επιρροή του στόλου των
οχημάτων στον αριθμό των νεκρών διαφέρει αρκετά
από την επιρροή του στόλου των οχημάτων στον
αριθμό των νεκρών στις αστικές περιοχές της Αυστρίας.



Από αυτές τις χώρες η Βουλγαρία, η Εσθονία, η
Λετονία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έχουν θετικό
πρόσημο, άρα ο αριθμός των νεκρών στις αστικές
περιοχές των κρατών αυξάνεται σε σχέση με την
Αυστρία, ενώ στις υπόλοιπες χώρες μειώνεται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1/2)
Σε δεδομένα με ιεραρχική δομή και ένθετες δομές
δεδομένων, όπως στον τομέα της οδικής ασφάλειας
είναι απαραίτητη η πολυεπίπεδη ανάλυση.
 Ο αριθμός των νεκρών στις αστικές περιοχές της
Ευρώπης εξαρτάται από τα επιμέρους χαρακτηριστικά
των αστικών περιοχών των κρατών αυτών.
 Διαφοροποίηση της επιρροής του στόλου των οχημάτων
στον αριθμό των νεκρών ανάμεσα στις αστικές περιοχές
των διαφόρων κρατών.
 Από την πολυεπίπεδη ανάλυση προέκυψε ότι η επιρροή
της υπομεταβλητής ‘’πεζός’’ στον αριθμό των νεκρών
διαφοροποιείται ανάλογα τα χαρακτηριστικά των
διαφόρων αστικών περιοχών.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2/2)
Σχεδόν όλοι οι τύποι οχήματος αυξάνουν τον αριθμό
των νεκρών στις αστικές περιοχές, με μεγαλύτερη
επιρροή των μοτοσυκλετών και των επιβατικών
οχημάτων.
 Ο αριθμός των νεκρών στα οδικά ατυχήματα αυξάνεται
όσο περισσότεροι πεζοί και άτομα ηλικίας 20-29
εμπλέκονται σ’ αυτά.
 Ο αριθμός των νεκρών σε αστικές περιοχές μειώνεται
όταν εμπλέκονται γυναίκες.
 Η αύξηση του στόλου οχημάτων στις αστικές περιοχές
μειώνει τον αριθμό των νεκρών.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Οι στόχοι οι οποίοι τίθενται, να λαμβάνουν υπόψη το
μέσο εκτιμώμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας και να
αντιστοιχούν σε δράσεις που θα οδηγήσουν σε
επιδόσεις οδικής ασφάλειας καλύτερες από τις
αναμενόμενες.
 Να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία ενός
ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος για τους πεζούς και
τους χρήστες δικύκλων.
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, κυρίως µέσω της
Παιδείας, στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των
μαθητών και σπουδαστών, σχετικά με το θέμα της
Οδικής Ασφάλειας, ώστε οι νέοι να γνωρίζουν και να
συνειδητοποιούν τους κινδύνους


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Επέκταση της συγκεκριμένης έρευνας με επιπλέον
μεταβλητές, όπως για παράδειγμα η κατανάλωση
αλκοόλ, το ποσοστό της παραβατικότητας, γεωμετρικά
χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, οι κυκλοφοριακοί
φόρτοι κλπ.
 Διεξαγωγή της ίδιας ανάλυσης σε μεγαλύτερο αριθμό
χωρών και εκτός Ε.Ε., με στόχο να πραγματοποιηθούν
συγκρίσεις τόσο του επιπέδου οδικής ασφάλειας όσο
και των μέτρων που λαμβάνονται για τη βελτίωσή του
σε παγκόσμια κλίμακα.
 Έρευνες αντίστοιχες της παρούσης οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες
κυκλοφορίας για παράδειγμα σε υπεραστικό
περιβάλλον.
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