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 Καθορισμός στόχου

Βασικά
στάδια
διπλωματικής
εργασίας

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση









Συλλογή στοιχείων
Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία
Επιλογή μεθοδολογίας
Δημιουργία και τροποποίηση βάσης
Ανάπτυξη μαθηματικών προτύπων
Περιγραφή αποτελεσμάτων
Συμπέρασμα – Προτάσεις

Στόχος διπλωματικής εργασίας
Συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των
οδικών ατυχημάτων για τις διαφορετικές εθνικότητες
θανόντων οδηγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΛΟ
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Ξένοι Οδηγοί
• Υψηλότερα ποσοστά
ατυχημάτων
• Ελλιπής κατανόηση
σήμανσης, οδικού
δικτύου
• Αυξημένο κίνδυνο στις
αστικές
περιοχές(κόμβοι)
• Μεγαλύτερη
επικινδυνότητα
εμπλοκής σε ατύχημα

Παράγοντες
• Αυξημένη
επικινδυνότητα
δικύκλων
• Περιορισμένες
δεξιότητες οδήγησης
υπό κακές καιρικές
συνθήκες
• Οι συνθήκες
φωτισμού δεν
επηρεάζουν ούτε
ντόπιους ούτε ξένους

Μεθοδολογία
• Γενικευμένα γραμμικά
μοντέλα ενδείκνυται
για τη στατιστική
ανάλυση συχνοτήτων
• Συχνή παρουσία
υπερ-διασποράς →
απόρριψη του
μοντέλου
παλινδρόμησης
Poisson και χρήση
αρνητικής διωνυμικής
παλινδρόμησης

Συλλογή στοιχείων
 Ευρωπαϊκή Βάση Οδικών Ατυχημάτων - CARE
Αριθμός Θυμάτων λόγω Οδικών
ατυχημάτων και κατάταξή τους

Οδηγός

Περιοχή
Όχημα

Επεξεργασία στοιχείων
 Μορφοποίηση Βασικού Πίνακα

 Δημιουργία δύο επιμέρους
πινάκων

 Αφαίρεση άγνωστων στοιχείων
(24 χώρες)

1. Βόρειες χώρες ΕΕ

 Ομαδοποίηση Μεταβλητών

2. Νότιες χώρες ΕΕ

 Κωδικές Ονομασίες
 Περιγραφική Ανάλυση

Βόρειες Χώρες Ε.Ε.

Νότιες Χώρες Ε.Ε.

Αυστρία

Λουξεμβούργο

Γαλλία

Βέλγιο

Ολλανδία

Ελλάδα Μάλτα

Γερμανία Σουηδία

Δανία

Φινλανδία

Κύπρος

Ισπανία Πορτογαλία

Προκαταρκτική Ανάλυση
Ποσοστό νεκρών ανά εθνικότητα
και φύλο οδηγού
Γυναίκες

88.35%

11.65%
Ξένοι

Άνδρες
86.01%

13.99%
Ντόπιοι

• Οι άνδρες νεκροί οδηγοί είναι
περισσότεροι από τις γυναίκες, τόσο
για τους ντόπιους όσο και τους ξένους.

Ποσοστό νεκρών ανά εθνικότητα
και τύπο περιοχής
Υπεραστική Περιοχή
75.86%

24.14%

Ξένοι

Αστική Περιοχή

68.93%

31.07%

Ντόπιοι

• Το μεγαλύτερο ποσοστό ντόπιων και
ξένων νεκρών οδηγών αντιστοιχεί σε
ατυχήματα εκτός κατοικημένης περιοχής.

Προκαταρκτική Ανάλυση
Ποσοστό νεκρών ανά εθνικότητα και
τύπο οχήματος
Ξένοι

Ποσοστό νεκρών ανά εθνικότητα και
συνθήκες φωτεισμού

Ντόπιοι

Ξένοι

Ντόπιοι

54% 53%

22% 26%
12% 9%
Άλλα οχήματα

59% 62%
31% 30%

12% 12%
Ποδήλατα

10% 8%
Μηχανοκίνητα
δίκυκλα

Επιβατικά

• Οι περισσότεροι ντόπιοι και ξένοι νεκροί σε
οδικά ατυχήματα ήταν οδηγοί επιβατικών
αυτοκινήτων.

Νύχτα

Σούρουπο

Μέρα

• Κατά τη διάρκεια της ημέρας τόσο για τους
ντόπιους όσο και για τους ξένους οδηγούς
αντιστοιχούν μεγαλύτερα ποσοστά νεκρών
οδηγών.

Διαδικασία Στατιστικής Επεξεργασίας

1
2

3
4

5
6

• Ενιαία βάση δεδομένων

• Δύο επιμέρους βάσεις δεδομένων (Βόρεια – Νότια κράτη)
• Εισαγωγή βάσης δεδομένων στο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS

• Καθορισμός εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών
• Έλεγχος συσχέτισης μεταβλητών

• Δημιουργία μαθηματικών μοντέλων και Στατιστικοί έλεγχοι

Μέθοδος Ανάλυσης

• Αρνητική
Διωνυμική
Παλινδρόμηση
• Διακύμανση >
Μέσος όρος

Μέθοδοι
Ανάλυσης

Εξαρτημένη
μεταβλητή
• Αριθμός νεκρών

• Χαρακτηριστικά
οδηγού, περιοχής,
οχήματος
(διακριτές μεταβλ.)

Ανεξάρτητη
Μεταβλητή

Στατιστικοί
Έλεγχοι
• Λογική ερμηνεία
προσήμων, βi
• Επίπεδο
σημαντικότητας
• Omnibus test

Ανάπτυξη Στατιστικών Μοντέλων
Ντόπιοι
Οδηγοί

Ξένοι
Οδηγοί

Για το σύνολο
των κρατών
της ΕΕ

Για το σύνολο
των κρατών
της ΕΕ

Για τα Βόρεια
Κράτη ΕΕ

Για τα Βόρεια
Κράτη ΕΕ

Για τα Νότια
Κράτη ΕΕ

Για τα Νότια
Κράτη ΕΕ

Αποτελέσματα
Σύγκριση
6 Μοντέλα

Ανάπτυξη Στατιστικών Μοντέλων
Τελικά μοντέλα ως
αποτέλεσμα πολλών
δοκιμών

Αποτελέσματα των
μοντέλων που εξηγούνται
λογικά
Επίπεδο σημαντικότητας
Sig<0,05
Ίδιες ακριβώς μεταβλητές
σε όλα τα μοντέλα

Μοντέλα για το σύνολο των Ευρωπαϊκών κρατών ανά εθνικότητα
 Και στα δύο μοντέλα τη μεγαλύτερη
επιρροή έχει το φύλο του νεκρού οδηγού,
ωστόσο επηρεάζει περισσότερο τους
ντόπιους
 Ο τύπος της περιοχής έχει μεγαλύτερη
επιρροή στους ξένους οδηγούς, και
αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη
μεταβλητή και στα δύο μοντέλα.
 Οι κακές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν
2,5 φορές παραπάνω τους ξένους
οδηγούς.

 Οι συνθήκες φωτισμού επηρεάζουν
περισσότερο τους ξένους οδηγούς.
 Η χρήση δίκυκλου επηρεάζει 2 φορές
παραπάνω τους ξένους οδηγούς.

Μοντέλα για τα νότια Ευρωπαϊκά κράτη ανά εθνικότητα

 Ο τύπος της περιοχής έχει τη δεύτερη
μεγαλύτερη επιρροή και στα δύο
μοντέλα
 Οι συνθήκες φωτισμού, από όλες τις
μεταβλητές έχουν την μικρότερη
επιρροή για τους ξένους οδηγούς.

 Ο τύπος του οχήματος επηρεάζει 2
φορές παραπάνω τους ξένους
οδηγούς.

Μοντέλα για τα βόρεια Ευρωπαϊκά κράτη ανά εθνικότητα
 Η κακοκαιρία για τους ξένους
οδηγούς είναι 2 φορές μεγαλύτερη
από ότι για τους ντόπιους.

 Στους ξένους οδηγούς αυξάνεται ο
αριθμός των νεκρών όταν οι καιρικές
συνθήκες είναι κακές.
 Τη νύχτα οι ξένοι οδηγοί συμβάλλουν
2 φορές παραπάνω στην αύξηση
των νεκρών.

 Η χρήση δικύκλου επηρεάζει 1,5
φορά παραπάνω τους ξένους
οδηγούς.

Σύγκριση Μοντέλων για Νότια και Βόρεια Κράτη της ΕΕ
 Οι άνδρες οδηγοί στα Νότια
αυξάνουν τον αριθμό των
νεκρών σε σχέση με τους
άνδρες οδηγούς στα Βόρεια
κράτη.
 Η κακοκαιρία επηρεάζει 6 φορές
παραπάνω τους οδηγούς της
Βόρειας Ευρώπης
 Τα δίκυκλα επηρεάζουν
περισσότερο τους ξένους είτε
στα Νότια είτε στα Βόρεια κράτη.

Συμπεράσματα
 Η επιρροή του φύλου του οδηγού είναι μεγαλύτερη στους ντόπιους
οδηγούς. Στην ΕΕ η αναλογία ανδρών οδηγών σε σχέση με τις γυναίκες
είναι υψηλότερη για τους ντόπιους σε σχέση με τους ξένους οδηγούς.
 Ο τύπος της περιοχής του ατυχήματος στον αριθμό των νεκρών επηρεάζει
περισσότερο τους ξένους οδηγούς
Η οδηγική συμπεριφορά και η
ελλιπής γνώση του οδικού δικτύου από τους ξένους.
 Οι καιρικές συνθήκες του ατυχήματος έχουν μεγαλύτερη επιρροή στον
αριθμό των νεκρών στους ξένους οδηγούς από ότι στους ντόπιους. Οι
ξένοι οδηγοί δεν είναι συνηθισμένοι στις ειδικές καιρικές συνθήκες της
κάθε περιοχής.

Συμπεράσματα
 Η επιρροή των συνθηκών φωτισμού είναι μεγαλύτερη για τους ξένους οδηγούς
σε σχέση με τους ντόπιους. Οι ντόπιοι κατά τη διάρκεια της νύχτας
προσαρμόζουν καλύτερα την οδηγική τους συμπεριφορά, αφού γνωρίζουν
καλύτερα το οδικό δίκτυο.

 Ο τύπος του εμπλεκόμενου οχήματος επηρεάζει περισσότερο τους ξένους
οδηγούς. Η επιρροή της οδήγησης δικύκλου στον αριθμό των νεκρών στα
Νότια κράτη της ΕΕ σε σχέση με τα Βόρεια κράτη, είναι ακόμα μεγαλύτερη
στους ξένους οδηγούς από ότι στους ντόπιους. (ευνοϊκές καιρικές συνθήκες).
 Η επιρροή της χρήσης του ποδηλάτου είναι μεγαλύτερη για τους ξένους
οδηγούς ενδεχομένως γιατί οι ξένοι ποδηλάτες προσαρμόζουν δυσκολότερα
την οδήγηση των ποδηλάτων στις τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Προτάσεις για Βελτίωση
 Οι ντόπιοι οδηγοί να προσαρμόσουν την οδήγηση τους έτσι
ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο ασφαλές οδικό περιβάλλον το
οποίο θα είναι πιο φιλικό για τους ξένους οδηγούς.
 Οι ξένοι οδηγοί οφείλουν να είναι υπεύθυνοι για την
προσωπική τους ασφάλεια και να υπακούουν και να
προσαρμόζονται στους τοπικούς κανόνες οδικής
κυκλοφορίας.
 Εκστρατείες ενημέρωσης των ξένων οδηγών, στις οποίες
πρέπει να στοχεύουν στους άντρες οδηγούς, στη οδήγηση
υπό συνθήκες μέρας και καλοκαιρίας, σε μη κατοικημένες
περιοχές και με τη χρήση επιβατικού οχήματος.
 Εναρμόνιση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περαιτέρω Έρευνα
 Έρευνα με περισσότερα δεδομένα: χαρακτηριστικά
ατυχημάτων για όλες τις υποκατηγορίες ντόπιων και ξένων
οδηγών

 Διαθέσιμα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας:
οχηματοχιλιόμετρα ανά χαρακτηριστικά
 Ανάλυση ατυχημάτων ντόπιων και ξένων για την οδήγηση υπό
την επήρεια αλκοόλ
 Επέκταση έρευνας σε μεγαλύτερο αριθμό χωρών
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