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ΣΤΟΧΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΤΟΧΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ∆ιερεύνηση της επιρροής του φωτισµού Η ∆ιερεύνηση της επιρροής του φωτισµού 

�� αστικών και υπεραστικών οδών αστικών και υπεραστικών οδών �� αστικών και υπεραστικών οδών αστικών και υπεραστικών οδών 

�� στη συχνότητα και σοβαρότητα των ατυχηµάτωνστη συχνότητα και σοβαρότητα των ατυχηµάτων

µε χρήση λογαριθµοκανονικής παλινδρόµησηςµε χρήση λογαριθµοκανονικής παλινδρόµησης



∆ΟΜΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ∆ΟΜΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

�� ∆ιερεύνηση Στοιχείων∆ιερεύνηση Στοιχείων

�� Προσδιορισµός Στόχου Προσδιορισµός Στόχου 

�� Βιβλιογραφική ΑνασκόπησηΒιβλιογραφική Ανασκόπηση

�� Επιλογή ΜεθοδολογίαςΕπιλογή Μεθοδολογίας

�� Συλλογή ΣτοιχείωνΣυλλογή Στοιχείων

�� Στατιστική ΑνάλυσηΣτατιστική Ανάλυση

�� Ανάπτυξη Μαθηµατικών ΜοντέλωνΑνάπτυξη Μαθηµατικών Μοντέλων

�� Περιγραφή ΑποτελεσµάτωνΠεριγραφή Αποτελεσµάτων

�� ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα--ΠροτάσειςΠροτάσεις



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

�� Βάσεις ∆εδοµένωνΒάσεις ∆εδοµένων

�� Μέθοδοι Πριν και Μετά (Εγκατάσταση φωτισµού)Μέθοδοι Πριν και Μετά (Εγκατάσταση φωτισµού)

�� Πειραµατικές Μέθοδοι (Εγκατάσταση φωτισµού, Πειραµατικές Μέθοδοι (Εγκατάσταση φωτισµού, 

µέτρηση ταχύτητας και αποκλίσεων)µέτρηση ταχύτητας και αποκλίσεων)

�� Στατιστικές αναλύσεις Στατιστικές αναλύσεις -- µοντέλαµοντέλα



ΣΥΝΟΨΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣΣΥΝΟΨΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΟΟ οδικόςοδικός φωτισµόςφωτισµός ::

�� Επιφέρει µείωση των ατυχηµάτων εώς και 50%Επιφέρει µείωση των ατυχηµάτων εώς και 50%

�� Επιφέρει µείωση της σοβαρότητας των ατυχηµάτωνΕπιφέρει µείωση της σοβαρότητας των ατυχηµάτων

Επιδρά διαφορετικά για κάθε τύπο ατυχήµατοςΕπιδρά διαφορετικά για κάθε τύπο ατυχήµατος�� Επιδρά διαφορετικά για κάθε τύπο ατυχήµατοςΕπιδρά διαφορετικά για κάθε τύπο ατυχήµατος

�� Επιδρά διαφορετικά στις διάφορες καιρικές συνθήκεςΕπιδρά διαφορετικά στις διάφορες καιρικές συνθήκες

�� Επηρεάζει την ταχύτητα των οχηµάτωνΕπηρεάζει την ταχύτητα των οχηµάτων

�� Επηρεάζει τη συγκέντρωση των οδηγώνΕπηρεάζει τη συγκέντρωση των οδηγών

�� Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατοςΜειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος



Ο∆ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΟ∆ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Αριθµός  ατυχηµάτων  µε νεκρούς Αριθµός  ατυχηµάτων  µε νεκρούς άναάνα 100 ατυχήµατα100 ατυχήµατα



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η µαθηµατική σχέση που περιγράφει τη µέθοδο της

λογαριθµοκανονικής παλινδρόµησης:

Log yi = β0 + β1 . x1i + β2 . x2i + β3 . x3i + <..+ βk . xki + eLog yi = β0 + β1 . x1i + β2 . x2i + β3 . x3i + <..+ βk . xki + e

Βασικές ΠροϋποθέσειςΒασικές Προϋποθέσεις ανάπτυξης µοντέλουανάπτυξης µοντέλου::

�� Κανονική κατανοµή της εξαρτηµένης µεταβλητήςΚανονική κατανοµή της εξαρτηµένης µεταβλητής

�� Γραµµική ανεξαρτησία ανεξάρτητων µεταβλητώνΓραµµική ανεξαρτησία ανεξάρτητων µεταβλητών



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Κριτήρια αξιολόγησης µοντέλουΚριτήρια αξιολόγησης µοντέλου::

�� Στατιστική σηµαντικότητα των µεταβλητών του Στατιστική σηµαντικότητα των µεταβλητών του 
µοντέλου µε µοντέλου µε tt--testtest:  :  t = t = ββi / s.e.    i / s.e.    

Όπου Όπου s.es.e..: : τυπικό σφάλµα    (επίπεδο εµπιστοσύνης 95%)τυπικό σφάλµα    (επίπεδο εµπιστοσύνης 95%)Όπου Όπου s.es.e..: : τυπικό σφάλµα    (επίπεδο εµπιστοσύνης 95%)τυπικό σφάλµα    (επίπεδο εµπιστοσύνης 95%)

�� Ποιότητα Μοντέλου (κριτήριο καλής προσαρµογήςΠοιότητα Μοντέλου (κριτήριο καλής προσαρµογής--
συντελεστής συντελεστής RR22))

�� Λογική ερµηνεία συντελεστών Λογική ερµηνεία συντελεστών ββii της εξίσωσηςτης εξίσωσης

�� Σφάλµα της εξίσωσηςΣφάλµα της εξίσωσης



ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

∆ΟΤΑ∆ΟΤΑ ((Τροχαία)Τροχαία)

(∆ελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος)(∆ελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος)

ΕΣΥΕΕΣΥΕΕΣΥΕΕΣΥΕ

(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας)(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας)

ΣΑΝΤΡΑΣΑΝΤΡΑ (ΕΜΠ)(ΕΜΠ)

(Σύστηµα Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχηµάτων)(Σύστηµα Ανάλυσης Τροχαίων Ατυχηµάτων)



ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συγκεντρωτικοί ΠίνακεςΣυγκεντρωτικοί Πίνακες

Επιλογή ΠαραµέτρωνΕπιλογή Παραµέτρων

Τρεις Βάσεις ∆εδοµένωνΤρεις Βάσεις ∆εδοµένων

(Νεκροί, Βαριά Τραυµατίες, Ελαφριά Τραυµατίες)(Νεκροί, Βαριά Τραυµατίες, Ελαφριά Τραυµατίες)

Προσαρµογή ∆εδοµένων για ΕισαγωγήΠροσαρµογή ∆εδοµένων για Εισαγωγή

στο Ειδικό Λογισµικό Στατιστικής Ανάλυσηςστο Ειδικό Λογισµικό Στατιστικής Ανάλυσης



ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

�� ΦωτισµόςΦωτισµός ((Φωτισµός Ηµέρας, Αµυδρός Φωτισµός, Επαρκής Φωτισµός, Χωρίς Φωτισµός Ηµέρας, Αµυδρός Φωτισµός, Επαρκής Φωτισµός, Χωρίς 

Φωτισµό)Φωτισµό)

�� Καιρικές Συνθήκες Καιρικές Συνθήκες (Καλοκαιρία, Βροχή, Άλλες Συνθήκες)(Καλοκαιρία, Βροχή, Άλλες Συνθήκες)

�� Τύπος Οχήµατος Τύπος Οχήµατος (Άγνωστο, Επιβατηγό,  Φορτηγό,  Λεωφορείο, Ποδήλατο, (Άγνωστο, Επιβατηγό,  Φορτηγό,  Λεωφορείο, Ποδήλατο, 

∆ίκυκλο µέχρι 49 κ.ε., ∆ίκυκλο από 50κ.ε. και άνω, Άλλος)∆ίκυκλο µέχρι 49 κ.ε., ∆ίκυκλο από 50κ.ε. και άνω, Άλλος)

�� Τύπος Ατυχήµατος Τύπος Ατυχήµατος (Μετωπική σύγκρουση, Πλαγιοµετωπική σύγκρουση, Πλάγια (Μετωπική σύγκρουση, Πλαγιοµετωπική σύγκρουση, Πλάγια �� Τύπος Ατυχήµατος Τύπος Ατυχήµατος (Μετωπική σύγκρουση, Πλαγιοµετωπική σύγκρουση, Πλάγια (Μετωπική σύγκρουση, Πλαγιοµετωπική σύγκρουση, Πλάγια 

σύγκρουση, Νωτοµετωπική σύγκρουση, Πρόσκρουση σε σταθµευµένο σύγκρουση, Νωτοµετωπική σύγκρουση, Πρόσκρουση σε σταθµευµένο 

όχηµα/αντικείµενο, Παράσυρση πεζού,  Εκτροπή από την οδό, Άλλος) όχηµα/αντικείµενο, Παράσυρση πεζού,  Εκτροπή από την οδό, Άλλος) 

�� ΗλικίαΗλικία

�� Φύλο Φύλο (Άνδρας, Γυναίκα, Άγνωστο)(Άνδρας, Γυναίκα, Άγνωστο)

�� Λόγος Μετακίνησης Λόγος Μετακίνησης (Τουρισµός/(Τουρισµός/ΑναψυχήΑναψυχή, Κατοικία/Εργασία, Άλλος λόγος , Κατοικία/Εργασία, Άλλος λόγος 

µετακίνησης, Άγνωστος λόγος µετακίνησης)µετακίνησης, Άγνωστος λόγος µετακίνησης)

�� Κεντρική ΝησίδαΚεντρική Νησίδα



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ--ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

�� Περιγραφική ΣτατιστικήΠεριγραφική Στατιστική

((εικόναεικόνα κατανοµήςκατανοµής τωντων τιµώντιµών τωντων εξαρτηµένωνεξαρτηµένων

µεταβλητών)µεταβλητών)

�� Συσχέτιση µεταβλητώνΣυσχέτιση µεταβλητών

(Επιδίωξη µέγιστης δυνατής συσχέτισης (Επιδίωξη µέγιστης δυνατής συσχέτισης 

εξαρτηµένωνεξαρτηµένων--ανεξάρτητων µεταβλητών, µηδενικής ανεξάρτητων µεταβλητών, µηδενικής 

συσχέτισης µεταξύ ανεξάρτητων µεταβλητών)συσχέτισης µεταξύ ανεξάρτητων µεταβλητών)



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

�� ΟΟ βαθµόςβαθµός τηςτης επιρροήςεπιρροής τωντων µεταβλητώνµεταβλητών

εκφράζεταιεκφράζεται ποσοτικάποσοτικά µέσωµέσω τηςτης ελαστικότηταςελαστικότητας

�� ΗΗ ελαστικότηταελαστικότητα αντικατοπτρίζειαντικατοπτρίζει τηντην ευαισθησίαευαισθησία τηςτης

εξαρτηµένηςεξαρτηµένης µεταβλητήςµεταβλητής στηνστην µεταβολήµεταβολή µιαςµιας ήή

περισσότερωνπερισσότερων ανεξάρτητωνανεξάρτητων µεταβλητώνµεταβλητών (σχετική(σχετική

επιρροή)επιρροή)



ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙΜΟΝΤΕΛΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ (R(R22= 0,44)= 0,44)



ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ -- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η µεταβλητή «χωρίς φωτισµό»Η µεταβλητή «χωρίς φωτισµό»::

�� έχειέχει θετικόθετικό συντελεστήσυντελεστή ββii καικαι παρουσιάζειπαρουσιάζει απόαπό 2020 έωςέως 3535 φορέςφορές

µεγαλύτερηµεγαλύτερη επιρροήεπιρροή συγκρινόµενησυγκρινόµενη µεµε τιςτις υπόλοιπεςυπόλοιπες µεταβλητέςµεταβλητές

οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού («φωτισµός(«φωτισµός ηµέρας»,ηµέρας», «επαρκής«επαρκής φωτισµός»,φωτισµός»,

«αµυδρός«αµυδρός φωτισµός»)φωτισµός»)«αµυδρός«αµυδρός φωτισµός»)φωτισµός»)

�� έχειέχει σχεδόνσχεδόν τηντην ίδιαίδια επιρροήεπιρροή µεµε τητη µεταβλητήµεταβλητή «δίκυκλο«δίκυκλο άνωάνω τωντων 5050

κκ..εε..»» ((11,,1515 φορέςφορές µεγαλύτερη)µεγαλύτερη)

�� έχειέχει σχεδόνσχεδόν τηντην ίδιαίδια επιρροήεπιρροή µεµε τητη µεταβλητήµεταβλητή «παράσυρση«παράσυρση πεζού»πεζού»

((11,,11 φοράφορά µικρότερηµικρότερη))

�� παρουσιάζειπαρουσιάζει τητη µέγιστηµέγιστη επιρροήεπιρροή σεσε αστικέςαστικές οδούςοδούς



ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝΜΟΝΤΕΛΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ (R(R22= 0,32)= 0,32)



ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΛΑΦΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΛΑΦΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ --
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

�� ΗΗ µεταβλητήµεταβλητή «φωτισµός«φωτισµός ηµέρας»ηµέρας» έχειέχει αρνητικόαρνητικό πρόσηµοπρόσηµο καικαι

παρουσιάζειπαρουσιάζει τητη µεγαλύτερηµεγαλύτερη επιρροήεπιρροή ((1111,,2121)) απόαπό τιςτις µεταβλητέςµεταβλητές πουπου

αφορούναφορούν στοστο φωτισµόφωτισµό.. ΗΗ επιρροήεπιρροή τηςτης είναιείναι αυξηµένηαυξηµένη στοστο αστικόαστικό

περιβάλλονπεριβάλλον..

�� ΑντίστοιχηΑντίστοιχη επιρροήεπιρροή µεµε τητη µεταβλητήµεταβλητή µέραµέρα παρουσιάζειπαρουσιάζει ηη µεταβλητήµεταβλητή

«επαρκής«επαρκής φωτισµός»φωτισµός» πουπου συνεπάγεταισυνεπάγεται καλήκαλή ορατότηταορατότητα τουτου οδηγούοδηγού..«επαρκής«επαρκής φωτισµός»φωτισµός» πουπου συνεπάγεταισυνεπάγεται καλήκαλή ορατότηταορατότητα τουτου οδηγούοδηγού..

�� ΗΗ µεταβλητήµεταβλητή «χωρίς«χωρίς φωτισµό»φωτισµό» ::

�� παρουσιάζειπαρουσιάζει µεγαλύτερηµεγαλύτερη επιρροήεπιρροή σεσε αστικόαστικό περιβάλλονπεριβάλλον..

�� έχειέχει θετικόθετικό συντελεστήσυντελεστή σεσε αστικόαστικό περιβάλλονπεριβάλλον ((αύξησηαύξηση αριθµούαριθµού ελαφρίαελαφρία

τραυµατιών)τραυµατιών)

�� ΟιΟι µεταβλητέςµεταβλητές «αµυδρός«αµυδρός φωτισµός»φωτισµός» καικαι «επαρκής«επαρκής φωτισµός»φωτισµός» έχουνέχουν

επιρροήεπιρροή µεγαλύτερηµεγαλύτερη κατάκατά 11,,66 καικαι 77,,11 φορέςφορές αντίστοιχααντίστοιχα απόαπό τηντην

µεταβλητήµεταβλητή «χωρίς«χωρίς φωτισµό»φωτισµό»..
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

�� ΟΟ αριθµόςαριθµός τωντων ελαφριάελαφριά τραυµατιώντραυµατιών είναιείναι υψηλότεροςυψηλότερος τιςτις

νυχτερινέςνυχτερινές ώρες,ώρες, ενώενώ µειώνεταιµειώνεται όσοόσο αυξάνειαυξάνει ηη ηλικίαηλικία τωντων

οδηγώνοδηγών..

�� ΟΟ αριθµόςαριθµός τωντων ελαφριάελαφριά τραυµατιώντραυµατιών µειώνεταιµειώνεται πιοπιο απότοµααπότοµα τητη

νύχτανύχτα σεσε σχέσησχέση µεµε τητη µέρα,µέρα, όσοόσο αυξάνειαυξάνει ηη ηλικίαηλικία.. ΒέβαιαΒέβαια ηη

επικινδυνότηταεπικινδυνότητα τωντων ηλικιωµένωνηλικιωµένων οδηγώνοδηγών πρέπειπρέπει νανα

διερευνηθείδιερευνηθεί µεµε βάσηβάση καικαι τηντην κυκλοφορίακυκλοφορία τουςτους κατάκατά τητη νύχτανύχτα..

�� ΌµοιαΌµοια κλίσηκλίση τωντων καµπυλώνκαµπυλών πουπου αφορούναφορούν σεσε καταστάσειςκαταστάσεις
νυχτερινούνυχτερινού φωτισµούφωτισµού..



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1/2)ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1/2)

�� ΗΗ µακροσκοπικήµακροσκοπική ανάλυσηανάλυση τηςτης επιρροήςεπιρροής τουτου οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού

στονστον αριθµόαριθµό τωντων νεκρών,νεκρών, τωντων βαριάβαριά τραυµατιώντραυµατιών καικαι τωντων ελαφριάελαφριά

τραυµατιώντραυµατιών πραγµατοποιείταιπραγµατοποιείται γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

�� ΗΗ απουσίααπουσία οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού τιςτις νυχτερινέςνυχτερινές ώρεςώρες αυξάνειαυξάνει τοντον

αριθµόαριθµό τωντων νεκρώννεκρών (σύµφωνα(σύµφωνα καικαι µεµε τητη διεθνήδιεθνή βιβλιογραφία)βιβλιογραφία).. ΗΗ

αύξησηαύξηση αυτήαυτή παρατηρείταιπαρατηρείται ότιότι είναιείναι µεγαλύτερηµεγαλύτερη στιςστις κατοικηµένεςκατοικηµένες

περιοχέςπεριοχές..περιοχέςπεριοχές..

�� ΗΗ επιρροήεπιρροή τηςτης απουσίαςαπουσίας φωτισµούφωτισµού καικαι τηςτης ύπαρξηςύπαρξης αµυδρούαµυδρού

φωτισµούφωτισµού σχετίζεταισχετίζεται µεµε τητη σοβαρότητασοβαρότητα τωντων ατυχηµάτωνατυχηµάτων.. ΗΗ

επιρροήεπιρροή αυτώναυτών τωντων µεταβλητώνµεταβλητών µειώνεται,µειώνεται, όσοόσο µειώνεταιµειώνεται ηη

σοβαρότητασοβαρότητα τωντων ατυχηµάτωνατυχηµάτων..

�� ΟιΟι µεταβλητέςµεταβλητές «φωτισµός«φωτισµός ηµέρας»ηµέρας» καικαι «επαρκής«επαρκής φωτισµός»φωτισµός»

παρουσιάζουνπαρουσιάζουν τητη µικρότερηµικρότερη επιρροήεπιρροή απόαπό τιςτις µεταβλητέςµεταβλητές πουπου

σχετίζονταισχετίζονται µεµε τοντον οδικόοδικό φωτισµόφωτισµό σταστα µοντέλαµοντέλα πουπου αφορούναφορούν στονστον

αριθµόαριθµό τωντων νεκρώννεκρών καικαι αντίστοιχααντίστοιχα τηντην µεγαλύτερηµεγαλύτερη επιρροήεπιρροή σταστα

µοντέλαµοντέλα πουπου αφορούναφορούν στουςστους ελαφριάελαφριά τραυµατίεςτραυµατίες..



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2/2)ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2/2)

�� ΗΗ επιρροήεπιρροή τουτου οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού είναιείναι µεγαλύτερηµεγαλύτερη στονστον αριθµόαριθµό

τωντων νεκρώννεκρών καικαι στονστον αριθµόαριθµό τωντων τραυµατιώντραυµατιών γιαγια τατα ατυχήµαταατυχήµατα

πουπου συνέβησανσυνέβησαν εντόςεντός κατοικηµένηςκατοικηµένης περιοχήςπεριοχής..

�� ΗΗ µεταβλητήµεταβλητή «φύλο»«φύλο» δενδεν φάνηκεφάνηκε νανα επηρεάζειεπηρεάζει τοντον αριθµόαριθµό τωντων

νεκρών,νεκρών, τωντων βαριάβαριά τραυµατιώντραυµατιών καικαι τωντων ελαφριάελαφριά τραυµατιώντραυµατιών..νεκρών,νεκρών, τωντων βαριάβαριά τραυµατιώντραυµατιών καικαι τωντων ελαφριάελαφριά τραυµατιώντραυµατιών..

�� ΗΗ ανάλυσηανάλυση τωντων στοιχείωνστοιχείων µεµε τητη λογαριθµοκανονικήλογαριθµοκανονική

παλινδρόµησηπαλινδρόµηση αποδείχθηκεαποδείχθηκε κατάλληληκατάλληλη καικαι οδήγησεοδήγησε στηνστην

ανάπτυξηανάπτυξη αξιόπιστωναξιόπιστων µαθηµατικώνµαθηµατικών µοντέλωνµοντέλων συσχέτισηςσυσχέτισης τωντων

εξαρτηµένωνεξαρτηµένων µεµε τιςτις ανεξάρτητεςανεξάρτητες µεταβλητέςµεταβλητές..

�� ΥπόΥπό προϋποθέσεις,προϋποθέσεις, µπορείµπορεί νανα καταστείκαταστεί δυνατήδυνατή ηη γενίκευσηγενίκευση τωντων

αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων τηςτης ∆ιπλωµατικής∆ιπλωµατικής Εργασίας,Εργασίας, ώστεώστε νανα εξαχθούνεξαχθούν

χρήσιµαχρήσιµα συµπεράσµατασυµπεράσµατα σεσε άλλεςάλλες περιοχέςπεριοχές καικαι σεσε άλλαάλλα κράτηκράτη..



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

�� ΕγκατάστασηΕγκατάσταση οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού στοστο οδικόοδικό δίκτυοδίκτυο τωντων

κατοικηµένωνκατοικηµένων περιοχώνπεριοχών..

�� ΒελτίωσηΒελτίωση τουτου επιπέδουεπιπέδου τουτου οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού σεσε ισόπεδουςισόπεδους καικαι

ανισόπεδουςανισόπεδους κόµβους,κόµβους, όπουόπου απαιτούνταιαπαιτούνται πολύπλοκοιπολύπλοκοι χειρισµοί,χειρισµοί,ανισόπεδουςανισόπεδους κόµβους,κόµβους, όπουόπου απαιτούνταιαπαιτούνται πολύπλοκοιπολύπλοκοι χειρισµοί,χειρισµοί,

λόγωλόγω τηςτης µεγάληςµεγάλης επιρροήςεπιρροής πουπου παρατηρήθηκεπαρατηρήθηκε σταστα ατυχήµαταατυχήµατα

µεµε παράσυρσηπαράσυρση πεζώνπεζών τόσοτόσο σεσε αστικέςαστικές όσοόσο καικαι σεσε υπεραστικέςυπεραστικές

περιοχέςπεριοχές..

�� ΣυστηµατικόςΣυστηµατικός έλεγχοςέλεγχος καικαι συντήρησησυντήρηση τουτου οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού απόαπό

τιςτις αρµόδιεςαρµόδιες υπηρεσίες,υπηρεσίες, γιαγια τηντην τήρησητήρηση τωντων τεχνικώντεχνικών

προδιαγραφώνπροδιαγραφών φωτισµούφωτισµού καικαι τηςτης καλήςκαλής λειτουργίαςλειτουργίας τουτου..



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

�� ΝαΝα συµπεριληφθούνσυµπεριληφθούν στηστη µελέτηµελέτη καικαι άλλεςάλλες παράµετροι,παράµετροι, όπωςόπως

κυκλοφοριακοίκυκλοφοριακοί φόρτοι,φόρτοι, πουπου ενδεχοµένωςενδεχοµένως θαθα οδηγούσανοδηγούσαν σεσε

καλύτερηκαλύτερη εξήγησηεξήγηση τηςτης επιρροήςεπιρροής τωντων διαφόρωνδιαφόρων παραµέτρωνπαραµέτρων..

�� ΜελέτηΜελέτη τηςτης επιρροήςεπιρροής τουτου οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού µεµε πειραµατικέςπειραµατικές�� ΜελέτηΜελέτη τηςτης επιρροήςεπιρροής τουτου οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού µεµε πειραµατικέςπειραµατικές

µεθόδουςµεθόδους (µέθοδος(µέθοδος «πριν«πριν καικαι µετά»)µετά») αλλάαλλά καικαι µεµε άλλεςάλλες µεθόδουςµεθόδους

στατιστικήςστατιστικής ανάλυσηςανάλυσης..

�� ΜελέτηΜελέτη τηςτης επιρροήςεπιρροής τουτου οδικούοδικού φωτισµούφωτισµού γιαγια συγκεκριµένεςσυγκεκριµένες

συνθήκεςσυνθήκες κυκλοφορίαςκυκλοφορίας καικαι υπόυπό τηντην επίδρασηεπίδραση συγκεκριµένωνσυγκεκριµένων

καιρικώνκαιρικών συνθηκώνσυνθηκών (π(π..χχ.. βροχήβροχή σεσε υπεραστικόυπεραστικό οδικόοδικό περιβάλλον)περιβάλλον)..



Σας ευχαριστώ πολύ για την Σας ευχαριστώ πολύ για την Σας ευχαριστώ πολύ για την Σας ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας!προσοχή σας!
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