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ΑΒΣΤΡΑΧΤ 

 

     Ανψ ρεστραιντ σψστεµ χαρριεσ α χερταιν ρισκ οφ ινϕυρψ φροµ τηε σψστεµ ιτσελφ.  Ιτ ισ τηερεφορε ϖιταλ το 

κνοω τηε βαλανχε οφ τηατ ρισκ χοµπαρεδ το τηε οϖεραλλ βενεφιτσ οφ τηε σψστεµ.  Τηε οβϕεχτιϖεσ οφ τηισ 

στυδψ ωερε το αδδρεσσ τηοσε θυεστιονσ βψ α τηορουγη χασε ρεϖιεω οφ ιν−δεπτη ρεαλ ωορλδ χασεσ το φινδ 

προβλεµσ ασσοχιατεδ ωιτη αιρβαγ δεπλοψµεντ φολλοωεδ βψ εξαµινινγ τηε νατυρε, φρεθυενχψ ανδ 

µεχηανισµσ οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ, νεχκ ανδ τηοραχιχ ινϕυριεσ ιν Ευροπεαν ϖεηιχλεσ, ωιτη ανδ ωιτηουτ 

αιρβαγσ.  Βελτεδ ανδ υνβελτεδ δριϖερσ ωερε εξαµινεδ σεπαρατελψ.  Τηε αναλψσισ χονσιδερεδ ονλψ φρονταλ 

ιµπαχτσ. 

 

ΚΕΨΩΟΡ∆Σ:     Αιρβαγσ, Ινϕυρψ Σεϖεριτψ, Ηεαδ, Τηοραξ, Ρεστραιντ Ινϕυρψ 

 

 

 

ΠΡΕςΙΟΥΣ ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝΣ ΟΦ ΦΡΟΝΤΑΛ ΧΡΑΣΗ ΙΝϑΥΡΨ προτεχτιον φροµ Ευροπεαν αιρβαγσ 

ηαϖε ιδεντιφιεδ συβσταντιαλ βενεφιτσ φορ τηε ηεαδ ανδ φαχε, βυτ λιττλε εφφεχτ ον χηεστ προτεχτιον (Λεναρδ ετ 

αλ, 1998, Φραµπτον ετ αλ, 2000).  Τηοσε στυδιεσ ωερε διρεχτεδ το ασσεσσινγ οϖεραλλ ποπυλατιον βενεφιτσ. 

Τηισ ωορκ υτιλισεσ τηε µοστ ρεχεντ δατα το ασσεσσ οϖεραλλ ποπυλατιον βενεφιτσ φορ τηε ηεαδ ανδ χηεστ ανδ 

α µαϕορ ινδιϖιδυαλ χασε ρεϖιεω οφ ΥΚ ιν−δεπτη χραση ινϕυρψ χασεσ το ιδεντιφψ ινϕυριεσ τηατ µαψ ηαϖε 

βεεν χαυσεδ βψ αιρβαγ δεπλοψµεντ.  ∆ατα αρε πρεσεντεδ χονχερνινγ δριϖερσ, βοτη βελτεδ ανδ υνβελτεδ, 

ιν φρονταλ ιµπαχτσ.  Εξτενδινγ αναλψσισ το υνβελτεδ δριϖερσ, ωηερε χασε νυµβερσ αλλοω, γιϖεσ νεω 

ινσιγητσ ανδ ηασ ρελεϖανχε φορ χουντριεσ ωιτη λοω λεϖελσ οφ βελτ υσε. 

 

     Το χοµπρεηενσιϖελψ δετερµινε τηε οϖεραλλ βενεφιτσ οφ αιρβαγσ, αναλψσισ οφ α λαργε δαταβασε ισ 

ρεθυιρεδ βυτ ινδιϖιδυαλ χασε ρεϖιεω ισ νεεδεδ το ιδεντιφψ ποτεντιαλ προβλεµσ.  Οϖεραλλ στατιστιχαλ 

αναλψσισ ωιλλ ονλψ βε αβλε το ανσωερ γενεραλ θυεστιονσ βψ φιλτερινγ τηε δατα ενουγη το χοντρολ φορ χραση 

παραµετερσ.  Ιτ ισ τηερεφορε, φορ εξαµπλε, ϖερψ διφφιχυλτ το στυδψ τηε εφφεχτ οφ αιρβαγσ ιν ρολλοϖερ 

αχχιδεντσ.  Τηισ ισ ωηερε εξτενσιϖε χασε ρεϖιεω ισ τηεν αππροπριατε.  Βψ χοµβινινγ τηεσε τωο 

αππροαχηεσ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ ιν τηε χρασηεσ τηατ τηεψ ωερε δεσιγνεδ φορ, 

ανδ ωηετηερ ινϕυρψ παττερνσ αρε διφφερεντ, χαν βε ινϖεστιγατεδ.  Τηεν τηε θυεστιον �αρε αιρβαγσ χαυσινγ 

ινϕυριεσ ιν οτηερ τψπεσ οφ αχχιδεντ� χαν βε ανσωερεδ, φροµ κνοωινγ τηατ αλλ τηε ρελεϖαντ χασεσ ηαϖε 

βεεν ρεϖιεωεδ ινδιϖιδυαλλψ. 

 

ΜΕΤΗΟ∆ΟΛΟΓΨ � Οϖεραλλ Βενεφιτ Αναλψσισ 

 

     Τηε ιν−δεπτη δατα ωασ χολλεχτεδ ωιτηιν τηε ΥΚ Χο−οπερατιϖε Χραση Ινϕυρψ Στυδψ (ΧΧΙΣ), τηε 

αναλψσισ ηερε χοϖερινγ χασεσ ινϖεστιγατεδ φροµ 1996 το 2001.  ΧΧΙΣ ισ α στρατιφιεδ σαµπλε τηατ ινχλυδεσ 

νεαρλψ αλλ φαταλ αχχιδεντσ, 80−90% οφ τηε σεριουσ αχχιδεντσ (αδµισσιον το ηοσπιταλ) ανδ 20−30% οφ σλιγητ 

αχχιδεντσ φροµ σελεχτεδ ρεγιονσ οφ τηε ΥΚ.  Φορ α χραση το βε ινϖεστιγατεδ ατ λεαστ ονε οφ τηε ϖεηιχλεσ 

µυστ βε 7 ψεαρσ ολδ ορ ψουνγερ, τοωεδ φροµ τηε σχενε ανδ ηαϖε ατ λεαστ ονε ινϕυρεδ οχχυπαντ.  Ινϕυρψ 

ουτχοµε ισ ασσεσσεδ υσινγ τηε Αββρεϖιατεδ Ινϕυρψ Σχαλε (ΑΙΣ) (ΑΑΑΜ, 1990).  Τηε δεταιλεδ 

µετηοδολογψ ισ δεσχριβεδ ελσεωηερε (Μαχκαψ ετ αλ., 1985; Ηασσαν, ετ αλ. 1995).  Ασ τηισ αναλψσισ 
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ινϖολϖεδ χοµπαρισον βετωεεν τωο σαµπλεσ οφ τηε δαταβασε νο ωειγητινγ ωασ χαρριεδ ουτ ον τηε δατα.  

Ασ ΧΧΙΣ ισ βιασεδ τοωαρδσ σεριουσ ινϕυρψ ονλψ ινφερενχεσ οφ ρελατιϖε ινϕυρψ ρισκ χαν βε µαδε αβουτ τηε 

ΥΚ ποπυλατιον ασ α ωηολε.  ∆ριϖερσ σιτ ον τηε ριγητ ιν τηε ΥΚ.   

 

     Τηισ αναλψσισ υτιλισεσ ιν−δεπτη χραση ινϕυρψ δατα το εϖαλυατε τηε ινϕυρψ ρεδυχτιον εφφεχτιϖενεσσ οφ 

αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ.  Α στατιστιχαλ αναλψσισ ωασ υσεδ το εξαµινε τηε αγγρεγατε εφφεχτσ ωιτηιν τηε 

χοµπλετε σαµπλε.  Τηε οϖεραλλ βενεφιτ φορ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ανδ χηεστ ινϕυρψ ηασ βεεν εξαµινεδ, υσινγ 

ρατεσ οφ ινϕυρψ ανδ ινϕυρψ ρισκ χυρϖεσ.  Ηεαδ ινϕυρψ ρατεσ φορ σηορτ στατυρε δριϖερσ ηαϖε βεεν ινϖεστιγατεδ 

αλονγ ωιτη τηε χραση χονδιτιονσ φορ ωηιχη ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ στιλλ οχχυρσ ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ.  

Ρεϖιεω οφ ινδιϖιδυαλ χασεσ ηασ βεεν υσεδ το ιδεντιφψ χασεσ ωιτη αδϖερσε εφφεχτσ. 

 

     ∆ΑΤΑ ΣΕΛΕΧΤΙΟΝ:  Φορ τηε αναλψσισ οφ οϖεραλλ βενεφιτ, χασεσ ωερε σελεχτεδ ιφ α φρονταλ ιµπαχτ 

ωασ τηε µοστ σεϖερε ιµπαχτ ιν τερµσ οφ ινϕυρψ σεϖεριτψ.  Ιµπαχτσ ωερε χονσιδερεδ το βε φρονταλ φροµ  

�60 δεγρεεσ (10 ο�χλοχκ) το +60 δεγρεεσ (2 ο�χλοχκ) φροµ τηε φορωαρδ φαχινγ λονγιτυδιναλ αξισ οφ τηε 

ϖεηιχλε ανδ ωιτη α γενεραλ λοχατιον Χ∆Χ χοδε οφ Φ.  Χρασηεσ ωιτη ανψ ελεµεντ οφ ρολλοϖερ ωερε 

εξχλυδεδ. 

 

     Ιν αλλ στατιστιχαλ τεστσ περφορµεδ α σιγνιφιχανχε λεϖελ οφ π=0.05 ωασ υσεδ φορ αχχεπτανχε ορ ρεϕεχτιον 

οφ στατιστιχαλ σιγνιφιχανχε.  Αλλ χηι−σθυαρε τεστσ ηαδ 1 δεγρεε οφ φρεεδοµ. 

 

ΡΕΣΥΛΤΣ 

 

     ΝΥΜΒΕΡ ΟΦ ΧΑΣΕΣ:  Φορ τηε αναλψσισ οφ οϖεραλλ βενεφιτ οϖερ 1000 χασεσ ωερε αϖαιλαβλε ωιτη 

βελτεδ δριϖερσ ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ, ασ σηοων ιν ταβλε 1.  Α µυχη λοωερ νυµβερ οφ δατα ωερε 

αϖαιλαβλε χονχερνινγ υνβελτεδ δριϖερσ. 

 

∆ριϖερ�σ Αιρβαγ Βελτεδ ν=1942 Υνβελτεδ ν=253 

Νον Εθυιππεδ 926  (48%) 140  (55%) 

Εθυιππεδ − Νοτ ∆επλοψεδ 234  (12%) 28  (11%) 

Εθυιππεδ − ∆επλοψεδ 782  (40%) 85  (34%) 

Ταβλε 1 � Νυµβερ οφ Χασεσ 

 

     ΧΟΜΠΑΡΑΒΙΛΙΤΨ ΟΦ ΣΑΜΠΛΕΣ:  Τηισ αναλψσισ χοµπαρεδ τωο ινδεπενδεντ δριϖερ σαµπλεσ, 

τηοσε ιν ϖεηιχλεσ ωιτηουτ φρονταλ δριϖερ αιρβαγσ ανδ τηοσε ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ, φορ βοτη βελτεδ 

ανδ υνβελτεδ δριϖερ γρουπσ.  Τηερεφορε ιτ ωασ ιµπορταντ το ενσυρε τηατ χραση παραµετερσ ωερε σιµιλαρ. 

 

     ∆ιρεχτιον οφ Ιµπαχτ:  Τηε προπορτιον οφ χρασηεσ ωιτη α 12 ο�χλοχκ ιµπαχτ, ασ τηε µοστ σεϖερε 

ιµπαχτ, ωασ χοµπαραβλε βετωεεν τηε νον−εθυιππεδ ανδ εθυιππεδ γρουπσ φορ βοτη βελτεδ (! 2=0.538, 

π=0.463) ανδ υνβελτεδ (! 2=0.346, π=0.557) σαµπλεσ, αλτηουγη ιν τηε υνβελτεδ σαµπλε τηερε ωασ σοµε 

σηιφτ τοωαρδσ 11 ο�χλοχκ ιµπαχτσ ιν τηε νον−εθυιππεδ γρουπ. 

 

Βελτεδ ∆ριϖερσ ν=1942 Υνβελτεδ ∆ριϖερ ν=253 ∆ιρεχτιον οφ 

Ιµπαχτ Νον εθυιππεδ Εθυιππεδ Νον εθυιππεδ Εθυιππεδ 

10 ο�χλοχκ 2% 2% 1% 1% 

11 ο�χλοχκ 11% 11% 15% 10% 

12 ο�χλοχκ 73% 72% 73% 76% 

1 ο�χλοχκ 11% 13% 11% 12% 

2 ο�χλοχκ 2% 1% − 1% 

Τοταλ (ν) 100% (926) 100% (1016) 100% (140) 100% (113) 

Ταβλε 2 � ∆ιρεχτιον οφ Ιµπαχτ 
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     Χολλισιον Παρτνερ:  Τηε διστριβυτιονσ οφ χολλισιον παρτνερσ ιν τηε βελτεδ γρουπ ωερε σιµιλαρ φορ βοτη 

σαµπλεσ, εσπεχιαλλψ φορ τηε λαργεστ χατεγορψ, ιµπαχτ το α χαρ/χαρ δεριϖατε (! 2=1.161, π=0.281), αλτηουγη 

δριϖερσ ιν εθυιππεδ ϖεηιχλεσ τενδεδ το ηαϖε µορε ιµπαχτσ ωιτη ωιδε ροαδσιδε οβϕεχτσ ανδ πολε/ναρροω 

οβϕεχτσ, βυτ τηε διφφερενχε ωασ νοτ λαργε.  Τηε υνβελτεδ δριϖερσ ιν εθυιππεδ ϖεηιχλεσ τενδεδ το ηαϖε 

προπορτιοναλλψ µορε ιµπαχτσ ωιτη ωιδε οβϕεχτσ, ΜΠς/ΛΓςσ ανδ πολεσ ανδ λεσσ ωιτη χαρσ, αλτηουγη τηε 

διφφερενχε φορ χαρ ιµπαχτσ ωασ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ (! 2=1.979, π=0.160). 

 

Βελτεδ ∆ριϖερσ ν=1942 Υνβελτεδ ∆ριϖερσ ν=253  

Χολλισιον Παρτνερ 
Νον Εθυιππεδ Εθυιππεδ Νον Εθυιππεδ Εθυιππεδ 

Χαρ / χαρ−δεριϖατιϖε 67% 65% 59% 50% 

Τωο−ωηεελεδ ϖεηιχλε 1% 1% − 1% 

ΜΠς / ΛΓς 6% 6% 5% 9% 

ΗΓς / ΠΣς  12% 10% 8% 5% 

Πολε / ναρροω οβϕεχτ <41χµ 5% 6% 12% 15% 

Ωιδε ροαδσιδε οβϕεχτ ≥41χµ 7% 11% 14% 20% 

Οτηερ / Νοτ κνοων 4% 1% 2% − 

Τοταλ 100% (926) 100% (1016) 100% (140) 100% (113) 

Ταβλε 3 � Χολλισιον Παρτνερ 

 

     Χραση Σεϖεριτψ, ΕΤΣ:  Βοτη δελτα ϖ ανδ Εθυιϖαλεντ Τεστ Σπεεδ (ΕΤΣ) αρε χαλχυλατεδ φορ τηε ΧΧΙΣ 

υσινγ τηε ΧΡΑΣΗ3 προγραµ, βυτ δυε το τηε νυµβερ οφ µεασυρεµεντσ νεεδεδ φορ δελτα ϖ, ΕΤΣ ϖαλυεσ 

αρε µυχη µορε χοµµον ιν τηε δατα. 

 

   Μεαν ΕΤΣ (κπη) Ιντερ−Θυαρτιλε Ρανγε (κπη) 

Νον εθυιππεδ ν=648 32.9 22.0 � 40.0 Βελτεδ 

Εθυιππεδ ν=756 29.2 20.0 � 36.0 

Νον εθυιππεδ ν=109 30.9 21.5 � 34.5 Υν−Βελτεδ 

Εθυιππεδ ν=92 29.6 21.25 � 34.0 

Ταβλε 4 � ΕΤΣ 

 

     Ταβλε 4 σηοωσ τηατ ϖαλυεσ οφ χραση σεϖεριτψ ωερε βροαδλψ σιµιλαρ βετωεεν τηε νον−εθυιππεδ ανδ 

εθυιππεδ σαµπλεσ ωιτηιν βοτη τηε βελτεδ ανδ υνβελτεδ γρουπσ.  Φορ βελτεδ δριϖερσ α σηιφτ τοωαρδσ 

ηιγηερ χραση σεϖεριτψ ωασ οβσερϖεδ φορ τηε νον−εθυιππεδ σαµπλε, οφ 4 κπη.  Τηισ ωασ ιν φαχτ 

στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ αχχορδινγ το τηε Μανν−Ωηιτνεψ µεανσ τεστ (υ=209366, π=0.000) βυτ ωιτηιν τηε 

αχχυραχψ οφ τηε ΧΡΑΣΗ3 προγραµ τηισ ωασ τηουγητ νοτ το βε σιγνιφιχαντ ιν τερµσ οφ ινϕυρψ σεϖεριτψ.  

Φορ υνβελτεδ δριϖερσ ανψ διφφερενχε ωασ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ (Μανν−Ωηιτνεψ υ=4877, π=0.739). 

 

     Οχχυπαντ Χηαραχτεριστιχσ:  Τηε λαργεστ διφφερενχε βετωεεν τηε σαµπλεσ φορ βελτεδ δριϖερσ ωασ τηε 

λοωερ προπορτιον οφ φεµαλε δριϖερσ ιν τηε εθυιππεδ γρουπ, 33% χοµπαρεδ το 39% ιν τηε νον−εθυιππεδ 

γρουπ (! 2=10.143, π=0.001).  Μεαν αγε ωασ ϖερψ σιµιλαρ, 36.1 ψεαρσ ιν τηε νον−εθυιππεδ σαµπλε, 35.5 

ψεαρσ ιν τηε εθυιππεδ σαµπλε. 

 

     Ιν τηε υνβελτεδ γρουπ τηε προπορτιονσ οφ φεµαλε δριϖερσ ωερε µορε σιµιλαρ, 26% ιν νον−εθυιππεδ 

ϖεηιχλεσ, 23% ιν εθυιππεδ (! 2=0.247, π=0.619).  Τηε προπορτιον οφ φεµαλε δριϖερσ ωασ λοωερ οϖεραλλ 

τηαν ιν τηε βελτεδ σαµπλεσ.  Μεαν αγε ωασ αγαιν ϖερψ σιµιλαρ, 39.8 ψεαρσ ιν τηε νον−εθυιππεδ σαµπλε, 

40.6 ψεαρσ ιν τηε εθυιππεδ σαµπλε. 

 

     ςεηιχλε Παραµετερσ:  Τηε ποπυλατιον οφ ϖεηιχλεσ νοτ εθυιππεδ ωιτη αιρβαγσ ωερε ολδερ τηεν τηοσε 

ωιτη αιρβαγσ.  Χοινχιδεντ ωιτη αιρβαγ φιτµεντ, νεωερ ϖεηιχλεσ χονταιν ιµπροϖεδ σεατ βελτ σψστεµσ ασ 

ωελλ ασ χηανγεσ το βοδψσηελλ στρυχτυρεσ.  Τηεσε διφφερενχεσ ωερε νοτεδ ανδ τακεν ιντο χονσιδερατιον βψ 

τηε εξπερτ γρουπ χονδυχτινγ ινδιϖιδυαλ χασε εϖαλυατιονσ.  Ιτ ισ νο συρπρισε χονσιδερινγ τηε χηανγεσ ιν 
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ϖεηιχλε δεσιγν τηατ τηε µεαν µασσ οφ τηε εθυιππεδ ϖεηιχλεσ ωασ 135κγ ηιγηερ ατ 1239κγ φορ βελτεδ 

δριϖερσ χοµπαρεδ το νον−εθυιππεδ ϖεηιχλεσ, ανδ φορ υνβελτεδ δριϖερσ 120κγ ηιγηερ ατ 1265κγ. 

 

ΙΝϑΥΡΨ ΒΕΝΕΦΙΤ ΑΝΑΛΨΣΙΣ 

 

     ΩΗΟΛΕ ΒΟ∆Ψ ΙΝϑΥΡΨ ΣΕςΕΡΙΤΨ:  Τηε µαξιµυµ ΑΙΣ (ΜΑΙΣ) οφ εαχη οχχυπαντ ωασ υσεδ το 

χοµπαρε οϖεραλλ ινϕυρψ σεϖεριτψ βετωεεν τηε νον−εθυιππεδ ανδ εθυιππεδ δριϖερσ σαµπλεσ, ιν βοτη τηε 

βελτεδ ανδ υνβελτεδ δριϖερ γρουπσ.  Οϖεραλλ τηε δριϖερσ ιν τηε νον−εθυιππεδ σαµπλεσ ηαδ ηιγηερ 

σεϖεριτψ ινϕυριεσ τηαν τηε δριϖερσ ιν τηε εθυιππεδ σαµπλεσ.  Ιν τηε βελτεδ γρουπ, 32% οφ νον−εθυιππεδ 

δριϖερσ ηαδ α ΜΑΙΣ ≥ 2, βυτ ονλψ 24% οφ εθυιππεδ δριϖερσ ηαδ α ΜΑΙΣ ≥ 2.  Τηε διφφερενχε ωασ µυχη 

σµαλλερ φορ υνβελτεδ δριϖερσ (φροµ 40% το 37%).  Τηε δεχρεασε φορ τηε βελτεδ γρουπ ωασ στατιστιχαλλψ 

σιγνιφιχαντ (! 2=14.467, π=0.000) βυτ ωασ νοτ σιγνιφιχαντ φορ τηε υνβελτεδ γρουπ (! 2=0.211, π=0.646). 

 

Βελτεδ ∆ριϖερσ ν=1942 Υνβελτεδ ∆ριϖερσ ν=253  

ΜΑΙΣ 
Νον Εθυιππεδ Εθυιππεδ Νον Εθυιππεδ Εθυιππεδ 

0 � Νο ινϕυρψ 13% 13% 9% 11% 

1 − Μινορ 55% 63% 51% 52% 

2 − Μοδερατε 20% 15% 21% 18% 

3 − Σεριουσ 7% 5% 12% 12% 

4 − Σεϖερε 3% 2% 3% 4% 

5 − Χριτιχαλ 1% 1% 4% 2% 

6 − Μαξιµυµ 1% 1% − 2% 

Τοταλ  (ν) 100%  (926) 100%  (1016) 100%  (140) 100%  (113) 

Ταβλε 5 � ΜΑΙΣ ∆ιστριβυτιον 

 

     ΗΕΑ∆ ΙΝϑΥΡΨ:  Βελτεδ δριϖερσ ηαδ α στρονγ ιµπροϖεµεντ ιν τηε ρατε οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυριεσ, 

φροµ 12% ιν τηε νον−εθυιππεδ γρουπ το 5% ιν τηε εθυιππεδ γρουπ, α 58% βενεφιτ.  Αχχορδινγ το τηε 

χηι−σθυαρεδ τεστ τηισ ωασ α στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ιµπροϖεµεντ (! 2=29.721, π=0.000).  Ασ σηοων ιν 

φιγυρε 1, φορ πολε ιµπαχτσ τηε ρατε οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ ρατε ωασ ηιγηερ ιν τηε αιρβαγ εθυιππεδ γρουπ, 

ινχρεασινγ φροµ 7% το 10%.  Αλτηουγη τηισ ωασ νοτ α στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ινχρεασε (! 2=0.297, 

π=0.586) ιτ ωασ ϖερψ διφφερεντ το αλλ οτηερ ρεσυλτσ φορ τηε ηεαδ. 
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Φιγυρε 1 � Ρατεσ οφ ΑΙΣ ≥ 2 Ηεαδ Ινϕυρψ 

 

     Σελεχτινγ βελτεδ δριϖερσ ωηο ηαδ αν οϖεραλλ ΜΑΙΣ ≥ 2 σηοωεδ α σιγνιφιχαντ ιµπροϖεµεντ ιν τηε ρατε 

οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ φροµ 36% φορ νον−εθυιππεδ δριϖερσ το 20% φορ δριϖερσ εθυιππεδ ωιτη αν αιρβαγ 

(! 2=17.234, π=0.000). 
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Φιγυρε 2 � Πρεδιχτιϖε Ρατεσ οφ ΑΙΣ ≥ 2 Ηεαδ Ινϕυρψ βψ Χραση Σεϖεριτψ φορ Βελτεδ ∆ριϖερσ 

 

     Πυττινγ τηε δατα φορ βελτεδ δριϖερσ ιντο ΕΤΣ βανδσ ιτ ωασ ποσσιβλε το χρεατε λινεαρ ρεγρεσσιον µοδελσ 

φορ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ΕΤΣ ανδ τηε ρατεσ οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ το γιϖε πρεδιχτιϖε ινϕυρψ χυρϖεσ 

(φιγυρε 7).  Βοτη αν οβϖιουσ ινχρεασε ιν ινϕυρψ ρισκ φορ ηιγηερ χραση σεϖεριτψ ανδ τηε βενεφιτ φορ βελτεδ 

δριϖερσ ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ ωασ εϖιδεντ. 

 

     Ιν τηε υνβελτεδ γρουπ (φιγυρε 1) α στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ιµπροϖεµεντ οφ 43% (!
 2
=4.365, π=0.037) 

ωασ φουνδ ιν τηε ρατε οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ.  Τηισ ωασ α σµαλλερ περχενταγε βενεφιτ τηαν φορ βελτεδ 

δριϖερσ ανδ τηε σαµε 12% ινϕυρψ ρατε φορ εθυιππεδ υνβελτεδ δριϖερσ ασ φορ νον−εθυιππεδ βελτεδ δριϖερσ 

ωασ νοταβλε (αλτηουγη χραση παραµετερσ ωερε νοτ στριχτλψ χοµπαραβλε).  Τηε ιµπροϖεµεντ ιν ΑΙΣ ≥ 2 

ηεαδ ινϕυρψ ρατε φορ υνβελτεδ ΜΑΙΣ ≥ 2 δριϖερσ ωασ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ (! 2=4.986, π=0.026). 

 

     ∆ιρεχτιον οφ Ιµπαχτ:  Ιν τηε στυδψ ινχρεασεδ ρατεσ οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ ωερε φουνδ φορ χρασηεσ 

ωιτη α 1 ο�χλοχκ διρεχτιον οφ ιµπαχτ, φορ βελτεδ δριϖερσ, αλονγ ωιτη α δεχρεασε ιν εφφεχτιϖενεσσ 

χοµπαρεδ το 12 ο�χλοχκ ιµπαχτσ.  Τηε χασε νυµβερσ φορ 10 ανδ 2 ο�χλοχκ ωερε λοω (Ταβλε 2). 

 

ΑΙΣ ≥ 2 Ηεαδ Ινϕυρψ Ρατε  

∆ιρεχτιον οφ Ιµπαχτ 
Νον εθυιππεδ ν=926 Εθυιππεδ ν=1016 Εφφεχτιϖενεσσ 

10 ο�χλοχκ 5% 0% 100% 

11 ο�χλοχκ 9% 4% 56% 

12 ο�χλοχκ 12% 5% 58% 

1 ο�χλοχκ 15% 8% 47% 

2 ο�χλοχκ 7% 0% 100% 

Ταβλε 6 � Ρατε οφ ΑΙΣ ≥ 2 Ηεαδ Ινϕυρψ βψ ∆ιρεχτιον οφ Ιµπαχτ φορ Βελτεδ ∆ριϖερσ 

 

     ∆ριϖερ Στατυρε:  Πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε ιδεντιφιεδ αν ινχρεασεδ ινϕυρψ ρισκ φορ σηορτ στατυρε δριϖερσ ασ 

α χονσεθυενχε οφ ιντεραχτιον ωιτη α δεπλοψινγ αιρβαγ. 

 

     Τηε δατα φορ βελτεδ δριϖερσ ωασ σπλιτ ιντο �σηορτ� ανδ �ταλλ� γρουπσ, ωιτη τηε σπλιτ ατ 1.73µ (50%ιλε οφ 

τηε ωηολε σαµπλε).  Φορ τηε �σηορτ� γρουπ τηε ρατε οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ ωασ ρεδυχεδ φροµ 12% ιν 

νον−εθυιππεδ το 6% ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ (! 2=6.254, π=0.012), ανδ φορ τηε �ταλλ� γρουπ τηε ρατε 

φελλ φροµ 7.5% το 3.4% (! 2=5.020, π=0.025), βοτη στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ δεχρεασεσ. 

 
     Πυττινγ τηε δατα ιντο ηειγητ βανδσ ιτ ωασ ποσσιβλε το χρεατε ρεγρεσσιον µοδελσ φορ τηε ρελατιονσηιπ (ιν 

τηισ χασε θυαδρατιχ) βετωεεν ηειγητ ανδ τηε ρατεσ οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ, το γιϖε πρεδιχτιϖε ινϕυρψ 
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χυρϖεσ.  Τηε µοδελ φορ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ ωασ ϕυστ ουτσιδε σιγνιφιχανχε (π=0.08) βυτ ιν ορδερ το σηοω 

τρενδσ ιτ ωασ τηουγητ τηατ τηε µοδελ ωουλδ βε συιταβλε.  Τηε πρεσεντεδ φιγυρε ισ φορ βελτεδ δριϖερσ. 

 

Φιγυρε 3 � Πρεδιχτιϖε Ρατε οφ ΑΙΣ ≥ 2 Ηεαδ Ινϕυρψ βψ Ηειγητ φορ Βελτεδ ∆ριϖερσ 

 

     Τηε τρενδσ οφ τηεσε µοδελσ συππορτεδ τηε ρεσυλτσ αβοϖε, ινδιχατινγ α µυχη−ινχρεασεδ ρισκ οφ ινϕυρψ 

ιν νον−εθυιππεδ ϖεηιχλεσ τοωαρδσ σηορτερ δριϖερσ, αν ινχρεασε µιρρορεδ ιν τηε εθυιππεδ γρουπ βυτ το α 

µυχη λεσσερ δεγρεε.  Αν ινχρεασε ιν ινϕυρψ ρισκ ωασ τηεν αππαρεντ φορ ταλλερ δριϖερσ ιν νον−εθυιππεδ 

ϖεηιχλεσ. 

 

     Στατυρε ανδ Γενδερ:  Στατυρε ισ χορρελατεδ ωιτη γενδερ ανδ πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε φουνδ τηατ 

γενεραλλψ φεµαλε δριϖερσ σιτ χλοσερ το τηε στεερινγ ωηεελ τηαν µαλε δριϖερσ (Παρκιν ετ αλ, 1993).  Τηισ 

µαψ ινχρεασε τηε ποσσιβιλιτψ οφ αιρβαγ ιντεραχτιον ιν τηε δεπλοψµεντ πηασε ανδ τηε ρισκ οφ ινϕυρψ φροµ 

τηε αιρβαγ.  Σελεχτινγ �σηορτ� βελτεδ φεµαλεσ, ≤1650µµ, (τηε 50%ιλε φεµαλε οφ τηε χραση δατα) τηερε 

ωασ αν ιµπροϖεµεντ ιν ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ ρατε, φαλλινγ φροµ 14% φορ νον−εθυιππεδ δριϖερσ το 6% φορ 

αιρβαγ εθυιππεδ δριϖερσ ανδ τηισ ωασ στατιστιχαλλψ ϖαλιδ, (! 2=4.326, π=0.038).  Ανοτηερ φυρτηερ σελεχτιον 

ον σηορτερ φεµαλεσ, ≤1610µµ, (50%ιλε φεµαλε ποπυλατιον, Πηεασαντ, 1986) φουνδ τηατ τηερε ωασ αν 

ιµπροϖεµεντ ιν ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ ρατε φροµ 23.4% το 6.2% ανδ τηισ ωασ στατιστιχαλλψ ϖαλιδ, αλτηουγη 

ον τηε λιµιτ οφ χασεσ ρεθυιρεδ το ρυν τηε τεστ (! 2=7.459, π=0.006). 

 

     Λιµιτσ οφ Αιρβαγ Εφφεχτιϖενεσσ,  ΑΙΣ ≥ 2 Ηεαδ Ινϕυρψ:  ∆υρινγ χασε ρεϖιεω τηε φολλοωινγ θυεστιον 

ωασ ασκεδ: �ωηατ αρε τηε χραση χιρχυµστανχεσ ωηεν ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ στιλλ οχχυρσ ιν αιρβαγ εθυιππεδ 

ϖεηιχλεσ�.  Α συβ−σαµπλε χονταινινγ 49 βελτεδ, εθυιππεδ, δριϖερσ ωηο ρεχειϖεδ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ 

ωασ χοµπαρεδ ωιτη τηε εθυιππεδ σαµπλε ωηο διδν�τ ρεχειϖε α ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ. 

 

ΑΙΣ 0,1 Ηεαδ Ινϕυρψ 

Εθυιππεδ ν=967 

 ΑΙΣ ≥ 2 Ηεαδ Ινϕυρψ 

Εθυιππεδ ν=49 

28.4 Μεαν ΕΤΣ (κπη) 45.1 

6% Υνδερ−ρυν 12% 

67% Χαρ χολλισιον παρτνερ 35% 

13% 1 ο�χλοχκ Ιµπαχτσ 22% 

1.74 Βοδψ Ηειγητ (µ) 1.72 

76 Βοδψ Ωειγητ (κγ) 76 

68% Γενδερ Σπλιτ (% µαλε) 63% 

Ταβλε 7 � Χιρχυµστανχεσ οφ ΑΙΣ ≥ 2 Ηεαδ Ινϕυρψ ιν Αιρβαγ Εθυιππεδ ςεηιχλεσ 
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     Χοµπαρινγ τηε ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ γρουπ το τηε ΑΙΣ < 2 γρουπ, τηε µεαν ϖαλυε οφ ΕΤΣ ωασ 

σιγνιφιχαντλψ ηιγηερ (Μανν−Ωηιτνεψ Υ=6743, π=0.000), µορε χρασηεσ ινϖολϖεδ υνδερ−ρυν, ανδ µορε 

χρασηεσ ινϖολϖεδ ιντεραχτιον ωιτη ηεαϖιερ ϖεηιχλεσ ανδ ναρροω/πολεσ, ωιτη ονλψ 35% οφ χρασηεσ βεινγ 

ωιτη οτηερ χαρσ.  Αλσο µορε χρασηεσ ηαδ α διρεχτιον οφ ιµπαχτ ωηερε τηε ποσσιβιλιτψ οφ ηεαδ ινϕυρψ ωασ 

ηιγηερ (1 ο�χλοχκ).  Νο λαργε διφφερενχεσ ωερε φουνδ ιν τηε δριϖερ χηαραχτεριστιχσ, αλτηουγη τηερε ωερε 

µορε φεµαλε δριϖερσ ιν τηε ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ γρουπ. 

 

     ΝΕΧΚ ΙΝϑΥΡΨ:  Τηε νεχκ ωασ δεφινεδ ασ ινχλυδινγ τηε χερϖιχαλ σπινε ανδ χορδ, ανδ τηε τηροατ 

τισσυεσ.  Ατ τηε ΑΙΣ ≥ 2 ινϕυρψ λεϖελ τηερε ωασ νο σιγνιφιχαντ δεχρεασε ιν τηε ρατε οφ νεχκ ινϕυρψ φορ 

βελτεδ δριϖερσ ιν εθυιππεδ ϖεηιχλεσ χοµπαρεδ το νον−εθυιππεδ δριϖερσ, τηε ρατε φαλλινγ φροµ 1.3% το 

1.0% (!
 2

=0.420, π=0.517).  Τηε σαµε σιτυατιον ωασ εϖιδεντ ωηεν ϕυστ σελεχτινγ βελτεδ ΜΑΙΣ ≥ 2 

δριϖερσ ωιτη τηε ΑΙΣ ≥ 2 νεχκ ινϕυρψ ρατε ατ 4.1% φορ βοτη γρουπσ.  Φορ υνβελτεδ δριϖερσ τηερε ωερε νο 

ΑΙΣ ≥ 2 νεχκ ορ χερϖιχαλ σπινε ινϕυριεσ. 

 

     Νεχκ Στραιν:  Τηερε ωασ αν οβσερϖεδ, βυτ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ (! 2=1.861, π=0.173) ινχρεασε 

ιν τηε ρατε οφ νεχκ στραιν φροµ 32% φορ νον−εθυιππεδ το 34% φορ αιρβαγ εθυιππεδ βελτεδ δριϖερσ.  Φορ 

υνβελτεδ δριϖερσ τηερε ωασ αν ιµπροϖεµεντ ιν τηε ρατε οφ νεχκ στραιν φροµ 28% φορ νον−εθυιππεδ το 

18% φορ αιρβαγ εθυιππεδ δριϖερσ, αχχορδινγ το τηε χηι−σθυαρεδ τεστ φορ σιγνιφιχανχε τηισ ωασ νεαρλψ α 

στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ διφφερενχε (! 2=3.608, π=0.057).  Νεχκ στραιν ισ αν ΑΙΣ 1 ινϕυρψ. 

 

     ΤΗΟΡΑΧΙΧ ΙΝϑΥΡΨ:  Ιν τηε βελτεδ γρουπ αν εφφεχτιϖενεσσ οφ 29% ωασ εϖιδεντ φορ τηε ρατε οφ ΑΙΣ 

≥ 2 τηοραχιχ ινϕυρψ, φαλλινγ φροµ 14% το 11% (φιγυρε 4).  Αλτηουγη τηισ σηοωεδ α στατιστιχαλλψ 

σιγνιφιχαντ (! 2=7.038, π=0.008) βενεφιτ, τηε ιµπροϖεµεντ ωασ ηαλφ τηατ φορ ηεαδ ινϕυρψ ατ τηε ΑΙΣ ≥ 2 

λεϖελ (58% εφφεχτιϖενεσσ) ανδ ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ ηαλφ ασ µανψ δριϖερσ συσταινεδ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ 

ινϕυριεσ (5%) ασ ΑΙΣ ≥ 2 τηοραχιχ ινϕυριεσ (10%). 
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Φιγυρε 4 � Ρατεσ οφ ΑΙΣ ≥ 2 Τηοραχιχ Ινϕυρψ 

 

     Χοντρολλινγ φορ δριϖερ ΜΑΙΣ ορ χραση σεϖεριτψ τηουγη ρεϖεαλεδ τηατ τηε πιχτυρε οφ ιµπροϖεµεντσ ιν 

ΑΙΣ ≥ 2 τηοραχιχ ινϕυρψ ρατε ωασ µυχη λεσσ χλεαρ τηαν φορ τηε ηεαδ.  Τηερε ωασ ονλψ α σµαλλ οβσερϖεδ 

ιµπροϖεµεντ ωηεν σελεχτινγ ΜΑΙΣ ≥ 2 δριϖερσ (φιγυρε 4), ωηιχη ωασ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ 

(!2=0.268, π=0.605), ανδ τηισ ωασ µιρρορεδ ιν ρεγρεσσιον µοδελσ φορµεδ αγαινστ ΕΤΣ (Φιγυρε 5). 
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Φιγυρε 5 � Πρεδιχτιϖε Ρατε οφ ΑΙΣ ≥ 2 Τηοραχιχ Ινϕυρψ βψ ΕΤΣ φορ Βελτεδ ∆ριϖερσ 

 

     Φιγυρε 5 σηοωσ τηατ ωηιλστ τηε ινϕυρψ ρισκ ωασ ηιγηερ ιν νον−εθυιππεδ ϖεηιχλεσ τηε διφφερενχε ωασ 

σµαλλ ανδ χοµπαρεδ το ηεαδ ινϕυρψ τηε περχενταγε βενεφιτ ιν ινϕυρψ ρεδυχτιον ισ νοτ µαινταινεδ ατ 

ηιγηερ χραση σεϖεριτψ. 

 

     Ιν τηε υνβελτεδ γρουπ (φιγυρε 4) αν εφφεχτιϖενεσσ οφ 22% ωασ φουνδ φορ τηε ρατε οφ ΑΙΣ ≥ 2 τηοραχιχ 

ινϕυρψ, φαλλινγ φροµ 17% το 13%, βυτ τηισ ωασ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ (! 2=0.718, π=0.397).  Ασ φορ 

βελτεδ δριϖερσ τηισ ιµπροϖεµεντ ωασ ηαλφ τηατ φορ ηεαδ ινϕυρψ ατ τηε ΑΙΣ ≥ 2 λεϖελ (46% εφφεχτιϖενεσσ).  

Υνλικε τηε βελτεδ γρουπ τηε ΑΙΣ ≥ 2 τηοραχιχ ινϕυρψ ρατε φορ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ ωασ χοµπαραβλε το τηε 

ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ ρατε οφ 11%.  Φορ ΜΑΙΣ ≥ 2 δριϖερσ (ν=98) τηερε ωασ αν οβσερϖεδ βυτ νοτ 

στατιστιχαλλψ ϖαλιδ ιµπροϖεµεντ ιν ΑΙΣ ≥ 2 τηοραχιχ ινϕυρψ (! 2=0.511, π=0.475). 

 

     ΒΥΡΝΣ, ΑΒΡΑΣΙΟΝΣ ΑΝ∆ ΧΟΝΤΥΣΙΟΝΣ:  Στατιστιχαλλψ νο ινχρεασε ωασ φουνδ ιν τηε ρατε οφ 

βυρνσ, αβρασιονσ ορ χοντυσιονσ το τηε φαχε ορ νεχκ φορ ειτηερ βελτεδ ορ υνβελτεδ δριϖερσ ιν αιρβαγ 

εθυιππεδ ϖεηιχλεσ.  Φορ τηε λοωερ αρµσ ανδ ηανδσ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ ινχρεασεσ ωερε φουνδ φορ 

βελτεδ αιρβαγ εθυιππεδ δριϖερσ ιν τηε ρατεσ οφ αβρασιονσ ανδ βυρνσ, φροµ 4.6% το 8.3% (! 2=5.000, 

π=0.025) ανδ φορ χοντυσιον ινϕυριεσ, φροµ 7.6% το 12.5% (! 2=6.159, π=0.013).  Τηεσε ινϕυριεσ ωερε αλλ 

ΑΙΣ 1 ον τηε δαταβασε.  Φορ βελτεδ δριϖερσ τηερε ωερε νο βυρνσ ιν τηε νον−εθυιππεδ σαµπλε ανδ νινε ιν 

τηε εθυιππεδ σαµπλε (νο φιρε οχχυρρεδ ιν ανψ οφ τηεσε ϖεηιχλεσ). 

     ∆υρινγ χασε ρεϖιεω, εξαµπλεσ ωερε φουνδ οφ βυρνσ, αβρασιονσ ανδ χοντυσιονσ το τηε φαχε ανδ λοωερ 

αρµ ανδ ηανδσ, ασσοχιατεδ ωιτη αιρβαγ δεπλοψµεντ, αλτηουγη σεριουσ ηεαδ ανδ χηεστ ινϕυρψ ωασ τηε 

φοχυσ οφ τηε ρεϖιεω. 

 

ΧΑΣΕ ΡΕςΙΕΩ 

 

     Τηε στατιστιχαλ αναλψσισ προϖιδεδ αν οϖεραλλ εστιµατε οφ χηανγεσ ιν ηεαδ ανδ τηοραχιχ ινϕυρψ ρατεσ βυτ 

ιτ ισ ποσσιβλε φορ τηισ το χονχεαλ ινστανχεσ ωηερε χερταιν ινϕυρψ τψπεσ ηαϖε αν ινχρεασεδ ρισκ.  Ινδιϖιδυαλ 

χασε ρεϖιεω ωασ υσεδ το ιδεντιφψ ανψ συχη χασεσ. 

 

     ΜΕΤΗΟ∆ΟΛΟΓΨ:  Εαχη χασε ωιτη αιρβαγ δεπλοψµεντ ανδ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ, νεχκ ορ τηοραχιχ ινϕυριεσ 

ωασ ινδιϖιδυαλλψ ασσεσσεδ το δετερµινε ανψ χαυσαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ινϕυριεσ ανδ δεπλοψινγ 

αιρβαγ.  Τηισ ινϖολϖεδ τηε ρεϖιεω οφ σοµε 220 ΧΧΙΣ χασεσ.  Χασεσ ωερε εξχλυδεδ ιφ ιτ ωασ τηουγητ τηατ 

ιντρυσιον ωασ ϖερψ ηιγη, α σιγνιφιχαντ δεγρεε οφ υνδερ−ρυν ηαδ οχχυρρεδ, τηε ινϕυρψ ωασ φροµ τηε 

σεατβελτ (µανψ ΑΙΣ 2 στερνυµ ανδ χλαϖιχλε φραχτυρεσ ωερε φουνδ) ορ ινϕυρψ ωασ φροµ ηεαϖψ λοαδινγ οφ 

τηε στεερινγ ωηεελ.  Ηοωεϖερ ιν ρεαλιτψ τηε φιρστ θυεστιον το βε ασκεδ ωασ �δο τηεσε ινϕυριεσ µακε σενσε 

λοοκινγ ατ τηε χιρχυµστανχεσ οφ τηε χραση ανδ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε οχχυπαντσ?� 
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     Α ωορκσηοπ ωασ χονϖενεδ, ωηερε κεψ χασεσ ωερε εξαµινεδ βψ α γρουπ οφ εξπερτσ φροµ τηε ΥΚ, 

Φρανχε ανδ Γερµανψ, ιν ορδερ το φυρτηερ θυαλιφψ ινϕυρψ µεχηανισµσ. 

 

ΗΕΑ∆ ΑΝ∆ ΝΕΧΚ ΙΝϑΥΡΨ ΧΑΣΕ ΡΕςΙΕΩ 

 

     Οφ αλλ τηε χασεσ ρεϖιεωεδ φιϖε ωερε φουνδ τηατ ασσοχιατεδ σεριουσ (ΑΙΣ ≥ 3) ηεαδ ορ νεχκ ινϕυρψ ωιτη 

αιρβαγ βαγ δεπλοψµεντ.  Αφτερ ωορκσηοπ δισχυσσιον, ιτ ωασ φελτ τηατ τηε φαταλ ινϕυριεσ ιν τωο χασεσ χουλδ 

βε διρεχτλψ ασσοχιατεδ ωιτη δεπλοψµεντ οφ τηε δριϖερσ αιρβαγ ωιτη α ηιγη δεγρεε οφ χερταιντψ. 

 

     Χασε 1:  Τηισ χασε προϖιδεδ α υνιθυε χοµπαρισον ιν τηατ ιτ ινϖολϖεδ τηε σαµε µοδελ οφ ϖεηιχλε ιν α 

φυλλψ διστριβυτεδ φρονταλ ιµπαχτ ωιτη φεµαλε δριϖερσ οφ σιµιλαρ αγε, αλτηουγη ϖεηιχλε 1 διδ ρολλ αφτερ τηε 

ινιτιαλ ιµπαχτ.  Τηε δριϖερ οφ ϖεηιχλε 1 ωασ α 25 ψεαρ ολδ φεµαλε, 1.60 µ ταλλ, ωεαρινγ α σεατ βελτ τηατ 

ωασ πρετενσιονεδ (ΜΑΙΣ 6, ΙΣΣ 75).  Τηε δριϖερ οφ ϖεηιχλε 2 ωασ α 26 ψεαρ ολδ φεµαλε, ηειγητ ανδ 

ωειγητ υνκνοων, ωεαρινγ α σεατ βελτ τηατ ωασ πρετενσιονεδ (ΜΑΙΣ 3, ΙΣΣ 10). 

 

             
            Φιγυρε 6 � Αχχιδεντ Σκετχη      Φιγυρε 7 � Βοτη ςεηιχλεσ (ςεηιχλε 1 Λεφτ) 

 

 
Φιγυρε 8 � ςεηιχλε 1, ∆ριϖερσ Αρεα 

 

ςεηιχλε 1 ςεηιχλε 2 

Φυλλ Φρονταλ ηεαδ ον ιµπαχτ 100% 

διρεχτ δαµαγε ωιτη 0.50 ρολλοϖερ το 

νεαρσιδε οντο ροοφ αφτερ ιµπαχτ 

Φυλλ Φρονταλ ηεαδ ον ιµπαχτ 100% διρεχτ 

δαµαγε 

Χ∆Χ:  12Φ∆ΕΩ5 

∆ελτα ς = 89κµ/η 

ΕΤΣ =   59 κµ/η 
 

Ρεγιστρατιον  ς  1999 

Μαξιµυµ χρυση 117 χµ 

≅ 49 χµ ηειγητ 

Ρολλοϖερ Χ∆Χ:  00ΤΠ∆Ο1 

Χ∆Χ:  12Φ∆ΕΩ5 

∆ελτα ς = 82 κµ/η 

ΕΤΣ  75 κµ/η 
 

Ρεγιστρατιον  ς 1999 

Μαξιµυµ χρυση  90 χµ 

≅ 48 χµ ηειγητ 

 

Ταβλε 8� ςεηιχλε ∆εταιλσ 
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     Τηε δριϖερ οφ ϖεηιχλε 1 συσταινεδ α σµαλλ αµουντ οφ τραυµατιχ συβδυραλ ανδ συβαραχηνοιδ 

ηαεµορρηαγε οϖερ τηε χερεβραλ ηεµισπηερεσ (ΑΙΣ 3 ανδ 4), χοµπλετε τρανσεχτιον οφ χορδ ατ λεϖελ οφ 

οδοντοιδ πεγ ωηιχη αλσο χοµπλετελψ τρανσεχτεδ, ωιτη σεπαρατιον οφ ατλασ & αξισ ανδ σεπαρατιον οφ σκυλλ 

αωαψ φροµ χερϖιχαλ ϖερτεβραλ χολυµν (ΑΙΣ 6) ανδ τεαρινγ το τηε οεσοπηαγυσ ιν ιτσ µιδ το λοωερ σεχτιον 

ωιτη ηαεµορρηαγε ιντο περι−οεσοπηαγεαλ φατ (ΑΙΣ 3) αλσο οχχυρρινγ.  Τηερε ωασ α λαργε αµουντ οφ 

ηαεµορρηαγε ιντο τηε σοφτ τισσυεσ ανδ µυσχλεσ οφ τηε νεχκ.  Βρυισινγ ανδ λαχερατιονσ το τηε χηιν ανδ λιπ 

αρεα (αλλ ΑΙΣ 1) ινδιχατεδ λικελψ χονταχτ ωιτη τηε αιρβαγ.  Τηοραχιχ ινϕυριεσ ωερε ρεχειϖεδ φροµ τηε βελτ 

ωεββινγ, γενεραλλψ βρυισινγ βυτ αλσο φραχτυρε οφ λεφτ 6τη − 8τη ριβσ ιν λατεραλ ποσιτιον (ΑΙΣ 2) ανδ 

χοντυσιοναλ δαµαγε το βοτη λυνγσ (ΑΙΣ 4). 

 

     Βοτη δριϖερσ συσταινεδ α φραχτυρε οφ τηε ριγητ φεµοραλ συπραχονδψλε (ΑΙΣ 3).  Τηε ονλψ ηεαδ, νεχκ ορ 

τηοραχιχ ινϕυρψ τηατ τηε δριϖερ οφ ϖεηιχλε 2 ρεχειϖεδ ωασ α βρυισε το τηε ριγητ οφ τηε χηιν (ΑΙΣ 1). 

 

    Χασε 2:  Τηε ϖεηιχλε (1) λοστ χοντρολ ον α λεφτ ηανδ βενδ, χροσσεδ τηε χαρριαγεωαψ ανδ ωασ στρυχκ ατ 

τηε νεαρσιδε ρεαρ (10ΛΖΑΩ4, µαξιµυµ χρυση 33χµ) βψ ανοτηερ χαρ.  Τηε δελτα ϖ ωασ χαλχυλατεδ ασ 27 

κπη.  Τηε µαλε δριϖερ ωασ 37 ψεαρσ ολδ (ηειγητ 1.85 µ, ωειγητ 90 κγ) ωεαρινγ α σεατ βελτ ωηιχη ωασ 

νοτ πρετενσιονεδ. 

              
Φιγυρε 9 � Αχχιδεντ Σκετχη        Φιγυρε 10 � Αρεα οφ Ιµπαχτ 

 

     Τηε δριϖερ ωασ φαταλλψ ινϕυρεδ ανδ τηερε ωασ α γοοδ λεϖελ οφ ποστ µορτεµ δεταιλ (ινδιχατεδ βψ τηε 

ρεχορδινγ οφ ΑΙΣ 1 χοντυσιονσ οϖερ βοτη ηανδσ, τηε χηεστ ανδ λεφτ σηιν).  Τηε φαταλ ηεαδ ινϕυρψ ωασ 

δεσχριβεδ ασ, χοµπλιχατεδ φραχτυρε ατ βασε οφ σκυλλ φορµινγ ρινγ φραχτυρε πασσινγ τηρουγη βασιλαρ παρτ οφ 

σπηενοιδ βονε, τηε πετρουσ τεµπλε βονεσ ον βοτη σιδεσ ανδ τηε σθυαµουσ παρτσ οφ τηε οχχιπιταλ βονεσ 

(ΑΙΣ 4).  Τηε βραιν ωασ µιλδλψ διφφυσελψ σωολλεν ωιτη σεϖερε ηαεµορρηαγιχ χοντυσιονσ αρουνδ τηε βασε 

οφ τηε βραιν ανδ τηε λοωερ βραιν στεµ (ΑΙΣ 3 ανδ 5 ινϕυριεσ). 

 

     Βασε οφ Σκυλλ Φραχτυρε:  Ιν Απριλ 1999 α χορονερσ χουρτ ιν τηε ΥΚ συβµιττεδ τηε ϖερδιχτ τηατ α 

φεµαλε διεδ φροµ αιρβαγ ρελατεδ ινϕυριεσ δυε το χλοσε προξιµιτψ το τηε αιρβαγ ατ τηε τιµε οφ δεπλοψµεντ.  

Τηε φαταλ ινϕυρψ ωασ α ρινγ φραχτυρε οφ τηε βασε οφ τηε σκυλλ.  Τηισ ωασ γεογραπηιχαλλψ νοτ α ΧΧΙΣ χασε 

βυτ ρεχειϖεδ α λαργε αµουντ οφ µεδια χοϖεραγε (Τηε Τιµεσ, 1999).  Α βλοω το τηε στρονγερ µανδιβλε 

βονε, οχχιπιταλ βονε ατ τηε ρεαρ, ορ εϖεν τηε φαχιαλ βονεσ χαν χαυσε τρανσµιττεδ φορχεσ τηατ φραχτυρε τηε 

ρελατιϖελψ φραγιλε βονψ στρυχτυρε οφ τηε βασε οφ τηε σκυλλ.  Συχη α βλοω µαψ βε χαυσεδ ιφ τηε ηεαδ ισ ιν 

χλοσε προξιµιτψ το τηε αιρβαγ ανδ µεετσ ιτ ασ ιτ ισ ραπιδλψ δεπλοψινγ.  Ιτ ισ νοτεωορτηψ τηατ τηισ κινδ οφ 

ινϕυρψ ωουλδ νοτ βε ιδεντιφιεδ ιν χραση τεστσ υσινγ χυρρεντ τεστ δυµµιεσ. 

 

    ∆υρινγ χασε ρεϖιεω φουρ βασε οφ σκυλλ φραχτυρεσ ωερε ιδεντιφιεδ ασ α ποσσιβλε αιρβαγ ινϕυρψ (ινχλυδινγ 

χασε 2) αλτηουγη δυρινγ τηε ωορκσηοπ ιτ ωασ φελτ τηατ ιτ ωασ διφφιχυλτ το βε χερταιν τηατ τηε αιρβαγ 

δεπλοψµεντ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη σκυλλ φραχτυρε ιν τηρεε οφ τηε χασεσ. 

 

    Φορ βελτεδ δριϖερσ τηε ρατε οφ βασε οφ σκυλλ φραχτυρεσ δεχρεασεδ φροµ 1.4% (13) ιν νον−εθυιππεδ 

ϖεηιχλεσ το 0.6% (6) ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ, τηισ διφφερενχε βεινγ ϕυστ ουτσιδε στατιστιχαλ 

σιγνιφιχανχε (! 2=3.308, π=0.069). 

 

     ΤΗΟΡΑΧΙΧ  ΙΝϑΥΡΨ ΧΑΣΕ ΡΕςΙΕΩ:  ∆υρινγ χασε ρεϖιεωσ ιτ ωασ φελτ τηατ ιτ ωασ ϖερψ διφφιχυλτ 

το σεπαρατε σεατ βελτ λοαδινγ, στεερινγ ωηεελ ιντεραχτιον ανδ αιρβαγ δεπλοψµεντ ωηεν χονσιδερινγ 
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τηοραχιχ ινϕυριεσ τηατ µαψ ηαϖε βεεν χαυσεδ βψ αιρβαγ δεπλοψµεντ.  Τηισ ωασ εϖιδεντ ιν σοµε οφ τηε 

χασεσ βρουγητ το τηε ωορκσηοπ, ωηερε χερταιν ινϕυριεσ ηαδ βεεν χοδεδ το τηε σεατβελτ, αιρβαγ ανδ 

ιντρυσιον. 

 

     Τωο χασεσ ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ τηατ ιλλυστρατε τηε εφφεχτ οφ τηε χηεστ βεινγ ιν ϖερψ χλοσε προξιµιτψ 

το, ιφ νοτ ρεστινγ αγαινστ, τηε στεερινγ ωηεελ ατ τηε τιµε οφ αιρβαγ δεπλοψµεντ. 

 

     Χασε 3:  Τηισ χασε ινϖολϖεδ τηε υνβελτεδ δριϖερ οφ αν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλε ωηο, δυε το δαζζλινγ 

συνλιγητ, µουντεδ α χεντραλ ρεσερϖατιον ανδ χολλιδεδ ωιτη α βολλαρδ.  Τηε αρεα οφ ιµπαχτ ωασ το τηε 

χεντρε οφ τηε ϖεηιχλε φροντ, (Χ∆Χ:12ΦΖΕΝ1) ανδ αν ΕΤΣ οφ 26 κπη ωασ χαλχυλατεδ.  Ιτ ισ τηουγητ τηατ 

τηε µουντινγ οφ τηε κερβ χαυσεδ αν ινιτιαλ φορωαρδ µοϖεµεντ οφ τηε δριϖερ ανδ τηεν α ρελατιϖελψ σλοω 

χραση πυλσε ωιλλ ηαϖε ινχρεασεδ τηισ φορωαρδ µοϖεµεντ.  Εϖιδενχε οφ τηισ φορωαρδ µοϖεµεντ ισ α ηεαδ 

στρικε το τηε ωινδσχρεεν (αβρασιον οϖερ σχαλπ).  Ιτ ισ συρµισεδ τηατ ατ τηε τιµε οφ δεπλοψµεντ τηε δριϖερσ 

χηεστ ωασ διρεχτλψ οϖερ τηε αιρβαγ µοδυλε ανδ δεπλοψµεντ χαυσεδ φαταλ χηεστ ινϕυριεσ.  Τηε µαιν 

ινϕυριεσ το τηε 48 ψεαρ ολδ µαλε δριϖερ ωερε χοµπλετε τρανσεχτιον οφ τηε τηοραχιχ αορτα (ΑΙΣ 6) ανδ 

µυλτιπλε φραχτυρεσ οφ τηε ριβσ, ριγητ 2−7, λεφτ 2−6 (ΑΙΣ 4). 

 

       
         Φιγυρε 11 � Φρονταλ Ιµπαχτ   Φιγυρε 12 � Ηεαδ Στρικε το Ωινδσχρεεν 

 

     Χασε 4:  Τηισ χασε ινϖολϖεδ α 64 ψεαρ ολδ µαλε ωηο συφφερεδ α ηεαρτ ατταχκ βεφορε ηισ ϖεηιχλε ηιτ α 

βολλαρδ.  Τηε δριϖερ ωασ υνβελτεδ ανδ ατ τηε τιµε οφ αιρβαγ δεπλοψµεντ τηε δριϖερ�σ χηεστ ωασ σλυµπεδ 

αγαινστ ορ ϖερψ χλοσε το τηε στεερινγ ωηεελ.  Τηερε ωασ εϖιδενχε οφ α ηεαδστρικε το τηε ωινδσχρεεν.  Ασ 

ιν χασε 3 τηε δριϖερ συσταινεδ σεϖερε βιλατεραλ ριβ φραχτυρεσ, 1−6, (ωιτη πλυραλ βλοοδ εφφυσιονσ) (ΑΙΣ 5) 

ανδ σεϖερε δαµαγε το τηε ηεαρτ, τεαρινγ το βοτη τηε λεφτ ατριυµ ανδ αορτα (ΑΙΣ 5).  Τηε ιµπαχτ το τηε 

βολλαρδ ωασ νοτ σεϖερε ανδ ονλψ ινϖολϖεδ ιντεραχτιον το α ροαδ ωηεελ ανδ συπερφιχιαλ ωινγ δαµαγε.  Ιν 

χοµπαρισον τηε 65 ψεαρ ολδ φεµαλε πασσενγερ ιν τηε σαµε ιµπαχτ ρεχειϖεδ ονλψ ΑΙΣ 1 λαχερατιονσ ανδ 

χοντυσιονσ το τηε φαχε.  Ιτ ισ ιµποσσιβλε το σαψ ωηετηερ τηε δεατη οφ τηε δριϖερ ωασ δυε το α ηεαρτ ατταχκ 

ορ τηε χραση ινϕυριεσ, βυτ τηε τηοραχιχ ινϕυριεσ ωουλδ ηαϖε βεεν φαταλ ανψωαψ. 

 

     
  Φιγυρε 13 � Ιµπαχτ το Βολλαρδ     Φιγυρε 14 � ∆ριϖερ�σ Αρεα 
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∆ΙΣΣΧΥΣΣΙΟΝ 

 

     ΗΕΑ∆ ΑΝ∆ ΝΕΧΚ ΙΝϑΥΡΨ:  Στατιστιχαλ αναλψσεσ οφ α λαργε ΥΚ δαταβασε τογετηερ ωιτη τηε 

Ευροπεαν εξπεριενχε οφ οτηερ ρεσεαρχηερσ ηασ δεµονστρατεδ τηε σιγνιφιχαντ ηεαδ ινϕυρψ ρεδυχτιον εφφεχτ 

οφ αιρβαγσ ιν φρονταλ χρασηεσ, φορ βοτη βελτεδ ανδ υνβελτεδ δριϖερσ.  Ρεγρεσσιον µοδελσ φορ βελτεδ 

δριϖερσ ηαϖε σηοων τηατ προτεχτιον ισ αφφορδεδ τοωαρδσ ηιγηερ χραση σεϖεριτψ (ΕΤΣ) ανδ αχροσσ τηε 

ρανγε οφ δριϖερ ηειγητ.  Ιν τηε µοδελσ φορ βοτη νον−εθυιππεδ ανδ εθυιππεδ σαµπλεσ τηε ρατε οφ ινϕυρψ 

ωασ ηιγηερ φορ σηορτερ δριϖερσ ανδ τηεν σταρτεδ το ινχρεασε αγαιν φορ ταλλερ δριϖερσ, ποσσιβλψ ινδιχατινγ 

τηε οπτιµισατιον οφ ρεστραιντ περφορµανχε φορ δριϖερσ ατ ορ αρουνδ 1.7µ ιν στατυρε.  Τηερε ωασ νο 

ινδιχατιον τηατ τηε δριϖερ�σ αιρβαγ ωασ χαυσινγ α µυχη ινχρεασεδ ηεαδ ινϕυρψ ρισκ το σηορτερ δριϖερσ.  Ιν 

φαχτ αιρβαγσ ωουλδ αππεαρ το βε µοστ βενεφιχιαλ φορ σµαλλερ δριϖερσ ασ, ιν τηισ δατα, σηορτ νον−εθυιππεδ 

δριϖερσ ηαδ συχη α ηιγη ινϕυρψ ρισκ τηατ τηε περχενταγε βενεφιτ οφ αιρβαγσ φορ σηορτ δριϖερσ ωασ ϖερψ 

ηιγη. 

 

     Λιµιτατιονσ οφ Προτεχτιον:  Α λαχκ οφ ιµπροϖεµεντ ιν ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ ρατε φορ πολε ιµπαχτσ ωασ 

νοτεδ.  Τηε ρατε οφ δεπλοψµεντ φορ πολε ιµπαχτσ ωασ λοωερ ατ 64% τηαν φορ ανψ οτηερ χολλισιον παρτνερ, 

εσπεχιαλλψ οτηερ χαρσ ατ 80%, ωηιχη µαψ ινδιχατε τηατ αιρβαγ σψστεµσ µαψ ηαϖε α δεγρεε οφ διφφιχυλτψ 

ιν σενσινγ ιµπαχτσ το ναρροω οβϕεχτσ, εσπεχιαλλψ ιφ ιντεραχτιον ωιτη τηε στιφφ στρυχτυρεσ ισ νοτ ιµµεδιατε.  

Αλσο ιν τηεσε χιρχυµστανχεσ τηε χραση πυλσε µαψ βεγιν ωιτη α λοω λεϖελ οφ δεχελερατιον ωηερε τηε 

δριϖερ µαψ µοϖε φορωαρδ µορε τηαν υσυαλ βεφορε αιρβαγ τριγγερινγ τακεσ πλαχε.  Τηισ µαψ ινχρεασε 

ιντεραχτιον ωιτη α στιλλ δεπλοψινγ αιρβαγ ορ ινχρεασε τηε ποσσιβιλιτψ οφ τραϖελλινγ τηρουγη τηε αιρβαγ ανδ 

λοαδινγ τηε στεερινγ ωηεελ.  Χασε 3 ινϖολϖεδ αν ιµπαχτ το α βολλαρδ ωιτη νο ιντεραχτιον το τηε 

λονγιτυδιναλσ οφ τηε ϖεηιχλε, ωηιχη ισ λικελψ το ηαϖε ινχρεασεδ τηε δριϖερ�σ φορωαρδ εξχυρσιον βεφορε 

τριγγερινγ.  Ιν τηε στυδψ ινχρεασεδ ρατεσ οφ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ ωερε αλσο φουνδ φορ χρασηεσ ωιτη α 1 

ο�χλοχκ (+30 δεγρεε) διρεχτιον οφ ιµπαχτ, φορ βελτεδ δριϖερσ, ινδιχατινγ α χοντινυινγ νεεδ φορ φυρτηερ Α−

πιλλαρ προτεχτιον ανδ τηατ αιρβαγ προτεχτιον φορ τηεσε ιµπαχτσ µαψ βε µορε λιµιτεδ. 

 

     Τηε χραση χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ στιλλ οχχυρσ ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ σηοω 

τηατ ον αϖεραγε τηε χραση χονδιτιονσ αρε µορε σεϖερε, ωιτη ηιγηερ ΕΤΣ, µορε αρε υνδερ−ρυν χρασηεσ, 

µορε αρε οβλιθυε ιµπαχτσ ανδ τηερε αρε µορε χολλισιονσ ωιτη ηεαϖιερ ϖεηιχλεσ ανδ ναρροω οβϕεχτσ.  Τηισ 

ινδιχατεσ τηατ τηερε αρε ρεασονσ φορ ινχρεασεδ ηεαδ ινϕυρψ ρισκ ανδ σταρτσ το εξπλορε τηε λιµιτσ οφ αιρβαγ 

προτεχτιον, ωιτη ιµπλιχατιονσ φορ χραση τεστ σπεχιφιχατιονσ. 

 

     Χασε Ρεϖιεω:  Χασε ρεϖιεωσ ρεϖεαλεδ ινδιϖιδυαλ χασεσ ωιτη αιρβαγ ινδυχεδ ινϕυριεσ το τηε ηεαδ ανδ 

νεχκ.  Ιν χασε 1 ιτ ωασ συγγεστεδ τηατ τηε σεϖερε ηεαδ ανδ νεχκ ινϕυριεσ ωερε α ρεσυλτ οφ τηε χηιν 

µεετινγ τηε αιρβαγ ασ ιτ ωασ στιλλ δεπλοψινγ, ειτηερ δυε το λατε δεπλοψµεντ οφ τηε αιρβαγ ορ χλοσε 

προξιµιτψ οφ τηε ηεαδ.  Βρυισινγ ανδ λαχερατιονσ το τηε χηιν ανδ λιπ αρεα ινδιχατε χονταχτ ωιτη τηε 

αιρβαγ.  Οϖεραλλ τηισ ωασ α ϖερψ ηιγη ενεργψ ηεαδ ανδ νεχκ ινϕυρψ ανδ ϖερψ σεϖερε χοµπαρεδ το τηε 

βρυισεδ χηιν οφ τηε οτηερ δριϖερ.  Ιν χασε 2 τηε δριϖερ ωασ ιν α ϖεηιχλε ρεγιστερεδ ιν 1994 ανδ ιτ ωασ 

χονσιδερεδ τηατ τηισ ωασ αν εαρλψ αιρβαγ σψστεµ ωιτη α σενσινγ σψστεµ τηατ µαψ ηαϖε δεπλοψεδ τηε 

αιρβαγ θυιτε λατε ιν τηε χραση σεθυενχε.  Ιτ ωασ συρµισεδ τηατ τηε δριϖερ�σ ηεαδ ηαδ µοϖεδ ιντο τηε 

αιρβαγ δεπλοψµεντ ζονε δυρινγ δεπλοψµεντ χαυσινγ τηε σεϖερε σκυλλ φραχτυρε ανδ βραιν ινϕυρψ. 

 

     ∆υε το τηε ινϕυρψ µεχηανισµ οφ α στρονγ βλοω το τηε φροντ οφ τηε ηεαδ, βασε οφ σκυλλ φραχτυρεσ ηαϖε 

βεεν ιδεντιφιεδ ασ αν ινϕυρψ τηατ µαψ βε χαυσεδ βψ τηε ηεαδ βεινγ ιν χλοσε προξιµιτψ το τηε αιρβαγ ανδ 

µεετινγ ιτ ασ ιτ ραπιδλψ δεπλοψσ.  Ιν τηε ΥΚ α χασε οφ τηισ ινϕυρψ ωασ ρεπορτεδ ιν α χορονερσ χουρτ ανδ 

δυρινγ χασε ρεϖιεω φουρ βασε οφ σκυλλ φραχτυρεσ ωερε ιδεντιφιεδ ασ α ποσσιβλε αιρβαγ ινϕυρψ (ινχλυδινγ 

χασε 2) αλτηουγη δυρινγ τηε ωορκσηοπ ιτ ωασ φελτ τηατ ιτ ωασ διφφιχυλτ το βε χονφιδεντ τηατ τηε αιρβαγ 

δεπλοψµεντ ωασ ασσοχιατεδ ωιτη σκυλλ φραχτυρε ιν τηρεε οφ τηε χασεσ.  Φορ βελτεδ δριϖερσ ιν φρονταλ 

χολλισιονσ τηε ρατε οφ βασε οφ σκυλλ φραχτυρεσ δεχρεασεδ ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ. 

 

     Νεχκ Ινϕυρψ:  Πρεϖιουσ στυδιεσ (Οττε, 1995, Μορρισ ετ αλ, 1996) ηαϖε χονχλυδεδ τηατ χερϖιχαλ σπινε 

στραιν ινϕυρψ ρατεσ δο νοτ βενεφιτ φροµ αιρβαγ δεπλοψµεντ.  Ινσυρανχε δατα στυδιεσ βψ Λανγωειδερ ετ αλ 

(1997) ηαϖε συγγεστεδ τηατ ιν σεϖερε χρασηεσ αιρβαγσ αρε βενεφιχιαλ, ρεδυχινγ σεριουσ ανδ χριτιχαλ 

ινϕυριεσ το τηε ηεαδ ανδ τρυνκ οφ δριϖερσ.  Ιν τηισ στυδψ νο σιγνιφιχαντ δεχρεασε ιν τηε ρατε οφ ΑΙΣ ≥ 2 
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νεχκ ινϕυρψ ωασ φουνδ φορ βελτεδ δριϖερσ ανδ τηε ρατε οφ νεχκ στραιν ινχρεασεδ βψ α σµαλλ, βυτ νοτ 

σιγνιφιχαντ αµουντ.  Τηε νεαρλψ σιγνιφιχαντ ιµπροϖεµεντ φορ υνβελτεδ δριϖερσ φορ νεχκ στραιν (ΑΙΣ 1) 

ωασ νοταβλε. 

 

     ΤΗΟΡΑΧΙΧ ΙΝϑΥΡΨ:  Τηε βενεφιτ φορ ΑΙΣ ≥ 2 τηοραχιχ ινϕυρψ ρατε ωασ λεσσ χλεαρ τηαν φορ τηε ηεαδ.  

Ωηιλστ α βενεφιτ ωασ φουνδ φορ τηε βελτεδ σαµπλε οϖεραλλ, χοντρολλινγ φορ ΕΤΣ ορ οϖεραλλ δριϖερ σεϖεριτψ 

γαϖε σµαλλ ιµπροϖεµεντσ τηατ ωερε νοτ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ (υνλικε τηε ρεσυλτσ φορ ηεαδ ινϕυρψ). 

 

     Χασε Ρεϖιεω:  Χασεσ 3 ανδ 4 σηοωεδ χλεαρλψ τηε εφφεχτ οφ αιρβαγ δεπλοψµεντ ωιτη τηε χηεστ ιν ϖερψ 

χλοσε προξιµιτψ το τηε στεερινγ ωηεελ ανδ τηε ποσσιβιλιτψ οφ ινϕυρψ.  Ιν βοτη χασεσ τηε δριϖερσ συσταινεδ 

µυλτιπλε φραχτυρεσ οφ τηε ριβσ ον βοτη σιδεσ ανδ χριτιχαλ ινϕυριεσ το τηε αορτα.  Αιρβαγ λοαδινγ τεστσ υσινγ 

βοτη Ηψβριδ ΙΙΙ ανδ αναεστηετισεδ σωινε ωερε χονδυχτεδ βψ Ηορσχη ατ αλ (1990).  Τηε αιρβαγ µοδυλε 

ωασ πλαχεδ οπποσιτε τηε στερνυµ ανδ σεϖερε το χριτιχαλ ινϕυριεσ ωερε σεεν ιν αλλ τηε τεστσ.  Τηεσε ινϕυριεσ 

ινχλυδεδ ηεαρτ χοντυσιονσ ανδ περφορατιονσ, σιµιλαρ χριτιχαλ ινϕυριεσ το τηοσε σεεν ιν χασεσ 3 ανδ 4.  

Οτηερ τηαν τηεσε χασεσ τηουγη ιτ ωασ φουνδ το βε διφφιχυλτ ιν χασε ρεϖιεω το γιϖε ανψ δεγρεε οφ 

χονφιδενχε το τηοραχιχ ινϕυριεσ ωιτη ηεαϖψ σεατ βελτ λοαδινγ ανδ δαµαγε το τηε στεερινγ ωηεελ.  Ιν φαχτ 

δυρινγ τηε στυδψ ασ α ωηολε ιτ ωασ εϖιδεντ τηατ ιν µανψ χασεσ λοαδινγ οφ τηε στεερινγ ωηεελ ωασ στιλλ 

τακινγ πλαχε εϖεν τηουγη αιρβαγ δεπλοψµεντ ηαδ οχχυρρεδ. 

 

     ΣΕΑΤΒΕΛΤ ΥΣΕ:  Ωηιλστ ανψ διρεχτ χοµπαρισον βετωεεν τηε βελτεδ ανδ υνβελτεδ γρουπσ σηουλδ 

τακε ιντο χονσιδερατιον τηε διφφερενχεσ ιν διστριβυτιον οφ χραση τψπεσ ανδ δριϖερ χηαραχτεριστιχσ, τηε 

αδϖανταγεσ οφ βελτ υσε αρε µαδε χλεαρ ιν τηισ ωορκ.  Τηερε ωασ α βενεφιτ το υνβελτεδ δριϖερσ ασσοχιατεδ 

ωιτη αιρβαγ φιτµεντ, βυτ ονλψ τηατ τηε προτεχτιον τηεψ αρε αφφορδεδ ωασ τηε σαµε ασ τηατ φορ βελτεδ 

δριϖερσ ωιτηουτ αν αιρβαγ, υνδερ τηε χραση χονδιτιονσ ινϖεστιγατεδ ηερε.  Χασε ρεϖιεω ιδεντιφιεδ χασεσ 

ωηερε τηε λαχκ οφ σεατ βελτ υσε αλλοωεδ δριϖερσ το µοϖε φορωαρδ ιντο τηε δεπλοψµεντ ζονε οφ τηε 

αιρβαγ.  Α στυδψ ιν τηε ΥΣ οφ αιρβαγ εφφεχτιϖενεσσ πρεσεντεδ ρεσυλτσ ον υνβελτεδ δριϖερσ (Χρανδαλλ ετ αλ, 

1994) ανδ φουνδ α ηιγηερ ποσσιβιλιτψ οφ ρεχειϖινγ α βραιν (ΑΙΣ ≥ 2) ορ φαχιαλ ινϕυρψ ιφ ρεστραινεδ ονλψ βψ 

αν αιρβαγ. 

 

      Τηε δριϖερσ ιν χασεσ 3 ανδ 4 ωερε νοτ υσινγ τηε σεατ βελτ.  Ιν χασε 3, ωιτη α ρελατιϖελψ σµαλλ ιµπαχτ, 

ιτ ωασ χονχλυδεδ τηατ τηε λαχκ οφ σεατ βελτ ρεστραιντ λεδ τηε δριϖερ το µοϖε φορωαρδ ιντο τηε δεπλοψµεντ 

ζονε ανδ ρεχειϖε φαταλ ινϕυριεσ.  Ιν χασε 4, ιφ τηε σεατ βελτ ηαδ βεεν ωορν, τηε δριϖερ µαψ νοτ ηαϖε βεεν 

αβλε το σλυµπ οϖερ τηε ωηεελ ιφ τηε βελτ ηαδ τιγητενεδ δυε το τηε φορωαρδ µοϖεµεντ οφ τηε δριϖερ. 

 

     ΑΒΡΑΣΙΟΝΣ, ΒΥΡΝΣ ΑΝ∆ ΧΟΝΤΥΣΙΟΝΣ:  Σιγνιφιχαντ ινχρεασεσ ιν τηε ρατεσ οφ αβρασιονσ ανδ 

βυρνσ, ανδ χοντυσιονσ, το τηε ηανδσ ανδ αρµσ ωερε σεεν φορ βελτεδ δριϖερσ ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ.  

Σοδιυµ αζιδε βυρνσ εξτρεµελψ ραπιδλψ το προϖιδε τηε νιτρογεν γασ τηατ ινφλατεσ τηε αιρβαγ, σο ιτ ισ νοτ 

συρπρισινγ τηατ ασ τηε ηοτ γασεσ ϖεντ φροµ τηε αιρβαγ βυρνσ χαν βε χαυσεδ.  Αλσο ασ τηε αιρβαγ µατεριαλ 

χοµεσ ιντο χονταχτ ωιτη τηε σκιν τηε µοϖεµεντ αχροσσ τηε συρφαχε χαν χαυσε αβρασιον, ωηιλστ ασ τηε 

αιρβαγ στρικεσ τηε σκιν χοντυσιον µαψ βε χαυσεδ.  Τηεσε ωερε αλλ ΑΙΣ 1 ινϕυριεσ σο σηουλδ βε βαλανχεδ 

αγαινστ τηε βενεφιτ οφ αιρβαγσ φορ ΑΙΣ ≥ 2 ηεαδ ινϕυρψ. 

 

     ΩΟΡΚΣΗΟΠ:  ∆υρινγ τηε ωορκσηοπ δισχυσσιον ιτ ωασ αγρεεδ τηατ ιν ορδερ το ινϖεστιγατε αιρβαγ 

ινδυχεδ ινϕυρψ φυλλ αχχεσσ το µεδιχαλ ινφορµατιον ισ νεεδεδ.  Υνφορτυνατελψ ρελεϖαντ δατα ισ σοµετιµεσ 

νοτ ρεχορδεδ ιν τηε µεδιχαλ ρεχορδσ, σο ιν σοµε χασεσ σολιδ χονχλυσιονσ χαννοτ βε µαδε.  Χερταινλψ α 

γοοδ δεγρεε οφ χονφιδενχε ισ νεεδεδ ιν τηε µεδιχαλ δατα ον ηεαδ χονταχτσ ασ τηισ χαν ασσοχιατε ηεαδ 

ινϕυρψ το ηαρδ χονταχτ ωιτηιν τηε ϖεηιχλε (φορ ινστανχε χονταχτ ωιτη τηε Β πιλλαρ) ορ ωιτη τηε αιρβαγ.  

Ινφορµατιον ον στατυρε ισ αλσο ιµπορταντ ασ τηισ χαν ινδιχατε ηοω χλοσε τηε οχχυπαντ µαψ ηαϖε βεεν το 

τηε στεερινγ ωηεελ.  Ιν ΧΧΙΣ τηισ ισ οβταινεδ φροµ θυεστιονναιρεσ, ωηιχη αρε ονλψ αϖαιλαβλε ιν 60% οφ 

χασεσ. 

 

     Οφ τηε χασεσ πρεσεντεδ νονε ηαδ ανψ ινφορµατιον φροµ τηε ϖεηιχλεσ� ρεστραιντ σψστεµσ� ελεχτρονιχσ 

µοδυλεσ.  Ιτ ωασ ηοπεδ τηατ φυτυρε ιντερρογατιον οφ τηεσε ωιλλ βε ποσσιβλε, ιδεαλλψ γιϖινγ χραση πυλσε 

δατα, τηε δεπλοψµεντ χηαραχτεριστιχσ οφ ανψ µυλτισταγε ρεστραιντ σψστεµσ (εσπεχιαλλψ δυαλ σταγε αιρβαγσ) 

ανδ ινδιχατινγ φαυλτψ περφορµανχε, σο ανψ αφφεχτ τηισ µαψ ηαϖε ον ινϕυρψ ουτχοµε χουλδ βε χονσιδερεδ. 
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     Ιν χασε δισχυσσιον οφ τηισ αρεα τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε δεσιγν οφ τηε ρεστραιντ σψστεµ ανδ τηε 

δεσιγν οφ τηε ϖεηιχλε (ωιτη ρεγαρδ το συχη ισσυεσ ασ στιφφνεσσ οφ βοτη) ωασ χονσιδερεδ το βε σιγνιφιχαντ.  

Εαρλψ αιρβαγ σψστεµσ ωερε διφφερεντ ιν δεσιγν ανδ περφορµανχε το µορε ρεχεντ αιρβαγσ, τηεψ τενδεδ το 

βε �αδδ ον δεσιγν�, ωιτη σοµε σενσορσ ιν τηε στεερινγ χολυµν, ωηιχη µαψ ηαϖε ρεσυλτεδ ιν ρελατιϖελψ 

λατε φιρινγ οφ τηε αιρβαγ.  Νοω τηεψ αρε δεσιγνεδ ασ ιντεγρατεδ σψστεµσ, ωιτη µορε υνδερστανδινγ οφ 

χραση προτεχτιον ρεθυιρεµεντσ. 

 

     ΛΙΜΙΤΑΤΙΟΝΣ ΟΦ ΤΗΕ ΣΤΥ∆Ψ:  Τηε τψπεσ οφ χραση τηατ εαχη σαµπλε, νον−εθυιππεδ ανδ αιρβαγ 

εθυιππεδ, εξπεριενχεδ ωερε σηοων το βε σιµιλαρ φορ διρεχτιον οφ ιµπαχτ, οβϕεχτ στρυχκ ανδ χραση 

σεϖεριτψ (ΕΤΣ), ωιτηιν τηε βελτεδ ανδ υνβελτεδ γρουπσ.  Ανψ διφφερενχεσ ιν χραση παραµετερσ διδ νοτ 

υνδερµινε τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε ρεσυλτσ.  Χονχερνινγ ϖεηιχλε παραµετερσ τηε ινχρεασε ιν µασσ φορ 

εθυιππεδ ϖεηιχλεσ ωασ α λαργε διφφερενχε ανδ τηεσε ινχρεασεσ ωερε λικελψ το ηαϖε βεεν βενεφιχιαλ το 

οχχυπαντ προτεχτιον (Τηοµασ ετ αλ, 1999).  Α λοωερ προπορτιον οφ βελτεδ φεµαλε δριϖερσ ωερε φουνδ ιν 

τηε εθυιππεδ σαµπλε ανδ τηισ µαψ ηαϖε βενεφιτεδ ινϕυρψ ρεδυχτιον ιν τηε εθυιππεδ σαµπλε. Φεµαλε 

φροντ σεατ οχχυπαντσ ηαϖε βεεν φουνδ το βε µορε ϖενεραβλε το σκελεταλ χηεστ, ανδ σοφτ τισσυε νεχκ ινϕυρψ 

ιν τηε ΧΧΙΣ (Λεναρδ ετ αλ. 2001).  Ασ µορε ϖεηιχλεσ ιν τηε φλεετ αρε αιρβαγ εθυιππεδ ανδ δριϖεν βψ 

φεµαλεσ ανψ βενεφιτσ σεεν ηερε φορ χηεστ ορ νεχκ ινϕυρψ µαψ βε ρεδυχεδ. 

 

 

ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ 

 

• Τηε ΜΑΙΣ ≥ 2 ρατε φορ βελτεδ δριϖερσ ιν φρονταλ χρασηεσ ωασ ρεδυχεδ φροµ 32% ιν νον αιρβαγ 

εθυιππεδ ϖεηιχλεσ το 24% ιν αιρβαγ εθυιππεδ ϖεηιχλεσ.  Φορ υνβελτεδ δριϖερσ τηισ ιµπροϖεµεντ 

ωασ σµαλλερ, φροµ 40% το 37%. 

• Τηερε ωασ α στρονγ ιµπροϖεµεντ ιν τηε σεϖεριτψ οφ ηεαδ ινϕυριεσ φορ βοτη βελτεδ ανδ υνβελτεδ 

δριϖερσ.  Τηε εφφεχτιϖενεσσ φορ βελτεδ δριϖερσ ατ τηε ΑΙΣ ≥ 2 λεϖελ ωασ 58% ανδ υνβελτεδ 

δριϖερσ 43%. 

• Εξτενσιϖε χασε ρεϖιεω ηασ ρεϖεαλεδ τηατ αιρβαγσ χαν χαυσε σεριουσ ηεαδ, νεχκ ανδ χηεστ 

ινϕυριεσ βυτ τηεσε χασεσ αρε νοτ χοµµον. 

• Χοντρολλινγ φορ ΕΤΣ ορ οϖεραλλ δριϖερ ινϕυρψ σεϖεριτψ νο σιγνιφιχαντ βενεφιτ ωασ αππαρεντ φορ 

τηοραχιχ ινϕυρψ. 

• Αιρβαγσ αρε µορε εφφεχτιϖε ιν πρεϖεντινγ ινϕυρψ ωηεν ωορν ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε σεατβελτ, 

εϖεν τηουγη βενεφιτ φορ ηεαδ ινϕυρψ σεϖεριτψ ισ εϖιδεντ φορ υνβελτεδ δριϖερσ.  Χασεσ ηαϖε βεεν 

ρεϖιεωεδ ωηερε λαχκ οφ σεατβελτ υσε ηασ αλλοωεδ φορωαρδ εξχυρσιον ιντο τηε αιρβαγ δεπλοψµεντ 

ζονε. 

• Νο σιγνιφιχαντ διφφερενχε ωασ φουνδ ιν τηε ρατε οφ νεχκ στραιν βετωεεν νον−εθυιππεδ ανδ 

αιρβαγ εθυιππεδ βελτεδ δριϖερσ. 

• Φορ βελτεδ δριϖερσ τηερε ωασ α σιγνιφιχαντ ινχρεασε ιν τηε ρατε οφ βυρν ανδ αβρασιον ινϕυριεσ το 

τηε αρµσ ορ ηανδσ ιν εθυιππεδ ϖεηιχλεσ, αλτηουγη ον τηε δαταβασε τηεσε ωερε αλλ µινορ, ΑΙΣ 1, 

ινϕυριεσ. 

• Τηερε ωερε σιτυατιονσ ιν ωηιχη φρονταλ αιρβαγσ ωερε λεσσ εφφεχτιϖε φορ ηεαδ ινϕυρψ ρεδυχτιον, 

συχη ασ 1 ο�χλοχκ ιµπαχτσ ανδ πολε ιµπαχτσ. 

 

 

ΑΧΚΝΟΩΛΕ∆ΓΕΜΕΝΤΣ 

 

Τηε αυτηορσ ωουλδ λικε το αχκνοωλεδγε τηε φυνδινγ οφ τηισ ωορκ βψ τηε ∆επαρτµεντ φορ Τρανσπορτ, 

Λοχαλ Γοϖερνµεντ ανδ τηε Ρεγιονσ (∆ΤΛΡ), Υνιτεδ Κινγδοµ.  Βοτη τηε ∆ΤΛΡ ανδ ςΣΡΧ ωουλδ λικε 

το αχκνοωλεδγε ανδ τηανκ εξπερτσ φροµ ΛΑΒ, ΙΝΡΕΤΣ ανδ ΑΡΥ−ΜΥΗ/ΒΑΣΤ φορ τηειρ χοντριβυτιον 

το τηε ωορκσηοπ. 

 

Τηισ παπερ υσεσ αχχιδεντ δατα φροµ τηε Υνιτεδ Κινγδοµ Χο−οπερατιϖε Χραση Ινϕυρψ Στυδψ.  ΧΧΙΣ ισ 

µαναγεδ βψ ΤΡΛ Λιµιτεδ, ον βεηαλφ οφ τηε ∆ΤΛΡ (ςεηιχλε Στανδαρδσ ανδ Ενγινεερινγ ∆ιϖισιον) ωηο 

φυνδ τηε προϕεχτ ωιτη Αυτολιϖ, Φορδ Μοτορ Χοµπανψ, Ηονδα Ρ&∆ Ευροπε, ΛΑΒ, Τοψοτα Μοτορ 
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Ευροπε, ανδ ςολϖο Χαρ Χορπορατιον.  Τηε δατα ωερε χολλεχτεδ βψ τεαµσ φροµ τηε Βιρµινγηαµ 

Αυτοµοτιϖε Σαφετψ Χεντρε οφ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Βιρµινγηαµ; τηε ςεηιχλε Σαφετψ Ρεσεαρχη Χεντρε οφ τηε 

Υνιϖερσιτψ οφ Λουγηβορουγη; ανδ τηε ςεηιχλε Ινσπεχτορατε Εξεχυτιϖε Αγενχψ οφ τηε ∆ΤΛΡ. 

 

Φυρτηερ ινφορµατιον ον ΧΧΙΣ χαν βε φουνδ ατ ηττπ://ωωω.υκχχισ.χοµ/ 
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