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τόχοσ Διπλωματικισ Εργαςίασ
υνδυαςτικι μακροςκοπικι ανάλυςθ μθνιαίων ςτοιχείων, του
αρικμοφ των πακόντων ςτα οδικά ατυχιματα ςε ςχζςθ με τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ, τα κυκλοφοριακά μεγζκθ, τισ παραβάςεισ
και τθν οικονομικι κρίςθ για το Λεκανοπζδιο Αττικισ για τθν
περίοδο 2006-2011.
• Καιρικζσ ςυνθήκεσ

• Κυκλοφοριακά μεγζθη

o Βροχόπτωςθ
o Θερμοκραςία

• Παραβάςεισ
o
o
o
o

Χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ
Χριςθ κράνουσ
Όρια ταχφτθτασ
Οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλ

o Κυκλοφοριακόσ Φόρτοσ
o Σαχφτθτα

• Οικονομική Κρίςη
o Ζτοσ ζναρξθσ οικονομικισ
κρίςθσ 2009

Δομι Διπλωματικισ Εργαςίασ
 Προςδιοριςμόσ Θζματοσ
 Κακοριςμόσ τόχου
 Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ
 Επιλογι Μεκοδολογίασ
 υλλογι τοιχείων
 Εφαρμογι Μεκοδολογίασ
 Περιγραφι Αποτελεςμάτων
 υμπεράςματα/Προτάςεισ

Bιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ-Ευριματα (1/2)
 Κυκλοφοριακόσ Φόρτοσ
• θμαντικι επιρροι. Με αφξθςθ του φόρτου αυξάνονται τα ατυχιματα
 Ταχφτητα

• Αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ πικανότθτασ
εμφάνιςθσ ατυχιματοσ
 Βροχόπτωςη
• Θ αφξθςθ του μθνιαίου φψουσ βροχόπτωςθσ μειϊνει τθν
ςυχνότθτα των ατυχθμάτων
• θμαντικι θ επιρροι τθσ βροχόπτωςθσ με χρονικι υςτζρθςθ

Bιβλιογραφικι Αναςκόπθςθ-Ευριματα (2/2)
 Θερμοκραςία
• Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ οδθγεί ςε αφξθςθ των ατυχθμάτων
• Oι ϊρεσ θλιοφάνειασ οδθγοφν ςε αφξθςθ των ατυχθμάτων
 Παραβάςεισ
• θμαντικι επιρροι ςτθ μείωςθ των ατυχθμάτων από
τθν αςτυνόμευςθ τθσ ταχφτθτασ και τθσ οδιγθςθσ υπό τθν επιρεαι αλκοόλ
• Παρατθρείται χρονικι υςτζρθςθ τθσ αςτυνόμευςθσ ςτα ατυχιματα
 Οικονομική Κρίςη
• Σάςθ μείωςθσ των πακόντων ςτα ατυχιματα λόγω κρίςθσ

υλλογι τοιχείων (1/3)
• Αριθμόσ Παθόντων ςτα
Οδικά Ατυχήματα
Δ.Ο.Σ.Α. (Σροχαία)

ΕΛ.ΣΑΣ. (Ελλθνικι
τατιςτικι Αρχι)

.ΑΝ.ΣΡ.Α (ΕΜΠ)
Περιζχονται ςτοιχεία οδικϊν ατυχθμάτων (πλθκϊρα μεταβλθτϊν) από όλθ
τθν Ελλάδα από το 1996 και ζπειτα

υλλογι τοιχείων (2/3)
• Κυκλοφοριακά Στοιχεία
υλλογι κυκλοφοριακϊν
δεδομζνων (κυκλοφοριακόσ
φόρτοσ, κατάλθψθ οδοφ
ταχφτθτα)

Κζντρο Διαχείριςθσ
Κυκλοφορίασ
Περιφζρειασ Αττικισ

υλλογι τοιχείων (3/3)
• Mετεωρολογικά Στοιχεία
• Παραβάςεισ Τροχαίασ
τακμι Μζτρθςθσ
(κερμοκραςία, φψθ βροχόπτωςθσ)
Δελτία Καταγραφισ
Παραβάςεων

Bάςθ δεδομζνων ΕΜΠ
(Hydrological
Observatory
of Athens)

Διεφκυνςθ Σροχαίασ
του Τπουργείου
Προςταςίασ του Πολίτθ

Γενικά τατιςτικά τοιχεία

 Xριςθ ψευδομεταβλθτϊν
για τθν ταχφτθτα και τον
κυκλοφοριάκό φόρτο
 Χριςθ του μεγζκουσ Q*V
για να ςυμπεριλθφκεί θ
ςυςχζτιςθ των δφο
μεγεκϊν
 Xριςθ ψευδομεταβλθτϊν
για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ
και τισ παραβάςεισ

Πίνακασ ςυςχζτιςθσ μεταβλθτϊν

Θ αποδεδειγμζνθ ςχζςθ κυκλοφοριακοφ φόρτου και ταχφτθτασ
επιβεβαιϊνεται με τον υψθλό ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ,
πάρα ταφτα ειςιχκθςαν και οι δφο μεταβλθτζσ
για τθν πλθρζςτερθ εικόνα τθσ επιρροισ τθσ κυκλοφορίασ.

Επεξεργαςία τοιχείων
 Ανάκτθςθ τοιχείων από τισ πθγζσ τουσ (.ΑΝ.ΣΡ.Α, ΕΜΠ, Σροχαία,
ΚΔΚ, κλπ)
 Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων (αρχείο Microsoft Excel)
 Aναλυτικά μθνιαία ςτοιχεία για το Λεκανοπζδιο Αττικισ για τθν
περίοδο 2006-2011
• Aρικμόσ ελαφρά τραυματιϊν, ςοβαρά τραυματιϊν και νεκρϊν
για τουσ μοτοςικλετιςτζσ, τουσ πεηοφσ και για το ςφνολο των πακόντων
• Μζςθ Σαχφτθτα
• Μζςοσ Ωριαίοσ Κυκλοφοριακόσ Φόρτοσ
• Μζςθ Θερμοκραςία
• Μζςο φψοσ Βροχόπτωςθσ
• Αρικμόσ Παραβάςεων
Οι πακόντεσ εξετάςτθκαν και με χρονικι κακυςτζρθςθ κατά ζνα μινα
από τθν καταγραφι των παραβάςεων

Θεωρθτικό Τπόβακρο (1/2)
Μζκοδοσ Ανάλυςθσ
• Eξαρτθμζνεσ Μεταβλθτζσ: διατεταγμζνεσ
• Ανεξάρτθτεσ Μεταβλθτζσ: διατεταγμζνεσ και ςυνεχείσ
• Ψευδομεταβλθτζσ: διακριτζσ
Λογαρικμοκανονικι Παλινδρόμθςθ (lognormal analysis)

Θεωρθτικό Τπόβακρο (2/2)
Στατιςτικοί Έλεγχοι Μαθηματικϊν Μοντζλων
Λογαριθμοκανονικλησ Παλινδρόμηςησ







υντελεςτζσ βi (Λογικι ερμθνεία)
τατιςτικι Αξιοπιςτία (Ζλεγχοσ t-test)
Ποιότθτα προτφπου (υντελεςτισ καλισ προςαρμογισ R^2)
φάλμα τθσ εξίςωςθσ
Ζλεγχοσ Durbin-Watson (για τθν αυτοςυςχζτιςθ)
Tεχνική ψευδομεταβλητϊν

 υνικωσ δυαδικισ μορφισ (0/1)
 Επίδραςθ εποχικϊν παραγόντων ςτθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι

Λογαρικμοκανονικι Ανάλυςθ (1/2)
Εξαρτθμζνεσ Μεταβλθτζσ
Ανεξάρτθτεσ Μεταβλθτζσ
Kυκλοφοριακόσ φόρτοσ
Σαχφτθτα
Μθ χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ
Μθ χριςθ κράνουσ
Παραβάςεισ ταχφτθτασ
Μζκθ
Βροχόπτωθςθ
Θερμοκραςία
Φόρρτοσ*Σαχφτθτα
Φόρτοσ 8.500 - 10.000 ΜΕΑ (Q2)
Φόρτοσ > 10.000 ΜΕΑ (Q3)
Θερμοκραςία 10 – 25 ο C ( T2 )
Θερμοκραςία > 25 ο C ( T3 )
Βροχόπτωςθ 50 – 100mm ( P2 )
Βροχόπτωςθ > 100mm ( P3 )
Σαχφτθτα > 65km/h (s2)
Σραυματίεσ μετά τθν κρίςθ ( αc )

Λογάρικμοσ ελαφρά τραυματιϊν Λογάρικμοσ ςοβαρά τραυματιϊν ςτο ςφνολό τουσ
νεκρϊν ςτο ςφνολό τουσ

Λογάρικμοσ ελαφρά τραυματιϊν
μοτοςικλετιςτϊν

β
0,095
8,003Ε-06
-0,00041
-1,298E-06
0,054
0,021
0,02
0,047

ti
5,238
1,888
-2,347
-3,75
3,07
2,146
2,122
3,186

β
1,316
0,244
-2,8173E-05
-0,148
0,011
-2,111E-05
-0,07
-0,24
0,072

ti
2,968
0,076
-2,235
-1,911
3,231
-3,053
-2,046
-3,702
2,077

β
0,126
0,007
-1,24699E-06
-0,081
-0,043
-0,054

ti
5,704
4,228
-2,888
-3,315
-2,319
-3,795

0,015

1,748

-

-

-

-

Παραβάςεισ μθ χριςθσ ηϊνθσ αςφαλείασ > 3.000 ( z3 )

-

-

-0,052

-1,719

-

-

Παραβάςεισ μθ χριςθσ κράνουσ 1.000 – 3.000 ( k2 )

-

-

-

-

-

-

0,041

3,51

-

-

0,064

4,215

Παραβάςεισ ταχφτθτασ 1.000 – 3.000 ( Σa2 )

-

-

-

-

-

-

Παραβάςεισ ταχφτθτασ > 3.000 ( Σa3 )

-

-

0,144

3,215

-

-

Παραβάςεισ μζκθσ 1.000 – 3.000 ( Μ2 )
Παραβάςεισ μζκθσ > 3.000 ( Μ3 )

-

-

-

-

2,88
-

-

-

0,119
-

-

-

Παραβάςεισ μθ χριςθσ ηϊνθσ αςφαλείασ 1.000 – 3.000 ( z2 )

Παραβάςεισ μθ χριςθσ κράνουσ > 3.000 ( k3 )

Λογαρικμοκανονικι Ανάλυςθ (2/2)
Εξαρτθμζνεσ Μεταβλθτζσ

Λογάρικμοσ ςοβαρά τραυματιϊν - νεκρϊν
μοτοςικλετιςτϊν

Λογάρικμοσ ελαφρά τραυματιϊν
πεηϊν

Λογάρικμοσ ςοβαρά τραυματιϊν
- νεκρϊν πεηϊν

Ανεξάρτθτεσ Μεταβλθτζσ
Kυκλοφοριακόσ φόρτοσ
Σαχφτθτα
Μθ χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ
Μθ χριςθ κράνουσ
Παραβάςεισ ταχφτθτασ
Μζκθ
Βροχόπτωθςθ
Θερμοκραςία
Φόρρτοσ*Σαχφτθτα
Φόρτοσ 8.500 - 10.000 ΜΕΑ (Q2)
Φόρτοσ > 10.000 ΜΕΑ (Q3)
Θερμοκραςία 10 – 25 ο C ( T2 )
Θερμοκραςία > 25 ο C ( T3 )
Βροχόπτωςθ 50 – 100mm ( P2 )
Βροχόπτωςθ > 100mm ( P3 )
Σαχφτθτα > 65km/h (s2)
Σραυματίεσ μετά τθν κρίςθ ( αc )
Παραβάςεισ μθ χριςθσ ηϊνθσ
αςφαλείασ 1.000 – 3.000 ( z2 )
Παραβάςεισ μθ χριςθσ ηϊνθσ
αςφαλείασ > 3.000 ( z3 )
Παραβάςεισ μθ χριςθσ κράνουσ 1.000
– 3.000 ( k2 )
Παραβάςεισ μθ χριςθσ κράνουσ >
3.000 ( k3 )
Παραβάςεισ ταχφτθτασ 1.000 – 3.000 (
Σa2 )

β
1,319
0,18
-0,368
0,024
-1,94951E-05
-0,27
0,107

ti
2,343
2,044
-3,039
3,776
-2,325
-3,178
2,533

β
0,213
-1,24699E-06
0,137
-0,00041
-0,01
-1,24699E-06
0,081
0,103
0,058
-

ti
5,731
-3,223
3,355
-1,76
-4,348
-3,588
3,513
2,264
2,731
-

β
3,251
0,596
-4,8546E-05
0,013
-5,2222E-05
-0,083
-0,354
-0,086
-0,072

ti
3,207
3,417
-2,796
2,587
-3,286
-1,727
-3,592
-1,8
-1,794

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,204

-3,781

-

-

-

-

-0,195

-2,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Παραβάςεισ ταχφτθτασ > 3.000 ( Σa3 )

-

-

-0,129

-3,393

0,28

3,089

Παραβάςεισ μζκθσ 1.000 – 3.000 ( Μ2 )
Παραβάςεισ μζκθσ > 3.000 ( Μ3 )

0,16

2,288

-

-

0,145

2,864

-

-

-

-

-

-

Αποτελζςματα Ανάλυςθσ μοντζλων (1/3)
Εξαρτθμζνεσ Μεταβλθτζσ

Λογάρικμοσ ελαφρά
τραυματιϊν ςτο ςφνολό τουσ

Λογάρικμοσ ελαφρά
τραυματιϊν μοτοςικλετιςτϊν

πρόςθμο
+

πρόςθμο
+

Ανεξάρτθτεσ Μεταβλθτζσ
Kυκλοφοριακόσ φόρτοσ
Σαχφτθτα
Μθ χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ
Μθ χριςθ κράνουσ
Παραβάςεισ ταχφτθτασ
Μζκθ
Βροχόπτωθςθ
Θερμοκραςία
Φόρρτοσ*Σαχφτθτα
Σραυματίεσ μετά τθν κρίςθ ( αc )

+

-

+
-

υνολικά ελαφρά τραυματίεσ και ελαφρά τραυματίεσ μοτοςικλετιςτζσ
• Αφξθςθ κυκλοφοριακοφ φόρτου
• Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ
• Κακόλθ τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ

αφξθςθ τραυματιϊν
αφξθςθ τραυματιϊν
μείωςθ τραυματιϊν

Αποτελζςματα Ανάλυςθσ μοντζλων (2/3)
Εξαρτθμζνεσ Μεταβλθτζσ

Ανεξάρτθτεσ Μεταβλθτζσ
Kυκλοφοριακόσ φόρτοσ
Σαχφτθτα
Μθ χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ
Μθ χριςθ κράνουσ
Παραβάςεισ ταχφτθτασ
Μζκθ
Βροχόπτωθςθ
Θερμοκραςία
Φόρρτοσ*Σαχφτθτα
Σραυματίεσ μετά τθν κρίςθ ( αc )

Λογάρικμοσ ςοβαρά
τραυματιϊν - νεκρϊν ςτο
ςφνολό τουσ
πρόςθμο
+
+

Λογάρικμοσ ςοβαρά
τραυματιϊν - νεκρϊν
μοτοςικλετιςτϊν
πρόςθμο
+
+

-

-

+
-

+
-

οβαρά τραυματίεσ – νεκροί μοτοςικλετιςτζσ και ςτο ςφνολό τουσ

• Aφξθςθ τθσ ταχφτθτασ
• Αφξθςθ ελζγχων οδιγθςθσ
υπό τθν επιρεια αλκοόλ
• Αφξθςθ ελζγχων ταχφτθτασ

αφξθςθ των τραυματιϊν
μείωςθ τραυματιϊν
μείωςθ τραυματιϊν

Αποτελζςματα Ανάλυςθσ μοντζλων (3/3)
Εξαρτθμζνεσ Μεταβλθτζσ

Ανεξάρτθτεσ Μεταβλθτζσ
Kυκλοφοριακόσ φόρτοσ
Σαχφτθτα
Μθ χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ
Μθ χριςθ κράνουσ
Παραβάςεισ ταχφτθτασ
Μζκθ
Βροχόπτωθςθ
Θερμοκραςία
Φόρρτοσ*Σαχφτθτα
Σραυματίεσ μετά τθν κρίςθ ( αc )

Λογάρικμοσ ελαφρά
τραυματιϊν πεηϊν

Λογάρικμοσ ςοβαρά
τραυματιϊν - νεκρϊν πεηϊν

πρόςθμο
+

πρόςθμο
+
+

+
-

-

+
-

υνολικά ελαφρά τραυματίεσ, ςοβαρά τραυματίεσ και νεκροί πεηοί

• Αφξθςθ κυκλοφοριακοφ φόρτου

αφξθςθ τραυματιϊν

• Αφξθςθ των παραβάςεων ορίων ταχφτθτασ
και οδιγθςθσ υπό τθν επιρεια αλκοόλ

αφξθςθ τραυματιϊν

υμπεράςματα (1/2)
• Για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα επιχειρείται ςυνδυαςτικι
μακροςκοπικι ανάλυςθ ςυςχζτιςθσ πακόντων ςτα οδικά
ατυχιματα με κυκλοφοριακά μεγζκθ, καιρικζσ ςυνκικεσ και
οικονομικι κρίςθ

• Χριςιμθ θ τεχνικι των ψευδομεταβλθτϊν (ςτατιςτικά ςθμαντικζσ)
• Αφξθςθ του κυκλοφοριακοφ φόρτου προκαλεί αφξθςθ των
πακόντων, ίςωσ λόγω τθσ αφξθςθσ των πικανϊν εμπλοκϊν
• Αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ οδθγεί ςτθν αφξθςθ των πακόντων,
ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςτθν ςφοδρότθτα τθσ ςφγκρουςθσ

υμπεράςματα (2/2)
• Αξιοςθμείωτο το γεγονόσ τθσ μείωςθσ των πακόντων με τθν αφξθςθ του
φψουσ βροχόπτωςθσ, πικανότατα οι οδθγοί να είναι πιο προςεκτικοί
• H αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ οδθγεί ςτθν αφξθςθ των πακόντων, ίςωσ
λόγω αφξθςθσ των χρθςτϊν τθσ οδοφ
• Με τθν αφξθςθ τθσ αςτυνόμευςθσ των ορίων ταχφτθτασ και τθσ
οδιγθςθσ υπό τθν επιρεια αλκοόλ μειϊνονται οι πακόντεσ με υςτζρθςθ
ζνα μινα, πικανότατα οι οδθγοί ςυμμορφϊνονται ςτθν καλυτερθ
οδιγθςθ όταν αντιλαμβάνονται εντατικοποίθςθ τθσ αςτυνόμευςθσ
• Κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςθμειϊκθκε μείωςθ των
πακόντων γεγονόσ που μπορεί να αποδοκεί ςτθν «οικονομικι οδιγθςθ»
ι ακόμθ και ςτουσ χαμθλότερουσ κυκλοφοριακοφσ φόρτουσ

Προτάςεισ βελτίωςθσ οδικισ αςφάλειασ
• Aνάπτυξθ πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν ςχεδίων για τθ λιψθ μζτρων
οδικισ αςφάλειασ
• χζδια διαχείριςθσ Κυκλοφορίασ και Οδικισ Αςφάλειασ
• Λιψθ μζτρων για τθν αποφυγι τθσ αφξθςθσ των πακόντων μετά
τθν οικονομικι κρίςθ
• Εφαρμογι πολιτικϊν που να οδθγοφν ςε καλφτερεσ από τισ
αναμενόμενεσ επιδόςεισ οδικισ αςφάλειασ

Προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα
• Eφαρμογι και άλλων μεκόδων ςτατιςτικισ ανάλυςθσ
• Μελζτθ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ μοντζλου και ςχετικισ επιρροισ
• Ευρφτερθ χωρικι κλίμακα
• Μελζτθ περιςςότερων μεταβλθτϊν-δεικτϊν
• Μελζτθ επιρροισ διακφμανςθσ ταχφτθτασ και κυκλοφοριακοφ φόρτου
• Διερεφνθςθ ςχζςθσ πακόντων με το Α.Ε.Π. (και ςυγκριτικι ανάλυςθ)

