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Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης
στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική
ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και επιλογών κινητικότητας.», εκπονήθηκε
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στα πλαίσια του στο Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών
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Μεταφορών» των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Συγκεκριμένα η εργασία πραγματεύεται τη μελέτη
της ανάλυσης επιβίωσης και τις δυνατότητες εφαρμογής της στην επιστήμη των μεταφορών
και κάνει χρήση ανάλυσης επιβίωσης για τη μελέτη της χρονικής εμφάνισης συμβάντων
προτιμήσεων και επιλογών κινητικότητας.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των
δυνατοτήτων της ανάλυσης επιβίωσης και των πολλών και ποικίλων εφαρμογών που
μπορεί να έχει η ανάλυση επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών. Επίσης σκοπός της
εργασίας είναι να εξετάσει, κάνοντας χρήση της μεθοδολογίας ανάλυσης επιβίωσης τη
χρονική εμφάνιση σημαντικών συμβάντων σχετικών με τη κινητική συμπεριφορά ενός
μετακινούμενου και να διαλευκάνει το πώς μπορεί η χρονική εμφάνιση των συμβάντων
αυτών να επηρεάζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μετακινούμενου.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τα άτομα που
έκαναν δυνατή την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της εργασίας:
Τον κ. Ιωάννη Πολίτη, Επίκουρο Καθηγητή του Α.Π.Θ. , επιβλέποντα της παρούσας
διπλωματικής εργασίας για το αμείωτο ενδιαφέρον του και το χρόνο που αφιέρωσε για την
ολοκλήρωση της μελέτης.
Την καθηγήτρια κ. Μαγδαληνή Πιτσιάβα – Λατινοπούλου και τον καθηγητή κ. Σωκράτη
Μπάσμπα, μέλη της εξεταστικής επιτροπής της διπλωματικής εργασίας, αλλά και όλους
τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού προγράμματος για τις γνώσεις που μας μετέδωσαν σε
όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Όλους όσους με βοήθησαν στη συλλογή απαντήσεων για την έρευνα ερωτηματολογίου που
πραγματοποίησα, αλλά και πιο συγκεκριμένα το διαχειριστικό προσωπικό της κοινότητας
του Facebook “Thessaloniki: Transport and Environmental Issues”.
Τον Πάνο, για τις εργασίες που κάναμε μαζί και τις συζητήσεις μας, που πάντα χαίρομαι.
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Περίληψη

Περίληψη
Η ανάλυση επιβίωσης είναι ένας σημαντικός κλάδος της στατιστικής με ευρεία εφαρμογή
σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών πεδίων, όπως είναι η ιατρική, η μηχανολογία, η
κοινωνιολογία και οικονομικές επιστήμες. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία
γενική θεωρητική επισκόπηση της ανάλυσης επιβίωσης, με σκοπό την επίδειξη μη
παραμετρικών μορφών ανάλυση όπως η μέθοδος Kaplan – Meier, ημι –παραμετρικών
μορφών ανάλυσης, όπως το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox και παραμετρικών
μορφών ανάλυσης. Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες, που κάνουν χρήση της ανάλυσης
επιβίωσης για τη διερεύνηση πολλών ζητημάτων σχετικών με την επιστήμη των
μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα οι έρευνες αυτές πραγματεύονται την ανάλυση της
εμφάνισης ατυχημάτων, τη διάρκεια ατυχημάτων ή και άλλων συμβάντων σε οδικές
υποδομές, τον υπολογισμό του χρόνου αντοχής οδοστρωμάτων διαφόρων ειδών, την
εξέταση της οδηγικής συμπεριφοράς, τη μελέτη της παράνομης διάσχισης
σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων και μελέτη των χρονικών διαστημάτων πριν ή και
ενδιάμεσα από διαδοχικές μετακινήσεις. Παρουσιάζονται εκτενώς εφαρμογές όλων των
παραπάνω κατηγοριών και αναφέρονται οι μέθοδοι ανάλυσης επιβίωσης που επιλέχθηκαν
για την κάθε μία από αυτές, όπως και συγκριτικά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της χρήσης αυτών των μεθόδων.
Η ζωή κάθε μετακινούμενου χαρακτηρίζεται από μία σειρά συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών, που σκιαγραφούν την κινητική συμπεριφορά του. Στην παρούσα διπλωματική
εργασία πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρονική εμφάνιση των
παραπάνω συμβάντων, όπως και κοινωνικοοικονομικών και άλλων χαρακτηριστικών
μετακινουμένων, μέσω διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου. Από τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν, μέσω της παραπάνω έρευνας, πραγματοποιείται ανάλυση επιβίωσης στο
χρόνο απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου, στο χρόνο απόκτησης διπλώματος
οδήγησης δικύκλου, στο χρόνο απόκτησης πρώτου αυτοκινήτου, στο χρόνο απόκτησης
πρώτου ποδηλάτου ως ενήλικας, στην ηλικία πρώτης εμπλοκής σε ατύχημα ως επιβάτης,
στο χρόνο πρώτης εμπλοκής σε ατύχημα ως οδηγός και στην ηλικία πρώτης πτήσης με
αεροπλάνο. Δημιουργήθηκαν μοντέλα αναλογικών κινδύνων του Cox για όλα τα παραπάνω
χρονικά διαστήματα εκτός της ηλικίας πρώτης εμπλοκής σε ατύχημα η οποία βρέθηκε ότι
δεν επηρεάζεται, σε σημαντικό βαθμό, από κανένα από τα χαρακτηριστικά που
εξετάστηκαν. Από την ανάλυση επιβίωσης εξήχθησαν συμπεράσματα για τη διάρκεια
αυτών των χρονικών διαστημάτων και για το πώς αυτή επηρεάζεται σε μικρότερο ή σε
μεγαλύτερο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των μετακινουμένων, όπως επίσης και τα
χαρακτηριστικά εκείνα που επηρεάζουν δύο ή παραπάνω από τα εξεταζόμενα χρονικά
διαστήματα.
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Abstract

Abstract
Survival analysis is a major branch of statistics with substantial applications in a variety of
scientific fields, like medical research, mechanical engineering, sociology and economics. In
this thesis, a general theoretical background of suvival analysis is provided, demonstrating
non-parametric forms of analysis like the Kaplan – Meier statistic, semi-parametric forms of
analysis, like the Cox proportional hazards model and parametric forms of analysis. A
number of studies have been conducted over the years, which use survival analysis to
explore a variety of transportation domain subjects. In particular those studies utilize
survival analysis to analyze, among others, accidents occurrence and traffic incident
duration, pavement crack initiation and pavement lifetimes, driving behavior, crossing and
risk behavior at signalized intersections and rhythms of travel, meaning time before or
between consequent trips. Those applications, are presented and analyzed, explaining which
survival analysis method was selected for each of them by the perpsective researcher, as
well as the advantages and disadvantages of using one method over the other.
Every person’s life is characterized by a series of events, preferences and choices, which
outline his overall travel behavior. As a part of this thesis, data was collected describing the
temporal apperance of the above events, as well as various socioeconomic and travel
behavior characteristics. The data was collected via online survey. Using the collected data,
survival analysis of the time to obtain a car driving license, the time to obtain a bike driving
license, the time to obtain your first car, the time to obtain your first bicycle as an adult, the
age of first involvement in a traffic accident as a passenger, the time of first involvement in a
traffic accident as a driver and the age of first plane flight was performed. Cox proportional
hazards models were fitted, for all the above events except the age of first involvement in a
traffic accident as a passenger, for which no correlation with any of the independent
variables was observed. Based on the survival analysis, conclusions were made regarding the
duration of time of those events’ occurrence and the way that duration was affected by the
various characteristics of each person, as well as those characteristics that affected more
than one of the analyzed time durations.
Key – Words: survival analysis, transportation science, Time-based transport and mobility
events, driving license, obtaining a car, obtaining a bicycle, accidents
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1 Εισαγωγή
1.1 Εισαγωγή
Η χρήση της πιο ορθής στατιστικής ανάλυσης για τη μελέτη ενός φαινομένου είναι ένα από
τα πρώτα και ίσως το πιο σημαντικό βήμα για την εξαγωγή λογικών αποτελεσμάτων που
προέρχονται από την καθαυτή ανάλυση. Κατά παρόμοιο τρόπο με τη ανάγκη χρήσης
συγκεκριμένου εργαλείου για την αφαίρεση μίας συγκεκριμένης βίδας, η εξέταση
διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων απαιτεί την κατάλληλη στατιστική ανάλυση τόσο για
να γίνει δυνατό να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες των δεδομένων κατά τη διάρκεια της
ανάλυσης, αλλά και το αποτέλεσμα της ανάλυσης να είναι στη μορφή που θα παρέχει τις
περισσότερες πληροφορίες στον ερευνητή. Όπως είναι δυνατό και μία βίδα να αφαιρεθεί
από πολλά είδη εργαλείων πέραν του καταλληλότερου, έτσι, πολλές φορές, αναλύονται
δεδομένα με τη χρήση διεργασιών που δεν είναι οι πλέον κατάλληλες. Μπορεί τα
αποτελέσματα αυτών των διεργασιών να μην είναι λάθος , αλλά δεδομένου ότι η ανάλυση
που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν η καταλληλότερη, πιθανώς δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα δεδομένα, έγιναν παραδοχές που δεν ήταν απόλυτα
σωστό να γίνουν ή τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν ήταν στη μορφή που θα μπορούσαν
να είναι πιο χρήσιμα στον αναλυτή. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η σημασία
που έχει για τον αναλυτή να χρησιμοποιείται κατά περίπτωση η βέλτιστη στατιστική
διεργασία ανάλυσης, ανάλογα με το είδος των δεδομένων και τις ανάγκες της εκάστοτε
ανάλυσης.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την περιγραφή των φαινομένων της επιστήμης
των μεταφορών χρησιμοποιείται μία πληθώρα στατιστικών αναλύσεων, όπως μέθοδοι
περιγραφικής στατιστικής για την περιγραφή των χαρακτηριστικών μίας ομάδας
δεδομένων, μέθοδοι σύγκρισης χαρακτηριστικών δύο ή περισσότερων ομάδων δεδομένων,
μη παραμετρικές δοκιμές για τον έλεγχο της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών,
μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης και μοντέλα logit.
Η χρονική διάρκεια, σε διάφορες χρονικές κλίμακες, είναι κάτι που εξετάζεται συχνά στην
επιστήμη των μεταφορών. Η χρονική διάρκεια μίας μετακίνησης, ενός φαινομένου, η
χρονική διάρκεια μέχρι την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου γεγονότος, η διάρκεια ζωής ενός
συγκοινωνιακού έργου, ο χρόνος μεταξύ ατυχημάτων, ο χρόνος μέχρι τη δοκιμή μίας
καινούργιας τεχνολογίας από μετακινούμενους είναι μόνο μερικά φαινόμενα των οποίων η
διάρκεια παρουσιάζει ενδιαφέρον για το συγκοινωνιολόγο μηχανικό. Παρά την πολύ στενή
σχέση της επιστήμης των μεταφορών με την εξέταση τέτοιων φαινομένων, είναι σχετικά
λίγες οι αναλύσεις που έχουν γίνει με βάση τη χρονική διάρκεια. Ο λόγος που συμβαίνει
αυτό μπορεί να εντοπιστεί στην ιστορική εξέλιξη των συγκοινωνιακών μοντέλων, που
χαρακτηρίζεται από τη χρήση σύγκρισης φαινομένων σε διαφορετικές ομάδες ενός
πληθυσμού και όχι σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. (Hensher & Mannering, 1994)
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Η μελέτη δεδομένων χρόνου είναι συνήθης πρακτική σε αρκετές επιστήμες, όπως στη
μηχανολογία, για τη μελέτη του χρόνου μέχρι την αστοχία μίας μηχανής (Mann, Schafer, &
Singpurwalla, 1974) , στις ιατρικές επιστήμες για τη μελέτη της επιβίωσης των ασθενών
μετά από μία συγκεκριμένη θεραπεία ή επέμβαση (Kalbfleisch & Prentice, 1980) και στις
οικονομικές επιστήμες για τη μελέτη της διάρκειας της ανεργίας κάποιου (Kiefer, 1988). Στα
πλαίσια τέτοιων επιστημών έχουν δημιουργηθεί μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας για την
ανάλυση αυτών των δεδομένων χρόνου. Ο κλάδος της στατιστικής που μελετά τη διάρκεια
χρόνου έχει γίνει ευρέως γνωστός με τον όρο ανάλυση επιβίωσης. (Hensher & Mannering,
1994)

1.2 Σκοπός, Γενική Μεθοδολογία και Δομή της Διπλωματικής Εργασίας
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρέχει μία ευρεία οπτική της ανάλυσης επιβίωσης,
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και των αδυναμιών της, της χρησιμότητάς της στη
μελέτη δεδομένων χρονικής διάρκειας και πιο συγκεκριμένα των δυνατοτήτων εφαρμογής
της σε θέματα της επιστήμης των μεταφορών. Επίσης σκοπός της εργασίας, είναι η χρήση
ανάλυσης επιβίωσης για την κατασκευή μοντέλων επιβίωσης που περιγράφουν τη χρονική
εμφάνιση, στη ζωή ενός μετακινούμενου, γεγονότων μεγάλης σημασίας για τις
συγκοινωνιακές συνήθειες του μετακινούμενου.
Η μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε για το σκοπό αυτό, είναι βιβλιογραφική έρευνα της
στατιστικής θεωρίας της ανάλυσης επιβίωσης και εφαρμογών της ανάλυσης επιβίωσης
τόσο στην επιστήμη των μεταφορών, όσο και σε άλλες επιστήμες. Επίσης, έγινε εκμάθηση
της ανοιχτού κώδικα γλώσσας προγραμματισμού για ανάλυση δεδομένων R, καθώς
βρέθηκε ότι είναι η πλέον κατάλληλη γλώσσα για τη διεξαγωγή ανάλυσης επιβίωσης
Αναζητήθηκαν κατάλληλα δεδομένα για τη διεξαγωγή ανάλυσης επιβίωσης και καθώς αυτά
δεν ήταν δυνατό να βρεθούν, συλλέχθηκαν νέα δεδομένα μέσω έρευνας ερωτηματολογίου.
Τέλος, έγινε εκτεταμένη στατιστική ανάλυση επιβίωσης των δεδομένων της έρευνας
ερωτηματολογίου, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την εμφάνιση
συγκοινωνιακά σημαντικών συμβάντων με το χρόνο στη ζωή των μετακινούμενων.
Η δομή της εργασίας, έχει διαρθρωθεί ως εξής:
Στο κεφάλαιο 2 επιχειρείται μία συνοπτική, αλλά περιεκτική εποπτεία της θεωρίας της
ανάλυσης επιβίωσης. Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης εργασίας, δίνεται λιγότερη
έμφαση στις μαθηματικές εκφράσεις, που αποτελούν την ανάλυση επιβίωσης και
περισσότερη έμφαση στην κατανόηση των σχετικών με την ανάλυση επιβίωσης ορολογιών,
μηχανισμών λειτουργίας της, λογικής λειτουργίας και περιορισμών των διαφόρων
μοντέλων επιβίωσης.
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Στο κεφάλαιο 3 γίνεται παρουσίαση εφαρμογών της ανάλυσης επιβίωσης σε επιστήμες
εκτός της επιστήμης των μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται
παραδείγματα αναλύσεων επιβίωσης στην ιατρική, στην οικολογία και στην
εγκληματολογία. Μέσω αυτών των παραδειγμάτων επιθυμείται να γίνει ευδιάκριτη η
σημασία και ο σκοπός της ανάλυσης επιβίωσης.
Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μία αρκετά εκτενής παρουσίαση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης
στα πλαίσια της επιστήμης των μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν εφαρμογές της
ανάλυσης επιβίωσης στην εμφάνιση και στη διάρκεια ατυχημάτων και άλλων συμβάντων,
στη μελέτη της διάρκειας ζωής οδοστρωμάτων, στη μελέτη της οδηγικής συμπεριφοράς και
του πώς αυτή επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων, στη μελέτη της έκθεσης σε κίνδυνο
πεζών και δικυκλιστών και στη μελέτη των χρόνων μεταξύ των μετακινήσεων και στη
διάρκεια δραστηριοτήτων των μετακινουμένων.
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας ερωτηματολογίου για τη συλλογή
δεδομένων σχετικών με την εμφάνιση συγκοινωνιακά σημαντικών γεγονότων στη ζωή των
μετακινουμένων και στη συνέχεια τα πρώτα στάδια επεξεργασίας των δεδομένων αυτών,
αλλά και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την ανάλυση επιβίωσης.
Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν κατά την έρευνα ερωτηματολογίου και γίνεται ένας σύντομος σχολιασμός
τους.
Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η ανάλυση επιβίωσης της χρονικής διάρκειας εμφάνισης 7
συγκοινωνιακά σημαντικών φαινομένων και παρουσιάζονται και αναλύονται τα μοντέλα
που κατασκευάστηκαν για 6 από αυτά.
Τέλος, στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν καθ’ όλη τη
διάρκεια εκπόνησης αυτής της εργασίας και δίνονται προτάσεις και κατευθύνσεις για
μελλοντική συνέχιση της έρευνας αυτής.
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2 Θεωρητική Επισκόπηση Ανάλυσης Επιβίωσης
2.1 Γενική Θεωρία Ανάλυσης Επιβίωσης
Η ανάλυση επιβίωσης είναι ένας κλάδος της στατιστικής για την ανάλυση της
αναμενόμενης διάρκειας χρόνου μέχρι την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου
γεγονότος. (Kleinbaum & Klein, 2012) Είναι ένας από τους παλαιότερους τομείς της
στατιστικής. Άρχισε μαζί με την ανάπτυξη της ασφαλιστικής επιστήμης και της δημογραφίας
κατά το 17ο αιώνα. (Kreager, 1988) Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η ανάλυση
επιβίωσης άρχισε με αντικείμενο την ανάλυση της επιβίωσης με την κυριολεκτική σημασία
της λέξης, δηλαδή της ανάλυση της θνησιμότητας. Παρ’ όλα αυτά ο όρος ανάλυση
επιβίωσης έχει αποκτήσει πολύ πιο ευρεία σημασία σήμερα με την εφαρμογή της σε ένα
ευρύ πεδίο αντικειμένων. (Aalen, Andersen, Borgan, Gill, & Keiding, 2009) Ορισμένα από τα
επιστημονικά πεδία στα οποία γίνεται χρήση της ανάλυσης επιβίωσης είναι η ιατρική, η
βιολογία, η δημόσια υγεία, η επιδημιολογία, η μηχανική, οι οικονομικές επιστήμες, οι
κοινωνικές επιστήμες και η δημογραφία. (Klein & Moeschberger, 2003) Ανάλογα με το πώς
χρησιμοποιείται πολύ συχνά γίνεται χρήση των όρων: ανάλυση χρόνου αστοχίας, ανάλυση
ιστορικού γεγονότων ή ανάλυση διάρκειας, αντί για ανάλυση επιβίωσης. (Donev &
Hoffman, 2017)
Τρία κύρια χαρακτηριστικά των μοντέλων επιβίωσης είναι (Rodriquez, 2007):
1. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση ενός
καλά ορισμένου γεγονότος.
2. Κάποιες από τις παρατηρήσεις μπορεί να είναι λογοκριμένες (censored), δηλαδή το
γεγονός δεν έχει συμβεί ακόμα σε αυτές και αντί του χρόνου κατά τον οποίο
πραγματοποιείται το γεγονός, καταγράφεται ο χρόνος μέχρι τον οποίο γνωρίζουμε
ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα το γεγονός.
3. Υπάρχουν ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν το χρόνο αναμονής και των
οποίων την επίδραση στο χρόνο αναμονής θέλουμε να εκτιμήσουμε.
Ο χρόνος αναμονής, που εξετάζεται, συνήθως μετράται σε χρόνια, εβδομάδες ή μέρες από
την έναρξη της περιόδου παρατήρησης που ορίζεται, χωρίς αυτό να αποκλείει τη μέτρησή
του με χρήση μεγαλύτερων ή μικρότερων μονάδων μέτρησης. Η έναρξη αυτού του χρόνου
παρατήρησης ορίζεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μελέτης.
Εναλλακτικά ο χρόνος αναμονής μπορεί να είναι η ηλικία ενός ατόμου ή αντικειμένου που
παρατηρείται. (Kleinbaum & Klein, 2012) Ανάλογα με το γεγονός που εξετάζεται είναι
πιθανό να δημιουργείται σύγχυση γύρω από τον ορισμό της ακριβούς έναρξής του. Για
παράδειγμα, Σε πολλές μελέτες ιατρικής, που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση
μοντέλων επιβίωσης, δεν είναι εύκολο ορισθεί με σαφή τρόπο ο ακριβής χρόνος εμφάνισης
της εξεταζόμενης ασθένειας, καθώς ο χρόνος εμφάνισης δεν είναι πάντα ο χρόνος
διάγνωσης. (dos Santos Silva, 1999)
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Ως γεγονός ορίζεται κάθε καλώς ορισμένο και συγκεκριμένο συμβάν ή κατάσταση που
μπορεί να συμβεί. Καθώς η ανάλυση επιβίωσης χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό σε
ιατρικές και βιοϊατρικές επιστήμες, το γεγονός πολλές φορές αναφέρεται και ως «θάνατος»,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει θετική σημασία. Στις βιοϊατρικές επιστήμες
το γεγονός μπορεί, εκτός από θάνατος, να είναι εμφάνιση ασθένειας, επανεμφάνιση
ασθένειας, που να είχε υποχωρήσει, ή και ανάρρωση. Αντιστοίχως γεγονός στη μηχανική
μπορεί να είναι ο χρόνος μέχρι την αστοχία μιας μηχανής ή μίας κατασκευής. Μία
διαφοροποίηση αυτής της , πιο συνηθισμένης, περίπτωσης είναι η ανάλυση επιβίωσης με
ανταγωνιστικούς κινδύνους. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζεται ο χρόνος εμφάνισης ενός
μεταξύ κάποιων πιθανών εναλλακτικών γεγονότων και η εμφάνιση ενός από αυτά
αποκλείει την εμφάνιση όλων των υπολοίπων.
Ένα παράδειγμα ανάλυσης επιβίωσης είναι η παρακολούθηση ασθενών με λευχαιμία, των
οποίων η ασθένεια βρίσκεται σε ύφεση και μέτρηση των εβδομάδων μετά από τις οποίες οι
ασθενείς θα σταματήσουν να είναι σε ύφεση και η λευχαιμία θα χειροτερέψει. (Kleinbaum
& Klein, 2012)Ένα άλλο παράδειγμα ανάλυσης επιβίωσης είναι ο χρόνος μέχρι την
εμφάνιση καρδιακού νοσήματος σε άτομα μεγαλύτερης από κάποια ηλικία. Παράγοντες
από τους οποίους μπορεί να εξαρτάται αυτός ο χρόνος είναι το πόσο υγιεινή είναι η
διατροφή του κάθε συμμετέχοντα ή το πόσο γυμνάζεται ο κάθε συμμετέχοντας. Ένα τρίτο
παράδειγμα είναι διεξαγωγή ανάλυσης επιβίωσης της ηλικία κατά την οποία έφηβοι
έκαναν πρώτη φορά χρήση μαριχουάνας κατά τη δεκαετία του 70 στην Καλιφόρνια.
(Turnbull και Weiss (1988)) (Klein & Moeschberger, 2003)
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικό πλεονέκτημα της ανάλυσης επιβίωσης
είναι η δυνατότητα που προσφέρει να αξιοποιούνται λογοκριμένα δεδομένα χρόνου
(censored events). Εν ολίγοις, δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση των
δεδομένων όχι μόνο οι χρόνοι στους οποίους πραγματοποιείται το εξεταζόμενο γεγονός,
αλλά και οι χρόνοι κατά τους οποίους δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί το γεγονός. Αν στο
παράδειγμα της μέτρησης των εβδομάδων μετά τις οποίες ασθενείς με λευχαιμία
σταματούν να είναι σε ύφεση, κάποιος ασθενής φύγει από την ομάδα μελέτης, για κάποιο
άλλο λόγο δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί η παρακολούθησή του ή η περίοδος της μελέτης
τελειώσει και η λευχαιμία του ασθενή βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση ύφεσης, δύναται να
καταγραφεί ο χρόνος μέχρι τον οποίο γνωρίζουμε ότι ο ασθενής αυτός είχε λευχαιμία, που
βρισκόταν υπό ύφεση, και να ορισθεί η παρατήρηση ως λογοκριμένη. Διαγραμματικά, αυτό
φαίνεται και στο διάγραμμα 2-1. Στις παρατηρήσεις B, C, D και E δεν έχει εμφανιστεί το
γεγονός, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση ως λογοκριμένες
παρατηρήσεις. Η εξήγηση που δόθηκε ως τώρα για τα λογοκριμένα δεδομένα αναφέρεται
στα εκ της δεξιάς πλευράς λογοκριμένα δεδομένα. Δηλαδή, αν θεωρηθεί το διάστημα
χρόνου μεταξύ της αρχής των παρατηρήσεων και της χρονικής στιγμής που συμβαίνει το
γεγονός, δεν υπάρχει γνώση του δεξιού άκρου αυτού το διαστήματος χρόνου. Με παρόμοιο
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τρόπο, μπορεί να υπάρξουν λογοκριμένα δεδομένα και εκ της αριστερής πλευράς. Δηλαδή,
δεδομένα για τα οποία δε γνωρίζουμε τη χρονική στιγμή που άρχισε το χρονικό διάστημα
που θέλουμε να μετρήσουμε. Επίσης, μπορεί να υπάρξει και λογοκριμένα διάστημα
επιβίωσης, όταν ο αληθινός χρόνος επιβίωσης βρίσκεται ανάμεσα σε δύο γνωστές τιμές
χρόνου, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιο ακριβώς σημείο ανάμεσά τους. Συνήθως βέβαια τα
δεδομένα της ανάλυσης επιβίωσης είναι μόνο εκ των δεξιών λογοκριμένα. (Kleinbaum &
Klein, 2012)

Διάγραμμα 2-1 Διαγραμματική απεικόνιση παρατηρήσεων με εμφάνιση του εξεταζόμενου γεγονότος και
λογοκριμένων παρατηρήσεων (Kleinbaum & Klein, 2012)

Οι δύο αυτές μεταβλητές, δηλαδή ο χρόνος επιβίωσης και κατά πόσον η παρατήρηση είναι
λογοκριμένων ή όχι αποτελούν τις δύο πρωταρχικές μεταβλητές κάθε ανάλυσης επιβίωσης.
Ο χρόνος επιβίωσης μπορεί να πάρει οποιεσδήποτε μη αρνητικές τιμές και συμβολίζεται
στην ανάλυση επιβίωσης με Τ. Το αν μία παρατήρηση είναι λογοκριμένη (censored) ή όχι
συμβολίζεται στην ανάλυση με μία δυαδική μεταβλητή, που συνήθως συμβολίζεται με το
γράμμα d, και παίρνει την τιμή 1 αν η παρατήρηση αφορά συντελεσμένο γεγονός ή την τιμή
0 αν η παρατήρηση είναι λογοκριμένη. (Kleinbaum & Klein, 2012)
Υπάρχουν τρεις υποθέσεις σχετικά με τα λογοκριμένα δεδομένα που τις περισσότερες
φορές είναι σημαντικό να τηρούνται σε μία ανάλυση επιβίωσης (Kleinbaum & Klein, 2012):
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1. Ανεξάρτητη κάλυψη των παρατηρήσεων: Πρακτικά αυτή η υπόθεση πληρείται, αν
μπορεί να ειπωθεί ότι ανάμεσα σε όλες τις παρατηρήσεις μιας υποομάδας, οι
λογοκριμένες παρατηρήσεις είναι τυχαίες. Δηλαδή, πρέπει να μπορούμε να
υποθέσουμε ότι όλα τα μέλη μίας υποομάδας, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
ελέγχου (δηλαδή ίδιες τιμές στις ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν την
επιβίωση), είχαν τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από το αν είναι
λογοκριμένες παρατηρήσεις ή παρατηρήσεις γεγονότων.
2. Μη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από την κάλυψη των παρατηρήσεων: Αυτή
η υπόθεση πληρείται όταν η κατανομή των χρόνων επιβίωσης (T) των
παρατηρήσεων στις οποίες συμβαίνει το γεγονός, δεν παρέχουν πληροφορίες για
την κατανομή των παρατηρήσεων στις οποίες δε συμβαίνει το γεγονός.
3. Τυχαία κάλυψη παρατηρήσεων: Η υπόθεση ότι όλες οι παρατηρήσεις που
καλύπτονται σε χρόνο t πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των υπόλοιπων
παρατηρήσεων που παραμένουν σε κίνδυνο σε χρόνο t. Δηλαδή, η πιθανότητα
επιβίωσης των παρατηρήσεων που καλύπτονται είναι ίδια με εκείνη των
παρατηρήσεων που παραμένουν σε κίνδυνο.
Βέβαια η αξιοποίηση καλυμμένων δεδομένων δεν είναι το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα
της ανάλυσης επιβίωσης έναντι άλλων αναλύσεων, όπως είναι η γραμμική παλινδρόμηση.
Χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, τα περισσότερα δεδομένα χρόνου δεν είναι κανονικά
κατανεμημένα, αλλά χαρακτηρίζονται από λοξότητα στην κατανομή τους. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα λοξότητας δεδομένων χρόνου φαίνεται στο διάγραμμα 2-2. Η λοξότητα της
κατανομής των δεδομένων καθιστά δύσκολη την ανάλυσή τους με συνήθεις μεθόδους
παλινδρόμησης, καθώς συνήθως απαιτούν κανονική κατανομή τους. Αντιθέτως, η ανάλυση
επιβίωσης είναι κατάλληλη για ανάλυση δεδομένων χρόνου, με λοξότητα στην κατανομή
χρόνων. (Matthews)

Διάγραμμα 2-2 Ιστόγραμμα μίας τυπικής κατανομής χρόνων επιβίωσης με χαρακτηριστική λοξότητα (Matthews)
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Δύο έννοιες που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση επιβίωσης είναι αυτές
της επιβίωσης και του κινδύνου. Αυτές εκφράζονται στην ανάλυση μέσω της συνάρτησης
επιβίωσης που συμβολίζεται με S(t) και της συνάρτησης κινδύνου που συμβολίζεται με h(t).
Η συνάρτηση επιβίωσης S(t) ορίζεται ως η πιθανότητα επιβίωσης ενός ατόμου πέραν της
χρονικής στιγμής t. (Φωκιανός & Χαραλάμπους, 2010)

S(t) = P(T > t)

(1)

Η συνάρτηση (1) δίνει την πιθανότητα ο τυχαίος χρόνος Τ να ξεπεράσει την τιμή του
καθορισμένου χρόνου t. Οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την ανάλυση
επιβίωσης.
Σε καθαρά θεωρητική βάση, η συνάρτηση επιβίωσης είναι μία ομαλή καμπύλη με
φθίνουσα πορεία (όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2-3) και η τιμή της συνάρτησης επιβίωσης
για t=0 είναι πάντα ίση με 0, καθώς για καμία παρατήρηση δεν έχει συντελεστεί το γεγονός.
Επίσης, η τιμή της συνάρτησης επιβίωσης για t=∞ είναι ίση με 1, καθώς για θεωρητικά
άπειρο χρόνο καμία παρατήρηση δε θα επιβίωνε. Στην πράξη βέβαια, τις περισσότερες
φορές, η συνάρτηση επιβίωσης δεν είναι ομαλή αλλά αποτελείται σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό από «σκαλοπάτια» ανάλογα με τον αριθμό των διακριτών τιμών του
χρόνου επιβίωσης που έχουν οι παρατηρήσεις μας (όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2-3).
Επίσης στην πράξη, μπορεί μία ή παραπάνω παρατηρήσεις να έχουν εμφάνιση του
γεγονότος σε χρόνο 0 ή πολύ κοντά στο 0, όπως και για κάποιες άλλες παρατηρήσεις να μην
έχουμε ποτέ εμφάνιση του γεγονότος.

Διάγραμμα 2-3 Θεωρητική και πραγματική μορφή συνάρτησης επιβίωσης (Kleinbaum & Klein, 2012)

Συμπληρωματική της συνάρτησης επιβίωσης είναι η συσσωρευτική συνάρτηση κατανομής
F(t) = 1- S(t), η οποία ορίζεται ως η πιθανότητα επιβίωσης ενός ατόμου μέχρι και την
χρονική στιγμή t. (Donev & Hoffman, 2017)
𝑡

F(t) = ∫𝑜 𝑓 (𝑠)𝑑𝑑 = P(T≤t)

(2)
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Η συνάρτηση κινδύνου h(t), ορίζεται ως η πιθανότητα αποβίωσης σε εφαρμογές ιατρικής (ή
η πιθανότητα πραγματοποίησης του γεγονότος όπως αυτό έχει οριστεί) τη χρονική στιγμή t,
δεδομένου ότι το άτομο έχει επιβιώσει μέχρι τη χρονική στιγμή t. H έννοια της συνάρτησης
επιβίωσης είναι η ποσοτικοποίηση της πιθανότητας να συμβεί το εξεταζόμενο γεγονός για
κάθε τιμή t. (Φωκιανός & Χαραλάμπους, 2010) Στο διάγραμμα 2-4 φαίνονται ενδεικτικές
μορφές των τριών εξισώσεων που παρουσιάστηκαν, καθώς και οι μεταξύ τους συσχετίσεις.
Ένα πλεονέκτημα της εποπτικής απεικόνισης δεδομένων επιβίωσης μέσω των συναρτήσεων
αυτών είναι η γρήγορη και ποιοτική αναπαράσταση της πραγματικότητας, αλλά και εύκολη
σύγκριση μεταξύ διαφορετικών υποομάδων των δεδομένων.

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + 𝑠|𝑇 ≥ 𝑡
𝑠
𝑠 →0

ℎ(𝑡) = 𝑙𝑙𝑙

(3)

Διάγραμμα 2-4 Ενδεικτικές μορφές συνάρτησης επιβίωσης S(t), συσσωρευτικής συνάρτησης κατανομής F(t) και
συνάρτησης κινδύνου h(t) (Donev & Hoffman, 2017)

Επίσης ο υπολογισμός της παραμετρικής πιθανοφάνειας είναι άλλη μία απαραίτητη
διαδικασία για την κατανόηση των μαθηματικών διεργασιών της ανάλυσης επιβίωσης,
αλλά και τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η εξίσωση της στατιστικής
πιθανοφάνειας L είναι συνάρτηση των δεδομένων, αγνώστων παραμέτρων και της
πυκνότητας πιθανοτήτων της υποθετικής κατανομής. Για παρατηρήσεις λογοκριμένες εκ
των δεξιών, στις οποίες το γεγονός συμβαίνει μετά το χρονικό διάστημα των παρατηρήσεων
t, η κατανομή της πιθανοφάνειας δίνεται από τη συνάρτηση επιβίωσης S(t). Οι
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παρατηρήσεις λογοκριμένες εκ των αριστερών συμπεριλαμβάνονται στην L, κάνοντας
χρήση της συσσωρευτικής συνάρτησης κατανομής F(t). Για δεδομένα με λογοκριμένο
διάστημα επιβίωσης, η πιθανοφάνεια είναι η διαφορά μεταξύ της συνάρτησης επιβίωσης
που υπολογίζεται στην αρχή και στο τέλος του διαστήματος. Η συνολική πιθανοφάνεια
είναι αποτέλεσμα n ξεχωριστών πιθανοφανειών, αν δεχτούμε ότι οι επιμέρους
πιθανοφάνειες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή υπολογισμού της
στατιστικής πιθανοφάνειας φαίνεται σχηματικά και εποπτικά και στο διάγραμμα 2-5.
(Donev & Hoffman, 2017)

Διάγραμμα 2-5 Διαγραμματική απεικόνιση της πιθανοφάνειας και εξισώσεις υπολογισμού της (Donev & Hoffman,
2017)
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2.2 Μέθοδος Στατιστικής Επεξεργασίας Kaplan – Meier
Η μέθοδος στατιστικής επεξεργασίας Kaplan – Meier είναι μία μη παραμετρική μέθοδος
εκτίμησης δεδομένων επιβίωσης και δεν απαιτεί καμία υπόθεση για τη μορφή της
κατανομής των δεδομένων. Η μέθοδος ονομάστηκε έτσι από τους Edward L. Kaplan και Paul
Meier, που κατέθεσαν παρόμοια συγγράμματα στο Journal of American Statistical Science
το 1958, με αποτέλεσμα να εκδώσουν τελικά ένα από κοινού. (Kaplan & Meier, 1958) Η
μέθοδος Kaplan - Meier είναι μία πολύ δημοφιλής μέθοδος στατιστικής επεξεργασίας και
μάλλον η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη. Ένα από τα μειονεκτήματά της είναι η αδυναμία
της να κάνει χρήση δεδομένων που είναι αριστερά λογοκριμένα ή δεδομένων με
λογοκριμένα διαστήματα. Επίσης, δε δίνει τη δυνατότητα προβλέψεων της πιθανότητας
επιβίωσης εκτός του εύρους του δείγματος δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Η μέθοδος
αυτή κάνει χρήση των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου στρωματοποιώντας τες και
συγκρίνοντας τις συναρτήσεις επιβίωσης μεταξύ δύο διαφορετικών υποομάδων. (Donev &
Hoffman, 2017) Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός διαγράμματος δύο ομάδων
δεδομένων που δημιουργήθηκε με τη μέθοδο Kaplan – Meier φαίνεται στο διάγραμμα 2-6.
Σε αυτό φαίνονται δύο διαφορετικές υποομάδες ενός συνόλου δεδομένων, οι οποίες έχουν
εμφανώς διαφορετική κατανομή των πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο. Πιο
συγκεκριμένα, για την ίδια χρονική στιγμή η καμπύλη που βρίσκεται στο πάνω μέρος του
διαγράμματος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης πέραν αυτής της χρονικής στιγμής.
(Kleinbaum & Klein, 2012)
O εκτιμητής Kaplan – Meier δίνεται από την γενική μορφή:
𝑓−1

𝑆̂�𝑡(𝑓−1) � = � 𝑃�𝑟(𝑇 > 𝑡(𝑖) |𝑇 ≥ 𝑡(𝑖) ) (4)
𝑖=1

Διάγραμμα 2-6 Παράδειγμα απεικόνισης των συναρτήσεων επιβίωσης δύο ομάδων δεδομένων με τη μέθοδο Kaplan Meier (Kleinbaum & Klein, 2012)
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Ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος αριθμητικός δείκτης της κατανομής των πιθανοτήτων
επιβίωσης, με βάση την ανάλυση Kaplan – Meier, είναι η διάμεσος. Η διάμεσος ορίζεται ως
ο χρόνος κατά τον οποίο η πιθανότητα επιβίωσης ισούται με 50%. Στην περίπτωση που
περισσότερες από τις μισές παρατηρήσεις είναι λογοκριμένα, δεν είναι δυνατός ο
υπολογισμός της διαμέσου, οι καμπύλες επιβίωσης σταματούν πιο πάνω από το όριο του
50% ( δηλαδή άνω του 50% των παρατηρήσεων δεν έχει εμφάνιση του γεγονότος). (Lee &
Wang, 2003)
Μία μέθοδος για την εκτίμηση της ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς των
πιθανοτήτων επιβίωσης μεταξύ δύο υποομάδων των δεδομένων είναι το log – rank test.
Πρόκειται για μία δοκιμή ελαχίστων τετραγώνων, που χρησιμοποιεί ως κριτήριο μία
στατιστική τιμή που αντιπροσωπεύει μία συνολική σύγκριση των δύο κατανομών, κάνοντας
χρήση των παρατηρούμενων έναντι των αναμενόμενων παρατηρήσεων. Δηλαδή, το logrank test παράγει μία τιμή χ2 και μία τιμή p, οι οποίες χρησιμεύουν στον έλεγχο του αν
ισχύει η μηδενική υπόθεση του αν οι δύο κατανομές πιθανοτήτων επιβίωσης ταυτίζονται
μεταξύ τους. Τιμή P κάτω του 0,05 σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση της ταύτισης των δύο
κατανομών απορρίπτεται με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. (Kleinbaum & Klein, 2012)

2.3

Ημι-Παραμετρικό Μοντέλο Αναλογικών Κινδύνων του Cox

Μία άλλη, εξίσου δημοφιλής, μέθοδος ανάλυσης επιβίωσης είναι η κατασκευή του ημι –
παραμετρικού μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox. (Cox proportional hazard model).
To μοντέλο αυτό δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μελέτης της επίδραση των μεταβλητών
ελέγχου (ανεξάρτητων μεταβλητών), χωρίς να είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός της
βασικής εξίσωσης κινδύνου. Η λογική λειτουργίας του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του
Cox είναι ότι κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει, μέσω ενός πολλαπλασιαστή ( ο οποίος
παραμένει σταθερός με το χρόνο), τον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος. Δηλαδή, ο λόγος
του κινδύνου εμφάνισης του γεγονότος για δύο διαφορετικές τιμές μίας μεταβλητής
ελέγχου είναι σταθερός και όχι συνάρτηση του χρόνου. Πέρα από τη διερεύνηση της
ταυτόχρονης επίδρασης πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών στην πιθανότητα επιβίωσης, το
μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox δε διαφέρει σε τίποτα από τη μη παραμετρική
μέθοδο ανάλυσης Kaplan – Meier. Στην περίπτωση μη χρήσης πολλών μεταβλητών
ταυτόχρονα, οι δύο μέθοδοι είναι πρακτικά ταυτόσημες. (Donev & Hoffman, 2017) Η
εξίσωση του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox δίνεται παρακάτω:
𝑝

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0 (𝑡)𝑒 ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖

(5)

Στην εξίσωση αυτή το Χ αντιπροσωπεύει το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών, που
επηρεάζουν το βαθμό επικινδυνότητας. Το ℎ0 (𝑡) είναι η βασική εξίσωση κινδύνου, δηλαδή
η εξίσωση του κινδύνου με βάση το χρόνο t χωρίς στον υπολογισμό αυτόν να
συμπεριλαμβάνονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές X. Με παρόμοιο τρόπο η υπόλοιπη
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𝑝

εξίσωση ( 𝑒 ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖 ) δεν περιέχει το χρόνο t. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το σύνολο
των ανεξάρτητων μεταβλητών X είναι σταθερές με το χρόνο. Μία ειδική μορφή του
μοντέλου του Cox, το εκτεταμένο μοντέλο του Cox, μπορεί να συμπεριλάβει μεταβλητές οι
οποίες δεν είναι κατ’ ανάγκη σταθερές με το χρόνο. (Kleinbaum & Klein, 2012)
Για να είναι δυνατή η εκτίμηση του β στο μοντέλο δημιουργήθηκε η συνάρτηση μερικής
πιθανοφάνειας (συνάρτηση (6)) από τον Cox. (Cox, 1972)

𝐿 (𝛽 ) =

𝑒
∏𝑘𝑗=1
∑

𝛽′𝑥(𝑗)

𝑖∈𝑅𝑗 𝑒

𝛽′𝑥𝑖

(6)

Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται στην περίπτωση της μη ύπαρξης ισότιμών
παρατηρήσεων στα δεδομένα, δηλαδή στην περίπτωση που κάθε χρόνος εμφανίζεται μόνο
μία φορά. (Ζαρογιάννη, 2013)
Είναι σημαντικό να αναφερθεί, σε αυτό το σημείο, πως στην ανάλυση επιβίωσης, όπως και
στις περισσότερες κατηγορίες πολυπαραμετρικών αναλύσεων, γίνεται η υπόθεση ότι, με
εξαίρεση τους παράγοντες των οποίων η συμβολή αναγνωρίζεται, υπάρχει σχετική
ομοιογένεια μεταξύ των παρατηρήσεων, δηλαδή ότι η συμβολή τρίτων παραγόντων δε
συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην επιβίωση ή μη επιβίωση όπως και στον χρόνο στον
οποίο συντελείται. (Clark, Bradburn, Love, & Altman, 2003)
Έχει ήδη αναφερθεί πως το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox χρησιμοποιείται
ευρύτατα στην ανάλυση επιβίωσης. Ένας από τους λόγους για αυτό, είναι ότι, παρά το ότι
δεν υπολογίζεται η βασική εξίσωση κινδύνου ℎ0 (𝑡), μπορούν να εξαχθούν πολύ ποιοτικοί
συντελεστές αναλογίας κινδύνου και προσαρμοσμένες καμπύλες επιβίωσης, καθώς
πρόκειται για ένα συμπαγές μοντέλο με μεγάλη προσαρμοστικότητα. (Kleinbaum & Klein,
2012)
Μέσω του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox μπορούν να παραχθούν καμπύλες
επιβίωσης, προσαρμοσμένες στο σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών που επιθυμούμε.
Σε αντίθεση με τις καμπύλες επιβίωσης που παράγονται μέσω της μεθόδου ανάλυσης
επιβίωσης Kaplan – Meier, οι οποίες είτε παράγονται για το σύνολο του χρόνου είτε
παράγονται για μία ανεξάρτητη μεταβλητή, κάνοντας χρήση του μοντέλου του Cox έχουμε
τη δυνατότητα να διαλέξουμε μεταξύ εκείνων των μεταβλητών που έχουμε διαπιστώσει ότι
έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση. (Kleinbaum & Klein, 2012)
Κατά τους υπολογισμούς που απαιτούνται για τον υπολογισμό του μοντέλου αναλογικών
κινδύνων του Cox υπάρχει η πιθανότητα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ύπαρξης
ισότιμων παρατηρήσεων στα δεδομένα. Για την αντιμετώπιση αυτών των ισότιμων
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

32

Θεωρητική Επισκόπηση Ανάλυσης Επιβίωσης
παρατηρήσεων μπορεί να γίνει η χρήση δύο μεθόδων: (Ζαρογιάννη, 2013) (Efron & Morris,
1975)
• Της πιθανοφάνειας του Breslow, η οποία είναι ο απλούστερος τύπος υπολογισμού
της μερικής πιθανοφάνειας και αντιμετώπισης της ύπαρξης ισότιμων
παρατηρήσεων.
• Της πιθανοφάνειας του Efron, που είναι ένας πιο ακριβής τρόπος υπολογισμού της
μερικής πιθανοφάνειας και αντιμετώπισης των ισότιμων παρατηρήσεων, αν και
απαιτείται περισσότερος χρόνος για τον υπολογισμό της σε σχέση με την
πιθανοφάνεια του Breslow.
Τα περισσότερα προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας κάνουν χρήση της πιθανοφάνειας
του Breslow.
Για τον έλεγχο της στατιστικής επάρκειας ενός μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox και
την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης του να είναι όλοι οι συντελεστές παλινδρόμησης β
του μοντέλου να είναι 0 χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγω τρεις έλεγχοι υποθέσεων:
• Έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας (Likelihood ratio test)
• Έλεγχος Walld
• Score test
Οι τρεις αυτοί έλεγχοι είναι πολλές φορές πρακτικά ισοδύναμοι μεταξύ τους, αλλά μπορεί
να υπάρχουν αξιόλογες διαφορές σε μικρά δείγματα, οπότε και ο έλεγχος λόγου
πιθανοφάνειας θεωρείται ο πιο έγκυρος. (Ζαρογιάννη, 2013)
Το αναλογικό μοντέλο κινδύνων του Cox έχει ως βάση του την υπόθεση ότι οι συντελεστές
αναλογίας κινδύνου είναι σταθεροί με το χρόνο. Αυτό αντιστοίχως σημαίνει ότι οι
συντελεστές αναλογίας κινδύνου δύο διαφορετικών ανεξάρτητων μεταβλητών είναι
αναλογικοί μεταξύ τους, όπως φαίνεται και στην εξίσωση που ακολουθεί. (Kleinbaum &
Klein, 2012)

ℎ(𝑡,𝑋 ∗ )
ℎ(𝑡,𝑋)

=θ (7)

Για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης υπάρχουν διάφοροι έλεγχοι που μπορούν να
διεξαχθούν (Kleinbaum & Klein, 2012):
• Γραφικός έλεγχος με τη σύγκριση μεταξύ των log(-log) των διαγραμμάτων πιθανοτήτων
επιβίωσης διαφορετικών ανεξάρτητων μεταβλητών μεταξύ τους. Για να ισχύει η
υπόθεση αναλογικών κινδύνων θα πρέπει τα δύο διαγράμματα να είναι παράλληλα
μεταξύ τους.
• Γραφικός έλεγχος μεταξύ αναμενόμενων γραφημάτων πιθανοτήτων επιβίωσης, όπως
υπολογίστηκαν με τη μέθοδο Kaplan – Meier και του διαγράμματος επιβίωσης που
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•

•

παράγεται μέσω του μοντέλου του Cox. Προφανώς αν οι δύο γραφικές παραστάσεις
είναι πολύ κοντά μεταξύ τους πληρείται η υπόθεση αναλογικού κινδύνου και το
μοντέλο προβλέπει αποτελέσματα πολύ κοντά σε αυτά των πραγματικών δεδομένων.
Σχεδιασμός Schoenfeld Residuals για κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές και
έλεγχος για την τυχαιότητα των αποτελεσμάτων. Τα Schoenfel Residuals μπορούν να
θεωρηθούν ως αναπαράσταση των παρατηρούμενων μείον των αναμενόμενων τιμών
των ανεξάρτητων μεταβλητών για κάθε χρόνο αστοχίας (εμφάνισης του γεγονότος).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο αν τα residuals εμφανίζουν μία ασυστηματική τυχαιότητα για
κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή γίνεται δυνατό να γίνει αποδεκτή η υπόθεση των
αναλογικών κινδύνων. (Menard, Handbook of Longitudinal Research: Design,
Measurement, and Analysis, 2007)
Έλεγχος goodness – of – fit με τον υπολογισμό μίας τιμής p για τον έλεγχο της τήρησης
της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων. Ενώ αυτή η μέθοδος αποτελεί τον πιο ξεκάθαρο
και αδιάλλακτο τρόπο για τον έλεγχο της τήρησης της υπόθεσης των αναλογικών
κινδύνων, οι γραφικές μέθοδοι μπορούν να μας παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο που πληρούνται ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
μοντέλου.

Μία μέθοδος αντιμετώπισης της περίπτωσης που δεν πληρείται η υπόθεση αναλογικών
κινδύνων είναι η δημιουργία ενός στρωματοποιημένου μοντέλου του Cox. Αυτό γίνεται με
τη στρωματοποίηση των δεδομένων με βάση τις ανεξάρτητες μεταβλητές, που δεν πληρούν
την υπόθεση αναλογικών κινδύνων. Ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές καθ’ αυτές δεν
συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο, επιδρούν σε αυτό μέσω της στρωματοποίησης των
υπολοίπων δεδομένων με βάση αυτές. Μία άλλη μέθοδος αντιμετώπισης της περίπτωσης
που δεν πληρείται η υπόθεση των αναλογικών κινδύνων, είναι να συμπεριληφθεί μία
αλληλεπίδραση της μεταβλητής, που δεν πληροί τις υποθέσεις αναλογικών κινδύνων, με το
χρόνο, είτε να υπολογιστούν διαφορετικές τιμές της μεταβλητής για διαφορετικά χρονικά
διαστήματα του εξεταζόμενου χρόνου επιβίωσης. Η τελευταία λύση επεκτείνει την αρχική
λειτουργικότητα του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox και ονομάζεται εκτεταμένο
μοντέλο του Cox. (Kleinbaum & Klein, 2012)
Μία άλλη υπόθεση, που είναι σημαντικό να πληρείται για την κατασκευή ενός μοντέλου
αναλογικών κινδύνων του Cox, είναι αυτή της γραμμικότητας των συνεχών ανεξάρτητων
μεταβλητών στην επίδρασή τους στον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος. Κατά πόσον η
προϋπόθεση αυτή πληρείται μπορεί να εξεταστεί με τη σχεδίαση Martingale residuals με τις
ανεξάρτητες μεταβλητές και έλεγχος του διαγράμματος για μη γραμμικότητα ή γενικότερα
για να αποκαλυφθεί η συναρτησιακή μορφή των συνεχών μεταβλητών. (Φωκιανός &
Χαραλάμπους, 2010) (Gillespie, 2006) Για να αντιμετωπιστεί η περίπτωση μη τήρησης αυτής
της προϋπόθεσης δύναται είτε να γίνει διαχωρισμός της συνεχούς μεταβλητής σε
κατηγορίες, στην περίπτωση που κρίνεται ότι οι κατηγορίες αυτές μπορούν να επεξηγήσουν
επαρκώς την επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής στο χρόνο επιβίωσης, είτε να
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μετασχηματιστεί η ανεξάρτητη μεταβλητή, πολυωνυμικά ή και με άλλο τρόπο. (Sauerbrei &
Royston, 2010) (Φωκιανός & Χαραλάμπους, 2010)
Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι καθώς στην ανάλυση επιβίωσης
συμπεριλαμβάνονται και οι λογοκριμένες παρατηρήσεις, ο όρος residuals δεν έχει ακριβώς
την ίδια έννοια με την αντίστοιχη της γραμμικής παλινδρόμησης ή άλλων μορφών
ανάλυσης, αλλά είναι πιο περίπλοκες εκφράσεις, που επιτελούν τον ίδιο περίπου σκοπό.
Για το κατά πόσον το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, που κατασκευάστηκε
δυνατότητες πρόβλεψης του παρατηρούμενου γεγονότος (το goodnes of fit του μοντέλου,
όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως διεθνώς) μπορεί να γίνει με τη σχεδίαση
των Cox – Snell Residuals και στην περίπτωση που το μοντέλο που κατασκευάστηκε
περιγράφει επαρκώς τα δεδομένα, τα residuals θα είναι τοποθετημένα πάνω σε ευθεία
γραμμή με κλίση ίση με 1. (Chen, 2012)
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα σχεδίασης deviance residulas, με βάση τα οποία μπορεί να
επαληθευτεί η ύπαρξη απομακρυσμένων από τις προβλέψεις παρατηρήσεων για τις οποίες
το γεγονός εμφανίζεται νωρίτερα ή αργότερα από το αναμενόμενο. Οι παρατηρήσεις που
εμφανίζονται ως αρνητικά deviance residuals με σχετικά μεγάλες απόλυτες τιμές σημαίνουν
ότι το γεγονός εμφανίστηκε αργότερα από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, βάσει του
μοντέλου. Οι παρατηρήσεις που εμφανίζονται ως θετικά deviance residuals με σχετικά
μεγάλες τιμές σημαίνουν ότι ένα γεγονός εμφανίστηκε νωρίτερα σε σχέση με το
αναμενόμενο, βάσει του μοντέλου. Ενδιαφέρει η ύπαρξη μίας σχετικής συμμετρίας των
residuals εκατέρωθεν του μηδενός. (Gillespie, 2006) Βάσει παρατηρήσεων που έγιναν από
των γράφοντα κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας, η ύπαρξη μικρού αριθμού παρατηρήσεων
με τυπική απόκλιση εκτός του ±2.5 θεωρείται αποδεκτή.
Όπως και σε άλλες μορφές μοντέλων είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στον έλεγχο
πιθανώς αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίες αν
χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι στο μοντέλο, πιθανώς θα οδηγήσουν σε καλύτερα
αποτελέσματα σε σχέση με τη χρήση μη αλληλεπιδρώντων μεταβλητών. Η αλληλεπίδραση
πρέπει να ελέγχεται και στην περίπτωση στρωματοποιημένων μοντέλων του Cox.

2.4 Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης
Στην παραμετρική ανάλυση επιβίωσης οι συναρτήσεις επιβίωσης και κινδύνου είναι
πλήρως ορισμένες ομαλές κατανομές, κάτι που διευκολύνει μελλοντικές διεργασίες πάνω
στο μοντέλο. Κατανομές που συνήθως χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των εξισώσεων
αυτών είναι οι Weibull, η log-logistic, λογαριθμοκανονική (lognormal) η γενικευμένη γάμμα
κατανομή. Η εξίσωση που προσδιορίζεται με βάση αυτές τις κατανομές είναι η εξίσωση
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πυκνότητας πιθανοτήτων (f(t)), με βάση την οποία μπορούν να ορισθούν και οι
συναρτήσεις επιβίωσης S(t) και κινδύνου h(t). (Kleinbaum & Klein, 2012) (Donev & Hoffman,
2017)
Σε αντίθεση με το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, το οποίο όπως αναφέρθηκε
απαιτεί την υπόθεση αναλογικών κινδύνων και υπολογίζει συντελεστές – πολλαπλασιαστές
της επικινδυνότητας, τα παραμετρικά μοντέλα είναι κυρίως μοντέλα επιταχυνόμενου
χρόνου αστοχίας (Accelerated Failure Time – AFT models). Κάποιες από τις κατανομές
μπορεί να έχουν και τη μορφή μοντέλων αναλογικών κινδύνων αλλά τις περισσότερες
φορές πρόκειται για μοντέλα επιταχυνόμενου χρόνου αστοχίας. Ο συντελεστής
επιτάχυνσης (γ), που παράγεται από τα μοντέλα αυτά, ποσοτικοποιεί την επέκταση ή τον
περιορισμό του χρόνου στην εξίσωση επιβίωσης. Κατά παρόμοιο τρόπο με τα μοντέλο του
Cox, αν S1(t) και S2(t) είναι οι συναρτήσεις επιβίωσης για δύο υποομάδες 1 και 2, τότε η
υπόθεση επιταχυνόμενου χρόνου αστοχίας μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

S2(t) = S1(γt)

(8)

Ενδεικτικά, για τις κατανομές των παραμετρικών μοντέλων μπορούν να αναφερθούν τα
εξής:
Εκθετική Κατανομή: Πρόκειται για μία ειδική κατανομή της κατανομής Weibull, για την
οποία η εξίσωση κινδύνου είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Weibull Κατανομή: Πρόκειται για μία κατανομή με το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι αν
ισχύει η υπόθεση αναλογικών κινδύνων, τότε ισχύει και η υπόθεση επιταχυνόμενου χρόνου
αστοχίας.
Log – Logistic Κατανομή: Δεν μπορεί να ικανοποιεί την υπόθεση αναλογικών κινδύνων. Αν η
υπόθεση επιταχυνόμενου χρόνου αστοχίας ισχύει για την κατανομή αυτή, τότε ισχύει η
υπόθεση αναλογικών πιθανοτήτων.
Ένας τρόπος ελέγχου της καταλληλότητας του εκθετικού μοντέλου, του μοντέλου Weibull
και του log-logistic μοντέλου είναι η παραγωγή του διαγράμματος επιβίωσης Kaplan –
Meier για μία ανεξάρτητη μεταβλητή με άξονα χ το log του χρόνου και έλεγχος αυτού του
διαγράμματος για συγγραμικότητα. Παράδειγμα αυτού το ελέγχου φαίνεται στο διάγραμμα
2-7.
Μία παρατήρηση που είναι σημαντικό να γίνει σε αυτό το σημείο είναι η διαφορά στην
κατανόηση των αποτελεσμάτων που παράγουν τα μοντέλα αναλογικού κινδύνου σε σχέση
με τα μοντέλα επιταχυνόμενου χρόνου αστοχίας. Οι συντελεστές που παράγονται για τα
μοντέλα αναλογικού κινδύνου είναι πολλαπλασιαστές του βαθμού επικινδυνότητας,
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δηλαδή βλέποντας ένα θετικό συντελεστή, γίνεται αντιληπτό ότι είναι περισσότερο πιθανό
να έχουμε εμφάνιση του γεγονότος. Αντιθέτως, οι συντελεστές των μοντέλων
επιταχυνόμενου χρόνου αστοχίας, επεκτείνουν το χρόνο του διαγράμματος επιβίωσης,
δηλαδή ένας θετικός συντελεστής μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος.

Διάγραμμα 2-7 Έλεγχος συγγραμικότητας για τον έλεγχο της καταλληλότητας του μοντέλου Weibull και του LogLogistic μοντέλου (Kleinbaum & Klein, 2012)

2.5 Επισκόπηση Θεωρίας Ανάλυσης Επιβίωσης
Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης στα μοντέλα επιβίωσης ενός συντελεστή αδυναμίας.
Αυτός ο συντελεστής αντιπροσωπεύει ένα μη παρατηρημένο πολλαπλασιαστή της
συνάρτησης κινδύνου, η προσθήκη του οποίου θα βελτιώσει την ικανότητα του μοντέλου
να εκτιμήσει τα πειραματικά δεδομένα. Ο συντελεστής αδυναμίας έχει δημιουργηθεί ώστε
να αντισταθμίζει παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση, οι οποίοι για διάφορους
λόγους δεν έχουν συμπεριληφθεί στα δεδομένα που εξετάζονται.
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Στο διάγραμμα 2-8 φαίνεται μία σύνοψη των χαρακτηριστικών, των μαθηματικών
εξισώσεων και ενδεικτικών γραφικών απεικονίσεων των διαφόρων μεθόδων ανάλυσης
επιβίωσης.

Διάγραμμα 2-8 Σύνοψη χαρακτηριστικών, μαθηματικών εξισώσεων και ενδεικτικών γραφικών απεικονίσεων των
διαφόρων μεθόδων ανάλυσης επιβίωσης (Donev & Hoffman, 2017)
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3 Παραδείγματα Γενικής Εφαρμογής Μοντέλων Επιβίωσης
3.1 Παράδειγμα Εφαρμογής Μοντέλου Επιβίωσης στην Ιατρική
Η ιατρική και οι βιοϊατρικές επιστήμες είναι ένας κλάδος επιστημών που χρησιμοποιούν
πολύ συχνά ανάλυση επιβίωσης, καθώς είναι μία από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους
για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών θεραπειών, και γενικότερα για τη
μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στο χρόνο επιβίωσης ασθενών. Για την
παροχή ενός ενδεικτικού παραδείγματος χρήσης ανάλυσης επιβίωσης στην ιατρική θα
εξεταστεί μία δημοσίευση η που κάνει χρήση ανάλυσης επιβίωσης με σκοπό τη διαπίστωση
της αποτελεσματικότητας της Σπιρονολακτόνης σε ασθενείς με καρδιακά νοσήματα. (Pitt, et
al., 1999)
Η Αλδοστερόνη είναι μία ορμόνη που έχει σημαντική επίδραση στην παθοφυσιολογία της
καρδιακής ανεπάρκειας. Μία συνηθισμένη γραμμή δράσης για ασθενείς με καρδιακή νόσο
είναι η μείωση της Αλδοστερόνης. Η ταυτόχρονη χρήση αναστολέων (inhibitors) και
αποκλειστών (blockers) της Αλδοστερόνης δεν ενδείκνυται, καθώς μπορεί να προκαλέσει
σοβαρή υπεραλκαλαιμία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη χρήση αποκλειστών
στους ασθενείς και την πιο συχνή χρήση αναστολέων. Καθώς υπήρχαν ενδείξεις μόνο
παροδικής επίδρασης των αναστολέων στην παραγωγή Αλδοστερόνης, διερευνήθηκε η
δυνατότητα χρήσης του αποκλειστή Σπιρονολακτόνη, με χρήση στατιστικής ανάλυσης
επιβίωσης.
Οι ασθενείς που επιλέχθηκαν για αυτή την έρευνα είχαν υποστεί καρδιακή συγκοπή τύπου
IV κατά τους προηγούμενους έξι μήνες, είχαν καρδιακή νόσο τύπου III ή IV κατά τη διάρκεια
της εισαγωγής τους στην έρευνα και η διάγνωσή της καρδιακής συγκοπής τους είχε γίνει
τουλάχιστον 6 βδομάδες πριν την εισαγωγή τους. Επίσης, η καρδιακή νόσος τους έπρεπε να
αντιμετωπίζεται με αναστολέα (ένζυμο μετατροπής αγγειοτενσίνης) και να έχουν κοιλιακό
κλάσμα εξώθησης λιγότερο από 35% τους τελευταίους έξι μήνες (οι φυσιολογικές τιμές
είναι 50% με 75%). Ταυτόχρονα υπήρχαν κριτήρια αποκλεισμού ασθενών από την έρευνα
για κάποιες περιπτώσεις πρότερων καρδιακών ασθενειών.
Συνολικά, στην έρευνα πήραν μέρος 1663 ασθενείς από 195 ιατρικά κέντρα σε 15 χώρες.
Μετά από τυχαία επιλογή σε 841 από αυτούς ανατέθηκε η λήψη εικονικού φαρμάκου
(placebo) ενώ στους άλλους 822 ανατέθηκε η λήψη Σπιρονολακτόνης. Όπως φαίνεται στον
πίνακα 3-1 οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια βασικά χαρακτηριστικά, που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν το αποτέλεσμα της έρευνας, ώστε ο μόνος παράγοντας που θα επηρέαζε την
επιβίωσή τους να είναι η λήψη της Σπιρονολακτόνης ή του Placebo. Κατά τη διάρκεια της
έρευνας 414 ασθενείς (200 στην ομάδα του placebo και 214 στην ομάδα της
Σπιρονολακτόνης, διέκοψαν τη θεραπεία για διάφορους λόγους, όπως λόγω έλλειψης
εμφανούς αποτελεσματικότητάς της, λόγω άλλων δυσχερών παρενεργειών ή και για
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άλλους διαχειριστικούς λόγους. Η θεραπεία διακόπηκε σε ακόμα 19 ασθενείς (11 στην
ομάδα του placebo και 8 στην ομάδα της Σπιρονολακτόνης) λόγω μεταμόσχευσης καρδιάς.
Πίνακας 3-1 Μεταξύ των δύο ομάδων επιλέχθηκε να υπάρχουν κατά το δυνατών παρόμοια βασικά χαρακτηριστικά
που μπορούσαν να επηρεάσουν την έκβαση της έρευνας (Pitt, et al., 1999)

Για τα αποτελέσματα της έρευνας, έγινε χρήση στατιστικής ανάλυσης επιβίωσης. Έγινε
χρήση ανάλυσης Kaplan – Meier για την παραγωγή αθροιστικών καμπυλών επιβίωσης και
για τις δύο ομάδες. Η κύρια σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων έγινε με log - rank test .
Επίσης αναπτύχθηκε ημι-παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, ώστε να
εξετασθεί η επίδραση των άλλων βασικών παραμέτρων στην επίδραση της
Σπιρονολακτόνης.
Συνολικά, στην ομάδα του placebo, καταγράφηκαν 386 θάνατοι ( 46% της ομάδας) και 284
θάνατοι στην ομάδα της Σπιρονολακτόνης (35% της ομάδα), κάτι που σημαίνει 30% μείωση
του ρίσκου θανάτου στην ομάδα της Σπιρονολακτόνης. (0,6 με 0,82 σχετικό ρίσκο θανάτου
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στην ομάδα της Σπιρονολακτόνης με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%). Αυτό φαίνεται και στις
καμπύλες επιβίωσης Kaplan – Meier που παρήχθησαν στο διάγραμμα 3-1. Όπως φαίνεται,
η καμπύλη της ομάδας της Σπιρονολακτόνης είναι μόνιμα πάνω από αυτή της ομάδας του
placebo, πράγμα που δείχνει μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Μάλιστα, η απόσταση μεταξύ των δύο καμπυλών μεγαλώνει, πράγμα που δείχνει
ότι αυτή η διαφορά αυξάνεται όσο περισσότερο διαρκεί η θεραπεία. Ταυτόχρονα,
διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των δύο ομάδων δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε
άλλες τιμές κλινικών εξετάσεων, με εξαίρεση την κρεατίνη και το κάλιο που εμφάνισαν
αυξημένες τιμές στην ομάδα της Σπιρονολακτόνης. Ακόμα και αυτές οι διαφορές όμως, δεν
ήταν κλινικά σημαντικές. Η μόνη διαφορά με αρνητικές επιπτώσεις, στην ομάδα της
Σπιρονολακτόνης, ήταν ένα αυξημένο ποσοστό γυναικομαστίας και πόνων στο στήθος
στους άντρες, πράγμα που οδήγησε και σε αυξημένα ποσοστά αποχωρήσεων από την
ομάδα αυτή. (8% της ομάδας της Σπιρονολακτόνης διέκοψε τη θεραπεία λόγω
ανεπιθύμητων παρενεργειών έναντι 5% της ομάδα του placebo)

Διάγραμμα 3-1 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier στις οποίες είναι εμφανής η διαφορά της πιθανότητας επιβίωσης
μεταξύ των δύο ομάδων (Pitt, και συν., 1999)
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Διαπιστώθηκε ότι, στην ομάδα της Σπιρονολακτόνης, ο κίνδυνος θανάτου ήταν μειωμένος
για όλες τι αιτίες θανάτου, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3-2, που ονομάζεται
διάγραμμα forest. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι η Σπιρονολακτόνη επίσης βελτίωσε τα
συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας των ασθενών και μετά από 2 με 3 μήνες
παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου, αλλά και του κινδύνου εισαγωγής
των παθόντων στο νοσοκομείο. Παρατηρήθηκε συνέχεια αυτών των αποτελεσμάτων
μεταξύ όλων των διαφόρων υποομάδων.
Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή αποτελεί μία τυπική χρήση της ανάλυσης επιβίωσης σε
βιοϊατρικές και ιατρικές επιστήμες, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουν μέσα από
έρευνες με αυστηρά προκαθορισμένες παραμέτρους την επίδραση στο χρόνο και την
πιθανότητα επιβίωσης συγκεκριμένων φαρμάκων ή άλλων μεταβλητών. Στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων, σε ιατρικές εφαρμογές ανάλυσης επιβίωσης γίνεται χρήση του μοντέλου
αναλογικών κινδύνων του Cox, καθώς λόγω της πολύ ξεκάθαρης σχέσης αιτίου και αιτιατού
και της ομοιογένειας στις υπόλοιπες μεταβλητές είναι πιο εύκολο να τηρείται η υπόθεση
των αναλογικών κινδύνων. Για αυτό το λόγο το μοντέλο του Cox δίνει σε αυτές τις
περιπτώσεις πιο ασφαλή αποτελέσματα, χωρίς την ανάγκη εύρεσης της κατανομής των
χρόνων επιβίωσης που έχουν τα παραμετρικά μοντέλα.
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Διάγραμμα 3-2 Σχετικός κίνδυνος θανάτου από όλες τις αιτίες ανά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Όπως
φαίνεται, οι σχετικές πιθανότητες είναι στο σύνολό τους καλύτερες στην ομάδα της Σπιρονολακτόνης. Οι οριζόντιες
γραμμές δείχνουν το επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. (Pitt, et al., 1999)

3.2 Παράδειγμα Εφαρμογής Μοντέλου Επιβίωσης στην Οικολογία
Στον τομέα της οικολογίας, η γνώση των πιθανοτήτων επιβίωσης, του προσδόκιμου ζωής
αλλά και της μέσης διάρκειας της ζωής των φυτών είναι ζωτικής σημασίας για την
κατανόηση της πληθυσμιακής δυναμικής τους και της εξελικτικής τους ικανότητας.
(Silvertown J. , 1991) (Silvertown & Lovett Doust, Introduction to Plant Population Biology,
1993) Παρ’ όλα αυτά όμως η συλλογή τέτοιων κατάλληλων δεδομένων είναι κάτι που
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στον τομέα της δημογραφίας των φυτικών πληθυσμών
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(Harper, 1967) και άρα υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με αυτά. Η
απουσία τέτοιων δεδομένων έχει περιορίσει τη δυνατότητα πρόβλεψης μελλοντικών
πληθυσμών και της κατανόησης της εξέλιξης των πληθυσμών, κάτι που θα μπορούσε να
οδηγήσει και στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
(Silvertown, Franco, & Perez - Ishiwara, 2001) Η ύπαρξη εκτενών εμπειρικών δεδομένων
σχετικά με δημογραφικές παραμέτρους διαφόρων ειδών, και τον τρόπο που αυτές
επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής τους, θα έδινε τη δυνατότητα για επαρκώς βασισμένες
γενικεύσεις και για άλλους πληθυσμούς φυτών.
Βασισμένοι σε εκτενή δεδομένα που άφησαν οι Frederic Clements και John Weaver για τα
λιβάδια των Great Plains της Βόρειας Αμερικής (Clements, 1907); (Weaver & Clements,
1938) οι Lauenroth και Adler (Lauenroth & Adler, 2008) εκτίμησαν τις πιθανότητες
επιβίωσης, το προσδόκιμο ζωής και τη μέση διάρκεια ζωής για 11 από τα συνηθέστερα
γηγενή γρασίδια και 29 από τα συνηθέστερα ανθοφόρα γηγενή πλατύφυλλα της περιοχής.
Η περιοχή της μελέτης χωρίστηκε σε υποπεριοχές, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μία
ξεχωριστή κοινότητα ειδών.
Υπολογίστηκαν, για κάθε είδος, παρατηρούμενες διάρκειες ζωής και εκτιμώμενες καμπύλες
επιβίωσης. Οι δύο αυτές αναλύσεις χρησιμοποίησαν διαφορετικά υποσύνολα των
δεδομένων. Η ανάλυση παρατηρούμενων χρόνων ζωής έκανε χρήση όλων των
παρατηρήσεων, ανεξάρτητα από το αν ήταν παρατηρήσεις που έγιναν κατά το πρώτο ή το
τελευταίο έτος παρατηρήσεων (πράγμα που προκαλεί αβεβαιότητα για τη συνολική
διάρκεια ζωής όταν αυτή εκτείνεται πριν ή μετά από την έναρξη των παρατηρήσεων). Για
αυτό το λόγο, οι παρατηρήσεις για τα είδη με μικρότερη διάρκεια ζωής μπορούν γίνουν
αποδεκτές, με μεγαλύτερη ασφάλεια από εκείνες για είδη με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Για την ανάλυση επιβίωσης χρησιμοποιήθηκε ένα υποσύνολο των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της συνολικής διάρκειας ζωής. Τα φυτά που
πρωτοπαρατηρήθηκαν κατά το πρώτο έτος παρατηρήσεων κάθε υποπεριοχής, όπως και
εκείνα που εμφανίστηκαν μετά από ένα έτος, κατά το οποίο δεν είχαν γίνει μετρήσεις,
αφαιρέθηκαν από την ανάλυση, καθώς ήταν λογοκριμένο το δεξί άκρο της διάρκειας ζωής
τους. Τα παρατηρούμενα φυτά, που ήταν ακόμα ζωντανά, κατά το τελευταίο έτος των
παρατηρήσεων, αντιμετωπίσθηκαν ως λογοκριμένες παρατηρήσεις. Μέσω της R
υπολογίστηκαν οι εκτιμώμενες καμπύλες επιβίωσης Kaplan – Meier του κάθε είδους. Με
βάση αυτές τις καμπύλες δημιουργήθηκαν πλήρεις πίνακες επιβίωσης.
Οι καμπύλες επιβίωσης ταξινομήθηκαν κατά τύπους, ανάλογα με το πώς διακυμαίνεται η
πιθανότητα επιβίωσης με το χρόνο. Οι καμπύλες τύπου Ι χαρακτηρίζονται από μείωση της
πιθανότητας επιβίωσης με την ηλικία, οι καμπύλες τύπου ΙΙ χαρακτηρίζονται από
πιθανότητες επιβίωσης που μένουν σταθερές με την ηλικία, ενώ οι καμπύλες τύπου ΙΙΙ
χαρακτηρίζονται από πιθανότητα επιβίωσης που αυξάνεται με την ηλικία. Για να
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ταξινομηθούν οι καμπύλες επιβίωσης κατά τύπους (Τύπο I, II ή ΙΙΙ) , κάθε καμπύλη
επιβίωσης περιγράφηκε με βάση τον τύπο:
ST = αΤb (1)
Όπου το ST είναι η πιθανότητα επιβίωσης, κατά την ηλικία T, και α και b ελεύθερες
παράμετροι, που αλλάζουν ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Όταν το b είναι ίσο με 1, η
ετήσια πιθανότητα επιβίωσης είναι σταθερή με την ηλικία, κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται
για καμπύλη τύπου ΙΙ. Όταν b > 1, η πιθανότητα επιβίωσης που μειώνεται με την ηλικία,
κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται για καμπύλη τύπου Ι , ενώ όταν b <1, η πιθανότητα
επιβίωσης αυξάνεται με την ηλικία, κάτι που υποδεικνύει καμπύλη τύπου ΙΙΙ. Ο
υπολογισμός της εξίσωσης (1) για την κάθε περίπτωση έγινε με μη γραμμική σταθμισμένη
παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων, όπου η στάθμιση έγινε με βάση το μέγεθος του
δείγματος κάθε ηλικιακής κατηγορίας. Στις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν λιγότερες
από τρεις ηλικίες, ήταν δυνατός ο υπολογισμός της εξίσωσης (1).
Με βάση την πυκνότητά τους και την κάλυψη της βάσης του εδάφους, εκτιμήθηκαν για
κάθε κοινότητα τα δέκα κυρίαρχα ήδη φυτών, ώστε να συμπεριληφθούν στα τελικά
δημογραφικά αποτελέσματα.
Η επιβίωση, κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών ζωής, ήταν σχετικά χαμηλή για όλα τα είδη.
Μετά τον πρώτο χρόνο η επιβίωση (δηλαδή η επιβίωση μεταξύ των χρονικών στιγμών 1 και
2 σε χρόνια ) για τα γρασίδια κυμαινόταν από 0.304 ως 0.604, με μέσο όρο 0.441. Για τα
ανθοφόρα πλατύφυλλα η επιβίωση για τον πρώτο χρόνο κυμαίνεται μεταξύ 0.106 και 0.487
με μέσο όρο 0.302. Τόσο μικρή επιβίωση στην αρχή της ζωής των φυτών συνεπάγεται και
μειωμένο προσδόκιμο ζωής κατά την ηλικία του ενός έτους. Το προσδόκιμο ζωής, στο ένα
έτος ζωής, κυμαίνεται από 0.62 μέχρι 2.47 έτη για τα ανθοφόρα πλατύφυλλα και από 1.03
έτη μέχρι 6.53 έτη για τα γρασίδια. Τα γραφήματα προσδόκιμου ζωής, με βάση την ηλικία,
ήταν παραβολικά για όλα τα είδη εκτός από τρία από γρασίδια με τις μικρότερες μέσες
διάρκειες ζωής. Υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ηλικιών των φυτών όταν είχαν
μέγιστο προσδόκιμο ζωής και της επιβίωσης κατά τον πρώτο χρόνο, τόσο για το σύνολο των
παρατηρήσεων όσο και για τα πλατύφυλλα ανθοφόρα αλλά όχι μόνο για τα γρασίδια.
Η ανάλυση της συσχέτισης του λογαρίθμου της επιβίωσης με την ηλικία έδειξε ότι όλα τα
είδη φυτών είχαν καμπύλες επιβίωσης τύπου ΙΙΙ, πράγμα που σημαίνει ότι η πιθανότητα
επιβίωσης των ειδών αυτών αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Δηλαδή, τα
μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας είναι χαρακτηριστικό των μικρότερων ηλικιακών
κατηγοριών. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τον αριθμητικό ορισμό των ειδών των
καμπυλών, που δόθηκε παραπάνω, κάποιες από τις καμπύλες είχαν εκθέτη b που ήταν
αρκετά κοντά στο 1, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι καμπύλες είναι
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πρακτικά πιο κοντά σε καμπύλες τύπου ΙΙ. Ενδεικτικές καμπύλες επιβίωσης για τρία είδη
πλατύφυλλων ανθοφόρων και τρία είδη γρασιδιών φαίνονται στο διάγραμμα 3-3.

Διάγραμμα 3-3 Καμπύλες επιβίωσης για τρία είδη πλατύφυλλων ανθοφόρων και τρία είδη γρασιδιών (Lauenroth &
Adler, 2008)

Από αυτά, το γρασίδι Sc. Scoparium και το πλατύφυλλο Arenaria stricta φαίνεται, πιο
ξεκάθαρα, ότι αντιπροσωπεύουν καμπύλες τύπου ΙΙΙ. Οι εκθέτες b τους ήταν 0.261 και
0.349 αντίστοιχα. Τo μεγάλης διάρκειας ζωής πλατύφυλλο T. ramosa και το επίσης μεγάλης
διάρκειας ζωής γρασίδι B. Curtipendula, είναι και τα δύο παραδείγματα ειδών που
βρίσκονται ενδιάμεσα στις κατηγορίες καμπυλών ΙΙ και ΙΙΙ.
Συμπερασματικά, η δημογραφική ανάλυση των 40 ειδών που εκτιμήθηκαν ως πιο
σημαντικά στα Great Plains της Βόρειας Αμερικής κατέληξε σε συμπεράσματα που
μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αρκετών γενικεύσεων σχετικά με την επιβίωση, το
προσδόκιμο ζωής και τη μέση διάρκεια ζωής φυτικών πληθυσμών:
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Οι πρώτες διαφοροποιήσεις των αποτελεσμάτων μπορούν να εξηγηθούν με βάση το
είδος του φυτού που εξετάζεται. Σε γενικές γραμμές τα πλατύφυλλα φυτά είχαν αρκετά
μικρότερες πιθανότητες επιβίωσης και προσδόκιμα ζωής από ότι τα γρασίδια, όμως τα
περισσότερα φυτά της περιοχής μελέτης πεθαίνουν σε μικρή ηλικία, χωρίς να έχουν
προσεγγίσει τη μέγιστη διάρκεια ζωής που παρατηρείται στο εκάστοτε είδος.
Επίσης βρέθηκε μία σχέση μεταξύ της μακροβιότητας του κάθε είδους και του
σχήματος των καμπυλών επιβίωσης.
Η συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και είδους ήταν σχετικά αδύναμη, εξετάζοντας κάθε φυτό
ανά μεμονωμένη περίπτωση, ενώ γινόταν αρκετά πιο δυνατή, αν εξετάζονταν ανά
αποικία.
Βρέθηκε ότι η ηλικία είναι ένας πολύ πιο αξιόπιστος παράγοντας από το μέγεθος για
την εκτίμηση της πιθανότητας επιβίωσης από μία χρονιά στην επόμενη. (Σε γενικές
γραμμές, στην εξέταση χρόνων ζωής φυτών, ισχύει η υπόθεση ότι το μέγεθος ενός
φυτού είναι πιο ισχυρός παράγοντας για τη μακροβιότητά του από την ηλικία.)
Τέλος, η σχετική σημασία κάθε είδους ήταν ισχυρά θετικά συνδεδεμένη με την
επιβίωση μετά τον πρώτο χρόνο, το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία του ενός έτους και
τη μέγιστη παρατηρούμενη διάρκεια ζωής. Διαπίστωση του αν αυτή η συσχέτιση ισχύει
για περισσότερα βοτανώδη φυτά, θα έδινε τη δυνατότητα να προβλεφθεί η δομή των
φυτικών κοινοτήτων υπό διάφορες συνθήκες, έχοντας βασικά στοιχεία για τη διάρκεια
ζωής κάθε είδους που ζει εκεί.

3.3 Παράδειγμα Εφαρμογής Μοντέλου Επιβίωσης στην Εγκληματολογία
Η ανάλυση επιβίωσης γνωρίζει ευρεία χρήση στις κοινωνικές και δημογραφικές επιστήμες.
Κάποια παραδείγματα χρήσης της ανάλυσης επιβίωσης στην κοινωνιολογία αποτελούν η
ανάλυση του χρόνου μέχρι το διαζύγιο σε ένα γάμο, η ανάλυση του χρόνου μετά από ένα
γάμο μέχρι την εγκυμοσύνη, ανάλυση της ηλικίας γάμου κ.α. (Hutchison, 1988);
(Logubayom & Luguterah, 2012) Επίσης, ενδείκνυται χρήση της ανάλυσης επιβίωσης και σε
πολλά επιμέρους επιστημονικά πεδία των κοινωνικών επιστημών όπως είναι αυτό της
εγκληματολογίας.
Μία τέτοια εφαρμογή της ανάλυσης επιβίωσης στο πεδίο της εγκληματολογίας είναι και η
εφαρμογή της για την εξέταση της περιόδου μετά την αποφυλάκιση, μέχρι μία πιθανή
επόμενη σύλληψη και εξέταση των παραγόντων, που πιθανώς επηρεάζουν την περίοδο
αυτή. Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλούν κλιμακούμενους βαθμούς εγκληματικής ή
παραβατικής συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, έχουν αποτελέσει το
αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημών, όπως της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της
εγκληματολογίας και μέσω αυτών υπάρχουν πολλές θεωρήσεις για τους πιθανούς
μηχανισμούς που μπορεί να βρίσκονται σε λειτουργία. Ενώ πολλοί εγκληματίες έχουν
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στοιχεία αντικοινωνικής συμπεριφοράς που μπορεί να εντοπιστούν και στα παιδικά τους
χρόνια, υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλοι των οποίων η αντικοινωνική ή και παραβατική
συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των νεανικών τους χρόνων δε συνεχίζεται και στην ενήλικη
ζωή, πιθανώς επειδή οι επιπτώσεις αυτής της συμπεριφοράς στην υπόλοιπη ζωή τους
γίνονται δυσμενέστερες. (Benda B. , 2001) (Bushway, Piquero, Broidy, Cauffman, &
Mazerolle, 2001) (Giordano, Cernkovich, & Rudolph, 2002)
Για τον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό το αντικείμενο ο Βrent B. Benta
πραγματοποίησε το 2005 μία έρευνα, κάνοντας χρήση ανάλυσης επιβίωσης. (Benda B. ,
2005) Η έρευνα είχε τους εξής σκοπούς:
• Να εξετάσει σε τι βαθμό η ύπαρξη ικανοποιητικών ερωτικών και κοινωνικών
σχέσεων αλλά και η εύρεση εργασίας μπορεί να προβλέψει την επανασύλληψη, σε
βάθος πέντε ετών, ανδρών και γυναικών που είχαν αποφοιτήσει από στρατόπεδο
αναμόρφωσης στην Αμερική.
• Να αναλύσει το κατά πόσον αυτοί οι κοινωνικοί δεσμοί μπορούν να μετριάσουν την
επίδραση που μπορούν να έχουν στην πιθανότητα επανασύλληψης η κακοποίηση,
τα έντονα αρνητικά αισθήματα και μία γενικότερη τάση προς παραβατική
συμπεριφορά.
• Να καθορίσει το κατά πόσον αλλαγές στις αρνητικές σκέψεις κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους στο στρατόπεδο αναμόρφωσης μπορούν να επηρεάσουν την
πιθανότητα επανασύλληψής τους.
Παράλληλα, με βάση αποτελέσματα ήδη υπαρχόντων μελετών πάνω στο θέμα (Sampson &
Laub, 1993) τέθηκε ως στόχος της έρευνας να εξετάσει τις εξής υποθέσεις:
• Η ύπαρξη κοινωνικών και ερωτικών σχέσεων βοηθάει περισσότερο τις γυναίκες να
αποφύγουν την επανασύλληψη, παρά τους άντρες.
• Η ικανοποίηση από την εργασία τους είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σε
μεγαλύτερο βαθμό την πιθανότητα επανασύλληψης ανδρών από ότι γυναικών.
• Ο συγχρωτισμός με εγκληματίες επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την πιθανότητα
επανασύλληψης των ανδρών παρά των γυναικών.
• Η συγκατοίκηση με σύντροφο που εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες
επηρεάζει περισσότερο τις πιθανότητες επανασύλληψης των γυναικών από ότι των
ανδρών.
• Τα έτη εκπαίδευσης μειώνουν την πιθανότητα επανασύλληψης μόνο για τις
γυναίκες.
Για τους σκοπούς αυτούς συγκεντρώθηκαν δεδομένα από ένα δείγμα 300 ανδρών και 300
γυναικών, αποφοίτων ενός στρατοπέδου αναμόρφωσης στην περιοχή Midwest των
Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμμέτοχή στο συγκεκριμένο στρατόπεδο αναμόρφωσης ήταν
δυνατή μόνο σε κρατούμενους που πληρούσαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και επιλογή
του στρατοπέδου αναμόρφωσης αντί της φυλακής μείωνε τη διάρκεια της ποινής σχεδόν
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για το σύνολο των κρατουμένων. Τα κριτήρια για να μπορεί ένας κρατούμενος να επιλέξει
το στρατόπεδο συγκέντρωσης ήταν:
• Να είναι η πρώτη φορά που παραπέμπεται στο σύστημα ενήλικου σωφρονισμού
των Η.Π.Α.
• Η ποινή του να είναι έως 10 έτη.
• Να μην έχει ποινικό μητρώο βίαιων αδικημάτων.
• Να έχει δείκτη ευφυΐας άνω του 70.
• Να μην έχει σωματικά ή ψυχολογικά ιατρικά προβλήματα.
Επιπρόσθετη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έρευνα ήταν οι συμμετέχοντες να είναι
άνω των 20 ετών κατά την εισαγωγή τους στο στρατόπεδο αναμόρφωσης.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγια σε τρεις φάσεις:
• Δύο εβδομάδες μετά την είσοδό τους στο στρατόπεδο αναμόρφωσης
• Κατά την τελευταία εβδομάδα πριν την αποφοίτησή τους από το στρατόπεδο
αναμόρφωσης
• Δύο μήνες μετά την αποφοίτησή τους από το στρατόπεδο αναμόρφωσης
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν φαίνονται περιληπτικά στους πίνακες 3-2 και 3-3.

Πίνακας 3-2 Στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων μέσα στο Στρατόπεδο Αναμόρφωσης (Benda B. ,
2005)

Στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων μέσα στο Στρατόπεδο
Αναμόρφωσης
Ηλικία
Επίπεδο Μόρφωσης
Αριθμός Παιδιών
Φυλή
Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση
Παιδική Σωματική Κακοποίηση
Τρέχουσα Σεξουαλική Κακοποίηση
Τρέχουσα Σωματική Κακοποίηση
Συγκατοίκηση με Σύντροφο
Πλήρης Απασχόληση (κατά τα τελευταία 3 έτη)
Μέλος Συμμορίας
Τακτική Οπλοφορία
Πώληση Ναρκωτικών Ουσιών
Αισθήματα Άγχους
Αίσθηση Κατάθλιψης
Επιθετικότητα
Αισθήματα Φόβου
Τάσεις Αυτοκτονίας
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Πίνακας 3-3 Πρόσθετα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου μετά την αποφοίτηση από το Στρατόπεδο
Αναμόρφωσης (Benda B. , 2005)

Πρόσθετα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων μετά την
αποφοίτησή από το Στρατόπεδο Αναμόρφωσης
Σύντροφος με εγκληματική συμπεριφορά
Συγχρωτισμός με άτομα με εγκληματική συμπεριφορά
Οπλοφορία
Κατάχρηση Αλκοόλ
Χρήση Ναρκωτικών
Πώληση Ναρκωτικών
Διεξήχθη ανάλυση επιβίωσης των συλλεχθέντων στοιχείων. Αρχικά έγινε μη παραμετρική
ανάλυση επιβίωσης και log – rank test για τον έλεγχο των διαφορών μεταξύ χρόνων
επανασύλληψης ανδρών και γυναικών. Το Log – Rank Test έδειξε ότι η διαφορά στο χρόνο
επανασύλληψης μεταξύ των δύο φύλων ήταν στατιστικά σημαντική ( δηλαδή απορρίφθηκε
η μηδενική υπόθεση της ταύτισης των δύο καμπύλων επιβίωσης). Στο διάγραμμα 3-4
φαίνονται οι καμπύλες επιβίωσης των δύο φύλων.

Διάγραμμα 3-4 Καμπύλες επιβίωσης για το χρόνο επανασύλληψης για τα δύο φύλα, με στατιστικά σημαντική
διαφορά, όπως προκύπτει από το log-rank test (Benda B. , 2005)
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Στη συνέχεια, κατασκευάστηκαν δύο μοντέλα αναλογικών κινδύνων του Cox, ένα για κάθε
φύλο. Συνεχή δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν ώστε η ερμηνεία των ανεξάρτητων
μεταβλητών να είναι καλύτερη. Εξετάστηκαν τόσο οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών,
αυτές καθ’ αυτές, όσο και ο τρόπος με τον οποίο μεταβλήθηκαν με το χρόνο μεταξύ των
ερωτηματολογίων.
Οι μόνες μεταβλητές των οποίων η επίδραση στο χρόνο επανασύλληψης για τις γυναίκες
υπολογίστηκε στατιστικά μη σημαντική είναι η φυλή, η τακτική οπλοφορία και η
επιθετικότητα. Αν εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλονταν οι τιμές των
μεταβλητών, με το χρόνο, τότε οι μόνες μη στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές
για τις γυναίκες είναι η ηλικία κατά την εισαγωγή, το κατά πόσον είναι μέλη συμμορίας , η
χρήση αλκοόλ και τα έτη εκπαίδευσης. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που βρέθηκε ότι
επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το χρόνο επανασύλληψης είναι ο αριθμός παιδιών, που
μειώνει την πιθανότητα σύλληψης, η πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση, το άγχος, η
πρόσφατη σωματική κακοποίηση, άσχημη σχέση με το σύντροφο τους, η συγκατοίκηση με
έναν σύντροφο με εγκληματική δραστηριότητα, κατάθλιψη και η παιδική σεξουαλική
κακοποίηση, που όλες αυξάνουν τον κίνδυνο επανασύλληψης.
Όσον αφορά τους άντρες οι μόνες μη στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές είναι
η φυλή, η πρόσφατη σεξουαλική και σωματική κακοποίηση, συγκατοίκηση με σύντροφο με
εγκληματική δραστηριότητα, η κατάθλιψη, ο φόβος και οι μη ποιοτικές σχέσεις με φίλους.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές, που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το χρόνο
επανασύλληψης, για τους άντρες, είναι η ικανοποίηση από την εργασία τους, φίλοι με
εγκληματική δραστηριότητα και αύξηση της επιθετικότητάς τους. Η ικανοποίηση από την
εργασία τους είναι ο παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει στο μεγαλύτερο βαθμό την
πιθανότητα επανασύλληψης.
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4 Παραδείγματα Εφαρμογών Ανάλυσης Επιβίωσης στην Επιστήμη
των Μεταφορών
Σε αυτό το κεφάλαιο, εξετάστηκαν οι εφαρμογές ανάλυσης επιβίωσης σε θέματα της
επιστήμης των μεταφορών. Οι εφαρμογές αυτές εξετάστηκαν ανά τομέα εφαρμογής. Πιο
συγκεκριμένα, αρχικά εξετάζονται εφαρμογές ανάλυσης επιβίωσης στην ανάλυση
ατυχημάτων, στη συνέχεια στην ανάλυση αντοχής οδοστρωμάτων, στην ανάλυση της
οδηγικής συμπεριφοράς, στην παράνομη διάσχιση κόκκινου σηματοδότη από πεζούς και
ποδηλάτες και τέλος στη διάρκεια και τη συχνότητα δραστηριοτήτων των μετακινούμενων.
Η εξέταση κάθε εφαρμογής έγινε φροντίζοντας να δοθεί έμφαση σε τυχόν ιδιαιτερότητες
του συγκεκριμένου προβλήματος, σε δυσκολίες που εμφανίστηκαν και στις επιλογές που
έγιναν από τους ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της όλης διαδικασίας είναι να
παρουσιαστεί τόσο το εύρος εφαρμογών της ανάλυσης επιβίωσης στο σύνολο της
επιστήμης των μεταφορών, όσο να εξεταστούν διαφορετικές προσεγγίσεις και υποθέσεις
που έγιναν για εφαρμογή της ανάλυσης, όπως και να δοθούν με αυτό τον τρόπο εναύσματα
και ιδέες για περεταίρω έρευνα.

4.1 Εφαρμογές Ανάλυσης Επιβίωσης στην Οδική Ασφάλεια
4.1.1 Εφαρμογές Ανάλυσης Επιβίωσης στη Μελέτη του Χρόνου Εμφάνισης
Ατυχημάτων
Μία από τις πρώτες εφαρμογές ανάλυσης επιβίωσης, σε συγκοινωνιακά προβλήματα, ήταν
για την ανάλυση ατυχημάτων. (Hansher & Mannering, 1994) Μία μελέτη του αριθμού των
ατυχημάτων που συντελούνται, πολλές φορές δεν είναι αρκετή για μία επαρκή κατανόηση
του κινδύνου να συντελεστεί ένα ατύχημα. Αυτό συμβαίνει επειδή η εμφάνιση ενός
ατυχήματος πρέπει να συγκριθεί και με τον αριθμό των ευκαιριών που εμφανίζονται για
την εμφάνιση ατυχημάτων, κάτι που είναι γενικά γνωστό με τον όρο έκθεση σε κίνδυνο
ατυχήματος. (Jovanis & Chang, 1989) Η έκθεση ορίζεται ως η ποσότητα ευκαιριών για
ατυχήματα που ο οδηγός ή το οδικό σύστημα αντιμετωπίζει. (Chapman, 1973) Κάνοντας
χρήση της έκθεση είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί ο μεγάλος αριθμός ατυχημάτων που
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό έκθεσης από το μεγάλο αριθμό ατυχημάτων που οφείλεται σε
μεγάλη επικινδυνότητα.
Οι Jovanis και Chang (Jovanis & Chang, 1989) χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο αναλογικών
κινδύνων του Cox για να εξετάσουν την πιθανότητα ενός ατυχήματος σε μεμονωμένα
ταξίδια. Όρισαν το χρόνο ως τη διάρκεια του ταξιδιού μέχρι το ατύχημα, ενώ η διάρκεια
των ταξιδιών χωρίς την ύπαρξη ατυχήματος αποτέλεσαν λογοκριμένες παρατηρήσεις.
Τα δεδομένα προήλθαν από αναφορές ατυχημάτων του κύριου εθνικού μεταφορέα των
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που αναλάμβανε τη μεταφορά LTL(Less Than Truckload –
φορτίων που δεν καταλαμβάνουν το σύνολο του χώρου του φορτηγού) φορτίων.
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Παράλληλα υπήρχαν διαθέσιμες αναφορές και δεδομένα και για διαδρομές στις οποίες δε
συντελέσθηκε ατύχημα ώστε να υπάρξουν και λογοκριμένα δεδομένα. Τα δεδομένα
συλλέχθηκαν για τα έτη 1982 και 1983 και περιέχουν πάνω από 1,200 συγκρούσεις. Η
μεταφορική εταιρία, της οποίας τα δεδομένα αξιοποιήθηκαν, είχε στο στόλο της τόσο
ημιρυμουλκούμενα όσο και συνδυασμούς διπλών ρυμουλκούμενων. Τα δεδομένα
ατυχημάτων συμπεριλάμβαναν το χρόνο και τον τόπο του ατυχήματος, τις καιρικές
συνθήκες, την κατάσταση φωτισμού, τον τύπο οδοστρώματος, στον οποίο συντελέστηκε,
και το είδος της σύγκρουσης. Πέρα από τα στοιχεία των ατυχημάτων, συλλέχθηκαν και
στοιχεία από το ημερολόγιο διαδρομής των οδηγών μεταξύ των οποίων το σύνολο των
ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 8 ημερών πριν το ατύχημα και οι ώρες
ξεκούρασης πριν από αυτό, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η κούραση του οδηγού πριν το
ατύχημα. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές, που τελικά χρησιμοποιήθηκαν, φαίνονται στον
πίνακα 4-1.
Από το ημι – παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, που κατασκευάστηκε,
φαίνεται ότι οι ώρες υπηρεσίας του οδηγού, όπως και οι ώρες ξεκούρασης πριν το ταξίδι
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα ατυχήματος και πιο συγκεκριμένα τη
μειώνουν. Όλες οι άλλες μεταβλητές βρέθηκε ότι δεν επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικό
βαθμό την πιθανότητα ατυχήματος.
Επίσης εξετάστηκε και πώς επηρεάζουν οι ανεξάρτητες μεταβλητές την πιθανότητα
ατυχήματος με τραυματισμό και βρέθηκε ότι επηρεάζεται από το συνολικό αριθμό ωρών
οδήγησης κατά τις προηγούμενες μέρες, από την εμπειρία του οδηγού, η οποία μειώνει σε
μεγάλο βαθμό την πιθανότητα ατυχήματος με τραυματισμό και σε μικρότερο βαθμό από το
αν το ατύχημα συντελέστηκε νύχτα, την ηλικία του οδηγού και τους πολλούς τόνους
φορτίου που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος σε μικρό βαθμό.
Η έρευνα αυτή έδωσε σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση των
χαρακτηριστικών των οδηγών και της κούρασής τους στην πιθανότητα ατυχήματος και
άνοιξε το δρόμο για μελλοντική συνεχιζόμενη χρήση των μοντέλων επιβίωσης σε παρόμοιες
μελέτες προτείνοντας βελτιώσεις, όπως την εισαγωγή στο μοντέλο και μη σταθερών
ανεξάρτητων μεταβλητών που μπορεί να επηρεάζουν την πιθανότητα ατυχήματος. Οι ίδιοι
επέκτειναν τη θεωρητική δυνατότητα χρήσης ανάλυσης επιβίωσης στον κίνδυνο εμφάνισης
ατυχημάτων μέσω ενός αποσυνθετικού μοντέλου που κάνει χρήση ανάλυσης επιβίωσης, σε
αντίθεση με τις συνθετικές μεθόδους μοντελοποίησης που χρησιμοποιούνταν συνήθως.
(Chang & Jovanis, 1990)
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Πίνακας 4-1 Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που τελικά χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα των Jovanis και Chang (Jovanis
& Chang, 1989)

Όνομα Μεταβλητής
WINTER

NIGHT
AGE
EXPRNCE
WEIGHT
HRDUTY8

HROFF

Ορισμός Μεταβλητής
Μία δυαδική μεταβλητή με τιμή 1 αν το
ατύχημα συντελέσθηκε το Δεκέμβριο,
τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο και 0
διαφορετικά
Μία δυαδική μεταβλητή με τιμή 1 αν το
ατύχημα συντελέσθηκε μεταξύ 21:00 και
06:00 και 0 διαφορετικά
Η ηλικία του οδηγού σε έτη
Τα έτη προϋπηρεσίας με την εταιρία που
παρείχε τα δεδομένα
Το βάρος του φορτίου σε χιλιάδες λίβρες
Ο αριθμός των ωρών οδήγησης του
οδηγού κατά τις τελευταίες 8 μέρες πριν
το ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης και
της ημέρας του ατυχήματος
Ο αριθμός των συνεχόμενων ωρών εκτός
υπηρεσίας πριν την αρχή της διαδρομής

Παρομοίως, το 1992 ο Lin και άλλοι εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο επηρέαζαν οι τότε
υπάρχοντες κανονισμοί, σχετικά με τις ώρες οδήγησης, την ασφάλεια των διαδρομών των
μεταφορέων. (Lin, Jovanis, & Yang, 1992) Η ανάλυσή τους αυτή επέκτεινε σε σημαντικό
βαθμό την έρευνα των Jovanis και Chang. (Hansher & Mannering, 1994) Το 1992 οι Yang et
al. εφάρμοσαν το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox για να μελετήσουν τον τρόπο με
τον οποίο πολλαπλές στάσεις επιδρούν στην επικινδυνότητα των διαδρομών οδηγών
φορτηγών. Σε αυτή την έρευνα γίνεται εμφανές το πόσο ευέλικτη μπορεί να είναι μία
προσέγγιση επικινδυνότητας και η ανάλυσή τους έδειξε πολλές σημαντικές συσχετίσεις που
δε θα ήταν εύκολο να εντοπιστούν χωρίς τη χρήση ανάλυσης επιβίωσης. (Yang, Jovanis, &
Lin, 1992) (Hansher & Mannering, 1994)
Μία άλλη εφαρμογή ανάλυσης επιβίωσης, για την ανάλυση της εμφάνισης ατυχημάτων,
έγινε από τους Sexton και Grayson (Sexton & Grayson, 2009). Η ανάλυση που
πραγματοποίησαν έγινε πάνω στα δεδομένα του προγράμματος Cohort II, που
πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το Νοέμβριο του 2001 μέχρι τον Αύγουστο
του 2005 και κάθε τρεις μήνες, ένα δείγμα 8,000 υποψηφίων πρακτικών εξετάσεων
οδήγησης επιλέγονταν από την αντίστοιχη υπεύθυνη υπηρεσία και συμπλήρωναν ένα
ειδικό ερωτηματολόγιο μετά τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης. Αυτό το ερωτηματολόγιο
συμπεριλάμβανε ερωτήσεις που είχαν σχέση τόσο με το θεωρητικό, όσο και με το πρακτικό
κομμάτι της προετοιμασίας τους, όπως χρόνος που αναλώθηκε στην εξάσκηση σε
διαφορετικές συνθήκες οδήγησης καθώς και κάποιες γενικότερες ερωτήσεις. Στη συνέχεια,
το δεύτερο τμήμα του προγράμματος ήταν η παρακολούθηση νέων οδηγών κατά την πρώτη
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περίοδο της οδηγικής τους εμπειρίας μετά την απόκτησης διπλώματος. Οι υποψήφιοι που
πέρασαν επιτυχώς τις εξετάσεις οδήγησης συμπλήρωναν ερωτηματολόγια 6, 12, 24 και 36
μήνες μετά τις επιτυχείς εξετάσεις.
Πίνακας 4-2 Δεδομένα του προγράμματος Cohort που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση επιβίωσης (Sexton &
Grayson, 2009)

Μεταβλητές σχετικές με την εκμάθηση οδήγησης
Ηλικία
Φύλο
Καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή οδήγησης Σε κέντρα πόλεων με έντονη δραστηριότητα
Σε επαρχιακούς δρόμους
Σε αυτοκινητοδρόμους διπλής κατεύθυνσης
υψηλών ταχυτήτων
Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
Σε συνθήκες βροχόπτωσης
Σε χιόνι ή πάγο
Εξάσκηση με φίλους ή συγγενείς
Σε κέντρα πόλεων με έντονη δραστηριότητα
Σε επαρχιακούς δρόμους
Σε αυτοκινητοδρόμους διπλής κατεύθυνσης
υψηλών ταχυτήτων
Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
Σε συνθήκες βροχόπτωσης
Σε χιόνι ή πάγο
Κατηγορίες Οδηγικής Συμπεριφοράς
Παράγοντας 1
Επιμελής / Μη Επιμελής
Προσεκτικός / Απρόσεκτος
Υπεύθυνος / Ανεύθυνος
Ασφαλής / Ριψοκίνδυνος
Παράγοντας 2
Ήρεμος / Ευερέθιστος
Υπομονετικός / Ανυπόμονος
Συνετός / Εγωιστικός
Ανεκτικός / Μη Ανεκτικός
Παράγοντας 3
Αποφασιστικός / Αναποφάσιστος
Έμπειρος / Άπειρος
Με Αυτοπεποίθηση / Νευρικός
Γρήγορος / Αργός
Στάση απέναντι σε οδικές παραβιάσεις
Μεταβλητές σχετικές με την οδηγική εμπειρία
Κλίμακες που εξήχθησαν από το
Παραστρατήματα
ερωτηματολόγιο οδηγικής συμπεριφοράς
Λάθη
Λάθη λόγω έλλειψης εμπειρίας
Παραβιάσεις
Επιθετικές Παραβιάσεις
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Η έρευνα των Sexton και Grayson έκανε χρήση αυτών των δεδομένων και επιχείρησε
περεταίρω ανάλυσή τους, επιχειρώντας να δώσει απάντηση στο ερώτημα «πόσος χρόνος
απαιτείται μέχρι να έχει ένας νέος οδηγός ατύχημα;», κάνοντας χρήση ανάλυσης
επιβίωσης. Τα δεδομένα του προγράμματος Cohort που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
ανάλυση επιβίωσης φαίνονται στον πίνακα 4-2.

Διάγραμμα 4-1 οι καμπύλες επιβίωσης που κατασκευάστηκαν από την ανάλυση, συναρτήσει του χρόνου και της
απόστασης και διαχωρισμένες ανά φύλο οδηγού (Sexton & Grayson, 2009)

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι πραγματοποιήθηκε
ανάλυση επιβίωσης με ανεξάρτητη μεταβλητή και τη διανυθείσα απόσταση, εκτός από το
χρόνο. Καθώς η συνολική απόσταση που διανύθηκε από τους νέους οδηγούς μέχρι το
ατύχημα είναι μία συνεχής μεταβλητή με θετικές τιμές, όπως και ο χρόνος, είναι δυνατή η
χρήση της απόστασης στην ανάλυση επιβίωσης με παρόμοιους μηχανισμούς και παραδοχές
με μία ανάλυση επιβίωσης που έχει ως ανεξάρτητη μεταβλητή το χρόνο. Στο διάγραμμα 4-1
φαίνονται οι καμπύλες επιβίωσης που κατασκευάστηκαν από την ανάλυση, συναρτήσει του
χρόνου και της απόστασης και διαχωρισμένες ανά φύλο οδηγού. Είναι αξιοσημείωτο το ότι
ενώ υπάρχει εμφανής διαφορά στην εμφάνιση του πρώτου ατυχήματος μεταξύ ανδρών και
γυναικών, συναρτήσει του χρόνου, η διαφορά είναι πρακτικά μηδενική συναρτήσει της
συνολικής διανυθείσας απόστασης.
Κατασκευάστηκε μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, για τον καθορισμό των
μεταβλητών που επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης ατυχημάτων τόσο με το χρόνο, όσο
και με την απόσταση. Κατασκευάστηκαν διαφορετικά μοντέλα που περιείχαν μόνο τις
σχετικές με την εκπαίδευση των οδηγών μεταβλητές και ξεχωριστά μοντέλα, που περιείχαν
μεταβλητές σχετικές με την εκπαίδευση, όπως και μεταβλητές σχετικές με την οδηγική
συμπεριφορά των οδηγών μετά την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.
Όσον αφορά τα μοντέλα που περιείχαν μόνο τις σχετικές με την εκπαίδευση του οδηγού
μεταβλητές, η ηλικία εμφανίζεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ατυχήματος, δηλαδή
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία οδηγοί είχαν μικρότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε ατυχήματα
το ίδιο χρονικό διάστημα μετά την απόκτηση διπλώματος σε σχέση με τους μικρότερους σε
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ηλικία οδηγούς. Σχετικά με τη στάση του υποψήφιου οδηγού απέναντι σε οδικές
παραβιάσεις, μία πιο θετική και ασφαλής στάση απέναντί στην ταχύτητα οδήγησε σε
μείωση του κινδύνου εμφάνισης ατυχήματος και μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης. Η
επίδραση των παραγόντων 1 και 2 των κατηγοριών είδους οδήγησης είχαν μία αρνητική
επίδραση στον κίνδυνο εμφάνισης ατυχήματος, πράγμα που σημαίνει ότι οδηγοί που
αυτοχαρακτηρίστηκαν ‘Επιμελής – Προσεκτικός – Υπεύθυνος – Ασφαλής’ και ‘Ήρεμος –
Υπομονετικός – Συνετός – Ανεκτικός’ έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες «επιβίωσης».
Αντιθέτως, ο παράγοντας 3 είχε θετική επίδραση στον κίνδυνο εμφάνισης ατυχήματος,
πράγμα που σημαίνει ότι οδηγοί που αυτοχαρακτηρίστηκαν ‘Αποφασιστικός – Έμπειρος –
Με Αυτοπεποίθηση – Γρήγορος’ έχουν μικρότερες πιθανότητες «επιβίωσης». Σχετικά με τις
ώρες εξάσκησης των οδηγών, η εξάσκηση σε κέντρα πόλεων με έντονη δραστηριότητα είτε
με φίλους είτε με εκπαιδευτή και η εξάσκηση στη βροχή με τον εκπαιδευτή φαίνεται να
μειώνουν την πιθανότητα ατυχήματος με το χρόνο, ενώ αντιθέτως οι πολλές ώρες
εξάσκησης με εκπαιδευτή σε επαρχιακούς δρόμους φαίνεται να αυξάνει τις πιθανότητες
ατυχήματος (πιθανώς λόγω του ότι αφιερώθηκαν λιγότερες ώρες εξάσκησης υπό άλλες
συνθήκες). Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται και στο διάγραμμα 4-2, στο οποίο είναι
εμφανής η επίδραση της εξάσκησης με εκπαιδευτή σε κέντρο πολυάσχολης πόλης. Οι
πιθανότητα επιβίωσης (δηλαδή η πιθανότητα μη εμφάνισης ατυχήματος) με το χρόνο είναι
σημαντικά μεγαλύτεροι για τους νέους οδηγούς που δεν είχαν εξασκηθεί καθόλου σε πόλη
με τον εκπαιδευτή τους.

Διάγραμμα 4-2 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με των αριθμό ωρών που εξασκήθηκε ο μαθητευόμενος οδηγός σε
κέντρο πόλης με τον εκπαιδευτή (Sexton & Grayson, 2009)
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Σχετικά με την επίδραση των σχετικών με την εκπαίδευση των νέων οδηγών μεταβλητών
στον κίνδυνο εμφάνισης ατυχήματος με την απόσταση, η ηλικία του οδηγού φάνηκε να έχει
παρόμοια επίδραση με αυτή που είχε με το χρόνο, δηλαδή φάνηκε να μειώνει την
πιθανότητα εμφάνισης ατυχήματος. Και πάλι οι παράγοντες 1 και 2
οδηγικής
συμπεριφοράς είχαν αρνητική επίδραση στην επικινδυνότητα και επίσης η εξάσκηση σε
βροχή με συγγενείς ή φίλους και σε κέντρα πόλεων με τον εκπαιδευτή οδήγησης μείωσε
την πιθανότητα εμφάνισης ατυχήματος με την απόσταση. Στο διάγραμμα 4-3 φαίνεται και
σε αυτήν την περίπτωση η μεγάλη επίδραση που έχουν οι ώρες εξάσκησης σε κέντρα
πόλεων στην πιθανότητα εμφάνισης ατυχήματος.
Εν κατακλείδι, η συγκεκριμένη έρευνα επέδειξε τη δυνατότητα χρήσης ανάλυσης επιβίωσης
και με άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές πέραν του χρόνου ή και συγκριτικά με το χρόνο και τη
δυνατότητα εξαγωγής επιπλέον συμπερασμάτων από τις συγκρίσεις μεταξύ των
επιδράσεων ανεξάρτητων μεταβλητών στους χρόνους αυτούς.

Διάγραμμα 4-3 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με τις ώρες που εκπαιδεύτηκε ο μαθητευόμενος οδηγός σε πολυάσχολο
κέντρο πόλης με τον εκπαιδευτή του. Εδώ η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η απόσταση (Sexton & Grayson, 2009)
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4.1.2 Εφαρμογές Ανάλυση Επιβίωσης στη Μελέτη της Διάρκειας Συμβάντων
και Ατυχημάτων
Ένας άλλος τρόπος αξιοποίησης της ανάλυσης επιβίωσης, σε ότι αφορά ατυχήματα, είναι
και η χρήση της για την εκτίμηση της διάρκειας συμβάντων, όπως είναι ατυχήματα σε
αυτοκινητοδρόμους. Καθώς η συμφόρηση σε αστικές περιοχές επιδεινώνεται συνεχώς,
είναι ζωτικής σημασίας συμβάντα που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη συμφόρηση σε
σημεία ή και σε ολόκληρες περιοχές για μικρά ή και μεγάλα χρονικά διαστήματα να
αναλύονται και να επιλύονται το συντομότερο δυνατό. Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση είναι η κατανόηση των μηχανισμών και των αιτίων που οδηγούν σε
μεγαλύτερης διάρκειας συμβάντα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και την
τελειοποίηση μηχανισμών αντιμετώπισής τους. (Jones, Janssen, & Mannering, 1991)
Με αυτό το σκοπό, οι (Jones, Janssen, & Mannering, 1991) πραγματοποίησαν μία έρευνα,
κάνοντας χρήση παραμετρικών μοντέλων επιβίωσης, με σκοπό να αναλύσουν τη συχνότητα
και τη διάρκεια των ατυχημάτων στη μητροπολιτική περιοχή του Seattle, που προσφερόταν
για τέτοιου είδους μελέτη, λόγω του πολύ συμφορημένου συστήματος αστικών
αυτοκινητοδρόμων του και ύπαρξης αναγνωρισμένης ανάγκης για βελτίωση της
διαχείρισης των ατυχημάτων του. Η συλλογή δεδομένων σχεδιάστηκε με σκοπό τη μελέτη
των παραγόντων που επηρεάζουν τη συχνότητα των ατυχημάτων και τη διάρκεια των
ατυχημάτων (η οποία ορίσθηκε ως ο χρόνος μεταξύ της στιγμής που η υπεύθυνη υπηρεσία
ενημερώνεται για την ύπαρξη του συμβάντος μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής της από το
σημείο του συμβάντος, μετά την επιστροφή του σε εύρυθμη λειτουργία). Τα δεδομένα
συχνότητας των ατυχημάτων συλλέχθηκαν από τις τοπικές υπηρεσίες και αφορούσαν όλα
τα ατυχήματα που έλαβαν χώρα στην περιοχή μελέτης μεταξύ του Απριλίου του 1987 και
του Μαρτίου του 1989 και αποτελούνταν συνολικά από 5,637 αναφορές ατυχημάτων από
την πολιτεία στις οποίες προστέθηκαν και περιγραφές ειδικών συμβάντων, που δεν
συγκαταλέγονταν στα ατυχήματα. Η κύρια πηγή των δεδομένων διάρκειας των συμβάντων
ήταν η αρμόδια κρατική υπηρεσία διαχείρισης συμβάντων και περιείχε τις αναφορές των
ανταποκρίσεων της υπηρεσίας σε συμβάντα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς,
καθώς τα συστήματα καταγραφής της διάρκειας των ατυχημάτων δεν είχαν τον ίδιο βαθμό
οργάνωσης με τα συστήματα καταγραφής των ατυχημάτων, έγινε δυνατό να βρεθούν
δεδομένα διάρκειας για μόνο 2,156 από τα 5,637 ατυχήματα για τα οποία υπήρχαν λοιπά
δεδομένα. Οι μεταβλητές που έγινε δυνατό να ληφθούν για τη διάρκεια όσο και για τη
συχνότητα των ατυχημάτων φαίνονται στους πίνακες 4-3 και 4-4.
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Πίνακας 4-3 Μεταβλητές που έγινε δυνατό να ληφθούν για τη διάρκεια των ατυχημάτων (Jones, Janssen, &
Mannering, 1991)

Όνομα Μεταβλητής
Year
Date
DOW
TOD
Rcvd
Enroute
Atscene
Roadcl
Troopcl
Tow
Amb
Other
Exp
Loc. C.
Dir
Lane
N. Veh
N. L. Block
Inj
Ftl
T/B

Περιγραφή Μεταβλητής
Έτος του Ατυχήματος
Μήνας και ημέρα του ατυχήματος
Ημέρα της Εβδομάδας
Ώρα της ημέρας
Ώρα λήψης κλήσης για βοήθεια
Ώρα κατά την οποία αστυνομικός βρισκόταν καθ’οδόν
Ώρα άφιξης του αστυνομικού στο σημείο του ατυχήματος
Ώρα κατά την οποία ο δρόμος είχε διανοιχθεί, αν είχε
φραχθεί
Ώρα κατά την οποία ο αστυνομικός έφυγε από το σημείο του
ατυχήματος
Αριθμός Γερανών που κλήθηκαν στο σημείο του ατυχήματος
Αριθμός Ασθενοφόρων που κλίθηκαν στο σημείο του
ατυχήματος
Αριθμός άλλων οχημάτων εκτάκτου ανάγκης που κλήθηκαν
στο σημείο του ατυχήματος
Δείκτης του αν το ατύχημα συνέβη σε λωρίδες ταχείας
κίνησης
Κωδικός διασταυρώσεων στην περιοχή μελέτης
Κατεύθυνση της πορείας των οχημάτων
Λωρίδες που συμμετείχαν στο ατύχημα
Αριθμός οχημάτων που συμμετείχαν στο ατύχημα
Αριθμός λωρίδων που φράχθηκαν
Αριθμός τραυματισμών
Θάνατος στο ατύχημα (Ναι / Όχι)
Φορτηγό ή λεωφορείο που ενεπλάκη στο ατύχημα
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Πίνακας 4-4 Μεταβλητές που έγινε δυνατό να ληφθούν για τη συχνότητα των ατυχημάτων (Jones, Janssen, &
Mannering, 1991)

Όνομα
Μεταβλητής
Year
Month
Day
Day of Week
Hour
Minute
Sign Route
SR Milepost
Accident Sev
N. Injured
N. Fatal
Light
Collision Type
Object Struck
M. Sev. Inj.
N. Veh
P.Dam.$
R. Char
L. Char
R. Sur.
Weather
Res. Prox
Sobriety
A.Sev
Con.Circ
D.V.Act
Veh.typ.
Age
Haz. Mat.
Fuel
Fire

Περιγραφή Μεταβλητής
Έτος τους ατυχήματος
Μήνας του ατυχήματος
Ημέρα του ατυχήματος
Δείκτης της ημέρας της εβδομάδας
Ώρα κατά την οποία άρχισε η αναφορά του ατυχήματος
Λεπτό κατά το οποίο άρχισε η αναφορά του ατυχήματος
Κωδικός του κρατικού αυτοκινητόδρομου
Χιλιομετρική Θέση του κρατικού αυτοκινητόδρομου
Βαθμός σοβαρότητας του ατυχήματος: μόνο φθορά περιουσίας,
τραυματισμός, θάνατος
Αριθμός ατόμων που τραυματίστηκαν στο ατύχημα
Αριθμός ατόμων που σκοτώθηκαν στο ατύχημα
Δείκτης του βαθμού φωτισμού στο σημείο του ατυχήματος: φως
ημέρας, αυγή, σούρουπο, σκοτάδι (με και χωρίς φώτα και άλλα)
Κωδικός για διάφορους πιθανούς τύπους σύγκρουσης (πεζού –
οχήματος, οχήματος – οχήματος κ.α.)
Τύπος αντικειμένου πρόσκρουσης εάν υπήρχε
Ο πιο σοβαρός τραυματισμός που προκλήθηκε από το ατύχημα
(χωρίς τραυματισμό, θανάσιμος, πρόκληση αναπηρίας κ.α.)
Αριθμός οχημάτων που συμμετείχαν στο ατύχημα
Φθορά περιουσίας σε δολάρια
Χαρακτηριστικά δρόμου – ποιότητα και στροφές
Χαρακτηριστικά Περιοχής – Κωδικός για διάφορες διασταυρώσεις,
περάσματα κάτω από γέφυρες κ.α.
Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδοστρώματος – στεγνό, υγρό,
παγετός κ.α.
Καιρικές συνθήκες στο σημείο του ατυχήματος: συννεφιά, βροχή,
χιόνι, ομίχλη κ.α.
Απόσταση κατοικίας των συμμετεχόντων οδηγών: εντός 15 μιλίων,
αλλού στην πολιτεία, εκτός πολιτείας
Νηφαλιότητα οδηγών
Η χειρότερη κατάσταση μέθης οδηγού που συμμετείχε στο
ατύχημα
Κωδικοί για παραβιάσεις κανονισμών κατά το ατύχημα
Κωδικός που προσδιορίζει απόπειρες αποφυγής τους ατυχήματος
που πιθανώς έγιναν
Κωδικός τύπου οχημάτων
Ηλικία κάθε εμπλεκόμενου οδηγού
Επικίνδυνα υλικά σχετικά με το ατύχημα
Διαρροή καυσίμων (Ναι/Όχι)
Φωτιά λόγω του ατυχήματος (Ναι / Όχι)
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Λόγω προηγούμενων ερευνών, που συνέδεαν την κατανομή ατυχημάτων με συγκεκριμένες
κατανομές, όπως η log-normal, (Golob, Recker, & Leonard, 1987) αποφασίστηκε να γίνει
χρήση ενός παραμετρικού μοντέλου ανάλυσης, παρά τα προηγούμενα επιτυχή
αποτελέσματα των Jovanis και Chang με το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox. Έγινε
επίσης επιλογή χρήσης ενός μοντέλου επιταχυνόμενου χρόνου αστοχίας, καθώς δεν υπήρχε
προηγούμενη βιβλιογραφία που να υποστηρίζει τη χρήση ενός εκ των δύο τύπων
παραμετρικών μοντέλων. Εν τέλει, παρά τα δεδομένα προηγούμενων ερευνών για την
επιτυχία της log – normal κατανομής να περιγράψει την κατανομή ατυχημάτων, κρίθηκε,
με βάση τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνάς τους, προτιμότερη η χρήση της κατανομής log
– logistic.
Υπολογίστηκαν συχνότητες ατυχημάτων με βάση διαφορετικούς μήνες, αλλά και
διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας στις οποίες συντελέστηκαν ατυχήματα, αλλά και οι
αλλαγές στη συχνότητα των ατυχημάτων σε ημέρες με σημαντικά τοπικά γεγονότα, όπως
σημαντικοί αγώνες στους οποίους συμμετείχαν τοπικές ομάδες. Βρέθηκε η ύπαρξη
σημαντικής συσχέτισης μεταξύ της αλλαγής των μηνών και της συχνότητας των ατυχημάτων
αλλά και μεταξύ των ημερών της εβδομάδας. Επίσης, υπολογίστηκαν διαφορετικές
συχνότητες ατυχημάτων με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια και πιο συγκεκριμένα με τον
καιρό και την κατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος. Ο καιρός με βροχή δεν είχε
στατιστικά σημαντική επίδραση στη συχνότητα των ατυχημάτων, με εξαίρεση δύο ζώνες,
ενώ η κατάσταση του οδοστρώματος βρέθηκε στατιστικά σημαντική στο σύνολο των ζωνών
της περιοχής μελέτης. (Jones, Janssen, & Mannering, 1991)
Όσον αφορά την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στη διάρκεια των ατυχημάτων,
εξετάστηκαν και πάλι διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών μηνών και οι
διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών ημερών αντικαταστάθηκαν με διαφοροποιήσεις
μεταξύ διαφορετικών χρονικών ζωνών της ίδιας ημέρας, λόγω διαφορετικών βαθμών
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η διάρκεια των ατυχημάτων δεν επηρεαζόταν σε σταθερό
βαθμό από τις αλλαγές των μηνών. Όσον αφορά τις διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της
ημέρας, παρατηρήθηκαν μικρότεροι χρόνοι διάρκειας ατυχημάτων κατά τις ώρες αιχμής,
πράγμα που αποδίδεται στις προσπάθειες της διαχειριστικής αρχής να αντιμετωπίσει με
μεγαλύτερη ετοιμότητα ατυχήματα, σε τέτοιες ώρες, αφού θα μπορούσαν να έχουν
μεγαλύτερες επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Σε κάποιες από τις ζώνες μελέτης, με πτωχή
ορατότητα, παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες διάρκειες ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Σχετικά με την επίδραση των μεταβλητών που αφορούν τους οδηγούς και τα
οχήματα στη διάρκεια των ατυχημάτων, παρατηρήθηκαν μειωμένες διάρκειες ατυχημάτων
για ατυχήματα που συμπεριλαμβάνουν οδηγούς σε κατάσταση μέθης, καθώς σύμφωνα με
τις αρχές τα ατυχήματα αυτά είναι συνήθως πιο σοβαρά και κρίνεται απαραίτητη η
αποστολή περισσότερων οχημάτων διαχείρισης του συμβάντος. Ατυχήματα με λεωφορεία
ή φορτηγά φάνηκαν να έχουν ισχυρή επίδραση στη διάρκεια των συμβάντων σε κάποιες
από τις ζώνες, ενώ τα ατυχήματα που συμπεριλάμβαναν μόνο οχήματα ήταν σε γενικές
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γραμμές μεγαλύτερης διάρκειας από εκείνα που συμπεριλάμβαναν πληγέντα ζώα. Επίσης,
τα ατυχήματα με περισσότερα οχήματα συσχετίστηκαν με σημαντικά μεγαλύτερες
διάρκειες σε κάποιες από τις ζώνες με φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού των
αυτοκινητοδρόμων. Τέλος, ατυχήματα με μεγαλύτερη φθορά περιουσίας και ατυχήματα με
τραυματισμούς παρουσίασαν μεγάλη συσχέτιση με αυξημένες διάρκειες ατυχημάτων σε
κάποιες ζώνες. (Jones, Janssen, & Mannering, 1991)
Μία σημαντική παρατήρηση που έγινε είναι ότι σε όλα τα μοντέλα, που κατασκευάστηκαν,
η παράμετρος κλίμακας της κατανομής log – logistic είναι μικρότερη του 1, πράγμα που
σημαίνει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης του γεγονότος μειώνεται συνεχώς με το χρόνο. Αυτό
δείχνει ότι όλα τα ατυχήματα ανεξάρτητα από τη σοβαρότητά τους έχουν λιγότερο
αυξανόμενη πιθανότητα να επιλυθούν άμεσα. Αντιθέτως αν η παράμετρος κλίμακας της
κατανομής log – logistic ήταν άνω του 1, ο κίνδυνος εμφάνισης του γεγονότος αρχικά θα
αυξανόταν, δηλαδή τα ατυχήματα μικρότερης σοβαρότητας θα παρουσίαζαν συνεχώς
αυξανόμενη πιθανότητα να επιλυθούν, ενώ τα ατυχήματα μεγαλύτερης σοβαρότητας, που
θα είχαν ήδη διαρκέσει πολλή ώρα θα παρουσίαζαν μειούμενη πιθανότητα επίλυσης με το
χρόνο. (Jones, Janssen, & Mannering, 1991)
Η έρευνα αυτή των (Jones, Janssen, & Mannering, 1991) έδειξε τη δυνατότητα που
παρουσιάζουν τα μοντέλα επιβίωσης να επεξηγήσουν με επιτυχή τρόπο τη λειτουργία
διαφορετικών προβλημάτων και φαινομένων της επιστήμης των μεταφορών και ότι είναι σε
θέση να προσαρμοστούν ανάλογα με την περίσταση ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση των
γενεσιουργών παραγόντων σημαντικών προβλημάτων.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί η έρευνα των Nam και Mannering (Nam & Mannering, 2000),
στην οποία ανέλυσαν με παραμετρικά μοντέλα επιβίωσης τα επιμέρους χρονικά
διαστήματα της διάρκειας ενός ατυχήματος (εντοπισμού / αναφοράς του ατυχήματος,
απόκρισης των αρμόδιων αρχών και εκκαθάρισης του σημείου του ατυχήματος ), όπως
φαίνονται στο διάγραμμα 4-4 . Έγινε χρήση δεδομένων, που συλλέχθηκαν από την ομάδα
αντιμετώπισης συμβάντων της πολιτείας της Washington, κατά τα έτη 1994 και 1995. Για
την ανάλυση των δεδομένων, έγινε στατιστική ανάλυση επιβίωσης, κάνοντας χρήση
παραμετρικών μοντέλων επιβίωσης. Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, δοκιμάστηκαν
παραμετρικά μοντέλα με εκθετική κατανομή, κατανομή Weibull, κατανομή lognormal,
κατανομή log – logistic και κατανομή Gompertz, για κάθε μία από τις χρονικές κατανομές
που εξετάστηκε, ώστε να επιλεχθεί η καλύτερη δυνατή κατανομή σε κάθε περίπτωση. Τα
αποτελέσματα για κάθε κατανομή είχαν ως εξής:
• Εντοπισμός / Αναφορά του ατυχήματος: Η κατανομή με την καλύτερη προσαρμογή
ήταν η κατανομή Weibull. Στο μοντέλο και για τα δύο έτη φαίνεται ότι τα ατυχήματα
που συνέβησαν τις πρωινές ώρες (06:00-09:00) παρουσιάζουν μεγαλύτερο χρόνο
εντοπισμού / αναφοράς συγκριτικά με τις άλλες χρονικές ζώνες. Επίσης, σχετικά
περισσότερη κίνηση φαίνεται να παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για εντοπισμό και
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•

•

άρα μειώνει τον χρόνο εντοπισμού και αναφοράς. Διαφορετικοί μήνες και βδομάδες
κατά τις οποίες συνέβησαν τα ατυχήματα ήταν επίσης σημαντικός παράγοντας
προσδιορισμού της διάρκειας των ατυχημάτων, όπως ήταν και οι διαφορετικές
επιμέρους τοποθεσίες στις οποίες είχε χωριστεί η περιοχή μελέτης. Τα ατυχήματα
με τραυματισμό ή θάνατο είχαν γενικότερα μεγαλύτερούς χρόνους αναφοράς, όπως
και τα ατυχήματα που συνέβησαν με βροχερό καιρό. Σε όλη τη διάρκεια του
χρονικού διαστήματος ο κίνδυνος εμφάνισης του γεγονότος αυξάνεται πράγμα που
σημαίνει ότι όσο δεν αναφέρεται το ατύχημα αυξάνεται διαρκώς η πιθανότητα να
αναφερθεί άμεσα.
Χρόνος απόκρισης των αρμόδιων αρχών: Και πάλι η κατανομή Weibull ήταν αυτή με
την καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, συμβάντα που
έγιναν κατά την περίοδο αιχμής 15:00 – 18:00 και κατά την περίοδο 19:00 – 05:00
παρουσιάζουν μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου απόκρισης των αρχών. Τα
ατυχήματα, που συνέβησαν κατά το σαββατοκύριακο, είχαν μεγαλύτερους χρόνους
απόκρισης, ενώ τα ατυχήματα που συνέβησαν κατά τους μήνες Μάιο, Ιούλιο και
Αύγουστο είχαν χαμηλότερους χρόνους απόκρισης. Υπήρχαν επίσης
διαφοροποιήσεις των χρόνων απόκρισης, ανάλογα με την περιοχή που έγινε το
συμβάν, όπως είναι και λογικό. Και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος εμφάνισης
του γεγονότος αυξάνεται, με το πέρασμα του χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι
καθώς περνάει ο χρόνος και δεν υπάρχει ανταπόκριση των αρχών, γίνεται όλο και
πιο πιθανό να υπάρξει ανταπόκριση των αρχών.
Χρόνος εκκαθάρισης του σημείου του ατυχήματος: Σε αυτή την περίπτωση η
κατανομή με την καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα ήταν η log – logistic. Η
υπηρεσία που ήταν υπεύθυνη της εκκαθάρισης ήταν για αυτό το μοντέλο
σημαντικός παράγοντας της διάρκειας, καθώς όταν το Τμήμα Μεταφορών ήταν
υπεύθυνο οι χρόνοι ήταν σημαντικά μικρότεροι. Κατά το πρωί και το απόγευμα
υπήρξε μία γενικότερη τάση για μεγαλύτερη διάρκεια της εκκαθάρισης.
Επιπρόσθετα, η βροχή και η ομίχλη αυξάνουν την πιθανότητα να διαρκέσει πολύ η
εκκαθάριση του συμβάντος. Και σε αυτό το μοντέλο έχουμε διαφοροποίηση της
διάρκειας εκκαθάρισης ανάλογα με την περιοχή στην οποία συνέβη το ατύχημα.
Τέλος, η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών στο ατύχημα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη
διάρκεια εκκαθάρισής του. Σε αυτό το μοντέλο, η κατανομή log – logistic σε
συνδυασμό με τιμή P άνω του 1 δηλώνει μία κατανομή κινδύνων που αρχικά
αυξάνεται μέχρι μία χρονική τιμή ( η οποία σε αυτό το μοντέλο υπολογίστηκε στα
89,2 λεπτά) και μετά μειώνεται. Δηλαδή, μέχρι τα 89,2 λεπτά η πιθανότητα
εκκαθάρισης του ατυχήματος αυξάνεται διαρκώς, ενώ από εκείνο το χρονικό σημείο
και μετά μειώνεται. Αυτό υποδηλώνει ότι τα συμβάντα με μεγάλο απαιτούμενο
χρόνο εκκαθάρισης (άνω των 89,2 λεπτών) έχουν ιδιαίτερα προβλήματα που θα τα
οδηγήσει να διαρκέσουν περισσότερο.
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Η έρευνα αυτή επέδειξε τη δυνατότητα των μοντέλων επιβίωσης να προσαρμοστούν σε
διαφορετικές ανάγκες μέσω των διαφορετικών κατανομών με βάση τις οποίες μπορούν να
κατασκευαστούν τα παραμετρικά μοντέλα, αλλά και τη δυνατότητα να τονίσουν
διαφορετικές σημαντικές μεταβλητές όταν μελετούνται παραπάνω από ένας χρόνοι
επιβίωσης στην ίδια μελέτη.

Διάγραμμα 4-4 Διαχωρισμός της διάρκειας ενός συμβάντος σε εντοπισμό / αναφορά του ατυχήματος, χρόνο απόκρισης
των αρμόδιων αρχών και χρόνο εκκαθάρισης του σημείου του ατυχήματος (Nam & Mannering, 2000)

4.2 Εφαρμογές Ανάλυσης Επιβίωσης στη Μελέτη Αντοχής
Οδοστρωμάτων
Τα δίκτυα οδικών υποδομών, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί για να καλύψουν τις
ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις μετακινήσεων, πέρα από την αρχική κατασκευή τους
απαιτούν και ένα, πολλές φορές δύσκολο στο σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση, σχέδιο
συντήρησης. Τη δυσκολία αυτού του εγχειρήματος εντείνει το γεγονός ότι το οδικό δίκτυο
είναι κατασκευασμένο από διαφορετικά υλικά, με διαφορετικούς τρόπους κατασκευής,
χρησιμοποιείται σε διαφορετικό βαθμό και από διαφορετικό είδος κυκλοφορίας και είναι
εκτεθειμένο σε ένα ευρύ φάσμα καιρικών συνθηκών. Στην εύρυθμη λειτουργία αυτού το
προγράμματος συντήρησης πολύ σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ένας αξιόπιστος
τρόπος πρόβλεψης της διάρκειας ζωής ή και του χρόνου από την κατασκευή μέχρι την
ανάγκη συντήρησης, διαφόρων ειδών οδοστρωμάτων υπό διαφορετικές συνθήκες χρήσης,
δηλαδή η ύπαρξη ενός αξιόπιστου μοντέλου φθοράς του οδοστρώματος. Τα συστήματα
διαχείρισης οδοστρωμάτων χρησιμοποιούνται για να επιλεχθούν οι κατάλληλες πολιτικές
συντήρησης που έχουν ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο δυνατό κόστος του έργου καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής του. Μη σωστή λειτουργία του μοντέλου φθοράς οδοστρωμάτων θα
οδηγούσε κατά συνέπεια σε ένα μη βέλτιστο σύστημα διαχείρισης, (Loizos & Karlaftis, 2005)
Παλαιότερες απόπειρες για την ανάπτυξη μοντέλων απόδοσης οδοστρωμάτων έκαναν
χρήση απλής γραμμικής παλινδρόμησης για τον υπολογισμό μίας συνάρτησης φθοράς του
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πεζοδρομίου, στόχος της οποίας ήταν να προβλέπει την καταπόνηση του πεζοδρομίου ή και
τη μείωση της λειτουργικότητάς του, ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακού φόρτου ή χρόνου. Η
πρώτη μορφή μίας τέτοιας εξίσωσης αναπτύχθηκε κατά την ανάλυση των δεδομένων
οδικών δοκιμών του AASHTO (Special Report 61E: The AASHTO Road Test, 1962), τα οποία
συνελέγησαν από επιταχυμένες δοκιμές καταπόνησης οδοστρωμάτων στις ίδιες συνθήκες
περιβάλλοντος. (Loizos & Karlaftis, 2005)
Στη συνέχεια, ερευνητές ανέπτυξαν βελτιωμένα μοντέλα πρόβλεψης καταπόνησης των
οδοστρωμάτων που μπορούσαν να εφαρμοστούν για ένα μεγαλύτερο εύρος συνθηκών από
εκείνες που επικρατούσαν στις οδικές δοκιμές του AASHTO. (Rauhut, Lytton, Jordhal, &
Kenis, 1983)
Το 1987 οι Paterson και Chester χρησιμοποίησαν, πρώτη φορά, μία στατιστική διεργασία
που ξεπερνάει πολλές από τις συνήθεις δυσκολίες στην ανάπτυξη μοντέλων καταπονήσεων
από εμπειρικά δεδομένα, την ανάλυση διάρκειας (ή επιβίωσης, όπως πιο συχνά
αναφέρεται στη βιβλιογραφία). (Paterson & Chester, 1986) (Loizos & Karlaftis, 2005)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της χρήσης μοντέλων επιβίωσης για
την ανάλυση δεδομένων χρόνου είναι η δυνατότητα που παρέχουν να χρησιμοποιούνται
κατά την ανάλυση, όχι μόνο τα δεδομένα του χρόνου στον οποίο συνέβη ένα γεγονός αλλά
και τα δεδομένα του χρόνου μέχρι τον οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα αυτό το γεγονός. Στην
περίπτωση της εξέτασης του χρόνου αστοχίας ενός οδοστρώματος, είτε τα δεδομένα που
χρησιμοποιούνται είναι πειραματικά (μέσω εργαστηριακών μετρήσεων) είτε προέρχονται
από δεδομένα πεδίου, είναι αναπόφευκτη η ύπαρξη παρατηρήσεων για τις οποίες δε θα
έχει συμβεί ακόμα το γεγονός που εξετάζει η μελέτη. Τελικά, οι Paterson και Chester
επέλεξαν η κατανομή των χρόνων αστοχίας των οδοστρωμάτων να μοντελοποιηθεί με την
κατανομή Weibull, καθώς θεωρήθηκε η πιο κατάλληλη για την ταυτόχρονη επίδραση της
κόπωσης και των καιρικών συνθηκών. Μία εφαρμογή της προτεινόμενης προσέγγισης σε
μία μεγάλη Βραζιλιάνικη βάση δεδομένων κατάστασης οδοστρωμάτων έδειξε ότι έδινε
ενδιαφέροντα αποτελέσματα, που έδειχναν και την ποσοτικοποιημένη επίδραση των
καιρικών φαινομένων στην αλλοίωση του οδοστρώματος. (Loizos & Karlaftis, 2005)
Τόσο η εφαρμογή ανάλυσης επιβίωσης που περιγράφηκε παραπάνω, όσο και άλλες που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον παρατίθενται στον πίνακα 4-5. (Donev & Hoffman, 2017)
Τυπικά, τα μοντέλα αλλοίωσης των οδοστρωμάτων συσχετίζουν δείκτες της κατάστασης
του πεζοδρομίου (εξαρτημένες μεταβλητές) με επεξηγηματικές ανεξάρτητες μεταβλητές,
όπως είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος, η ηλικία και οι συνθήκες λειτουργίας του
οδοστρώματος. Οι πιο συνηθισμένοι δείκτες της κατάστασης ενός οδοστρώματος είναι
επιφανειακές αλλοιώσεις όπως ρηγματώσεις, αυλακώσεις, λακκούβες κ.α. . Αίτια αυτών
των επιφανειακών παραμορφώσεων είναι το φορτίο που ασκείται στο οδόστρωμα, η
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υγρασία, η θερμοκρασία αλλά και κατασκευαστικές ατέλειες του οδοστρώματος. (Shin &
Madanat, 2003)
4.2.1 Παράδειγμα Χρήσης Παραμετρικού Μοντέλου Επιβίωσης για τον
Υπολογισμό Χρόνου Αντοχής Οδοστρωμάτων
Ο σκοπός της έρευνας αυτής των Λοΐζου και Καρλάφτη (Loizos & Karlaftis, 2005) είναι η
ανάπτυξη ενός μοντέλου που προβλέπει την αρχή της εμφάνισης ρηγματώσεων στην
επιφάνεια εύκαμπτων και ημι –δύσκαμπτων οδοστρωμάτων. Η ανάπτυξη αυτού το
μοντέλου έγινε χρησιμοποιώντας μία μεγάλη βάση δεδομένων (άνω των 1,000
παρατηρήσεων) με δεδομένα που συλλέχθηκαν το 1998 από εν-χρήσει πεζοδρόμια σε 15
Ευρωπαϊκές χώρες. Η βάση δεδομένων περιέχει έναν μεγάλο αριθμό μεταβλητών, όπως
δεδομένα κατασκευής, ιστορικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με το κλίμα της περιοχής,
αλλά και δεδομένα σχετικά με την καταπόνηση του πεζοδρομίου, για μία περίοδο περίπου
δέκα ετών. Η χρήση δεδομένων πεδίου παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τη
χρήση δεδομένων εργαστηρίου, καθώς δίνεται η δυνατότητα να συνδεθεί η κατάσταση των
πεζοδρομίων με εξωγενείς παράγοντες. (Special Report 61E: The AASHTO Road Test, 1962)
Η συλλογή των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν έγινε στα πλαίσια του προγράμματος
PARIS (Performance Analysis of Road Infrastructure) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη
χρήση τους στην κατασκευή μοντέλων απόδοσης των οδοστρωμάτων. Για αυτό το λόγο, η
συγκεκριμένη βάση δεδομένων χαρακτηρίζεται από πληρότητα και αναλυτική παράθεση
των επιμέρους περιγραφικών μεταβλητών. Από το σύνολο των δεδομένων που
συλλέχθηκαν κατά το πρόγραμμα PARIS, επιλέχθηκαν εκείνες οι μετρήσεις, που είχαν
τουλάχιστον δύο παρελθοντικές μετρήσεις καταπόνησης. Με αυτό το κριτήριο, επιλέχθηκαν
τελικά 900 περιοχές δοκιμών για να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία του μοντέλου. Για
όλες τις περιοχές δοκιμών συλλέχθηκαν τρία είδη δεδομένων: Δεδομένα απογραφής,
δεδομένα για τις εξαρτημένες μεταβλητές και δεδομένα για τις ανεξάρτητες μεταβλητές.
Στον πίνακα 4-6 φαίνονται οι μεταβλητές που συλλέχθηκαν κατά το πρόγραμμα PARIS. Τα
δεδομένα απογραφής είναι δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία του τμήματος δοκιμών και
το είδος της κατασκευής. Οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι δεδομένα που σχετίζονται με το
χρόνο μεταξύ κατασκευής, πιο πρόσφατης επικάλυψης, ή τελευταίας συντήρησης και της
εμφάνισης επιφανειακών ρηγματώσεων των οδοστρωμάτων. Για τον υπολογισμό αυτών
των χρονικών διαστημάτων, θεωρήθηκε ότι αν το οδόστρωμα ρηγματώθηκε μεταξύ δύο
διαδοχικών παρατηρήσεων, η ρηγμάτωση συνέβη στο μέσο του χρονικού διαστήματος
μεταξύ των δύο παρατηρήσεων. Αν δεν εμφανίζονταν ρηγματώσεις του οδοστρώματος
μέχρι
το
τέλος
του
διαστήματος
παρατηρήσεων
το
χρονικό
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Πίνακας 4-5 Συνοπτική καταγραφή μοντέλων υπολογισμού αντοχής οδοστρωμάτων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (Donev & Hoffman, 2017)

1986

Paterson & Chester

1987

Paterson

2003

Shin and Madanat

2005

Loiozos and Karlaftis

2008

Nakat and Madanat

2010

Christofa and Madanat

2013

Reger et al

2000

Prozzi and Madanat

2005

Wang et al

On Predicting Pavement Surface Distress
with Empirical Models of Failure Times
(Paterson & Chester, 1986)
Road deterioration and maintenance
effects models for planning and
management (Paterson W. , 1987)
Development of stochastic model of
pavements distress initiation (Shin &
Madanat, 2003)
Pavement crack initiation prediction
from in-service pavements: a duration
model approach (Loizos & Karlaftis,
2005)
Stochastic duration modeling of
pavement overlay crack initiation (Nakat
& Madanat, 2008)
Development of pavement cracking
initiation
models
by
combining
experimental and field data (Christofa &
Madanat, 2010)
Estimation of pavement crack initiation
models by combining experimental and
field data (Reger, Christofa, Guler, &
Madanat, 2013)
Using duration models to analyze
experimental pavement failure data
(Prozzi & Madanat, 2000)
Survival analysis of fatigue cracking for
flexible pavements based on long term
pavement performance data (Wang,
Mahboub, & Hancher, 2005)
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Πρώτη δοκιμαστική χρήση ανάλυσης
επιβίωσης με παραμετρικό μοντέλο
Μοντέλο αρχής ρηγματώσεων στο HDM
(Highway Development Management
Model)
Υπολογισμός χρόνου μέχρι την αρχή των
ρηγματώσεων με παραμετρικά μοντέλα
επιβίωσης
Υπολογισμός χρόνου μέχρι την αρχή των
ρηγματώσεων με παραμετρικά μοντέλα
επιβίωσης
Υπολογισμός χρόνου μέχρι την αρχή των
ρηγματώσεων με ημι-παραμετρικά
μοντέλα επιβίωσης
Υπολογισμός χρόνου μέχρι την αρχή των
ρηγματώσεων,
αξιοποιώντας τόσο
πειραματικά
δεδομένα
όσο
και
δεδομένα πεδίου
Υπολογισμός χρόνου μέχρι την αρχή των
ρηγματώσεων,
αξιοποιώντας τόσο
πειραματικά
δεδομένα
όσο
και
δεδομένα πεδίου
Υπολογισμός του χρόνου από την
κατασκευή μέχρι το τέλος της διάρκειας
ζωής του οδοστρώματος
Υπολογισμός του χρόνου από την
κατασκευή μέχρι το τέλος της διάρκειας
ζωής του οδοστρώματος
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Πίνακας 4-6 Οι μεταβλητές που συλλέχθηκαν κατά το πρόγραμμα PARIS (Loizos & Karlaftis, 2005)

Δεδομένα κατασκευής και αποκατάστασης
Pave
Τύπος κατασκευής οδοστρώματος
Surf
Τύπος επιφανειακής στρώσης
Th_Bit
Συνολικό πάχος ασφαλτικών στρώσεων
Th_Rig
Συνολικών πάχος άκαμπτων στρώσεων
Th_Gra
Συνολικό πάχος στρώματος κοκκώδους
βάσης
Th_Sub
Συνολικό πάχος στρώματος υπόβασης
Subgrade
Τύπος υποβάθρου
Rig_Type
Τύπος άκαμπτου στρώματος
Y_Const
Έτος κατασκευής
Y_Overl
Έτος της πιο πρόσφατης επικάλυψης
Y_Surf
Έτος της πιο πρόσφατης επιφανειακής
στρώσης
Δεδομένα κυκλοφοριακής κίνησης
Year
Έτος της μελέτης
Dveh
Αριθμός οχημάτων ανά ημέρα προς την
κατεύθυνση του υπό δοκιμή τμήματος
D%Tru
Ποσοστό
φορτηγών
προς
την
κατεύθυνση του υπό δοκιμή τμήματος
Lveh
Αριθμός οχημάτων ανά ημέρα στο υπό
δοκιμή τμήμα
L%Tru
Ποσοστό οχημάτων στο υπό δοκιμή
τμήμα
ESAL
Αριθμός 10τοννων ΙΤΑ(Ισοδύναμων
Τυπικών Αξόνων) ανά έτος στο υπό
δοκιμή τμήμα
Δεδομένα Καιρικών Συνθηκών
T_Day
Μέση ετήσια ημερήσια θερμοκρασία
W_Day
Αριθμός ημερών ανά έτος με μέγιστη
θερμοκρασία άνω των 25°C
C_Day
Αριθμός ημερών ανά έτος με ελάχιστη
θερμοκρασία κάτω των 0°C
Freez
Δείκτης παγετού
Rain
Μέση ετήσια βροχόπτωση
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διάστημα καταγραφόταν ως λογοκριμένη (censored) παρατήρηση (καθώς το δεξί άκρο του
διαστήματος μεταξύ της κατασκευής ή της τελευταίας συντήρησης και της πρώτης
ρηγμάτωσης του οδοστρώματος είναι άγνωστο). Παρόμοια αντιμετώπιση είχαν και οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε ρηγμάτωση του πεζοδρομίου πριν την αρχή της
περιόδου παρατηρήσεων. (Loizos & Karlaftis, 2005)
Υπολογίστηκαν συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και της
διάρκειας του χρόνου μέχρι τη ρηγμάτωση του οδοστρώματος για τέσσερις από τις
συνηθέστερες κατανομές χρόνου, τη Weibull, την Εκθετική, τη Φυσιολογική και τη
Loglogistic. Οι καμπύλες επιβίωσης και κινδύνου που υπολογίστηκαν για τις τέσσερις αυτές
κατανομές φαίνονται στα διαγράμματα 4-5 και 4-6. (Loizos & Karlaftis, 2005)

Διάγραμμα 4-5 Καμπύλες επιβίωσης που υπολογίστηκαν για τις κατανομές Loglogistic, Εκθετική και Weibull
συγκριτικά με την καμπύλη των διαθέσιμων δεδομένων (Loizos & Karlaftis, 2005)

Διάγραμμα 4-6 Καμπύλες κινδύνου που υπολογίστηκαν για τις κατανομές Loglogistic, Εκθετική και Weibull (Loizos
& Karlaftis, 2005)

Όπως φαίνεται και σχηματικά, διαφορετικές κατανομές του χρόνου επιβίωσης
παρουσιάζουν και διαφορετικά ποιοτικά αποτελέσματα σχετικά με την κατανομή των
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πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο. Ενώ η Εκθετική κατανομή συνεπάγεται ένα σταθερό
με το χρόνο κίνδυνο για ρηγμάτωση, η Loglogistic δείχνει ότι ο κίνδυνος ρηγμάτωσης
αυξάνεται αρχικά και μειώνεται μετέπειτα με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα η Weibull
κατανομή του χρόνου δείχνει ότι ο κίνδυνος ρηγμάτωσης αυξάνεται συνεχώς με το
πέρασμα του χρόνου. (Loizos & Karlaftis, 2005)
Από τις κατανομές που εξετάστηκαν η Εκθετική κατανομή κρίθηκε ακατάλληλη για τα
δεδομένα. Η Weibull, αν και πολύ πιο κοντά στα αρχικά δεδομένα από την Εκθετική,
κρίθηκε ότι παρουσίαζε και πάλι πολύ μεγάλη απόκλιση και τελικώς επιλέχθηκε η
Loglogistic κατανομή, καθώς η εκτίμησή της βρίσκεται πολύ κοντά στα αληθινά δεδομένα.
Πιο σημαντικό παράγοντα στην επιλογή της βέλτιστης κατανομής αποτέλεσε το log
likelihood test (δοκιμή λογαριθμικής πιθανοφάνειας), το οποίο επίσης επισήμανε τη
Loglogistic κατανομή ως την πιο κατάλληλη. (Loizos & Karlaftis, 2005)
Με βάση την Loglogistic κατανομή που επιλέχθηκε, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το
οδόστρωμα έχει μέγιστη πιθανότητα ρηγμάτωσης μετά από 7 χρόνια, ενώ η πιθανότητα
ρηγμάτωσης μειώνεται αν δεν έχουν εμφανιστεί ρηγματώσεις μετά από 15 χρόνια. Με
βάση τους συντελεστές συσχέτισης που υπολογίστηκαν, οι πιο σημαντικές ομάδες
ανεξάρτητων μεταβλητών που επεξηγούν καλύτερα το χρόνο μέχρι την εμφάνιση της
πρώτης ρηγμάτωσης είναι αυτές των δεδομένων κυκλοφορίας και των καιρικών συνθηκών.
Πολύ σημαντικές στην εμφάνιση ρηγματώσεων σε μικρότερο χρόνο κρίθηκαν οι μεταβλητές
του ποσοστού των φορτηγών και των δεκάτονων ΙΤΑ (Ισοδύναμων Τυπικών Αξόνων). Όσον
αφορά το είδος των οδοστρωμάτων, φαίνεται ότι τα ημι – δύσκαμπτα οδοστρώματα
τείνουν να ρηγματώνονται γρηγορότερα από τα εύκαμπτα. Παρόμοιες παρατηρήσεις έγιναν
και για τον αριθμό των ημερών με θερμοκρασίες κάτω των 0°C (αύξηση των οποίων αυξάνει
τον κίνδυνο ρηγματώσεων στα δύσκαμπτα οδοστρώματα) αλλά και του πάχους των
στρώσεων, αύξηση του οποίου, όπως είναι λογικό, μειώνει τον κίνδυνο ρηγματώσεων.
Συμπερασματικά, η έρευνα αυτή μπόρεσε σε σημαντικό βαθμό να αναλύσει και να
εξηγήσει την εμφάνιση ρηγματώσεων σε οδοστρώματα, με βάση έναν αριθμό
επεξηγηματικών μεταβλητών. Η επιτυχία της αυτή δείχνει ότι τα μοντέλα επιβίωσης (ή
διάρκειας όπως είναι ο όρος που ταιριάζει περισσότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση) είναι
ένας από τους πλέον κατάλληλους τρόπους μοντελοποίησης του χρόνου εμφάνισης
ρωγμών σε οδοστρώματα. (Loizos & Karlaftis, 2005)
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4.3 Εφαρμογές Ανάλυσης Επιβίωσης στη Μελέτη της Οδηγικής
Συμπεριφοράς
Μία ακόμη ομάδα εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης, που παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, είναι αυτή που αναλύει την επίδραση διαφόρων παραμέτρων στην οδηγική
συμπεριφορά. Πολλές εκφάνσεις της οδηγικής συμπεριφοράς μπορούν να περιγραφούν με
χρόνους, όπως είναι ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού, ο χρόνος μέχρι να οδηγηθεί ένας
οδηγός σε μία συγκεκριμένου είδους συμπεριφορά ή και η ηλικία του οδηγού κατά την
οποία εκδηλώνεται για πρώτη φορά η εμφάνιση ενός κάποιας καθορισμένης οδηγικής
συμπεριφοράς.
4.3.1 Εφαρμογή Μοντέλου Επιβίωσης στην Ανάλυση Επιθετικής Συμπεριφοράς
Οδηγών σε Σχέση με την Κοινωνική τους Τάξη
Σε μία αξιόλογη δημοσίευση στο Journal of Social Psychology το 1996 (Diekmann, Jungbauer
- Gans, Krassnig, & Lorenz, 1996) εξετάζεται, κάνοντας χρήση ανάλυση επιβίωσης, ο τρόπος
με τον οποίο χαρακτηριστικά του οδηγού και η κοινωνική του θέση, που σχετίζεται με την
κατοχή ακριβότερου αυτοκινήτου, σχετίζονται με επιθετική αντίδραση του οδηγού. Και σε
προηγούμενες μελέτες είχε εξεταστεί η επίδραση της κοινωνικής θέσης με την εμφάνιση
επιθετικής συμπεριφοράς. (Doob & Gross, 1968) Στην περίπτωση της παλαιότερης μελέτης,
μετρήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ της παρεμπόδισης ενός αυτοκινήτου, που περίμενε
σε σηματοδότη διασταύρωσης, από ένα πειραματικό αυτοκίνητο και της αντίδρασης του
οδηγού που παρεμποδιζόταν μέσω κορναρίσματος (ο μεταβλητός παράγοντας σε αυτή την
περίπτωση ήταν το αυτοκίνητο που παρεμπόδιζε). Στην περίπτωση της δημοσίευσης των
Diekmann και Jaugbauer – Gans, ο μεταβλητός παράγοντας ήταν τα χαρακτηριστικά των
οδηγών, των οποίων η κίνηση παρεμποδιζόταν, ενώ παρεμποδίζονταν πάντα από το ίδιο
αυτοκίνητο. Η υπόθεση, που εξετάστηκε, ήταν κατά πόσον ανώτερη κοινωνική θέση του
παρεμποδιζόμενου οδηγού θα οδηγούσε σε ταχύτερη εκδήλωση επιθετικότητας.
Οι μετρήσεις έγιναν σε πολυσύχναστη διασταύρωση του Μονάχου, δύο απογεύματα
Δευτέρας και Κυριακής του 1986. Τα χαρακτηριστικά που καταγράφονταν ήταν η χρονική
περίοδος μεταξύ της έναρξης της παρεμπόδισης και της αντίδρασης του εξεταζόμενου
οδηγού, είτε μέσω κόρνας, είτε μέσω χρήσης των φώτων του, το είδος του αυτοκινήτου που
παρεμποδίζεται, το φύλο του παρεμποδιζόμενου οδηγού, η εκτιμώμενη ηλικία του
παρεμποδιζόμενου οδηγού, μεταξύ τριών ηλικιακών ομάδων, η εκτιμώμενη ηλικία του
αυτοκινήτου, το χρώμα του αυτοκινήτου και η παρουσία ή απουσία επιβατών στο
παρεμποδιζόμενο αυτοκίνητο. Η ταχύτητα της αντίδρασης του οδηγού θεωρήθηκε δείκτης
επιθετικής συμπεριφοράς. Κάθε παρεμποδιζόμενο αυτοκίνητο κατατασσόταν σε μία από
έξι κατηγορίες, που αντιπροσώπευαν αντίστοιχα και την κοινωνική θέση του οδηγού,
σύμφωνα με της κατατάξεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπήρξαν 60
παρατηρήσεις, εκ των οποίων 57 συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση. Οι χρόνοι μέχρι
την εμφάνιση του γεγονότος (εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς του οδηγού)
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καταγράφονταν ως εμφανίσεις του γεγονότος, ενώ για μία παρατήρηση κατά την οποία ο
το αυτοκίνητο άλλαξε λωρίδες χωρίς την ύπαρξη αντίδρασης, καταγράφηκε ως λογοκριμένη
παρατήρηση ο χρόνος μέχρι την αλλαγή λωρίδας ( ο χρόνος μέχρι τον οποίο δεν υπήρξε
εμφάνιση του εξεταζόμενου γεγονότος).
Τα στοιχεία αναλύθηκαν με στατιστικές μεθόδους επιβίωσης. Εκτιμήθηκαν οι πιθανότητες
επιβίωσης ( δηλαδή μη εμφάνισης του γεγονότος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η
εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς), με τη μέθοδο ανάλυσης επιβίωσης Kaplan – Meier
και κατασκευάστηκε ημι – παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox για την
εξέταση της επίδρασης όλων των επιμέρους μεταβλητών στο παρατηρούμενο γεγονός. Η
διάμεσος των παρατηρούμενων χρόνων αντίδρασης, όπως υπολογίστηκε μέσω της
μεθόδου Kaplan – Meier ήταν 3.2 sec. Επίσης υπολογίστηκαν μέσω του log –rank test οι
ανεξάρτητες μεταβλητές, που χώριζαν την δεδομένα σε ομάδες με στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις στην κατανομή πιθανοτήτων επιβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, στατιστικά
σημαντικές βρέθηκαν οι διαφορές μεταξύ των ομάδων διαφορετικών κοινωνικών θέσεων,
όπως αυτές υποδηλώνονταν από την κατηγορία του αυτοκινήτου και οριακά στατιστικά
σημαντικές οι διαφορές μεταξύ όσων είχαν νεότερο και παλαιότερο μοντέλο αυτοκινήτου.
Και οι δύο διαφοροποιήσεις υποστηρίζουν την υπόθεση που τέθηκε, δηλαδή οδηγοί με
ανώτερη κοινωνική θέση και νεώτερα μοντέλα αυτοκινήτων είχαν ταχύτερες εκδηλώσεις
επιθετικότητας, κάτι που φαίνεται και στις καμπύλες επιβίωσης στο διάγραμμα 4-7. Για τις
υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Και στο ημι-παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, που κατασκευάστηκε
υπολογίστηκαν υψηλοί συντελεστές αναλογίας κινδύνου για αυτές τις μεταβλητές.

Διάγραμμα 4-7 Καμπύλες επιβίωσης που δείχνουν τις διαφορές στους χρόνους εκδήλωσης επιθετικότητας για
διαφορετικές κατηγορίες αυτοκινήτων (Diekmann, Jungbauer - Gans, Krassnig, & Lorenz, 1996)
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4.3.2 Εφαρμογές Μοντέλων Επιβίωσης για την Ανάλυση της Επίδρασης Χρήσης
Αλκοόλ στην Οδηγική Συμπεριφορά
Ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων εξετάζει την επίδραση που έχει το αλκοόλ στα
ατυχήματα και στην οδηγική συμπεριφορά κάνοντας χρήση μοντέλων επιβίωσης. Μεταξύ
αυτών, οι Ju και Sohn συσχέτισαν τη μέθη, τη διαφορά ταχύτητας, πριν και μετά την
πρόσκρουση, και το σύστημα συγκράτησης, που βρισκόταν εν δράση κατά τη διάρκεια ενός
οδικού ατυχήματος, με το χρόνο επιβίωσης των συμμετεχόντων μετά το ατύχημα, κάνοντας
χρήση ενός παραμετρικού μοντέλου επιβίωσης με κατανομή Weibull. (Ju & Sohn, 2014) Τα
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν τραυματίες ατυχημάτων, που τελικά
απεβίωσαν. Οι παρατηρήσεις που επιβίωσαν άνω των 30 ημερών, θεωρήθηκαν
λογοκριμένες. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για διαφορά ταχύτητας 50 km / h ο
αναμενόμενος χρόνος επιβίωσης για οδηγούς που δεν έχουν επηρεαστεί από το αλκοόλ
είναι 3,23 φορές μεγαλύτερος από ότι για οδηγούς που συγκρούστηκαν υπό την επήρεια
αλκοόλ. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ακόμα και οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, που έκαναν
χρήση ζώνης και αερόσακων είχαν 2,59 φορές μεγαλύτερο αναμενόμενο χρόνο επιβίωσης
μετά το ατύχημα από οδηγούς που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και έκαναν χρήση μόνο
ζώνης.
Μία άλλη δημοσίευση, συνδέει την έναρξη χρήσης αλκοόλ από άνδρες, σε νεαρή ηλικία, με
την πρώιμη έναρξη οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. (Zhang, Wieczorek, & Welte, 2014)
Τα δεδομένα προέρχονταν από το Buffalo Longitudinal Survey of Young Men (BLSYM),που
διεξήχθη το 1993 και περιείχαν καταγραφή δεδομένων 625 νεαρών ανδρών ηλικίας 16-19
ετών. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές, που εξετάστηκαν, πέρα από την έναρξη χρήσης αλκοόλ
σε νεαρή ηλικία ήταν η φυλή, η εκπαίδευση που είχαν λάβει, η ηλικία στην οποία άρχισαν
να εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά, η εμφάνιση προβληματικής συμπεριφοράς σε
παιδική ηλικία, το μειονεκτικό οικογενειακό περιβάλλον και η σχέση των γονέων με το
ποτό. Κατασκευάστηκε μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, σύμφωνα με το οποίο
βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση της πρώιμης έναρξης οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με την
πρώιμη έναρξη χρήσης αλκοόλ, όπως επίσης και με τη φυλή ( αγόρια που ανήκαν στη λευκή
φυλή εμφάνισαν μεγαλύτερη πιθανότητα πρώιμης έναρξης οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλ, πιθανώς λόγω πιο εύκολης πρόσβασης σε αυτοκίνητο από νεαρή ηλικία) και με την
εμφάνιση παραβατικής συμπεριφοράς σε νεαρή ηλικία, ενώ με καμία άλλη ανεξάρτητη
μεταβλητή δεν εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση.
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4.3.3 Εφαρμογές Μοντέλων Επιβίωσης για την Ανάλυση της Επίδρασης Χρήσης
Κινητού Τηλεφώνου κατά την Οδήγηση στο Χρόνο Αντίδρασης των
Οδηγών
Ένα άλλο φαινόμενο παραβατικής οδικής συμπεριφοράς, που έχει εξεταστεί με τη χρήση
στατιστικής ανάλυσης επιβίωσης, είναι εκείνο της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την
οδήγηση. Ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού είναι μία από τις πιο κατάλληλες παραμέτρους
για τη μέτρηση της επίδρασης διαφόρων εξωγενών παραγόντων στην ικανότητα του
οδηγού να εντοπίζει γεγονότα σημασίας στο δρόμο. (Choudhary & Velaga, 2017) Οι
Choudhary και Velaga όπως και οι Haque και Washington, πριν από αυτούς, (Haque &
Washington) δοκίμασαν να συσχετίσουν την επίδραση της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά
τη διάρκεια της οδήγησης με το χρόνο αντίδρασης οδηγών σε προσομοιωτή οδήγησης, με
τη χρήση ενός παραμετρικού μοντέλου επιβίωσης με κατανομή Weibull.
Στην έρευνα των Choudhary και Velaga τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση
προσομοιωτή οδήγησης υπό πέντε καταστάσεις οδήγησης: χωρίς χρήση κινητού, απλή
συζήτηση στο κινητό, σύνθετη συζήτηση στο κινητό, σύνταξη απλού μηνύματος στο κινητό
και σύνταξη σύνθετου μηνύματος στο κινητό. Για κάθε μία κατάσταση οι οδηγοί οδήγησαν
για 3.5 km στον εξομοιωτή και αντιμετώπισαν δύο επικίνδυνα γεγονότα κάτι που
χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση του χρόνου αντίδρασής τους. Τα επικίνδυνα γεγονότα
ήταν πεζοί που διέσχιζαν το δρόμο από σημείο χωρίς διάβαση και κλείσιμο του δρόμου από
σταθμευμένα οχήματα. Το χρονικό διάστημα, που μετρήθηκε, είχε ως αρχή την αρχή του
γεγονότος (έναρξη της διάσχισης του δρόμου από πεζούς ή κλεισίματος του δρόμου από
όχημα) και τέλος την αντίδραση του οδηγού, η οποία σηματοδοτούνταν από τη χρήση του
φρένου. Στην έρευνα συμμετείχαν οδηγοί διαφόρων ηλικιακών ομάδων κάποιοι από τους
οποίους ήταν επαγγελματίες οδηγοί και πέρα από τον έλεγχο στον εξομοιωτή τους
ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την οδική τους συμπεριφορά
και τις συνήθειές τους σχετικά με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Το σύνολο των
ανεξάρτητων μεταβλητών που συγκεντρώθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου φαίνονται
στον πίνακα 4-7.
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Πίνακας 4-7 Ανεξάρτητες μεταβλητές που συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου (Choudhary & Velaga, 2017)

Μεταβλητή
Δημογραφικά στοιχεία οδηγών
Ηλικία
Φύλο
Χαρακτηριστικά Οδήγησης
Εμπειρία οδήγησης (σε έτη)
Περίοδος κατοχής διπλώματος οδήγησης (σε έτη)
Είδος ταξιδιού που πραγματοποιεί συνήθως
Επιβολή προστίμου λόγω χρήσης κινητού
Προηγούμενο ατύχημα λόγω χρήσης κινητού
Χαρακτηριστικά Χρήσης του κινητού τηλεφώνου
Είδος κινητού τηλεφώνου που έχει στην κατοχή του ο
οδηγός
Αριθμός κλήσεων από κινητό τηλέφωνο ανά ημέρα
Αριθμός γραπτών μηνυμάτων από το κινητό τηλέφωνο
ανά ημέρα.
Συχνότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την
οδήγηση
Μετά τη συλλογή τους έγινε ανάλυση των δεδομένων τόσο με μεθόδους περιγραφικής
στατιστικής όσο και με μεθόδους ανάλυσης επιβίωσης. Στο διάγραμμα 4-8 φαίνονται οι
μέσοι χρόνοι αντίδρασης των συμμετεχόντων οδηγών ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις
οποίες οδηγούσαν. Φαίνεται μία ξεκάθαρη αυξητική τάση μεταξύ της οδήγησης χωρίς τη
χρήση κινητού την οδήγηση όσο πραγματοποιούνταν κλήση με το κινητό και την οδήγηση
κατά τη σύνταξη γραπτού μηνύματος στο κινητό.

Διάγραμμα 4-8 Ραβδόγραμμα μέσων χρόνων αντίδρασης των συμμετεχόντων οδηγών ανάλογα με τις συνθήκες υπό
τις οποίες οδηγούσαν (Choudhary & Velaga, 2017)

Στα πλαίσια της ανάλυσης επιβίωσης, τα δύο διαφορετικά επικίνδυνα φαινόμενα, που
αντιμετώπισαν οι οδηγοί, εξετάστηκαν ξεχωριστά με την κατασκευή δύο διαφορετικών
μοντέλων επιβίωσης με επιπρόσθετη παράμετρο αδυναμίας. Λόγω του ότι οι παράμετροι
κλίμακας και των δύο μοντέλων υπολογίστηκαν μεγαλύτερες του 1 (2.97 και 2.63 για τη
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διάσχιση πεζών και το κλείσιμο του δρόμου από αυτοκίνητα αντίστοιχα), εξάγεται το
συμπέρασμα ότι η πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος, δηλαδή της αντίδρασης στο
επερχόμενο εμπόδιο αυξανόταν συνεχώς με το χρόνο. Και οι τέσσερις τρόποι απόσπασης
της προσοχής, λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου, υπολογίστηκε ότι αυξάνουν σε σημαντικό
βαθμό το χρόνο αντίδρασης και στα δύο επικίνδυνα γεγονότα. Η παρατηρήσεις είναι
εμφανείς και στις καμπύλες επιβίωσης στο διάγραμμα 4-9, για τις διάφορες συνθήκες
επιβίωσης και για τα δύο επικίνδυνα γεγονότα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι
οδηγοί, που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν πιο συχνά το κινητό τους τηλέφωνο όσο οδηγούν,
έδειξαν στο σύνολο λίγο χαμηλότερους χρόνους αντίδρασης σε σχέση με τους οδηγούς που
δήλωσαν ότι δε χρησιμοποιούν καθόλου ή χρησιμοποιούν σπάνια το κινητό όσο οδηγούν.
Δεν υπολογίστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών
των οδηγών με τους χρόνους αντίδρασής τους, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική
συσχέτιση και με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά χρήσης τηλεφώνου των οδηγών.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση αυτής της μελέτης δεν έγινε χρήση λογοκριμένων
παρατηρήσεων, κάτι που όπως έχει ήδη αναφερθεί αποτελεί ένα από τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα των διαγραμμάτων επιβίωσης. Παρ’ όλα αυτά, και ενώ, όπως
παρουσιάστηκε στο διάγραμμα 4-8, υπήρχε η δυνατότητα να εξαχθεί κομμάτι της
πληροφορίας και από απλούστερες διαδικασίες περιγραφικής στατιστικής, υπάρχουν
πλεονεκτήματα στη διεξαγωγή ανάλυσης επιβίωσης ακόμα και όταν δεν υπάρχει η ανάγκη
περίληψης λογοκριμένων παρατηρήσεων στην ανάλυση. Η ανάλυση επιβίωσης δίνει τη
δυνατότητα να εξαχθούν επιπλέον πληροφορίες για την κατανομή των εξεταζόμενων
χρόνων βάσει πιθανοτήτων, αλλά και μπορεί να παρέχει μία εικόνα της εξέλιξης της
επικινδυνότητας, δηλαδή της αύξησης ή της μείωσης της πιθανότητας να εμφανιστεί το
γεγονός με το χρόνο.
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Διάγραμμα 4-9 Καμπύλες επιβίωσης του χρόνου αντίδραση των οδηγών ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες
οδηγούσαν για (Α) το επικίνδυνο γεγονός τη της διάσχισης του δρόμου από πεζούς και (Β) το επικίνδυνο γεγονός του
κλεισίματος του δρόμου από σταθμευμένα αυτοκίνητα (Choudhary & Velaga, 2017)
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4.4 Εφαρμογή Ανάλυσης Επιβίωσης για τη Μελέτη της Παράνομης
Διάσχισης Κόκκινου Σηματοδότη
4.4.1 Εφαρμογή Μοντέλου Επιβίωσης για την Ανάλυση της Έκθεσης Πεζών σε
Κίνδυνο σε Σηματοδοτούμενες Διασταυρώσεις
Το Δελχί είναι μία πόλη, στην οποία πολύ μεγάλα ποσοστά των θυμάτων οδικών
ατυχημάτων ανήκουν στην ομάδα των ευαίσθητων χρηστών της οδού. (Tiwari, Bangdiwala,
Saraswat, & Gaurav, 2007) Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται μέχρι και σήμερα.
(Pillai, 2016) Μέρος των αιτιών αυτού του φαινομένου είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει
μέριμνα για διαχωρισμένες και προστατευμένες ροές κυκλοφορίας πεζών, δικυκλιστών και
άλλων αργών οχημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις και
απροστάτευτες διασχίσεις πεζών ακόμα και σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία. Σκοπός
αυτής της έρευνας ήταν η ανάλυση της συμπεριφοράς των πεζών σε σηματοδοτούμενες
διαβάσεις με τη χρήση ανάλυσης επιβίωσης, με σκοπό την κατανόηση του προβλήματος και
την εύρεση λύσης. (Tiwari, Bangdiwala, Saraswat, & Gaurav, 2007)
Η συμπεριφορά των πεζών παρατηρήθηκε σε επτά διασταυρώσεις στο Δελχί της Ινδίας. Η
συλλογή δεδομένων σε αυτές τις διασταυρώσεις έγινε με την τοποθέτηση καμερών στις
διαβάσεις και καταγραφή βίντεο. Μετέπειτα η συμπεριφορά των πεζών, κατά τη διάσχιση
της διάβασης, αναλύθηκε με χρήση στατιστικής ανάλυσης επιβίωσης. Για την περιγραφή
της συμπεριφοράς των πεζών κατά την ανάλυση έγινε χρήση των μεταβλητών που
παρουσιάζονται στον πίνακα 4-8.
Πίνακας 4-8 Μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των πεζών (Tiwari, Bangdiwala,
Saraswat, & Gaurav, 2007)

Μεταβλητή Επεξήγηση
Peak
Τιμή 1 για ώρες αιχμής, 0 διαφορετικά
S arrival
Πενταψήφιος αριθμός που δείχνει τη ροή της κυκλοφορίας στις δύο
κατευθύνσεις και το χρώμα του σηματοδότη κατά την άφιξη
T arrival
Χρόνος έναρξης του S arrival
S depart
Χρώμα του σηματοδότη κατά την έναρξη της διάσχισης
T depart
Χρόνος έναρξης του S depart
Sex
1 για άνδρες και 2 για γυναίκες
Age
1 για παιδιά, 2 για νέους, 3 για μέσες ηλικίες, 4 για ηλικιωμένους
TAO
Χρόνος άφιξης στην αφετηρία
Drctn.
Το πρώτο ψηφίο είναι το σημείο προέλευσης του πεζού και δεύτερο
ψηφίο είναι το σημείο προορισμού του πεζού
TDO
Χρόνος αναχώρησης από την αφετηρία
TAI2
Χρόνος άφιξης στο ενδιάμεσο σημείο 2
TDI2
Χρόνος αναχώρησης από το ενδιάμεσο σημείο 2
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Κατά την ανάλυση επιβίωσης, το γεγονός (event) του οποίου την πραγματοποίηση ή μη
εξετάζει το μοντέλο, είναι η μη ασφαλής διάσχιση της διάβασης από τον πεζό, η οποία
ορίζεται ως η διάσχιση της διάβασης που ξεκινάει όσο η ένδειξη του σηματοδότη, για την
κίνηση των οχημάτων, είναι πράσινη ή κίτρινη. Ο χρόνος αναμονής που μετράται, είναι ο
χρόνος μεταξύ της άφιξης του πεζού στη διάβαση και της έναρξης της μη ασφαλούς
διάσχισης της διάβασης. Οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η άφιξη του πεζού στη
διασταύρωση συμβαίνει κατά τη διάρκεια περιόδου ασφαλής διάσχισης, δε λαμβάνονται
υπόψη, ακόμα και αν τελικά πραγματοποιηθεί μη ασφαλής διάσχιση. Κατά την ανάλυση οι
χρόνοι αναμονής θεωρείται ότι έχουν κοινή αρχή το σημείο 0. Οι πεζοί που
πραγματοποίησαν ασφαλείς διασχίσεις (δηλαδή, αυτοί που έφτασαν στη διάβαση κατά τη
διάρκεια κόκκινης ένδειξης του σηματοδότη και περίμεναν μέχρι να γίνει η ένδειξη
πράσινη) , αποτελούν λογοκριμένες (censored) παρατηρήσεις και καταγράφεται ο χρόνος
αναμονής τους. Καθώς η ανάλυση πραγματοποιείται για τον υπολογισμό του συνολικού
βαθμού έκθεσης σε κίνδυνο πεζών, για τις περιπτώσεις αυτές γίνεται χρήση μόνο του
χρόνου αναμονής αλλά όχι του χρόνου διάσχισης, καθώς κατά τη διάρκεια της αναμονής
τους, υπήρχε κίνηση στην οδό και θεωρήθηκε ότι βρίσκονταν σε κατάσταση κινδύνου.
Κατά την ανάλυση, η μεταβλητή επιβίωσης ‘χρόνος μέχρι τη μη ασφαλή διάσχιση’ είναι μία
απαραιτήτως θετική μεταβλητή. Για την κωδικοποίηση των πεζών που διέσχισαν μη
ασφαλώς τη διάβαση, αμέσως μετά την άφιξή τους σε αυτή χρησιμοποιείται ο χρόνο 0.039s
που είναι και το όριο ακρίβειας των συσκευών μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Για τους
σκοπούς της ανάλυσης υπολογίστηκε η καθυστέρηση των πεζών που ορίζεται ως η μέση
καθυστέρηση συνάντησε ο πεζός κατά τη διάσχιση της διασταύρωσης.
Καθυστέρηση Πεζών = 0.5 * (C – Ge)2 /C (Highway Capacity Manual, 2000)
Όπου:
C = είναι η διάρκεια του κύκλου σηματοδότησης σε sec
Ge = G – W = ενεργός χρόνος πρασίνου
G = χρόνος πρασίνου για πεζούς
W = χρόνος που απαιτείται από τον πεζό για τη διάσχιση της διασταύρωσης με ταχύτητα
1m/s
Στην ανάλυση επιβίωσης, που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε διαφορά μεταξύ ανδρών και
γυναικών στην πιθανότητα επιβίωσης, με τους άνδρες να έχουν μικρότερη πιθανότητα
επιβίωσης. Δηλαδή, μεγαλύτερη πιθανότητα για τον ίδιο χρόνο να υπάρξει
πραγματοποίηση του γεγονότος που εξετάζεται, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η
παράνομη – μη ασφαλής διάσχιση της σηματοδοτούμενης διασταύρωσης. Υπολογίστηκε ότι
ο χρόνος αναμονής γυναικών ήταν, κατά μέσο όρο, 27% περισσότερος από το χρόνο
αναμονής των ανδρών. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πεζών
περίμεναν αμελητέα χρονικά διαστήματα, ενώ είναι πολύ λίγοι οι πεζοί που περίμεναν
αρκετή ώρα για να διασχίσουν τη διασταύρωση. Παράλληλα η πιθανότητα της παράνομης
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

80

Παραδείγματα Εφαρμογών Ανάλυσης Επιβίωσης στην Επιστήμη των Μεταφορών
διάσχισης της οδού μειώνεται με το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι πεζοί που περίμεναν
κάποια ώρα πριν διασχίσουν τη οδό γίνεται ολοένα και λιγότερο πιθανό να τη διασχίσουν
τελικά παράνομα. βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της καθυστέρησης των πεζών και του
χρόνου επιβίωσης των πεζών, όσο μεγαλύτερη ήταν η καθυστέρηση των πεζών τόσο
μεγαλύτερος ήταν ο χρόνος επιβίωσης
4.4.2 Εφαρμογή Μοντέλου Επιβίωσης για την Ανάλυση της Έκθεσης
Ποδηλατών σε Κίνδυνο σε Σηματοδοτούμενες Διασταυρώσεις
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αναμονής των
ποδηλατιστών σε σηματοδοτημένες διασταυρώσεις και της παράνομης διάσχισης κατά τη
διάρκεια της κόκκινης ένδειξης του σηματοδότη με τη χρήση ανάλυσης επιβίωσης (Yang,
Huan, Si, Gao, & Guo, 2012). Οι μετρήσεις έγιναν σε τρεις σηματοδοτημένες διασταυρώσεις
στο Πεκίνο. Η συλλογή δεδομένων έγινε με την τοποθέτηση καμερών σε κάθε τοποθεσία.
Οι περίοδοι μετρήσεων περιλάμβαναν ώρες αιχμής (7:30-9:30) και ώρες εκτός αιχμής
(10:00 – 16:00). Η περιοχή μελέτης κάλυπτε τη διάβαση και μέρος των λωρίδων
κυκλοφορίας, ώστε να είναι δυνατή η εξέταση της συμπεριφοράς των ποδηλατιστών
ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες κυκλοφορίας. Οι διασχίσεις, με κόκκινη ένδειξη
σηματοδότησης της κυκλοφορίας, καταγράφηκαν ως γεγονότα ενώ οι παρατηρήσεις στις
οποίες οι ποδηλάτες περίμεναν την πράσινη ένδειξη του σηματοδότη καταγράφηκαν ως
λογοκριμένες παρατηρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 64,27% του συνολικά
καταγεγραμμένου έγκυρου δείγματος παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Έγινε χρήση
στατιστικής ανάλυσης διάρκειας και επιβίωσης αλλά και του αναλογικού υποδείγματος
κινδύνου του Cox (Cox proportional hazards model) για τον υπολογισμό της συσχέτισης
μεταξύ του χρόνου αναμονής και των παραγόντων που τον επηρεάζουν. Η επιλογή των
παραγόντων - μεταβλητών αυτών έγινε με βάση προηγούμενες μελέτες πάνω στο
αντικείμενο και συνοψίζεται στον πίνακα 4-9.
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Πίνακας 4-9 Ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox (Yang,
Huan, Si, Gao, & Guo, 2012)

Μεταβλητή
AG (ηλικιακή ομάδα)
GEN (φύλο)
NT (τύπος ποδηλάτου)
WN (αριθμός
αναμονής)
CN (αριθμός
διασχίσεων)
TC (διπλή διάσχιση)
MV (όγκος
μηχανοκίνητων
οχημάτων)
TT (χρόνος
μετακίνησης)

Τύπος
Μεταβλητής
Δυαδικός
Δείκτης
Δυαδικός
Δείκτης
Δυαδικός
Δείκτης
Συνεχής
Μεταβλητή
Συνεχής
Μεταβλητή
Δυαδικός
Δείκτης
Συνεχής
Μεταβλητή
Δυαδικός
Δείκτης

Επεξήγηση
1 για ηλικίες άνω των 50 ετών, 0 διαφορετικά
1 για άνδρες, 0 για γυναίκες
1 για ηλεκτρικό ποδήλατο, 0 για
ανθρωποκίνητο ποδήλατο
Ο αριθμός άλλων ποδηλατών που
βρίσκονται σε αναμονή κατά τη άφιξη
Ο αριθμός άλλων ποδηλατών που διασχίζουν
παραβιάζοντας το σηματοδότη κατά την
άφιξη
1 αν ο ποδηλάτης περνάει δύο φορές από τη
διασταύρωση, 0 διαφορετικά
Μέσος όγκος μηχανοκίνητων οχημάτων ανά
λωρίδα ανά λεπτό κατά τη διάρκεια κόκκινης
φάσης του σηματοδότη κατά την άφιξη του
ποδηλάτη
1 για μετακίνηση σε ώρα αιχμής, 0
διαφορετικά

Ο μέσος χρόνος αναμονής για το σύνολο των παρατηρήσεων υπολογίστηκε ίσος με 25.16
sec ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής των ποδηλατών που διέσχισαν τη διασταύρωση
παράνομα υπολογίστηκε ίσος με 15.71 δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
επιβίωσης έδειξαν ότι 32% των ποδηλατών έχουν πολύ μικρή ανοχή σε χρόνο αναμονής,
καθώς προχωρούν σε παράβαση του σηματοδότη σε λιγότερο από 3 sec, ενώ ένα ποσοστό
15% έδειξε ανοχή σε οποιονδήποτε χρόνο αναμονής. Το υπόλοιπο δείγμα έδειξε ομαλή
προσαρμογή της ανοχής του σε σχέση με το χρόνο αναμονής. Στην ανάλυση επιβίωσης που
ακολούθησε, υπολογίστηκε ότι όλες η μεταβλητές με εξαίρεση το φύλο έχουν ισχυρή
συσχέτιση με τον χρόνο αναμονής. Με βάση το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox
υπολογίστηκαν οι συντελεστές αναλογίας κινδύνου των μεταβλητών αυτών.
Με βάση τα παραπάνω, η ανάλυση έδειξε ότι:
• Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ποδηλατιστές έχουν μεγαλύτερες ανοχές σε μεγάλους
χρόνους αναμονής.
• Οι άνδρες έχουν μικρότερες ανοχές σε μεγάλους χρόνους αναμονής σε σχέση με τις
γυναίκες και παρουσιάζουν γενικότερα μεγαλύτερη παραβατικότητα.
• Οι ποδηλάτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ποδήλατο έχουν μικρότερη ανοχή σε
χρόνους αναμονής και μεγαλύτερη τάση παραβίασης των κανόνων.
• Ο χρόνος αναμονής αυξάνεται όταν μεγάλος αριθμός ποδηλατών, περιμένει την
πράσινη ένδειξη του σηματοδότη, ενώ αντίστοιχα μειώνεται όταν μεγάλος αριθμός
ποδηλατών διασχίζει παράνομα τη διασταύρωση.
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•
•

Ο μεγάλος όγκος μηχανοκίνητης κυκλοφορίας αυξάνει το χρόνο αναμονής των
ποδηλατών και μειώνει το ρίσκο παραβίασης των κανονισμών.
Οι ποδηλάτες που διασχίζουν τη διασταύρωση σε ώρες αιχμής έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να παραβιάσουν τους κανονισμούς από εκείνους που τη διασχίζουν σε
ώρες εκτός αιχμής.

4.5 Εφαρμογές Ανάλυσης Επιβίωσης στη Μελέτη της Διάρκειας του Χρόνου πριν
από Μετακινήσεις ή Μεταξύ Μετακινήσεων
Σε μία έρευνα των Manering και Hamed (Mannering & Hamed, 1990) εξετάστηκε ο χρόνος
που οικιοθελώς καθυστερούν οι εργαζόμενοι στο Seattle μετά την εργασία τους την
επιστροφή στο σπίτι, ώστε να μπορέσουν αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για
το λόγο αυτό κατασκευάστηκε παραμετρικό μοντέλο με κατανομή Weibull, η οποία κρίθηκε
βολική και γενικότερα αποδεκτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το συνολικό
επίπεδο της κίνησης που είχαν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι ήταν αυτό που καθόριζε
κατά κύριο λόγο την απόφαση για καθυστέρηση της επιστροφής στο σπίτι, ενώ επίσης
σημαντικό ρόλο είχαν κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και η τοποθεσία της εργασίας
τους. Επίσης παρατηρήθηκε ότι παρά τη μεγάλη συσχέτιση του φαινομένου με την
κυκλοφοριακή συμφόρηση, η καθυστέρηση της επιστροφής στο σπίτι μετά την εργασία
είναι ένα φαινόμενο, που πολλές φορές παρατηρείται χωρίς της ύπαρξη συγκεκριμένων
λόγων.
Οι Manering και Murakami σε έρευνά τους το 1994 (Mannering, Murakami, & Kim, 1994)
εξέτασαν τη χρονική σταθερότητα μοντέλων επιλογής δραστηριοτήτων και μοντέλων
παραμονής μετακινουμένων στο σπίτι. Κάνοντας χρήση ημερολογίων ταξιδίων δύο
ημερών, που συλλέχθηκαν το 1989 και ξανά το 1990, δημιουργήθηκαν διαφορετικά
οικονομετρικά μοντέλα (μοντέλα logit) και μοντέλα αναλογικών κινδύνων του Cox για τα
δεδομένα του 1989 και του 1990 και εκτιμήθηκε η χρονική σταθερότητά τους. Και τα δύο
μοντέλα έδωσαν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα συσχετίζοντας κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά, τη συνέχεια των συνηθειών των ερωτηθέντων, στοιχεία σχετικά με το
φόρτο του κυκλοφοριακού δικτύου για τις μέρες των ημερολογίων και χρόνους άφιξης στο
σπίτι, με την επιλογή των δραστηριοτήτων και τη χρονική διάρκεια παραμονής στο σπίτι.
Όσον αφορά τη χρήση του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox για την εκτίμηση του
χρόνου παραμονής στην οικία, κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο για αυτό το σκοπό, καθώς
μπόρεσε με επιτυχία να εκτιμήσει επαρκώς το χρόνο παραμονής των ερωτηθέντων,
κάνοντας ταυτόχρονα χρήση των λογοκριμένων παρατηρήσεων τω ερωτηθέντων που
παρέμειναν σπίτι μετά 12 τα μεσάνυχτα οποιαδήποτε μέρα. Όσον αφορά τη χρονική
σταθερότητα, που εξετάστηκε μεταξύ των δύο ημερών, βρέθηκε ότι και τα δύο μοντέλα
ήταν χρονικά ασταθή με το χρόνο. Αυτό το αποτέλεσμα δεν προκάλεσε έκπληξη, καθώς οι
συγκοινωνιακές συνήθειες και ιδιαίτερα όταν αφορούν μετακινήσεις μόνο δύο ημερών
μπορούν εύκολα να αλλάξουν μεταξύ δύο ημερών δύο διαφορετικών ετών. Το συμπέρασμα
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σταθερά αποτελέσματα με το χρόνο στην περίπτωση που υπήρχαν διαθέσιμα πιο εκτενή
δεδομένα.
Μία γενικότερη αξιοποίηση ανάλυσης επιβίωσης είναι για την ανάλυση ρυθμών
μετακινήσεων. (Schoenfelder & Axhausen, 2001)
Παρά το ότι στην ανάλυση
δραστηριοτήτων των μετακινούμενων εξετάζεται πολύ συχνά και διεξοδικά η διάρκεια μίας
μετακίνησης, η γενικότερη εξέταση των ρυθμικών μοτίβων που θα μπορούσαν να
εξηγήσουν ένα σύνολο μετακινήσεων δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα μπορούσε.
Με βάση το γερμανικό ερευνητικό πρόγραμμα Mobidrive έγινε δυνατή η παροχή
δεδομένων που προέρχονταν από συνεχή ημερολόγια μετακινήσεων έξι εβδομάδων.
Συνήθως τέτοια ποιότητα και έκταση δεδομένων είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί, είναι
όμως ιδανική για τη μελέτη των ρυθμικών μοτίβων που διέπουν τις μετακινήσεις. Το
πρόγραμμα συγκέντρωσε δεδομένα από 317 άτομα 139 νοικοκυριών, που συμμετείχαν σε
αυτό σε βάθος 6 ετών. Πέρα από το ημερολόγιο μετακινήσεων οι συμμετέχοντες στο
πρόβλημα παρείχαν ποικιλία κοινωνικοοικονομικών στοιχείων. Στην έρευνα των
Schoenfelder και Axhausen έγινε αξιοποίηση αυτών των δεδομένων, κάνοντας χρήση
ανάλυσης επιβίωσης, που κρίθηκε πως είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος εξαγωγής
συμπερασμάτων. Οι δραστηριότητες για τις οποίες μετακινούνταν οι συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα διαχωρίστηκαν σε 23 κατηγορίες. Η χρονική διάρκεια που εξετάστηκε από την
ανάλυση επιβίωσης είναι ο χρόνος, σε μέρες, μέχρι την επανάληψη μετακίνησης ίδιας
κατηγορίας. Για παράδειγμα υπολόγισε την πιθανότητα μετακίνησης με σκοπό το σινεμά
ανά ημέρα, μετά από προηγούμενη μετακίνηση για σκοπό το σινεμά. Πραγματοποιήθηκε
μη – παραμετρική ανάλυση επιβίωσης Kaplan – Meier και δημιουργήθηκαν ημι –
παραμετρικά μοντέλα αναλογικών κινδύνων του Cox, αλλά και παραμετρικά μοντέλα, για
τα οποία επιλέχθηκε η χρήση κατανομής Weibull. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μίας ξεκάθαρης
τάσης για ρυθμούς τακτικά επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων ίδιας κατηγορίας με όλες
τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, τα παραμετρικά και ημι –
παραμετρικά μοντέλα έδειξαν πολύ παρόμοιες κλίμακες αποτελεσμάτων, δείχνοντας ότι
και οι δύο μορφές ανάλυσης είναι κατάλληλες για αυτό το σκοπό. Με αυτόν τον τρόπο
εξέτασης των μετακινήσεων, έγινε δυνατή η σύγκριση των ρυθμών επανάληψης μεταξύ
μετακινήσεων διαφορετικών κατηγοριών αλλά και μεταξύ μετακινήσεων ίδιας κατηγορίας
σε διαφορετικές περιοχές. Ενδεικτικά στο διάγραμμα 4-10 φαίνονται οι καμπύλες
επιβίωσης που δημιουργήθηκαν με το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, και
εξετάζουν το χρόνο επανάληψης μετακίνησης με σκοπό τη συμμετοχή σε ομαδικά
αθλήματα και τα ψώνια κατά τη διάρκεια της μέρας για δύο διαφορετικές περιοχές. Είναι
πολύ χαρακτηριστικές και ενδιαφέρουσες οι έντονες πτώσεις της πιθανότητας επιβίωσης
(δηλαδή αύξησης της πιθανότητας μετακίνησης για το συγκεκριμένο σκοπό), που
παρουσιάζονται και για τις δύο δραστηριότητες, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Μετά
την πρώτη μέρα από την προηγούμενη μετακίνηση, η πιθανότητα καινούριας μετακίνησης
με σκοπό τα ψώνια αυξάνεται σημαντικά. Επίσης η πιθανότητα νέας μετακίνησης, με σκοπό
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μετακίνηση, καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνήθως προγραμματίζεται σε
εβδομαδιαία βάση, και πολλές φορές επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα της εβδομάδας.

Διάγραμμα 4-10 Καμπύλες επιβίωσης που δημιουργήθηκαν με το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox, και
εξετάζουν το χρόνο επανάληψης μετακίνησης με σκοπό τη συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα και τα ψώνια κατά τη
διάρκεια της μέρας για δύο διαφορετικές περιοχές (Schoenfelder & Axhausen, 2001)
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5 Παρουσίαση Έρευνας Ερωτηματολογίου Συλλογής Δεδομένων
Χρόνου Σημαντικών Συγκοινωνιακών Συμβάντων και Αρχική
Επεξεργασία των δεδομένων της
5.1 Διερεύνηση του Αντικειμένου της Ανάλυσης
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας από τους σκοπούς αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η
εξέταση των δυνατοτήτων χρήσης μοντέλων επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών. Ως
τώρα εξετάστηκαν ποικίλα παραδείγματα εφαρμογής αυτών των μοντέλων, τόσο σε θέματα
της επιστήμης των μεταφορών, όσο και σε άλλους τομείς. Από αυτά, διαπιστώθηκε ότι η
ανάλυση επιβίωσης μπορεί να γίνει ένα πολύ ελπιδοφόρο εργαλείο επεξεργασίας
δεδομένων, αλλά και το ότι έχει πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, σχετικά
με τα πρωτογενή δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2 η
ανάλυση επιβίωσης εξετάζει την αναμενόμενη διάρκεια χρόνου μέχρι την πραγματοποίηση
ενός συγκεκριμένου γεγονότος. (Kleinbaum & Klein, 2012)
Με βάση τα παραπάνω, αναζητήθηκαν συγκοινωνιακά προβλήματα, που θα μπορούσαν να
εξεταστούν, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η περιορισμένη χρονική διάρκεια της
εκπόνησης αυτής της εργασίας δεν άφηνε χρονικά περιθώρια για μακροχρόνια συλλογή
δεδομένων, κάτι, που όπως ήδη εξετάστηκε, γίνεται αρκετά συχνά για την εκπόνηση
αναλύσεων επιβίωσης.
Αρχικά, εξετάστηκε η περίπτωση διεξαγωγής ανάλυσης επιβίωσης του χρόνου, που
σχετίζεται με την παράνομη διάσχιση σηματοδοτούμενων διαβάσεων, με και χωρίς διάταξη
αντίστροφης μέτρησης. Δηλαδή, η ύπαρξη διάταξης αντίστροφης μέτρησης θα
λειτουργούσε ως ανεξάρτητη μεταβλητή και θα εξεταζόταν η επιρροή της στους χρόνους
επιβίωσης μέχρι την παράνομη διάσχιση πεζών. Δυστυχώς, στα δεδομένα που υπήρχαν
διαθέσιμα προς ανάλυση, το ποσοστό παράνομων διασχίσεων πεζών ήταν πολύ μικρό (της
τάξης του 3%) και άρα θα ήταν άτοπη η ανάλυση του φαινομένου, καθώς ο τελικός αριθμός
των παρατηρήσεων, με εμφάνιση του γεγονότος, θα ήταν εξαιρετικά μικρός.
Στη συνέχεια, αναζητήθηκαν και άλλα διαθέσιμα δεδομένα παράνομων διασχίσεων πεζών,
διαθέσιμων μέσω διαφόρων πηγών ανοιχτών δεδομένων, όπως επίσης εξετάστηκε και το
ενδεχόμενο συλλογής, εκ νέου, δεδομένων διάσχισης πεζών σε σηματοδοτούμενες
διαβάσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το σύνολο των διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων,
που βρέθηκαν, παρουσίασαν επίσης πολύ μικρά ποσοστά παραβατικότητας, πράγμα
αρκετά λογικό, αφού ήταν δεδομένα που αφορούσαν πόλεις της Ευρώπης και των Η.Π.Α. .
Αντιθέτως, οι περισσότερες αναλύσεις επιβίωσης δεμένων παράνομων διασχίσεων έχουν
γίνει για πόλεις της Ασίας. Από κάποιες δοκιμαστικές μετρήσεις, που έγιναν σε διαβάσεις
της Θεσσαλονίκης, παρατηρήθηκε ότι, στην πλειοψηφία τους, οι παράνομες διασχίσεις των
διαβάσεων ακολουθούσαν ένα διαφορετικό μηχανισμό λειτουργίας από αυτόν που
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εξετάζεται με την ανάλυση επιβίωσης. Όταν εξετάζεται η έκθεση πεζών σε επικινδυνότητα,
μέσω ανάλυσης επιβίωσης, θεωρείται ότι οι πεζοί είναι ανεκτικοί σε ένα μικρότερο ή
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αναμονής και αυτό επηρεάζεται από χαρακτηριστικά των
ιδίων και της διάβασης που διασχίζουν. Αντιθέτως, στις δοκιμαστικές μετρήσεις
παρατηρήθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πεζών ανήκουν σε μία από δύο
κατηγορίες:
•
•

Πεζούς με μεγάλη ανοχή, που περίμεναν μέχρι την πράσινη ένδειξη της
σηματοδότησης ώστε να προχωρήσουν σε ασφαλή διάσχιση της διασταύρωσης.
Πεζούς που διέσχιζαν παράνομα τη διασταύρωση, ανάλογα με το πότε ήταν αυτό
δυνατό, βάσει της κίνησης οχημάτων στο δρόμο.

Εν ολίγοις, αν παραμετροποιηθεί η κίνηση των οχημάτων σε μία δυαδική μεταβλητή, με
τιμή 0 για κίνηση που επιτρέπει την παράνομη διάσχιση και τιμή 1 για κίνηση που δεν την
επιτρέπει, σχεδόν η ολότητα των παράνομων διασχίσεων θα εξαρτιόνταν από το αν η
δυαδική αυτή μεταβλητή είχε τιμή 0. Αυτή η παρατήρηση, αν δεχθούμε ότι είναι ορθή, θα
αναιρούσε το σκοπό εκτέλεσης μίας ανάλυσης επιβίωσης, καθώς το σύνολο της εμφάνισης
ή μη του γεγονότος θα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την τιμή μίας και μόνο μεταβλητής.
Για τους παραπάνω λόγους, εγκαταλείφτηκε η απόπειρα εύρεσης δεδομένων παράνομων
διασχίσεων και έκθεσης χρηστών σε επικινδυνότητα.

5.2 Σχεδιασμός Έρευνας Ερωτηματολογίου
Λόγω της πολύ ευρείας αξιοποίησης της ανάλυσης επιβίωσης σε κοινωνικές επιστήμες και
της εύστοχης εύρεσης συσχετίσεων στις επιχειρούμενες αναλύσεις επιβίωσης, μελετήθηκε
η περίπτωση συλλογής δεδομένων σχετικών με το χρόνο εμφάνισης συγκοινωνιακά
σημαντικών γεγονότων στη ζωή των παρατηρούμενων ανθρώπων. Τα γεγονότα αυτά για να
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανάλυσης επιβίωσης, για να παρέχουν σαφείς και
αξιοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συγκοινωνιακές συνήθειες του υπό εξέταση
ατόμου, αλλά και για να είναι εφικτή η συλλογή τους θα έπρεπε:
•
•
•

•

Να είναι σαφώς ορισμένα με μονοσήμαντο τρόπο, ώστε να μην τίθεται υπό
αμφισβήτηση ή εμφάνισή τους ή μη.
Να είναι πιθανό να εμφανιστούν μετά τη διέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού
σημείου, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη αρχή στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.
Να είναι γεγονότα, για τα οποία να υπάρχει η πιθανότητα να μην έχουν εμφανιστεί
ακόμα, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση της δυνατότητας της ανάλυσης επιβίωσης
να συμπεριλάβει λογοκριμένα δεδομένα στην ανάλυση.
Να είναι γεγονότα των οποίων η πιθανότητα εμφάνισης με το χρόνο να δίνει
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με συγκοινωνιακές συνήθειες.
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•

Να είναι γεγονότα για τα οποία θα είναι δυνατό να ληφθούν πληροφορίες. Για
παράδειγμα, γεγονότα που θα είναι εύκολο για ένα μετακινούμενο να θυμηθεί.

Με βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε η συλλογή δεδομένων:
1. Χρόνου απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου: Καθώς το αυτοκίνητο
εξακολουθεί να αποτελεί το πιο διαδεδομένο μέσο μεταφοράς, παρουσιάζει ενδιαφέρον
η εξέταση της πιθανότητας απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με το χρόνο
και των χαρακτηριστικών εκείνων που οδηγούν έναν μετακινούμενο στην απόκτηση του
διπλώματος οδήγησης νωρίτερα ή αργότερα από άλλους μετακινούμενους.
2. Χρόνου απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου: Καθώς πρόκειται για ένα μέσο
μεταφοράς πολύ λιγότερο δημοφιλές, σε σχέση με το αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον τρόπο μεταφοράς, πιθανώς η απόκτηση διπλώματος
οδήγησης δικύκλου είναι πιο θελκτική για μία συγκεκριμένη ομάδα μετακινούμενων με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
3. Χρόνου απόκτησης αυτοκινήτου, μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης: Είναι
αναμενόμενο μία μεγάλη πλειοψηφία ενήλικων μετακινούμενων να έχει στην κατοχή
του δίπλωμα οδήγησης. Θα παρουσίαζε ενδιαφέρον η ανάλυση του χρόνου που
μεσολαβεί από την απόκτηση ενός διπλώματος οδήγησης, μέχρι την απόκτηση του
πρώτου αυτοκινήτου του μετακινούμενου και τα χαρακτηριστικά ενός μετακινούμενου,
που τον οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα.
4. Χρόνου απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικας: Τα οφέλη της χρήσης ποδηλάτων για
μετακινήσεις συναντούνται ευρέως στη βιβλιογραφία. Μειωμένες εκπομπές ρύπων,
μειωμένη ηχορύπανση, χαμηλότερα κόστη μετακίνησης, χαμηλότερες απαιτήσεις χώρων
στάθμευσης κ.α. . (Nelson & Allen, 1997) Θεωρήθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον ο
εντοπισμός εκείνων των χαρακτηριστικών, που οδηγούν έναν ενήλικα μετακινούμενο,
που τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο έχει στη διάθεσή του το σύνολο των διαθέσιμων
μέσων μεταφοράς, στην απόκτηση ενός ποδηλάτου για μετακινήσεις του.
5. Χρόνου πρώτης εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης: Ενώ ο χρόνος πρώτης
εμπλοκής σε ατύχημα ως επιβάτης φαίνεται να είναι ένα γεγονός με μεγαλύτερη
τυχηματικότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα γεγονότα που εξετάζονται, θα επιχειρηθεί να
ελεγχθεί κατά πόσον η εμφάνισή του επηρεάζεται σε σχέση με κάποιο από τα
χαρακτηριστικά ελέγχου που θα συλλεχθούν.
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6. Χρόνου εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός: Η εμφάνιση ατυχημάτων με το χρόνο
και η κατανομή τους στο χώρο έχει αποτελέσει το αντικείμενο μελέτης πληθώρας
συγκοινωνιακών ερευνών. Όπως και στο παράδειγμα των Sexton και Greyson, (Sexton &
Grayson, 2009) που εξετάστηκε στο κεφάλαιο 4, θεωρήθηκε σκόπιμη η εξέταση του
χρόνου εμφάνισης του πρώτου ατυχήματος ενός οδηγού, μετά την απόκτηση
διπλώματος οδήγησης και των χαρακτηριστικών των μετακινούμενων που επηρεάζουν
την πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος με το χρόνο.
7. Χρόνου αγοράς πρώτου εισιτηρίου μετακίνησης μέσω διαδικτύου: Καθώς η χρήση
διαδικτύου γίνεται με τα χρόνια όλο και πιο διαδεδομένη, η αγορά εισιτηρίων
μετακινήσεων με φυσικό τρόπο γίνεται όλο και λιγότερο συνηθισμένη. Θα είχε
ενδιαφέρον να εξετασθεί ο χρόνος κατά τον οποίο κάθε μετακινούμενος αγόρασε πρώτη
φορά εισιτήριο μετακίνησης του μέσω διαδικτύου και να διαπιστωθεί κατά πόσον
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μετακινούμενου επηρέασαν το χρόνο αυτό.
8. Χρόνου πρώτου ταξιδιού με αεροπλάνο: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ζήτηση για
αεροπορικές μετακινήσεις αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. (de Neufville & Odoni, 2008)
Παρουσιάζει ενδιαφέρον η εξέταση του χρόνου μέχρι την πρώτη πτήση με αεροπλάνο
και των χαρακτηριστικών του μετακινούμενου που επηρεάζουν το χρόνο
πραγματοποίησης αυτής της πτήσης.
9. Χρόνου πρώτης χρήσης εφαρμογής κινητού για παροχή βοήθειας σχετικά με τον τρόπο
μετακίνησης του χρήστη: Η χρήση εφαρμογών κινητού για την υποβοήθηση επιλογών
σχετικών με μετακινήσεις αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας πολλών
μετακινούμενων. Δεδομένου ότι η χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι σχετικά πρόσφατη,
θεωρήθηκε σκόπιμη η εξέταση του χρόνου κατά τον οποίο άρχισαν μετακινούμενοι να
κάνουν χρήση τέτοιων εφαρμογών και τα χαρακτηριστικά εκείνα των μετακινουμένων
που κάνουν περισσότερο ή λιγότερο πιθανή τη χρήση τους.
Για τη συσχέτιση του χρόνου εμφάνισης των παραπάνω γεγονότων, στη ζωή των
ερωτηθέντων, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ερωτηθέντα ήταν απαραίτητη και η
συλλογή γενικών πληροφοριών των ερωτηθέντων και συγκοινωνιακών τους συνηθειών και
στάσεων, ώστε να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες μεταβλητές στην ανάλυση επιβίωσης. Τα
χαρακτηριστικά αυτά που επιλέχθηκε να συλλεχθούν είναι :
1.

Το φύλο: Το φύλο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό ενός μετακινούμενου του οποίου η
επίδραση σε πολλές συγκοινωνιακές επιλογές έχει εξεταστεί επανειλημμένα στη
βιβλιογραφία. (Laapotti & Keskinen, 1998) Το φύλο συμπεριλήφθηκε για να εξεταστεί η

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

89

Παρουσίαση Έρευνας Ερωτηματολογίου Συλλογής Δεδομένων Χρόνου Σημαντικών
Συγκοινωνιακών Συμβάντων και Αρχική Επεξεργασία των δεδομένων της
επίδρασή του στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου και στο
πρώτο ατύχημα μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.
2.

Η ηλικία: Η ηλικία συλλέχθηκε τόσο για να γίνει πιο εύκολος ο υπολογισμός του χρόνου
εμφάνισης των γεγονότων που περιγράφηκαν παραπάνω, όσο επειδή μπορεί να
υπάρξει σημαντική συσχέτιση της ηλικίας με τα περισσότερα από τα εξεταζόμενα
γεγονότα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς η ανάλυση, που πραγματοποιείται,
είναι ανάλυση χρόνου σημαντική επίδραση της ηλικίας, σε κάποιο γεγονός, σημαίνει
ότι ο χρόνος εμφάνισης, αυτού του γεγονότος, είναι διαφορετικός για διαφορετικές
γενιές μετακινουμένων.

3.

Το επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων: Το επίπεδο μόρφωσης αποτελεί ένα από τα
κυριότερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των μετακινούμενων. Ενώ δεν υπήρξε
κάποια συγκεκριμένη σκέψη για έλεγχο της συσχέτισής του με κάποιο χρόνο, κατά το
σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, θεωρήθηκε σκόπιμη η συμπερίληψή του, για λόγους
πληρότητας των συλλεχθέντων στοιχείων.

4.

Ο κύριος τομέας απασχόλησης: Ο κύριος τομέας απασχόλησης κάπου είναι ένα
χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στο σύνολο της ζωής κάποιου
και να επηρεάσει πολλές αποφάσεις που λαμβάνει σε αυτή. Ενώ είναι πιθανό ο κύριος
τομέας απασχόλησης, κατά την τελευταία πενταετία, να μη ήταν ο ίδιος όταν συνέβη το
προς εξέταση γεγονός, θεωρείται ότι σημαντικές επιλογές ενός μετακινούμενου, όπως
η επιλογή επαγγέλματος, μπορεί να επηρεάσει τις συγκοινωνιακές επιλογές ενός
μετακινούμενου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το χαρακτηριστικό αυτό
συμπεριλήφθηκε στο ερωτηματολόγιο για να εξεταστεί η επίδρασή του σχεδόν στο
σύνολο των γεγονότων που περιγράφηκαν παραπάνω.

5.

Το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, κατά την τελευταία πενταετία: Παρά το ότι
πολλά από τα γεγονότα που εξετάζονται μπορεί να έχουν συμβεί πριν τα πέντε
τελευταία χρόνια, γίνεται η υπόθεση ότι η πρόσφατη οικονομική κατάσταση ενός
ερωτηθέντα μπορεί σε κάποιο βαθμό να αναχθεί στην οικονομική του κατάσταση και
σε προηγούμενα έτη. Σε γενικές γραμμές, πολλά από τα γεγονότα, των οποίων η
εμφάνιση με το χρόνο εξετάζεται είναι γεγονότα που συμπεριλαμβάνουν κάποιο
μεγαλύτερο ή μικρότερο κόστος για τον ερωτηθέντα. Συνεπώς η οικονομική κατάσταση
του ερωτηθέντα μπορεί να εμφανίσει σχέση με κάποια από αυτά. Πιο συγκεκριμένα το
εισόδημα του ερωτηθέντα συμπεριλήφθηκε για να εξεταστεί η επίδρασή του στην
απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου δικύκλου, στην απόκτηση του πρώτου
αυτοκινήτου, στην απόκτηση ποδηλάτου ως ενήλικας και στην πρώτη πτήση με
αεροπλάνο.
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6.

Το μέσο εισόδημα των γονέων του ερωτηθέντα όταν αυτός ήταν στην ηλικία των 18 με
23 ετών: Τα περισσότερα από τα γεγονότα, των οποίων η εμφάνιση με το χρόνο
εξετάζεται, είναι γεγονότα που συμπεριλαμβάνουν κάποιο μεγαλύτερο η μικρότερο
κόστος για τον ερωτηθέντα. Καθώς πολλά από αυτά τα γεγονότα μπορούν πρώτη
φορά να εμφανιστούν σε ηλικίες που οι ερωτηθέντες δε θα ήταν οικονομικά
αυτόνομοι, κρίνεται ότι το εισόδημα των γονέων σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να έχει
σημαντική επίδραση στην εμφάνιση τους με το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα το εισόδημα
των γονέων συμπεριλήφθηκε για να εξεταστεί η επίδρασή του στην απόκτηση
διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου, στην απόκτηση του πρώτου
αυτοκινήτου και στην πρώτη πτήση με αεροπλάνο.

7.

Η περιοχή στην οποία μεγάλωσε ο ερωτηθείς: Η περιοχή στην οποία μεγάλωσε κάποιος
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της ζωής του, καθώς
αποκτά διαφορετικές συνήθειες και η φύση της περιοχής στην οποία μεγάλωσε
επηρεάζει τις ανάγκες του όσο κατοικεί ακόμα σε αυτή. Οι παραπάνω παρατηρήσεις
κρίθηκε ότι μπορεί να ισχύουν για τα περισσότερα από τα γεγονότα που περιγράφηκαν
παραπάνω.

8.

Το κατά πόσον απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια της εργασίας του ερωτηθέντα
και με τι μέσο (πέρα από τη μετάβαση και την επιστροφή από αυτήν): Η εργασία
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της ζωής ενός μετακινούμενου με τεράστια επίδραση στις
συγκοινωνιακές του συνήθειες. Πέρα από τη μετάβαση και την επιστροφή από την
εργασία ενός μετακινούμενου υπάρχουν επαγγέλματα που απαιτούν στα πλαίσια τους
συχνές μετακινήσεις, όπως μπορεί να είναι ταχυμεταφορέας ή διανομέας και
ελεύθεροι επαγγελματίες διαφόρων κατηγοριών. Κρίθηκε πολύ πιθανό η ανάγκη
συχνών μεταφορών στα πλαίσια της εργασίας ενός μετακινούμενου να επηρεάζει την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου και την απόκτηση
ποδηλάτου ως ενήλικας.

9.

Πόσο μεγάλη σημασία έχει για τον ερωτηθέντα το να γίνεται η μετακίνηση του
ερωτηθέντα με βιώσιμα μέσα μεταφοράς: Η σημασία που έχει για κάποιον η
βιωσιμότητα του μέσου μεταφοράς, που χρησιμοποιεί, μπορεί να επηρεάσει ένα
μεγάλο εύρος συγκοινωνιακών του αποφάσεων και συνηθειών. Πιο συγκεκριμένα το
χαρακτηριστικό αυτό συμπεριλήφθηκε για να εξεταστεί η επίδρασή του στην απόκτηση
διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου, στην απόκτηση του πρώτου
αυτοκινήτου του ερωτηθέντα και στην αγορά ποδηλάτου ως ενήλικας.
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10. Πόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητος είναι ο ερωτηθείς: Το πόσο περιβαλλοντικά
ευαίσθητος είναι κάποιος αποτελεί ένα γενικότερο μέτρο της προσπάθειάς του να
βοηθήσει στη διατήρηση της περιβαλλοντική ισορροπίας του πλανήτη με τις
αποφάσεις του. Μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό που φέρει ομοιότητες με τη
σημασία της επιλογής βιώσιμου μέσου μεταφοράς αλλά κρίθηκε ότι κάθε ένα από τα
δύο αυτά χαρακτηριστικά έχει τις ιδιαιτερότητές του. Πιο συγκεκριμένα το
χαρακτηριστικό αυτό συμπεριλήφθηκε για να εξεταστεί η επίδρασή τους την απόκτηση
διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου, στην απόκτηση του πρώτου
αυτοκινήτου του ερωτηθέντα και στην αγορά ποδηλάτου ως ενήλικας.
11. Πόσο καλή σχέση έχει ο ερωτηθείς με τις τεχνολογικές εξελίξεις: Το πόσο καλή σχέση
με τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει ο ερωτηθείς, συλλέχθηκε για να εξεταστεί η επίδρασή
του στην αγορά εισιτηρίων για μετακινήσεις μέσω διαδικτύου και στη χρήση
εφαρμογών κινητού για τη λήψη βοήθειας σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης του
ερωτηθέντα.
12. Πόσο απαραίτητη κρίνει ο ερωτηθείς την απόκτηση διπλώματος οδήγησης για τον
καθένα: Καθώς κατά τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει παρατηρήσεις για έλλειψη
ενδιαφέροντος από νεώτερες γενιές για απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου,
(Fierman, 2016) θεωρήθηκε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση του κατά πόσον
κάθε ερωτηθείς κρίνει την απόκτηση διπλώματος οδήγησης απαραίτητη για τον κάθε
ένα. Γεγονότα που μπορεί πιθανώς να επηρεάσει αυτή η άποψη είναι η απόκτηση
διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου και η απόκτηση ποδηλάτου ως
ενήλικας.
13. Κατά πόσον η οικογένεια του ερωτηθέντα χρησιμοποιούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο κατά τις
μετακινήσεις της: Υπό τη λογική ότι οι συνήθειες της οικογένειας στην οποία μεγαλώνει
κάποιος μπορούν να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό και τη δική του συμπεριφορά, το
χαρακτηριστικό αυτό συμπεριλήφθηκε ώστε να εξετασθεί κατά πόσον η χρήση Ι.Χ.
αυτοκινήτου, από την οικογένεια στην οποία μεγάλωσε κάποιος, μπορεί να επηρεάσει
την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου, την απόκτηση πρώτου
αυτοκινήτου και την απόκτηση ποδηλάτου ως ενήλικας.
Το καλύτερο μέσο για τη συλλογή τέτοιας πληροφορίας θεωρήθηκε ότι είναι έρευνα
ερωτηματολογίου. Έρευνες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων
προτιμήσεων, προθέσεων και απόψεων των μετακινούμενων εντάσσονται στη γενικότερη
μεθοδολογία «Ερευνών Δηλωμένων Προτιμήσεων». Η ιδέα αυτών των ερευνών
πρωτοεμφανίστηκε στις Η.Π.Α. το 1970 και εφαρμόστηκε στην ψυχολογία και το marketing.
Οι έρευνες αυτές μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες (Γιαννόπουλος, 2003):
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1. Έρευνες Δηλωμένης Προτίμησης - ΔΠ (Stated Preference surveys – SP). Σε αυτήν την
κατηγορία ερευνών ρωτάμε τους μετακινούμενους να μας πουν τι θα διάλεγαν ή τι
επιλογή θα έκαναν για μία δεδομένη υπηρεσία ή κατάσταση που τους περιγράφουμε ή
που ξέρουν.
2. Έρευνες Αποκαλυπτόμενης Προτίμησης – ΑΠ ( Revealed Preference surveys – RP). Σε
αυτήν την κατηγορία ερευνών ρωτάμε τους μετακινούμενους απλά τι επιλογή έκαναν.
Καθώς το σύνολο των ερωτήσεων, που θα συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο, είναι
ερωτήσεις για γεγονότα, που έχουν πραγματοποιηθεί στη ζωή των μετακινουμένων, μπορεί
να ειπωθεί πως πρόκειται για μία έρευνα που κατατάσσεται στην κατηγορία των ερευνών
αποκαλυπτόμενων προτιμήσεων, καθώς δε συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά στοιχεία
δηλωμένων προτιμήσεων.
Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε τόσο τις ερωτήσεις
για την παροχή δεδομένων χρόνου των ερωτηθέντων στο δεύτερο μέρος του, όσο και τις
ερωτήσεις άλλων χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων στο πρώτο μέρος του, ώστε να
λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες μεταβλητές ελέγχου των εξεταζόμενων χρόνων. Το
ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε με σκοπό να είναι εύκολο στη συμπλήρωση και ευνόητο
από το σύνολο των ερωτηθέντων. Η έντυπη μορφή του ερωτηματολογίου, που
διαμορφώθηκε, με βάση τα παραπάνω, παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες.
Λόγω στενότητας χρόνου, κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής, αλλά και λόγω της φύσης
των δεδομένων, που θα συλλέγονταν, αποφασίστηκε η ηλεκτρονική διεξαγωγή της έρευνας
ερωτηματολογίου. Καθώς πολλές από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι
προσωπικής φύσεως, κρίθηκε ότι θα ήταν πιο εύκολο για πολλούς από τους ερωτηθέντες
να τις απαντήσουν τρόπο ανώνυμο μέσω υπολογιστή. Επίσης καθώς άλλες ερωτήσεις
απαιτούσαν να θυμηθεί ο ερωτηθείς χρονολογίες που συνέβησαν συγκεκριμένα γεγονότα,
θεωρήθηκε ότι αυτό θα ήταν πιο εύκολο να συμβεί απαντώντας τες από την άνεση του
σπιτιού του, παρά με κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις.
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5.3 Συλλογή Δεδομένων της Έρευνας Ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο, που παρουσιάστηκε παραπάνω, μεταφέρθηκε στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα συμπλήρωσης ερωτηματολογίων της Google, Google Forms και διαμοιράσθηκε
ηλεκτρονικά προς συμπλήρωση. Ο διαμοιρασμός του ερωτηματολογίου έγινε μέσω
αποστολής αλυσίδων e-mail και μέσω χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η συλλογή
δεδομένων διήρκησε από τις 12/09/2017 ως και τις 23/09/2017 και συνολικά συλλέχθηκαν
331 απαντήσεις. Γενικά, κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων, υπήρξε προσπάθεια να
συλλεχθούν δεδομένα ερωτηθέντων, με μεγάλο εύρος χαρακτηριστικών. Λόγω του τρόπου
συλλογής δεδομένων, οι ηλικίες των ερωτηθέντων ήταν μετατοπισμένες προς τις
μικρότερες ηλικιακές ομάδες, αλλά υπήρξε προσπάθεια να συμπεριληφθούν και
ερωτηθέντες μεγαλύτερων ηλικιών.

5.4 Μεθοδολογία Επεξεργασίας Δεδομένων της Έρευνας Ερωτηματολογίου
Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, η οποία έγινε μέσω της γλώσσας R (R
Core Team, 2017) και μέσω χρήσης της δωρεάν έκδοσης του προγράμματος R Studio. Η
επιλογή της R για την ανάλυση των δεδομένων, έναντι άλλων διαθέσιμων λύσεων, όπως
είναι το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS, έγινε με βάση τις περεταίρω
δυνατότητες ανάλυσης που παρέχει η R, τη δυνατότητα πολύ μεγαλύτερης
παραμετροποίησης των αποτελεσμάτων αλλά και περισσότερων δυνατοτήτων που
προσφέρει, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή ανάλυσης επιβίωσης. Για παράδειγμα, το SPSS
δεν παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής παραμετρικής ανάλυσης επιβίωσης. Ο γραφών δεν
είχε προηγούμενη πείρα χρήσης της R πριν από την εκπόνηση της παρούσης εργασίας,
αλλά είχε πείρα άλλων γλωσσών προγραμματισμού αλλά και προηγούμενη πείρα
στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Η R αποδείχθηκε πως είναι μία αρκετά περίπλοκη
στην εκμάθηση γλώσσα με αρκετά απότομη καμπύλη εκμάθησης, όμως τα οφέλη που
αποκομίζει ο χρήστης της ξεπερνούν κατά πολύ τις δυσκολίες αυτές.
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα εξής πακέτα επεξεργασίας
δεδομένων της R πέραν των βασικών εντολών:
• Dplyr (Hadley, Roamain, Lionel, & Kirill, 2017)
• Survival (Therneau & Grambsch, 2000)
• Survminer (Kassambara & Kosinski, 2017)
• Ggplot2 (Wickham, 2009)
• Ggthemes (Arnold, 2017)
• MASS (Venables & Ripley, 2002)
• Car (Fox & Weisberg, 2011)
• Rmarkdown (Allaire, et al., 2017)
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Για την εκμάθηση της ανάλυσης επιβίωσης κάνοντας χρήση της R έγινε χρήση ενός μεγάλου
αριθμού βοηθημάτων και ηλεκτρονικών πηγών. Πιο συγκεκριμένα:
• (Kleinbaum & Klein, 2012)
• (Fox & Weisberg, 2011)
• (Sveinbjornsson, Kim, & Wang, 2011)
• (Diaz, 2013)
• (Survival Analysis in R, 2016)
Καθώς σε κάποιες από τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι και οι τεχνικές που
ακολουθήθηκαν μπορεί να ήταν διαφορετικές, κατά την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που κρίθηκε πιο κατάλληλη κατά περίπτωση.
Μετά το τέλος της περιόδου συλλογής απαντήσεων, έγινε λήψη ενός αρχείου csv (commaseperated values) από την πλατφόρμα Google Forms της Google με τις 331 παρατηρήσεις
του ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων κωδικοποιήθηκαν σε μεταβλητές για
διευκόλυνση της επεξεργασίας με την R. Τα ονόματα των μεταβλητών, που
χρησιμοποιήθηκαν για τις απαντήσεις, κάθε ερώτησης φαίνεται στον πίνακα 5-1.
Για την ανάλυση επιβίωσης με κατηγορικές και τακτικές ανεξάρτητες μεταβλητές
χρησιμοποιούνται k-1 ψευδομεταβλητές (όπου k είναι ο αριθμός των τιμών της
κατηγορικής η τακτικής μεταβλητής), με παρόμοιο τρόπο με αυτόν της απλής
παλινδρόμησης. Στην R οι ψευδομεταβλητές κάθε κατηγορικής μεταβλητής ορίζονται και
υπολογίζονται αυτόματα κατά την κατασκευή του μοντέλου συγκριτικά με την πρώτη κατά
σειρά τιμή της μεταβλητής. Έτσι για παράδειγμα οι συντελεστές αναλογίας κινδύνου των
τιμών της τακτικής μεταβλητής par_funds υπολογίζονται συναρτήσει της πρώτης της τιμής
που είναι η ‘0-400’.
Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν, καινούργιες μεταβλητές, ψευδομεταβλητές και μεταβλητές
επιβίωσης, που είναι απαραίτητες για την μετέπειτα ανάλυση επιβίωσης.
Καταρχάς, δημιουργήθηκε η μεταβλητή in_data, η οποία αριθμεί τις 331 απαντήσεις
ερωτηματολογίων, που συγκεντρώθηκαν με χρονολογική σειρά συμπλήρωσης
ερωτηματολογίων.
Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η μεταβλητή age που είναι αριθμητική τιμή της ηλικίας των
ερωτηθέντων και αποτελεί τη διαφορά του 2017 ( που είναι το έτος εκπόνησης της
εργασίας) και της μεταβλητής birth.
Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι απαραίτητες μεταβλητές για την ανάλυση επιβίωσης,
δηλαδή οι χρόνοι επιβίωσης και οι μεταβλητές που ορίζουν αν μία μεταβλητή είναι
λογοκριμένη ή όχι.
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Πίνακας 5-1 Μεταβλητές που δημιουργήθηκαν από τις απαντήσεις των ερωτήσεων

Αριθμός Ερώτησης
Ερωτηματολογίου

Όνομα
Μεταβλητής

Ερώτηση 1
Ερώτηση 2
Ερώτηση 3

sex
birth
job

Τύπος
Μεταβλητής
Μέρος Α’
Κατηγορική
Τακτική
Κατηγορική

Ερώτηση 4
Ερώτηση 5

edu
funds

Κατηγορική
Τακτική

Ερώτηση 6

par_funds

Τακτική

Ερώτηση 7

grow

Κατηγορική

Ερώτηση 8

job_trsp

Κατηγορική

Ερώτηση 9

sustain

Τακτική

Ερώτηση 10

environ

Τακτική

Ερώτηση 11

tech

Τακτική

Ερώτηση 12

lic_nec

Τακτική

Ερώτηση 13

car_lic

Μέρος Β’
Τακτική

Ερώτηση 14

fam_car

Κατηγορική

Ερώτηση 15

bike_lic

Τακτική

Ερώτηση 16

first_car

Τακτική

Σύντομη Περιγραφή της
Μεταβλητής
Φύλο
Έτος Γέννησης
Κύριος Τομέας Απασχόλησης
κατά την τελευταία πενταετία
Επίπεδο Μόρφωσης
Μέσο Οικογενειακό Εισόδημα
κατά την τελευταία πενταετία
Μέσο εισόδημα των γονέων
του ερωτηθέντος όσο αυτός
ήταν 18-23 ετών
Περιοχή στην οποία μεγάλωσε
ο ερωτηθείς
Ανάγκη μετακινήσεων στα
πλαίσια της εργασίας του
ερωτηθέντος
Σημασία βιωσιμότητας του
μέσου μεταφοράς
Περιβαλλοντική Ευαισθησία
Ερωτηθέντος
Σχέση με τεχνολογικές εξελίξεις
του ερωτηθέντος
Πόσο αναγκαία θεωρεί ο
ερωτηθείς την απόκτηση
διπλώματος οδήγησης
αυτοκινήτου για τον καθένα
Έτος απόκτησης διπλώματος
οδήγησης αυτοκινήτου
Κατά πόσον χρησιμοποιούσε η
οικογένεια του ερωτηθέντος
αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις
της
Έτος απόκτησης διπλώματος
οδήγησης δίκυκλου
Έτος απόκτησης πρώτου
αυτοκινήτου
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Αριθμός Ερώτησης
Ερωτηματολογίου
Ερώτηση 17

Όνομα
Μεταβλητής
first_bike

Τύπος
Μεταβλητής
Τακτική

Ερώτηση 18

acci_pass

Τακτική

Ερώτηση 19

acci_drive

Τακτική

Ερώτηση 20

net_fare

Τακτική

Ερώτηση 21

first_plane

Τακτική

Ερώτηση 22

app

Τακτική

Σύντομη Περιγραφή της
Μεταβλητής
Έτος απόκτησης πρώτου
ποδηλάτου ως ενήλικας
Έτος πρώτου ατυχήματος ως
επιβάτης
Έτος πρώτου ατυχήματος ως
οδηγός
Έτος πρώτης αγοράς εισιτηρίου
μέσω διαδικτύου
Έτος πρώτης πτήσης με
αεροπλάνο
Έτος πρώτης χρήσης
εφαρμογής κινητού για
μετακινήσεις

1. Υπολογισμός μεταβλητών επιβίωσης για την ανάλυση του χρόνου απόκτησης
διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή car_lic_event, η οποία έχει τιμή 1 στην περίπτωση που ο
ερωτηθείς έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και τιμή 0 στην περίπτωση που
ο ερωτηθείς δεν έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, καθώς το γεγονός, του
οποίου εμφάνιση εξετάζεται, σε αυτή την περίπτωση είναι η απόκτηση διπλώματος
οδήγησης αυτοκινήτου.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή car_lic_num, με τιμή ίση με αυτή της car_lic στην περίπτωση
που ο ερωτηθείς έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και τιμή 2017 στην
περίπτωση που ερωτηθείς δεν έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Με βάση
αυτή, δημιουργήθηκε η μεταβλητή car_lic_time, ίση με [car_lic_num – (birth + 18) ].
Δηλαδή, η μεταβλητή car_lic_time είναι ίση με το χρονικό διάστημα από την ηλικία των 18
ετών του ερωτηθέντα (καθώς αυτή είναι η μικρότερη ηλικία στην οποία μπορεί να
αποκτηθεί δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου), μέχρι την απόκτηση διπλώματος οδήγησης
αυτοκινήτου αν το έχει αποκτήσει ή μέχρι το έτος κατά το οποίο διεξάγεται η ανάλυση
(2017) αν δεν το έχει αποκτήσει. Οι τιμές του car_lic_time, που υπολογίστηκαν ίσες με 0,
τέθηκαν ίσες με 0.1, καθώς όπως προαναφέρθηκε ο χρόνος επιβίωσης πρέπει να έχει μόνο
θετικές τιμές.
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2. Υπολογισμός μεταβλητών επιβίωσης για την ανάλυση του χρόνου απόκτησης
διπλώματος οδήγησης δικύκλου.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή bike_lic_event, η οποία έχει τιμή 1 στην περίπτωση που ο
ερωτηθείς έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης δικύκλου και τιμή 0 στην περίπτωση που ο
ερωτηθείς δεν έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης δικύκλου, καθώς το γεγονός, του οποίου
η εμφάνιση εξετάζεται, σε αυτή την περίπτωση, είναι η απόκτηση διπλώματος οδήγησης
δικύκλου.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή bike_lic_num, με τιμή ίση με αυτή της bike_lic, στην
περίπτωση που ο ερωτηθείς έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης δικύκλου και τιμή 2017
στην περίπτωση που ο ερωτηθείς δεν έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης δικύκλου. Με
βάση αυτή, δημιουργήθηκε η μεταβλητή bike_lic_time ίση με [bike_lic_num – (birth+16)].
Δηλαδή, η μεταβλητή bike_lic_time είναι ίση με το χρονικό διάστημα από την ηλικία των 16
ετών του ερωτηθέντα (καθώς αυτή είναι η μικρότερη ηλικία στην οποία μπορεί να
αποκτηθεί δίπλωμα οδήγησης δικύκλου), μέχρι την απόκτηση διπλώματος οδήγησης
δικύκλου αν το έχει αποκτήσει ή μέχρι το έτος κατά το οποίο διεξάγεται η ανάλυση αν δεν
το έχει αποκτήσει. Οι τιμές του bike_lic_time, που υπολογίστηκαν ίσες με 0, τέθηκαν ίσες με
0.1, καθώς όπως προαναφέρθηκε ο χρόνος επιβίωσης πρέπει να έχει μόνο θετικές τιμές.
3. Υπολογισμός μεταβλητών επιβίωσης για την ανάλυση του χρόνου απόκτησης πρώτου
αυτοκινήτου.
Κατ’ αρχάς, για την ανάλυση αυτού του χρόνου επιβίωσης δημιουργήθηκε ένα σύνολο
δεδομένων, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν μόνο οι ερωτηθέντες, που έχουν αποκτήσει
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, καθώς αυτοί είναι το υποσύνολο στο οποίο μας
ενδιαφέρει να αναλυθεί ο χρόνος απόκτησης αυτοκινήτου. Δημιουργήθηκε η μεταβλητή
first_car_event, η οποία έχει τιμή 1 στην περίπτωση που ερωτηθείς έχει αποκτήσει το
πρώτο του αυτοκίνητο και τιμή 0 στην περίπτωση που ο ερωτηθείς δεν έχει αποκτήσει το
πρώτο του αυτοκίνητο, καθώς το γεγονός, του οποίου η εμφάνιση εξετάζεται, σε αυτή την
περίπτωση είναι η απόκτηση πρώτου αυτοκινήτου.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή first_car_num, με τιμή ίση με αυτή της first_car, στην
περίπτωση που ο ερωτηθείς έχει αποκτήσει το πρώτο του αυτοκίνητο και τιμή 2017 στην
περίπτωση που ο ερωτηθείς δεν έχει αποκτήσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Με βάση αυτή,
δημιουργήθηκε η μεταβλητή first_car_time ίση με [first_car_num – car_lic]. Δηλαδή, η
μεταβλητή first_car_time είναι ίση με το χρονικό διάστημα από την απόκτηση του
διπλώματος οδήγησης του ερωτηθέντα (καθώς από αυτό το χρονικό σημείο έχει σημασία η
απόκτηση ιδίου αυτοκινήτου), μέχρι την απόκτηση του πρώτου αυτοκινήτου αν το έχει
αποκτήσει ή μέχρι το έτος κατά το οποίο διεξάγεται η ανάλυση (2017) αν δεν το έχει
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αποκτήσει. Οι τιμές του first_car_time, που υπολογίστηκαν ίσε με 0, τέθηκαν ίσες με 0.1,
καθώς όπως προαναφέρθηκε ο χρόνος επιβίωσης πρέπει να έχει μόνο θετικές τιμές.
4. Υπολογισμός μεταβλητών επιβίωσης για την ανάλυση του χρόνου απόκτησης πρώτου
ποδηλάτου ως ενήλικας.
Καθώς ένα μεγάλο τμήμα των ερωτηθέντων δεν είχε κατανοήσει αρκετά την αντίστοιχη
ερώτηση, οι ερωτηθέντες που απάντησαν με χρονολογία απόκτησης πρώτου ποδηλάτου
μικρότερη του έτους που έγιναν 18 ετών αφαιρέθηκαν και δημιουργήθηκε ένα σύνολο
δεδομένων στο οποίο συμπεριλήφθηκαν μόνο οι ερωτηθέντες που είχαν απαντήσει
χρονολογία ίση ή μεταγενέστερη της χρονολογίας που έγιναν 18 ετών και ερωτηθέντες που
δήλωσαν ότι δεν είχαν αποκτήσει ποδήλατο ως ενήλικες. Δημιουργήθηκε η μεταβλητή
adult_bike_event, η οποία έχει τιμή 1 στην περίπτωση που ο ερωτηθείς έχει αποκτήσει
ποδήλατο ως ενήλικας και τιμή 0 στην περίπτωση που ο ερωτηθείς δεν έχει αποκτήσει
ποδήλατο ως ενήλικας, καθώς το γεγονός, του οποίου η εμφάνιση εξετάζεται, σε αυτή την
περίπτωση είναι η απόκτηση ποδηλάτου ως ενήλικας.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή adult_bike_num, με τιμή ίση με αυτήν της adult_bike, στην
περίπτωση που ο ερωτηθείς έχει αποκτήσει το πρώτο του ποδήλατο ως ενήλικας και τιμή
2017 στην περίπτωση που ο ερωτηθείς δεν έχει αποκτήσει το πρώτο του ποδήλατο ως
ενήλικας. Με βάση αυτή, δημιουργήθηκε η μεταβλητή adult_bike_time ίση με
[adult_bike_num – (birth + 18)]. Δηλαδή η μεταβλητή adult_bike_time είναι ίση με το
χρονικό διάστημα από την ηλικία των 18 ετών του ερωτηθέντα ( καθώς αυτή είναι η
μικρότερη ηλικία στην οποία μπορεί να αγοράσει ποδήλατο ως ενήλικας), μέχρι την
απόκτηση του πρώτου του ποδηλάτου ως ενήλικας αν το έχει αποκτήσει ή μέχρι το έτος
κατά το οποίο διεξάγεται η ανάλυση (2017) αν δεν το έχει αποκτήσει. Οι τιμές του
adult_bike_time, που υπολογίστηκαν ίσες με 0, τέθηκαν ίσες με 0.1, καθώς όπως
προαναφέρθηκε ο χρόνος επιβίωσης πρέπει να έχει μόνο θετικές τιμές.
5. Υπολογισμός μεταβλητών επιβίωσης για την ανάλυση του χρόνου πρώτης εμπλοκής σε
τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή acci_pass_event, με τιμή 1, στην περίπτωση που ο ερωτηθείς
έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης και τιμή 0 στην περίπτωση που ο ερωτηθείς
δεν έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης, καθώς το γεγονός, του οποίου η
εμφάνιση εξετάζεται, σε αυτήν την περίπτωση είναι η εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα ως
επιβάτης.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή acci_pass_num, με τιμή ίση με αυτήν της acci_pass, στην
περίπτωση που ο ερωτηθείς έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης και τιμή 2017
στην περίπτωση που ο ερωτηθείς δεν έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης. Με
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βάση αυτή, δημιουργήθηκε η μεταβλητή acci_pass_time, ίση με [acci_pass_num – birth].
Δηλαδή, η μεταβλητή acci_pass_time είναι ίση με το χρονικό διάστημα από τη γέννηση του
ερωτηθέντα (καθώς μπορεί σε οποιαδήποτε ηλικία να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως
επιβάτης), μέχρι την πρώτη του εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης, αν έχει εμπλακεί
σε τέτοιο ατύχημα, ή μέχρι το έτος κατά το οποίο διεξάγεται η ανάλυση (2017) αν δεν έχει
εμπλακεί. Οι τιμές του acci_pass_time, που υπολογίστηκαν ίσες με 0, τέθηκαν ίσες με 0.1,
καθώς όπως προαναφέρθηκε ο χρόνος επιβίωσης μπορεί να έχει μόνο θετικές τιμές.
6. Υπολογισμός μεταβλητών επιβίωσης για την ανάλυση του χρόνου πρώτης εμπλοκής σε
τροχαίο ατύχημα ως οδηγός.
Όπως και στην περίπτωση της ανάλυσης του χρόνου απόκτησης πρώτου αυτοκινήτου,
χρησιμοποιήθηκε το σύνολο δεδομένων που περιέχει μόνο τους ερωτηθέντες που έχουν
αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, καθώς αυτό είναι το υποσύνολο που θα
μπορούσε να έχει εμπλακεί σε ατύχημα ως οδηγός. Δημιουργήθηκε η μεταβλητή
acci_drive_event, η οποία έχει τιμή 1 στην περίπτωση που ο ερωτηθείς έχει εμπλακεί σε
ατύχημα ως οδηγός και τιμή 0 στην περίπτωση που ο ερωτηθείς δεν έχει εμπλακεί σε
ατύχημα ως οδηγός, καθώς το γεγονός, του οποίου η εμφάνιση εξετάζεται, σε αυτήν την
περίπτωση είναι η εμπλοκή σε ατύχημα ως οδηγός.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή acci_drive_num, με τιμή ίση με αυτήν της acci_drive, στην
περίπτωση που ο ερωτηθείς έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός και τιμή 2017
στην περίπτωση που ο ερωτηθείς δεν έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης. Με
βάση αυτή, δημιουργήθηκε η μεταβλητή acci_drive_time, ίση με [acci_drive_num – car_lic].
Δηλαδή, η μεταβλητή acci_drive_time είναι ίση με το χρονικό διάστημα από την απόκτηση
του διπλώματος οδήγησης στου ερωτηθέντα (καθώς από αυτή τη χρονική στιγμή και μετά
μπορεί να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός) μέχρι την πρώτη του εμπλοκή σε
τροχαίο ατύχημα ως οδηγός, αν έχει εμπλακεί σε τέτοιο ατύχημα, ή μέχρι το έτος κατά το
οποίο διεξάγεται η ανάλυση (2017) αν δεν έχει εμπλακεί. Οι τιμές του acci_drive_time, που
υπολογίστηκαν ίσες με 0, τέθηκαν ίσες με 0.1, καθώς όπως προαναφέρθηκε ο χρόνος
επιβίωσης μπορεί να έχει μόνο θετικές τιμές.
7. Υπολογισμός μεταβλητών επιβίωσης για την ανάλυση του χρόνου πρώτου ταξιδιού με
αεροπλάνο.
Δημιουργήθηκε η μεταβλητή first_plane_event, με τιμή 1, στην περίπτωση που ο ερωτηθείς
έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο και τιμή 0 στην περίπτωση που ο ερωτηθείς δεν έχει
ταξιδέψει με αεροπλάνο, καθώς το γεγονός, του οποίου η εμφάνιση εξετάζεται, σε αυτήν
την περίπτωση είναι το πρώτο ταξίδι με αεροπλάνο.
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Δημιουργήθηκε η μεταβλητή first_plane_num, με τιμή ίση με αυτήν της first_plane, στην
περίπτωση που ο ερωτηθείς έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο και τιμή 2017 στην περίπτωση
που ο ερωτηθείς δεν έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο. Με βάση αυτή, δημιουργήθηκε η
μεταβλητή first_plane_time, ίση με [first_plane_num – birth]. Δηλαδή, η μεταβλητή
first_plane_time είναι ίση με το χρονικό διάστημα από τη γέννηση του ερωτηθέντα (καθώς
μπορεί σε οποιαδήποτε ηλικία να πετάξει πρώτη φορά με αεροπλάνο), μέχρι το πρώτο του
ταξίδι με αεροπλάνο αν αυτό έχει πραγματοποιηθεί ή μέχρι το έτος κατά το οποίο
διεξάγεται η ανάλυση (2017) αν δεν έχει. Οι τιμές του first_plane_time, που υπολογίστηκαν
ίσες με 0, τέθηκαν ίσες με 0.1, καθώς όπως προαναφέρθηκε ο χρόνος επιβίωσης μπορεί να
έχει μόνο θετικές τιμές.
Όσον αφορά τους χρόνους πρώτης αγοράς εισιτηρίου για μετακίνηση, μέσω διαδικτύου και
τους χρόνους πρώτης χρήσης εφαρμογής στο κινητό για λήψη βοήθειας σχετικά με τον
τρόπο μετακίνησης, τελικώς δεν υπολογίστηκαν μεταβλητές ανάλυσης επιβίωσης για αυτές,
καθώς παρουσιάστηκαν προβλήματα στην επιλογή του χρόνου αρχής των διαστημάτων
επιβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, καθώς πρόκειται για χρόνους εμφάνισης γεγονότων που
έχουν εισαχθεί σχετικά πρόσφατα στη ζωή των μετακινούμενων, εμφανίζεται το πρόβλημα
ότι αν εξεταζόταν η εμφάνισή τους, με βάση μία συγκεκριμένη ηλικία της ζωής των
ερωτηθέντων, αυτό θα έδινε διαφορετικά αποτελέσματα για νεώτερους και μεγαλύτερους
ερωτηθέντες, καθώς οι μεγαλύτερης ηλικίας ερωτηθέντες ήταν ήδη αρκετά μεγάλοι όταν
άρχισε να γίνεται χρήση αυτών των τεχνολογιών, ενώ κάποιο νεώτεροι ερωτηθέντες
άρχισαν να κάνουν χρήση τους σε πολύ νεώτερες ηλικίες, αφού τότε οι τεχνολογίες αυτές
ήταν ήδη πολύ διαδεδομένες. Αν από την άλλη πλευρά εξεταστεί η εμφάνιση της πρώτης
χρήσης αυτών των τεχνολογιών με βάση μία καθορισμένη χρονολογία, για παράδειγμα την
πρώτη τεχνολογία κατά την οποία δήλωσε κάποιος ερωτηθείς ότι έκανε χρήσης τους,
εμφανίζεται το πρόβλημα ότι μπορεί κάποιοι από τους νεώτερους ερωτηθέντες να ήταν
τότε σε πολύ μικρή ηλικία ή και να μην είχαν γεννηθεί ακόμα, γεγονός που θα
δημιουργούσε και πάλι πρόβλημα στα αποτελέσματα της ανάλυσης. Ένας τρόπος με τον
οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να γίνει χρήση
των δεδομένων, είναι με διαχωρισμό των ερωτηθέντων σε ηλικιακές ομάδες και εξέταση
της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Και πάλι όμως εμφανίζονται δυσκολίες στην επιλογή μίας
ηλικίας που θα χρησιμοποιηθεί ως όριο μεταξύ μεγαλύτερων και νεώτερων γενεών και
λόγω και των αρκετά στενών χρονικών περιορισμών στο χρονικό διάστημα εκπόνησης
αυτής της εργασίας δεν πραγματοποιήθηκαν.
Στη συνέχεια, καθορίστηκαν ορισμένοι έλεγχοι για την αφαίρεση από τα δεδομένα, που
τελικώς θα αναλυθούν, ορισμένων παρατηρήσεων με σημαντικά λάθη στις απαντήσεις
τους. Πραγματοποιήθηκαν οι εξής έλεγχοι με βάση τους οποίους αφαιρέθηκαν οι εξής
παρατηρήσεις:
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Ελέγχθηκε η ύπαρξη ερωτηθέντων που απάντησαν ότι ενεπλάκησαν σε ατύχημα ως οδηγοί
πριν την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Βρέθηκαν
τέτοιοι ερωτηθέντες και
αφαιρέθηκαν από το σύνολο των δεδομένων προς επεξεργασία.
Αφαιρέθηκε μία παρατήρηση λόγω ηλικίας μικρότερης των 18 ετών.
Ελέγχθηκε η ύπαρξη ερωτηθέντων που απάντησαν ότι απέκτησαν δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου πριν την ηλικία των 18. Βρέθηκαν 4 ερωτηθέντες έδωσαν τέτοια απάντηση και
αφαιρέθηκαν από το ερωτηματολόγιο. Επίσης, ελέγχθηκε η ύπαρξη ερωτηθέντων που
απάντησαν ότι απέκτησαν δίπλωμα οδήγησης δικύκλου πριν τη ηλικία των 16 ετών.
Βρέθηκαν 4 ερωτηθέντες που έδωσαν τέτοια απάντηση και αφαιρέθηκαν από το
ερωτηματολόγιο. Πιθανώς, τέτοιες απαντήσεις δόθηκαν λόγω λάθους υπολογισμού των
ετών, από την πλευρά των ερωτηθέντων και αφαιρέθηκαν ως ενδείξεις έλλειψης
συγκέντρωσης κατά την απάντηση του ερωτηματολογίου.
Ένας ερωτηθείς απάντησε πως ενεπλάκη σε ατύχημα ως επιβάτης πριν το έτος γέννησής
του και η παρατήρηση αφαιρέθηκε.
Ένας ερωτηθείς απάντησε πως αγόρασε το πρώτο του αυτοκίνητο χωρίς να έχει αποκτήσει
δίπλωμα οδήγησης. Πιθανώς όντως να αγοράστηκε αυτοκίνητο στο όνομα του
ερωτηθέντος, καθώς η νομοθεσία επιτρέπει τέτοια αγορά, όμως η παρατήρηση
αφαιρέθηκε.
Βρέθηκαν 6 ερωτηθέντες που απάντησαν πως απέκτησαν αυτοκίνητο ένα χρόνο πριν την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και 4 που απάντησαν πως απέκτησαν
αυτοκίνητο δύο ή παραπάνω χρόνια πριν την απόκτηση διπλώματος οδήγησης
αυτοκινήτου. Καθώς είναι πιθανό να γίνει αγορά αυτοκινήτου πριν την τυπική χρονολογική
απόκτηση του διπλώματος (με βάση τα έτη απόκτησης του κάθε ενός) και άρα για τους 6
ερωτηθέντες που απάντησαν πως απέκτησαν το δίπλωμα οδήγησης ένα χρόνο πριν την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου τέθηκε ο χρόνος first_car_time από -1 σε 0.1
( όπως για τις απαντήσεις που απάντησαν πως αγόρασαν αυτοκίνητο το ίδιο έτος με την
απόκτηση διπλώματος) και συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση επιβίωσης χρόνου απόκτησης
πρώτου αυτοκινήτου. Όσον αφορά τους 4 ερωτηθέντες που απάντησαν πως απέκτησαν
αυτοκίνητο 2 ή παραπάνω χρόνια πριν την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου,
αφαιρέθηκαν από το σύνολο δεδομένων στο οποίο αναλύθηκε ο χρόνος απόκτησης
αυτοκινήτου, αλλά συμπεριλήφθησαν στις υπόλοιπες στατιστικές αναλύσεις, καθώς η
συγκεκριμένες απαντήσεις δεν έχουν στατιστική σημασία για την ανάλυση του χρόνου
απόκτησης αυτοκινήτου, αλλά θεωρήθηκαν ως μη λανθασμένες απαντήσεις γενικότερα.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπήρξε έλλειψη κατανόησης από πολλούς ερωτηθέντες
της ερώτηση 17 «Ποιο έτος αποκτήσατε το πρώτο σας ποδήλατο ως ενήλικας;» και 38 από
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τους ερωτηθέντες απάντησαν πότε απέκτησαν πρώτη φορά ποδήλατο σε παιδική ηλικία. Οι
ερωτηθέντες αυτοί αφαιρέθηκαν από το υποσύνολο δεδομένων με βάση το οποίο έγινε η
ανάλυση επιβίωσης του χρόνου απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικας.
Με βάση τα παραπάνω, ο αριθμός των παρατηρήσεων, που τελικά χρησιμοποιήθηκε, για
την ανάλυση επιβίωσης του κάθε χρονικού διαστήματος, που εξετάστηκε, φαίνεται στον
πίνακα 5-2.
Πίνακας 5-2 Αριθμός των παρατηρήσεων που τελικά χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση επιβίωσης του κάθε
εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος

Εξεταζόμενο Χρονικό Διάστημα
Χρόνος Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης
Αυτοκινήτου
Χρόνος Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης
Δικύκλου
Χρόνος Απόκτησης Πρώτου Αυτοκινήτου
Χρόνος Απόκτησης Ποδηλάτου ως Ενήλικας
Ηλικία Πρώτης Εμπλοκής σε Ατύχημα ως
Επιβάτης
Χρόνος Πρώτης Εμπλοκής σε Ατύχημα ως
Οδηγός
Ηλικία Πρώτης Πτήσης με Αεροπλάνο

Αριθμός Παρατηρήσεων που
Χρησιμοποιήθηκαν στην Ανάλυση
Επιβίωσης
316
316
241
278
316
245
316

Το πρώτο κομμάτι ανάλυσης επιβίωσης, που πραγματοποιήθηκε, ήταν το κομμάτι της
περιγραφικής ανάλυσης επιβίωσης. Πιο συγκεκριμένα:
Έγιναν διαγράμματα περιγραφικής κατανομής των διαφόρων χρόνων επιβίωσης που
εξετάστηκαν, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Για την κατασκευή αυτών των διαγραμμάτων
γίνεται χρήση τόσο των παρατηρήσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκε το, κατά περίπτωση,
εξεταζόμενο γεγονός, όσο και των λογοκριμένων παρατηρήσεων, στις οποίες δεν
πραγματοποιήθηκε το γεγονός. Τα διαγράμματα αυτά μας δίνουν μία εποπτική περιγραφή
της κατανομής των πιθανοτήτων μη πραγματοποίησης του γεγονότος, με το χρόνο.
Στη συνέχεια, για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους χρόνος εξετάστηκε η ύπαρξη
στατιστικά σημαντικών διαφορών στις κατανομές των συναρτήσεων επιβίωσης, μεταξύ
διαφορετικών ομάδων του συνόλου των παρατηρήσεων. Ο υπολογισμός του κατά πόσον οι
διαφορές μεταξύ ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές έγινε μέσω του log – rank test. Για το
χωρισμό των παρατηρήσεων σε ομάδες παρατηρήσεων με ποιοτικώς διαφορετικά
χαρακτηριστικά, δημιουργήθηκαν ομαδοποιημένες μεταβλητές, με δύο ή τρεις τιμές η κάθε
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μία, κάθε τιμή των οποίων περιείχε ομαδοποιημένες μία οι περισσότερες απαντήσεις των
αντίστοιχων ερωτήσεων. Οι ομαδοποιημένες αυτές μεταβλητές φαίνονται παρακάτω:
Ηλικία – age: Δημιουργήθηκε μία κατηγορική μεταβλητή, η age_3, με τρεις τιμές για τις
ηλικιακές ομάδες 18-30, 31-45 και 46+
Κύριος Τομέας Απασχόλησης – job: Δημιουργήθηκε μία κατηγορική μεταβλητή η job_3, με
δύο τιμές για τις ομάδες κύριων απασχολήσεων ιδιωτικός υπάλληλος – δημόσιος
υπάλληλος – ελεύθερος επαγγελματίας – φοιτητής και άνεργος – οικιακά – άλλο –
συνταξιούχος.
Επίπεδο Μόρφωσης: Δημιουργήθηκε μία κατηγορική μεταβλητή η edu_3 με τρεις τιμές για
τις ομάδες επιπέδων μόρφωσης «απόφοιτος δημοτικού – απόφοιτος γυμνασίου»,
«απόφοιτος λυκείου» και πτυχιούχος «ΑΕΙ – πτυχιούχος ΤΕΙ – Κάτοχος Μεταπτυχιακού
τίτλου ή Διδακτορικού».
Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα – funds: Δημιουργήθηκε μία κατηγορική μεταβλητή, η funds_2, με
2 τιμές για τις κατηγορίες εισοδημάτων «0-1200 Ευρώ» και «1201-2000+ Ευρώ».
Μέσο Μηναίο Εισόδημα των γονέων κατά την ηλικία 18-23 του ερωτηθέντα – par_funds:
Δημιουργήθηκε μία κατηγορική μεταβλητή, η par_funds_2, με 2 τιμές για τις κατηγορίες
εισοδημάτων «0-1200 Ευρώ» και «1201-2000+ Ευρώ».
Η περιοχή στην οποία μεγάλωσε ο ερωτηθείς – grow : Δημιουργήθηκε μία κατηγορική
μεταβλητή, η grow_2, με τιμές «Χωριό - Κωμόπολη» και «Πόλη».
Το αν απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια της εργασίας του ερωτηθέντα – job_trsp:
Δημιουργήθηκε μία κατηγορική μεταβλητή, η job_trsp_2, με τιμές «Όχι – Ναι με τα πόδια ή
με ποδήλατο» και «Ναι με μηχανοκίνητο μέσο»
Το πόση σημασία έχει για τον ερωτηθέντα η μετακίνησή του να γίνεται με βιώσιμα μέσα
μεταφοράς – sustain: Δημιουργήθηκε μία κατηγορική μεταβλητή, η sustain_2, με τιμές
«Καθόλου – Λίγο – Ουδέτερα» και «Αρκετά – Πολύ».
Το πόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητος είναι ο ερωτηθείς – environ: Δημιουργήθηκε μία
κατηγορική μεταβλητή, η environ_2, με τιμές «Καθόλου – Λίγο – Ουδέτερα» και «Αρκετά –
Πολύ».
Το πόσο καλή σχέση έχει με τις τεχνολογικές εξελίξεις ο ερωτηθείς – tech: Δημιουργήθηκε
μία κατηγορική μεταβλητή, η tech_2, με τιμές «Καθόλου – Λίγο – Ουδέτερα» και «Αρκετά –
Πολύ».
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Το πόσο σημαντική θεωρεί ο ερωτηθείς την απόκτηση διπλώματος οδήγησης για τον
καθένα – lic_nec: Δημιουργήθηκε μία κατηγορική μεταβλητή, η lic_nec_2, με τιμές
«Καθόλου – Λίγο – Ουδέτερα» και «Αρκετά – Πολύ».
Οι μεταβλητές για το φύλο – sex και για το κατά πόσον η οικογένεια στην οποία μεγάλωσε
ο ερωτηθείς έκανε χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις της χρησιμοποιήθηκαν ως
είχαν, καθώς ήταν ήδη δυαδικές μεταβλητές.
Οι κατηγοριοποιήσεις των μεταβλητών που περιγράφηκαν παραπάνω έγιναν τόσο για
λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας και περιεκτικότητας των αποτελεσμάτων, όσο και με βάση
το ότι κάποιες ομάδες απαντήσεων επηρεάζουν, στο σύνολό τους, με παρόμοιο τρόπο τον
εξεταζόμενο χρόνο επιβίωσης. Αναφέρεται σε αυτό το σημείο, ότι αν, κατά περίπτωση,
υπάρξει ανάγκη διαφοροποίησης του τρόπου με τον οποίο θα ομαδοποιηθεί μία μεταβλητή
θα αναφερθεί η καινούρια ομαδοποιημένη μεταβλητή και οι τιμές της σε εκείνο το σημείο,
όπως επίσης και το ότι κατά περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και οι πλήρεις μεταβλητές για
τις συγκρίσεις, αντί για τις ομαδοποιημένες.
Για την κατασκευή των μοντέλων ακολουθήθηκε η προσέγγιση επιλογής μοντέλου που
προτάθηκε από τον Collet (Collet, 2014). Τα βήματα που ακολουθήθηκαν με βάση αυτήν
την προσέγγιση είναι τα εξής:
1. Αρχικά ελέγχθηκε η επίδραση κάθε μεταβλητής στο μοντέλο, κατασκευάζοντας ένα
μοντέλο με μία μόνο ανεξάρτητη μεταβλητή και ελέγχοντας τη στατιστική σημασία
του μοντέλου με την προσθήκη αυτής της μεταβλητής με το ‘κενό’ μοντέλο χωρίς
καμία μεταβλητή.
2. Οι παράμετροι που θεωρήθηκαν σημαντικές με βάση το βήμα 1 προστίθενται όλες
μαζί στο μοντέλο. Η διαδικασία αυτή έγινε περιοδικά, ξεκινώντας και πάλι από το
μηδενικό μοντέλο και προσθέτοντας σε αυτό την κάθε μεταβλητή όταν αυτή ήταν
στατιστικά σημαντική. Το βήμα αυτό είναι σημαντικό, καθώς το γεγονός ότι κάθε
μία από τις μεταβλητές του βήματος 1 ήταν σημαντική από μόνη της, δε σημαίνει
αυτόματα ότι θα είναι σημαντικές και όταν εξετάζονται όλες μαζί ταυτόχρονα.
3. Ξεκινώντας από το μοντέλο του βήματος 2 εξετάστηκε η πιθανή στατιστική σημασία,
με προσθήκη της στο μοντέλο, κάθε μίας από τις μεταβλητές που δεν βρέθηκαν
αυτόνομα στατιστικά σημαντικές στο βήμα 1. Όπως και με το βήμα 2 υπάρχει
πιθανότητα μία μεταβλητή που είναι στατιστικά μη σημαντική μόνη της, να αποκτά
στατιστική σημασία λόγω της παρουσίας άλλων μεταβλητών.
4. Σε αυτό το βήμα εξετάζεται το σύνολο του μοντέλου και αποφασίζεται τυχόν τελική
αφαίρεση κάποιων μεταβλητών ή προσθήκη άλλων μεταβλητών. Επίσης εξετάζεται
πιθανή προσθήκη αλληλεπιδράσεων στο μοντέλων, κάτι που γίνεται πάντα με βάση
την ιεραρχική διαδικασία. Δηλαδή, για να συμπεριληφθεί στο μοντέλο μία
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αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ανεξάρτητων μεταβλητών A και Β (Α*Β), θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται ήδη στο μοντέλο και η μεταβλητή Α και η μεταβλητή Β.
Για την κατασκευή μοντέλων επιβίωσης χρησιμοποιήθηκαν τόσο οι πλήρεις μεταβλητές όσο
και οι ομαδοποιήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω και πάλι για λόγους μεγαλύτερης
σαφήνειας και ποιοτικής ευκρίνειας των αποτελεσμάτων και του ότι σε πολλές περιπτώσεις
ομάδες των μεταβλητών επηρέαζαν με παρόμοιο τρόπο τις συναρτήσεις επιβίωσης και
υπολογίστηκαν στατιστικά πιο σημαντικές από τις πλήρεις μεταβλητές. Στις περιπτώσεις
που οι πλήρεις μεταβλητές παρουσίαζαν συσχετίσεις σε μεμονωμένες απαντήσεις, που οι
ομαδοποιημένες μεταβλητές αδυνατούσαν να περιγράψουν, χρησιμοποιήθηκαν οι πλήρεις
μεταβλητές.
Για την αντιμετώπιση της ύπαρξης ισότιμων παρατηρήσεων χρησιμοποιήθηκε η
πιθανοφάνεια του Efron, που κρίνεται πιο αποτελεσματική από την βιβλιογραφία. (Boruca,
2014)
Στο παράρτημα της διπλωματικής παρατίθεται σχεδόν το σύνολο του κώδικα της R (με τη
χρήση του Rmarkdown για τη διαμόρφωση του κειμένου (Allaire, και συν., 2017)) που
χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων.
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6 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της Έρευνας Ερωτηματολογίου με
Μεθόδους Περιγραφικής Στατιστικής
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μία εποπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των
απαντήσεων του ερωτηματολογίου, με μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6-1, επιτεύχθηκε μία σχετική ισορροπία του αριθμού
ανδρών και γυναικών στις απαντήσεις. Οι ηλικίες από την άλλη πλευρά συγκεντρώνονται
περισσότερο στις νεότερες ηλικίες, κυρίως λόγω του ηλεκτρονικού μέσου συλλογής
απαντήσεων, όμως κρίνεται ότι έχει συλλεχθεί και ικανοποιητικός αριθμός απαντήσεων
μεγαλύτερων ηλικιών, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από
αυτές. Οι ηλικιακή κατανομή των ερωτηθέντων εμφανίζεται στο διάγραμμα 6-2.

Διάγραμμα 6-1 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το φύλο
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Διάγραμμα 6-2 Ιστόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το έτος γέννησής τους

Όσον αφορά την κατανομή των κύριων τομέων απασχόλησης των ερωτηθέντων κατά την
τελευταία πενταετία, η μεγαλύτερη συγκέντρωση εμφανίζεται στους φοιτητές, λόγω των
αρκετά μικρών ηλικιών, και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι,
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ οι υπόλοιπες ασχολίες συγκεντρώνουν σχετικά
χαμηλά νούμερα. Η πλήρης κατανομή των ερωτηθέντων βάσει του κύριου τομέα
απασχόλησής τους, κατά την τελευταία πενταετία, παρουσιάζεται στο διάγραμμα 6-3.

Διάγραμμα 6-3 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανά κύριο τομέα απασχόλησης

Περισσότεροι από το 90% των ερωτηθέντων είναι είτε πτυχιούχοι ΑΕΙ, είτε απόφοιτοι
λυκείου ή ακόμα και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικών. Δεδομένου του ότι στο
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δείγμα υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό φοιτητών, που κατατάσσονται στους αποφοίτους
λυκείου το μέσο μορφωτικό επίπεδο του δείγματος κρίνεται πολύ υψηλό, όπως φαίνεται
και στο διάγραμμα 6-4.

Διάγραμμα 6-4 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανά επίπεδο μόρφωσης

Η κατανομή του μέσου μηνιαίου εισοδήματος κατά την τελευταία πενταετία είναι αρκετά
ισορροπημένη, μεταξύ των κατηγοριών, με μόνο τις δύο χαμηλότερες κατηγορίες
εισοδημάτων να συγκεντρώνουν σχετικά χαμηλά ποσοστά ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό το
συγκεντρώνει η κατηγορία «801-1200 Ευρώ». Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στο
εισόδημα των γονέων, με την εξαίρεση της κατηγορίας «>2000 Ευρώ», της οποίας το
ποσοστό έχει αυξηθεί σημαντικά. Και οι δύο κατανομές εισοδημάτων παρουσιάζονται στα
διαγράμματα 6-5 και 6-6.
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Διάγραμμα 6-5 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το μέσο μηναίο οικογενειακό εισόδημά τους
κατά την τελευταία πενταετία

Διάγραμμα 6-6 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το μέσο μηνιαίο εισόδημα των γονέων τους
όταν οι ερωτηθέντες βρίσκονταν στις ηλικίες 18-23 χρονών

Όσον αφορά την περιοχή στην οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες η συντριπτική πλειοψηφία
έχει μεγαλώσει σε πόλεις, όπως είναι και λογικό πληθυσμιακά, αλλά συγκεντρώθηκαν και
αξιόλογα ποσοστά που μεγάλωσαν σε Χωριό ή Κωμόπολη (άνω του 30% αθροιστικά), όπως
φαίνεται στο διάγραμμα 6-7.
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Διάγραμμα 6-7 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με την περιοχή στην οποία μεγάλωσαν

Όσον αφορά την ανάγκη μετακινήσεων στα πλαίσια της εργασίας τους (πέρα από τη
μετάβαση και την επιστροφή από αυτήν) 43,67% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έχει
τέτοια ανάγκη, ενώ 39.87% δήλωσε ότι μετακινείται με μηχανοκίνητο μέσο. Πολύ λιγότεροι
είναι εκείνοι που μετακινούνται με τα πόδια ή με ποδήλατο, στα πλαίσια της εργασίας
τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και στο διάγραμμα 6-8.

Διάγραμμα 6-8 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια
της εργασίας τους
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Όσον αφορά το πόσο σημαντική είναι για τους ερωτηθέντες η μετακίνηση με βιώσιμα μέσα
μεταφοράς, οι απαντήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό μετατοπισμένες προς το «Πολύ» και
«Αρκετά». Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται και στην περιβαλλοντική ευαισθησία, μόνο που σε
αυτή την περίπτωση πολύ περισσότερες απαντήσεις έχουν συγκεντρωθεί στο «Αρκετά»,
όπως επίσης συμβαίνει και με τη σχέση που έχουν οι ερωτηθέντες με τις τεχνολογικές
εξελίξεις. Το ίδιο αποτέλεσμα φαίνεται και στις απαντήσεις που δόθηκαν στο πόσο
απαραίτητη κρίνεται η απόκτηση διπλώματος οδήγησης για τον καθένα (όπως φαίνεται και
στα διαγράμματα 6-9, 6-10, 6-11 και 6-12)

Διάγραμμα 6-9 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το πόση σημασία έχει για αυτούς να γίνεται η
μετακίνησή τους με βιώσιμα μέσα μεταφοράς

Διάγραμμα 6-10 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με την περιβαλλοντική ευαισθησία τους
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Διάγραμμα 6-11 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσο καλή σχέση έχουν με τις
τεχνολογικές εξελίξεις

Διάγραμμα 6-12 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσο σημαντική κρίνουν την απόκτηση
διπλώματος οδήγησης για τον καθένα

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων φαίνεται πώς έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου (διάγραμμα 6-13) και όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6-14, οι κατανομές των
ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσα χρόνια μετά την ηλικία των 18 απέκτησαν δίπλωμα
οδήγησης είναι έντονα συγκεντρωμένες στα πρώτα έτη και ιδιαίτερα στην πρώτη δεκαετία,
δηλαδή η κατανομή τον δεδομένων παρουσιάζει έντονη λοξότητα. Άρα, όσον αφορά την
ανάλυση επιβίωσης χρόνου για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου, μετά τα
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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18, οι λογοκριμένες παρατηρήσεις ( οι παρατηρήσεις στις οποίες δε συνέβη το γεγονός) θα
είναι το 22.47% του συνόλου των παρατηρήσεων. Επίσης, ο συνδυασμός μικρού ποσοστού
λογοκριμένων παρατηρήσεων και συγκέντρωσης των χρόνων απόκτησης διπλώματος στα
πρώτα έτη μετά την ηλικία των 18, σημαίνει ότι οι καμπύλες επιβίωσης θα έχουν μεγάλη
κλίση με το χρόνο ( καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος στην αρχή
του άξονα των χρόνων). Επίσης, ενώ οι οικογένειες στις οποίες μεγάλωσαν οι περισσότεροι
ερωτηθέντες χρησιμοποιούσαν Ι.Χ. αυτοκίνητο, για τις μετακινήσεις τους ένα ποσοστό
14.87% δε χρησιμοποιούσε, όπως είναι εμφανές στο διάγραμμα 6-15.

Διάγραμμα 6-13 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου

Διάγραμμα 6-14 Ιστόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσα έτη μετά την ηλικία των 18 ετών
απέκτησαν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

117

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της Έρευνας Ερωτηματολογίου με Μεθόδους
Περιγραφικής Στατιστικής

Διάγραμμα 6-15 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν η οικογένεια στην οποία μεγάλωσαν
χρησιμοποιούσε I.X. αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης
δικύκλου (84.49% όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6-16), ενώ η πλειοψηφία όσον απέκτησαν
το απέκτησε κοντά στην ηλικία των 16 ετών, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6-17 . Σε αυτήν
την περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό λογοκριμένων παρατηρήσεων (84.49%) και
παρά το ότι στις παρατηρήσεις που έχουμε εκδήλωση του γεγονότος παρατηρείται μία
σχετική συγκέντρωση εμφάνισης των γεγονότων κατά τα πρώτα χρόνια (δηλαδή υπάρχει
λοξότητα στην κατανομή των δεδομένων), αναμένεται η καμπύλη επιβίωσης, κατά την
ανάλυση επιβίωσης, να έχει σχετική μικρή κλίση.

Διάγραμμα 6-16 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης
δικύκλου
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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Διάγραμμα 6-17 Ιστόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσα έτη μετά την ηλικία των 16 ετών
απέκτησαν δίπλωμα οδήγησης δικύκλου

Από τους κατόχους διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου, το 67.22% δήλωσε ότι έχει
αποκτήσει αυτοκίνητο, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 6-18, ενώ οι περισσότεροι
κάτοχοι διπλώματος οδήγησης απέκτησαν αυτοκίνητο λίγα έτη μετά την απόκτηση του
διπλώματος οδήγησης, όπως γραφικά απεικονίζεται στο διάγραμμα 6-19. Κατά συνέπεια,
σε αυτήν την περίπτωση τα δεδομένα επιβίωσης της κατανομής χρόνων απόκτησης
φαίνεται ότι έχουν ένα αξιόλογο ποσοστό λογοκριμένων παρατηρήσεων ( 32.78%), αυτό σε
συνδυασμό με τη συγκέντρωση χρόνων εμφάνισης του γεγονότος στα πρώτα έτη
(ενδεικτικό της λοξότητας της κατανομής των δεδομένων προς τα αριστερά), σημαίνει πως
πιθανώς η καμπύλες επιβίωσης θα έχουν μία μέτρια κλίση με το χρόνο.

Διάγραμμα 6-18 Ραβδόγραμμα κατανομής των κατόχων διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ανάλογα με το αν έχουν
αποκτήσει αυτοκίνητο
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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Διάγραμμα 6-19 Ιστόγραμμα κατανομής των κατόχων διπλώματος οδήγησης ανάλογα με το πόσα έτη μετά την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης απέκτησαν το πρώτο τους αυτοκίνητο

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6-20, 37.05% των ερωτηθέντων έχουν αποκτήσει ποδήλατο
ως ενήλικες, οι περισσότεροι εκ των οποίων το απέκτησαν μέχρι την ηλικία των 30 ετών και,
όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6-21, η κατανομή των δεδομένων χαρακτηρίζεται από
έντονη λοξότητα. Η πλειοψηφία των παρατηρήσεων των δεδομένων επιβίωσης αποτελεί
λογοκριμένες παρατηρήσεις ενώ η κατανομή των χρόνων απόκτησης ποδηλάτου ως
ενήλικας συγκεντρώνονται κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ηλικία των 18 ετών, μέχρι
περίπου την ηλικία των 30 ετών. Με βάση τα παραπάνω η καμπύλη επιβίωσης αναμένεται
να έχει μέτρια κλίση με το χρόνο.

Διάγραμμα 6-20 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν αποκτήσει ποδήλατο ως
ενήλικες

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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Διάγραμμα 6-21 Ιστόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσα έτη μετά την ηλικία των 18 ετών
απέκτησαν ποδήλατο

Σύμφωνα με το διάγραμμα 6-22, περίπου 37% των ερωτηθέντων έχουν εμπλακεί σε
ατύχημα, ως επιβάτες, και οι ηλικίες κατά τις οποίες συνέβησαν τα ατυχήματα φαίνεται να
ποικίλουν, με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μεταξύ των 5 και των 30 ετών, όπως φαίνεται
στο διάγραμμα 6-23. Σε αυτήν την κατανομή, η λοξότητα δεν είναι το ίδιο έντονη σε
σύγκριση με άλλες, αλλά και πάλι παρατηρείται. Σε αυτήν την περίπτωση, η πλειοψηφία
των δεδομένων επιβίωσης είναι λογοκριμένες παρατηρήσεις (62.97%) και οι υψηλότερες
συγκεντρώσεις παρατηρήσεων με εμφάνιση του γεγονότος με το χρόνο είναι απλωμένες σε
ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διάγραμμα 6-22 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν εμπλακεί σε ατύχημα ως
επιβάτες

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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Διάγραμμα 6-23 Ιστόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με την ηλικία τους κατά την πρώτη τους εμπλοκή
σε ατύχημα ως επιβάτες

Στο διάγραμμα 6-24 φαίνεται πως το 38.78% των κατόχων άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
έχει εμπλακεί σε ατύχημα, ως οδηγός, και τα περισσότερα από αυτά τα ατυχήματα έγιναν
λίγα έτη μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης, όπως απεικονίζεται σχηματικά στο
διάγραμμα 6-25, που χαρακτηρίζεται από έντονη λοξότητα. Όπως φαίνεται από τα
δεδομένα, σε αυτήν την κατανομή χρόνων επιβίωσης, η πλειοψηφία των παρατηρήσεων
είναι λογοκριμένα γεγονότα, όμως υπάρχει και αξιόλογος αριθμός παρατηρήσεων στις
οποίες εμφανίζεται το γεγονός ( 38.78%). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με μεγάλη
συγκέντρωση των παρατηρήσεων, στις οποίες υπάρχει εμφάνιση του γεγονότος, κατά τα
πρώτα χρόνια, δείχνουν ότι οι καμπύλη επιβίωσης θα έχει μέτρια κλίση.

Διάγραμμα 6-24 Ραβδόγραμμα κατανομής των κατόχων διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ανάλογα με το αν έχουν
εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγοί
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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Διάγραμμα 6-25 Ιστόγραμμα κατανομής των κατόχων διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ανάλογα με τα χρόνια από
την απόκτηση διπλώματος μέχρι την εμπλοκή σε πρώτο ατύχημα ως οδηγοί

Όσον αφορά την κατανομή των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν αγοράσει εισιτήριο
για μετακίνησή τους μέσω διαδικτύου, όπως αυτή απεικονίζεται στο διάγραμμα 6-26, το
76.27% έχει κάνει τέτοια αγορά, ενώ αριθμός ερωτηθέντων, που αγόρασε για πρώτη φορά
εισιτήριο αυξήθηκε σημαντικά μετά το 2004, ενώ μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε κατά το
2010, όπως φαίνεται και σχηματικά στο διάγραμμα 6-27. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω της
διαφορετικής φύσης του εξεταζόμενου γεγονότος, η λοξότητα της κατανομής των
παρατηρήσεων είναι προς τα δεξιά.

Διάγραμμα 6-26 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν αγοράσει εισιτήριο για
μετακίνησή τους μέσω διαδικτύου

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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Διάγραμμα 6-27 Ιστόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το έτος πρώτης αγοράς εισιτηρίου
μετακίνησης μέσω διαδικτύου

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6-28, σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων έχει ταξιδέψει με
αεροπλάνο, ενώ όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6-29 μεγάλη συγκέντρωση εμφάνισης του
γεγονότος (της πρώτης πτήσης με αεροπλάνο) εμφανίζεται κατά τις ηλικίες 8-22 ετών και
ενώ η λοξότητα της κατανομής δεν είναι το ίδιο έντονη με τις υπόλοιπες κατανομές,
παρατηρείται και πάλι. Ο συνδυασμός του πολύ μεγάλου αριθμού των παρατηρήσεων, στις
οποίες υπήρξε εμφάνιση του γεγονότος, με τη συγκέντρωση πολλών εμφανίσεων του
γεγονότος σχετικά νωρίς είναι ενδεικτικό μίας αναμενόμενης σχετικά απότομης καμπύλης
επιβίωσης.

Διάγραμμα 6-28 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν μετακινηθεί με αεροπλάνο

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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Διάγραμμα 6-29 Ιστόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με την ηλικία τους κατά την πρώτη μετακίνησή
τους με αεροπλάνο

Σχετικά με τα έτη πρώτης χρήσης εφαρμογής κινητού για βοήθεια σχετικά με τον τρόπο
μετακίνησής τους, το 82.91% των ερωτηθέντων έχει χρησιμοποιήσει τέτοιες εφαρμογές
όπως δείχνει το διάγραμμα 6-30, ενώ ο αριθμός των χρηστών τέτοιων εφαρμογών
αυξήθηκε σημαντικά το 2010 και ο αριθμός τους αυξήθηκε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τα
έτη γύρω από το 2015, όπως είναι εμφανές στο διάγραμμα 6-31. Και σε αυτήν την
περίπτωση, όπως και για την αγορά εισιτηρίου μέσω διαδικτύου, λόγω της φύσης του
γεγονότος, που εξετάζεται, η κατανομή των δεδομένων παρουσιάζει λοξότητα προς τα
δεξιά.

Διάγραμμα 6-30 Ραβδόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν χρησιμοποιήσει εφαρμογή
κινητού για παροχή βοήθειας σχετικά με τις μετακινήσεις

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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Διάγραμμα 6-31 Ιστόγραμμα κατανομής των ερωτηθέντων ανάλογα με το έτος πρώτης χρήσης εφαρμογής κινητού για
βοήθεια σχετικά με τον τρόπο μετακίνησής τους

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης
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7 Ανάλυση Επιβίωσης των Δεδομένων της Έρευνας
Ερωτηματολογίου
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση επιβίωσης, που πραγματοποιήθηκε για τα 7
από τα 9 χρονικά διαστήματα για τα οποία συλλέχθηκαν δεδομένα. Όπως επεξηγήθηκε στο
κεφάλαιο 5, για τους χρόνους πρώτης αγοράς εισιτηρίων, μέσω διαδικτύου, και τους
χρόνους πρώτης χρήσης εφαρμογής κινητού για λήψη βοήθειας, σχετικά με τις
μετακινήσεις, δεν υπολογίστηκαν χρόνοι επιβίωσης, καθώς στη δευτερογενή ανάλυση των
δεδομένων αντιμετωπίσθηκαν δυσκολίες στον ορισμό των χρονικών διαστημάτων
επιβίωσης που θα εξετάζονταν.
Για κάθε χρόνο επιβίωσης, έγινε ένας γενικός σχολιασμός του, στη συνέχεια εξετάστηκε η
γενική κατανομή της εμφάνισης του εξεταζόμενου γεγονότος με τη μη παραμετρική μέθοδο
περιγραφικής στατιστικής Kaplan – Meier και στη συνέχεια εξετάστηκε η στατιστικά
σημαντική διαφορά κατανομής χρόνων επιβίωσης, μεταξύ διαφορετικών ομάδων των
ερωτηθέντων. Για τα 6 από τα 7 γεγονότα, δημιουργήθηκε μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox για κάθε ένα από τα οποία πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχοι έλεγχοι.
Στο σχήμα 7-1 που ακολουθεί φαίνεται σχηματικά ένα οργανόγραμμα διεργασιών με όλα
τα βήματα της στατιστικής ανάλυσης επιβίωσης που πραγματοποιήθηκαν.

7.1 Ανάλυση Επιβίωσης του Χρόνου Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης
Αυτοκινήτου
Η απόκτηση διπλώματος οδήγησης έχει ποικίλες ηλικιακές απαιτήσεις ανά τον κόσμο. Σε
πολλές χώρες, όπως οι Η.Π.Α., επιτρέπεται η οδήγηση σε μαθητευόμενους οδηγούς πριν
την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, με την προϋπόθεση να τηρούνται ορισμένοι
περιορισμοί. (Williams, Weinberg, Fields, & Ferguson, 1996) Η ελάχιστη ηλικία απόκτησης
διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι τα 18 έτη και πριν από αυτήν η
οδήγηση υποψηφίων οδηγών επιτρέπεται μόνο συνοδεία εγκεκριμένου εκπαιδευτή
οδήγησης. (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2012) Η εκπαίδευση
οδήγησης σε σχολή οδηγών και η εξέταση, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, είναι μία
διαδικασία που είθισται να ακολουθεί η πλειονότητα του πληθυσμού, ανεξάρτητα από το
κατά πόσον η οδήγηση αυτοκινήτου αποτελεί άμεση ανάγκη. Με δεδομένα τα παραπάνω
εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέταση του χρόνου απόκτησης διπλώματος μετά την
ηλικία των 18 ετών αλλά και των παραγόντων και χαρακτηριστικών που επηρεάζουν το
χρόνο αυτό. Για παράδειγμα, έρευνα (Wiberg, 2006) έδειξε διαφορετική απόδοση ανδρών
και γυναικών στις εξετάσεις διπλώματος οδήγησης στη Σουηδία, με τις γυναίκες υποψήφιες
να αποδίδουν καλύτερα στο θεωρητικό τμήμα των εξετάσεων ενώ στο πρακτικό τμήμα των
εξετάσεων δεν υπήρχε διαφορά στην απόδοση.
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Ορισμός εξεταζόμενου
χρονικού διαστήματος, όπως
αυτά ορίστηκαν στο κεφάλαιο
5

Ελέγχος της μορφής των Cox Snell και Deviance
καταλοίπων ( Residuals)

Υπολογισμός απαραίτητων
τιμών ανάλυσης επιβίωσης
όπως αναλυτικά
παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο
5

Δόμηση του Μοντέλου
Αναλογικών Κινδύνων του
Cox, ανάλογα με όσα
βρέθηκαν παραπάνω και
κατασκευή προσαρμοσμένων
καμπυλών επιβίωσης

Μη - Παραμετρική Ανάλυση
της κατανομής χρόνων με τη
μέθοδο Kaplan - Meier

Έλεγχος της Υπόθεσης
Αναλογικών Κινδύνων και
Δημιουργία Εκτεταμένου ή
Στρωματοποιημένου
Μοντέλου αν αυτή δεν
πληρείται

Έλεγχος της επίδρασης στο
χρόνο επιβίωσης όλων των
ανεξάρτητων μεταβλητών
μέσω Log-Rank Test

Έλεγχος της Ύπαρξης
Αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ
των μεταβλητών του μοντέλου

Κατασκευή διαγραμμάτων
στατιστικά σημαντικών
διαφορών στην κατανομή
χρόνων επιβίωσης

Εύρεση των στατιστικά
σημαντικών ανεξάρτητων
μεταβλητών για το μοντέλο
του Cox μέσω της μεθόδου
που περιγράφεται στο
Κεφάλαιο 5

Σχήμα 7-1 Οργανόγραμμα ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν για τη δόμηση των μοντέλων επιβίωσης για κάθε
εξεταζόμενο χρονικό διάστημα
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7.1.1 Μη Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης Kaplan - Meier
Καταρχάς, με βάση τα δεδομένα επιβίωσης κατασκευάστηκε η καμπύλη επιβίωσης για το
σύνολο των δεδομένων με τη μέθοδο Kaplan – Meier. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο
2 της θεωρητικής επισκόπησης της ανάλυσης επιβίωσης, η μέθοδος Kaplan – Meier δεν έχει
δυνατότητα πρόβλεψης και αφορά μόνο το υπάρχον δείγμα παρατηρήσεων. Το ενδιαφέρον
αυτής της ανάλυσης είναι ότι σε αντίθεση με μία περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με
μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής, στην εκτίμηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των
αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται και οι λογοκριμένες παρατηρήσεις, δηλαδή οι
παρατηρήσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει ακόμα εμφάνιση του γεγονότος. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 7-1 και στο διάγραμμα 7-1.
Πίνακας 7-1 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan – Meier

n events median 0.95LCL 0.95UCL
316
245
4
3
5

Διάγραμμα 7-1 Καμπύλη επιβίωσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση επιβίωσης Kaplan - Meier

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-1 στις 245 από τις 316 παρατηρήσεις του δείγματος υπήρχε
εμφάνιση του γεγονότος ( δηλαδή της απόκτησης διπλώματος οδήγησης) και η διάμεσος
της καμπύλης επιβίωσης, δηλαδή ο χρόνος που αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητα επιβίωσης,
είναι 4 έτη. Δηλαδή, σύμφωνα με την μη παραμετρική ανάλυση επιβίωσης Kaplan – Meier,
που έγινε πάνω στα συλλεχθέντα δεδομένα, η πιθανότητα να ξεπεράσει ένα άτομο του
δείγματος τα 22 έτη χωρίς να έχει αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου είναι 50%.
Εξετάζοντας το διάγραμμα 7-1, η καμπύλη επιβίωσης έχει αρκετά απότομη κλίση κατά τα
πρώτα έτη, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτά τα έτη παρουσιάζεται στα δεδομένα έντονη
αύξηση της πιθανότητας απόκτησης διπλώματος, σε σχέση με τα επόμενα έτη, και ιδιαίτερα
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κατά τα 7 πρώτα έτη η κλίση της καμπύλης κρίνεται ως πολύ έντονη. Η καμπύλη επιβίωσης
δεν έχει τιμές για μηδενική πιθανότητα επιβίωσης, καθώς στα δεδομένα υπήρχαν και
καλυμμένες παρατηρήσεις, στις οποίες δεν είχε συμβεί το γεγονός ( η απόκτηση
διπλώματος), μέχρι και 60 χρόνια μετά την ηλικία των 18 ετών (δηλαδή στην ηλικία των 78
ετών που ήταν και η ηλικία του μεγαλύτερου ερωτηθέντα) δεν υπάρχει βεβαιότητα
απόκτησης διπλώματος.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε το log – rank test για όλες τις ομαδοποιημένες
ανεξάρτητες μεταβλητές, που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5, ώστε να εντοπιστούν οι
ομάδες εκείνες του δείγματος που έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανομή
των πιθανοτήτων επιβίωσής τους με το χρόνο. Στους πίνακες και στα διαγράμματα που
ακολουθούν παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα εκείνα που υπολογίστηκαν ως
στατιστικά σημαντικά.
Πίνακας 7-2 Log - Rank test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει φύλου

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
sex=Άνδρας 142
120
94
7.17
13.8
sex=Γυναίκα 174
125
151
4.47
13.8
Chisq= 13.8

on 1 degrees of freedom, p= 0.000208

Πίνακας 7-3 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει φύλου

n events median 0.95LCL 0.95UCL
sex=Άνδρας 142
120
2
2
4
sex=Γυναίκα 174
125
5
4
6

Διάγραμμα 7-2 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά φύλο
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Η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05, όπως φαίνεται στον πίνακα 7-2,
πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατανομών
επιβίωσης ανδρών και γυναικών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-2, για κάθε χρονική
στιγμή οι άνδρες έχουν χαμηλότερη πιθανότητα επιβίωσης σε σχέση με τις γυναίκες,
πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε χρονική στιγμή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος σε σχέση με τις γυναίκες. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-3 η
διάμεσος της καμπύλης επιβίωσης των ανδρών ( δηλαδή ο χρόνος που υπάρχει 50%
πιθανότητα να ξεπεραστεί χωρίς να υπάρξει απόκτηση της διπλώματος οδήγησης
αυτοκινήτου) είναι 2 χρόνια ενώ των γυναικών είναι 5 χρόνια. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι
όπως φαίνεται στις καμπύλες επιβίωσης οι ομάδα των ανδρών έχει πολύ μεγαλύτερη
πιθανότητα απόκτησης διπλώματος για χρόνο ίσο με το 0, δηλαδή κατά την ηλικία των 18
ετών.

Διάγραμμα 7-3 Ιστογράμματα χρόνου απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου διαχωρισμένα ανά φύλο

Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, πως ενώ συμπεράσματα για διαφορετικές
κατανομές χρόνων μπορούν να εξαχθούν και με απλούστερες στατιστικές διεργασίες,
υπάρχουν πλεονεκτήματα στην κατανόηση των δεδομένων και των σχέσεων μεταξύ τους,
που μπορεί να παρέχει η ανάλυση επιβίωσης, που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν
με μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής. Για παράδειγμα, στα ιστογράμματα ανά
φύλο που φαίνονται στο διάγραμμα 7-3, είναι εμφανής η διαφορετική κατανομή του
χρόνου απόκτησης διπλώματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, όμως οι πληροφορίες που
μπορούν εξαχθούν από αυτή την αναπαράσταση είναι περιορισμένες. Ακόμα και αν
διεξαγόταν κάποια περεταίρω στατιστική διεργασία συσχέτισης μεταξύ φύλου και χρόνου
δε θα παρείχε το ίδιο εκτενή αποτελέσματα για τις επιμέρους διαφορές που μπορεί να
εμφανιστούν στις κατανομές χρόνου εμφάνισης ενός γεγονότος, με την ανάλυση
επιβίωσης.
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Πίνακας 7-4 Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει Ηλικιακής Ομάδας

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
age_3=18-30 170
111
100.6
1.07
2.36
age_3=31-45 73
67
58.0
1.40
2.14
age_3=45+
73
67
86.4
4.35
8.64
Chisq= 8.7

on 2 degrees of freedom, p= 0.013

Πίνακας 7-5 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει ηλικιακής ομάδας

n events median 0.95LCL 0.95UCL
age_3=18-30 170
111
3
2
5
age_3=31-45 73
67
4
2
5
age_3=45+
73
67
7
4
9

Διάγραμμα 7-4 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά ηλικιακή ομάδα

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-4 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές
πιθανοτήτων επιβίωσης μεταξύ των ηλικιακών ομάδων ’18-30’, ’31-45’ και ‘46+’, αφού η
τιμή p που υπολογίστηκε μέσω του log – rank test είναι μικρότερη του 0.05. Πιο
συγκεκριμένα, όπως παρατηρείται στις καμπύλες επιβίωσης του διαγράμματος 7-4 , η
διαφορά αυτή εντοπίζεται στην κατανομή της ομάδας 46+, στην οποία η πιθανότητα
επιβίωσης είναι αρκετά μεγαλύτερη με το χρόνο και άρα η πιθανότητα απόκτησης
διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου είναι αρκετά μικρότερη. Όπως παρατηρείται επίσης
στις καμπύλες επιβίωσης, παρά την αρχικά μικρότερη κλίση της καμπύλης επιβίωσης της
ομάδας ‘46+’, κατά τα επόμενα έτη η πιθανότητα απόκτησης διπλώματος οδήγησης
αυξάνεται και προσεγγίζει την πιθανότητα επιβίωσης της ομάδας ’31-45’. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι οι ερωτηθέντες μεγαλύτερης ηλικίες αποκτούσαν, κατά μέσο όρο, αργότερα
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε σχέση με τους ερωτηθέντες μικρότερης ηλικίες που το
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αποκτούν κατά μέσο όρο πολύ πιο σύντομα. Αντιθέτως, η διαφορά στις πιθανότητες
απόκτησης διπλώματος με το χρόνο είναι πολύ μικρή μεταξύ των ομάδων ’18-30’ και ’3145’ . Αυτά τα αποτελέσματα φαίνονται και στις διαμέσους, στον πίνακα 7-5. Πιο
συγκεκριμένα, η διάμεσος της ομάδας ‘46+’ υπολογίζεται 7 έτη ενώ των ομάδων ’18-30’ και
’31-45’ 3 και 4 έτη αντίστοιχα. Δηλαδή παρατηρείται και μία μικρή διαφορά μεταξύ των
ομάδων ’18-30’ και ’31-45’, που υποστηρίζει την τάση πως της ταχύτερης απόκτησης
διπλώματος από νεότερους ερωτηθέντες.
Πίνακας 7-6 Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει εισοδήματος των γονέων
κατά την ηλικία 18-23 ετών του ερωτηθέντα

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
par_funds_2=0-1200 Ευρώ
132
94
130
10.1
26.1
par_funds_2=1201-2000+ Ευρώ 184
151
115
11.5
26.1
Chisq= 26.1

on 1 degrees of freedom, p= 3.23e-07

Πίνακας 7-7 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει εισοδήματος των
γονέων κατά την ηλικία 18-23 ετών του ερωτηθέντα

n events median 0.95LCL 0.95UCL
par_funds_2=0-1200 Ευρώ
132
94
7
6
9
par_funds_2=1201-2000+ Ευρώ 184
151
2
2
3

Διάγραμμα 7-5 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά κατηγορία εισοδήματος των γονέων κατά την ηλικία 18-23
ετών του ερωτηθέντα

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-6, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές
πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο μεταξύ των ερωτηθέντων των οποίων οι γονείς είχαν
μεγαλύτερα εισοδήματα, όταν οι ερωτηθέντες ήταν 18-23 ετών και των ερωτηθέντων των
οποίων οι γονείς είχαν μικρότερα εισοδήματα, αφού η τιμή p του log – rank test είναι
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μικρότερη του 0.05. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-5, η καμπύλη
επιβίωσης της ομάδας, της οποίας οι γονείς είχαν μεγαλύτερα εισοδήματα, έχει πολύ πιο
απότομη κλίση με το χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι οι ερωτηθέντες των οποίων οι γονείς
είχαν μεγαλύτερα εισοδήματα κατά τα πρώτα έτη, στα οποία ήταν δυνατό να αποκτήσουν
δίπλωμα, είχαν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσουν δίπλωμα, κάτι που φαίνεται
και στην πολύ μεγάλη διαφορά των διαμέσων των δύο ομάδων, που φαίνεται στον πίνακα
7-7. Η διάμεσος της ομάδας, της οποίας οι γονείς είχαν μεγαλύτερα εισοδήματα, έχει
διάμεσο 2 χρόνια, ενώ της ομάδας, της οποίας οι γονείς είχαν μικρότερα εισοδήματα, έχει
διάμεσο 7 χρόνια. Όπως φαίνεται και από τις καμπύλες επιβίωσης, μπορεί κατά τα πρώτα
έτη οι πιθανότητες της μίας ομάδας να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης να είναι πολύ
μεγαλύτερες η απόκτηση διπλώματος εμφανίζεται, σε βάθος χρόνου, και στην άλλη ομάδα,
με αποτέλεσμα οι πιθανότητες να έχουν πρακτικά εξισωθεί σε βάθος 35 ετών. Από τα
παραπάνω μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το πόσο γρήγορα αποκτά κάποιος
δίπλωμα οδήγησης εξαρτάται και από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς του,
καθώς τα μαθήματα και οι εξετάσεις οδήγησης είναι κοστοβόρα.
Πίνακας 7-8 Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του πόσο αναγκαία κρίνει ο
ερωτηθείς την απόκτηση διπλώματος οδήγησης για τον καθένα

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
lic_nec_2=
ΑρνητικήΟυδέτερη Απάντηση
lic_nec_2=
Θετική Απάντηση
Chisq= 14.9

48

27

49.4

10.18

14.9

268

218

195.6

2.57

14.9

on 1 degrees of freedom, p= 0.000116

Πίνακας 7-9 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει του πόσο αναγκαία
κρίνει ο ερωτηθείς την απόκτηση διπλώματος οδήγησης για τον καθένα

n events median 0.95LCL 0.95UCL
lic_nec_2=Αρνητική –
Ουδέτερη Απάντηση
lic_nec_2=
Θετική Απάντηση

48

27

9

4

NA

268

218

3

3

5
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Διάγραμμα 7-6 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με το πόσο απαραίτητη κρίνεται από τον ερωτηθέντα η
απόκτηση διπλώματος οδήγησης για τον καθένα

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-8, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας
των ερωτηθέντων που απάντησε ότι βρίσκει πολύ ή αρκετά απαραίτητη την απόκτηση
διπλώματος οδήγησης για τον καθένα και της ομάδας που τη θεωρεί λίγο, καθόλου ή
ουδέτερα απαραίτητη, αφού η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05. Όπως
παρατηρείται, στο διάγραμμα 7-6 η καμπύλη αυτών που έδωσαν θετική απάντηση έχει
πολύ πιο απότομη κλίση κατά τα πρώτα έτη, αλλά και η πιθανότητα επιβίωσης (μη
απόκτησης διπλώματος) συνεχίζει να μειώνεται καθ’ όλο το χρόνο, μέχρι να προσεγγίσει το
0. Αντιθέτως, στην καμπύλη των ερωτηθέντων, που έδωσαν αρνητικές απαντήσεις, η
πιθανότητα επιβίωσης μειώνεται μέχρι περίπου το 25%, πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα
αυτή έχει μεγάλη πιθανότητα να μην αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, ακόμα και σε βάθος 40
ετών (δηλαδή άτομα ηλικίας 58 ετών). Βέβαια είναι απαραίτητο να γίνει και η παρατήρηση
ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιθανό η σχέση αιτίου και αιτιατού να είναι
αντίστροφή από αυτήν που επιχειρείται να εξεταστεί. Δηλαδή, οι ερωτηθέντες που δεν
απέκτησαν ποτέ δίπλωμα οδήγησης ή που άργησαν να το αποκτήσουν να απέδωσαν
μικρότερη σημασία στη σημασία απόκτησης του διπλώματος, ακριβώς λόγω του ότι
άργησαν να το αποκτήσουν. Η διαφορά των διαμέσων των χρόνων επιβίωσης των δύο
ομάδων είναι επίσης πολύ μεγάλη, όπως φαίνεται στον πίνακα 7-9, αφού η ομάδα που
θεωρεί πιο αναγκαία την απόκτηση διπλώματος οδήγησης έχει διάμεσο 3 έτη ενώ η ομάδα
που τη θεωρεί λιγότερο αναγκαία έχει διάμεσο 9 έτη.
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Πίνακας 7-10Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του αν απαιτούνται
μετακινήσεις στα πλαίσια της εργασίας των ερωτηθέντων

job_trsp_2=
Ναι με μηχανοκίνητο μέσο
job_trsp_2=
Όχι / Ναι με τα
πόδια ή με ποδήλατο
Chisq= 9.4

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
126

110

88.7

5.13

9.42

190

135

156.3

2.91

9.42

on 1 degrees of freedom, p= 0.00214

Πίνακας 7-11 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει του αν απαιτούνται
μετακινήσεις στα πλαίσια της εργασίας των ερωτηθέντων

n events median 0.95LCL 0.95UCL
job_trsp_2=
Ναι με μηχανοκίνητο μέσο
job_trsp_2=
Όχι / Ναι με τα
πόδια ή με ποδήλατο

126

110

3

2

4

190

135

5

4

6

Διάγραμμα 7-7 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με το αν απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια της
εργασίας των ερωτηθέντων

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-10, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην κατανομή
πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο μεταξύ της ομάδας ερωτηθέντων της οποίας η εργασία
απαιτεί μετακινήσεις (πέρα από τη μετάβαση και την επιστροφή σε αυτή) με μηχανοκίνητα
μέσα και της ομάδας της οποίας η εργασίας είτε δεν απαιτεί μετακινήσεις είτε οι
μετακινήσεις αυτές γίνονται με τα πόδια ή με ποδήλατο. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται
και στο διάγραμμα 7-7, η ομάδα της οποίας η εργασία απαιτεί μετακινήσεις με
μηχανοκίνητο μέσο έχει σταθερά με το χρόνο μεγαλύτερες πιθανότητες απόκτησης
διπλώματος οδήγησης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονότος ότι η διαφορά μεταξύ των
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πιθανοτήτων επιβίωσης είναι μικρότερες κατά τα πρώτα έτη μετά τα 18, κατά τα οποία
πιθανώς ο ερωτηθείς σπούδαζε και δεν είχε ακόμα ξεκινήσει να εργάζεται, ενώ αυξάνονται
κατά τα επόμενα έτη, οπότε και η εργασία των ερωτηθέντων της μίας ομάδας πιθανώς τους
ανάγκασε να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης νωρίτερα σε σχέση με την άλλη ομάδα. Αξίζει
επίσης να αναφερθεί πως σε αυτή την περίπτωση η συνολική πιθανότητα απόκτησης
διπλώματος δεν εξισορροπείται πολλά χρόνια αργότερα αλλά η ομάδα της οποίας η
εργασία απαιτεί μετακινήσεις με μηχανοκίνητα μέσα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η διαφορά αυτή παρατηρείται
και στις διαμέσους των δύο ομάδων, όπως φαίνεται στον πίνακα 7-11, αφού η μία ομάδα
έχει διάμεσο 3 έτη και άλλη 5 έτη.
Πίνακας 7-12 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του αν η
οικογένεια στην οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
fam_car=Ναι 269
207
184.3
2.79
14
fam_car=Όχι 47
38
60.7
8.47
14
Chisq= 14

on 1 degrees of freedom, p= 0.000185

Πίνακας 7-13 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier Διαχωρισμένα βάσει του αν η οικογένεια
στην οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της

n events median 0.95LCL 0.95UCL
fam_car=Ναι 269
207
3
2
4
fam_car=Όχι 47
38
8
6
12

Διάγραμμα 7-8 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με το αν η οικογένεια των ερωτηθέντων
χρησιμοποιούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-12, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις κατανομές
πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο, μεταξύ της ομάδας ερωτηθέντων, που μεγάλωσαν σε
οικογένεια που έκανε χρήση Ι.Χ., για τις μετακινήσεις της, και της ομάδας των ερωτηθέντων
της οποίας η οικογένεια δε χρησιμοποιούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της, αφού
η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε μικρότερη του 0.05. Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται
στο διάγραμμα 7-8, η καμπύλη επιβίωσης Kaplan – Meier της ομάδας, με οικογένεια που
χρησιμοποιούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο είναι πολύ πιο απότομη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
και οι πιθανότητες επιβίωσης ( μη απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
παραμένουν μικρότερες) μέχρι και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό αντικατοπτρίζεται και από
τη μεγάλη διαφορά στις τιμές των διαμέσων, του πίνακα 7-13, αφού είναι 3 έτη για τη μία
ομάδα και 8 έτη για την άλλη ομάδα. Αυτή η διαφορά πιθανώς σημαίνει ότι
συγκοινωνιακές συνήθειες των γονέων επηρεάζουν τα παιδιά τους και ένα παιδί που
μεγάλωσε σε μία οικογένεια, που δεν έκανε χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου, έχει μεγαλύτερες
πιθανότητες να αποκτήσει αργότερα ή και να μην αποκτήσει καθόλου δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου.

Πίνακας 7-14 Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του κύριου τομέα
απασχόλησης των ερωτηθέντων κατά την τελευταία πενταετία

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
job_2=
Άνεργος-ΣυνταξιούχοςΟικιακά-Άλλο
39
32
52.1
7.77
11.9
job_2=
Ελ.Επαγγελματίας-Ιδ.ΥπάλληλοςΔημ.Υπάλληλος-Φοιτητής
277
213
192.9
2.10
11.9
Chisq= 11.9

on 1 degrees of freedom, p= 0.000558

Πίνακας 7-15 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει του κύριου τομέα
απασχόλησης των ερωτηθέντων κατά την τελευταία πενταετία

n events median 0.95LCL 0.95UCL
job_2=
Άνεργος-ΣυνταξιούχοςΟικιακά-Άλλο
39
32
10
6
16
job_2=
Ελ.Επαγγελματίας-Ιδ.ΥπάλληλοςΔημ.Υπάλληλος-Φοιτητής
277
213
3
3
4
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Διάγραμμα 7-9 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με τον κύριο τομέα απασχόλησης των ερωτηθέντων
κατά την τελευταία πενταετία

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-14, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της
ομάδας 1 των ερωτηθέντων που συμπεριλαμβάνει τους κύριους τομείς απασχόλησης των
ερωτηθέντων κατά την τελευταία πενταετία ‘άνεργος’, ‘οικιακά’ , ‘συνταξιούχος’ και ‘άλλο’
και της ομάδας 2 των ερωτηθέντων που συμπεριλαμβάνει τους κύριους τομείς
απασχόλησης ‘δημόσιος υπάλληλος’, ‘ιδιωτικός υπάλληλος’, ‘ελεύθερος επαγγελματίας’ και
‘φοιτητής’, αφού η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05. Σε αυτό το
σημείο αναφέρεται ότι ενώ είναι πολύ πιθανό, για πολλούς ερωτηθέντες, η κύρια
απασχόλησή τους, κατά την τελευταία πενταετία, να μην ήταν η ίδια που είχαν όταν
απέκτησαν το δίπλωμα οδήγησης, γίνεται η υπόθεση πως, η κύρια απασχόληση αυτή
επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ταυτότητα ενός ατόμου ώστε να διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο και σε παλαιότερες επιλογές του, όπως είναι ο χρόνος απόκτησης
διπλώματος οδήγησης. Με βάση τα παραπάνω, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-9, η
καμπύλη επιβίωσης των ερωτηθέντων της ομάδας 2 έχει σημαντικά πιο απότομη κλίση με
το χρόνο κατά τα 15 πρώτα έτη μετά την ηλικία των 18 ετών ( δηλαδή πολύ πιο έντονη
αύξηση της πιθανότητας απόκτησης διπλώματος), σε σύγκριση με την καμπύλη επιβίωσης
της ομάδας 1. Πέρα από αυτό το χρονικό σημείο όμως, η διαφορά πιθανοτήτων επιβίωσης
αρχίζει και μειώνεται, μέχρι να εξισωθεί πρακτικά στα 30 έτη. Οι διαφορές αυτές μπορούν
μερικώς να εξηγηθούν με το ότι ερωτηθέντες που έχουν κύριο τομέα απασχόλησης τα
οικιακά, ή δεν έχουν εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, έχουν πολύ λιγότερο
πιεστική ανάγκη για την ελαστικότητα μετακινήσεων που προσφέρει το Ι.Χ. αυτοκίνητο και
άρα καθυστερούν την απόκτηση διπλώματος. Ταυτόχρονα, σίγουρα στις διαφορές αυτές
συμπεριλαμβάνονται και άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η ηλικία. Όσοι
δήλωσαν συνταξιούχοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας άτομα από όσους δήλωσαν φοιτητές και,
όπως ήδη εξετάστηκε, υπάρχει διαφοροποίηση στους χρόνους απόκτησης διπλώματος
μεταξύ ατόμων μικρότερων και μεγαλύτερων ηλικιών. Η καθυστέρηση αυτή στην απόκτηση
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διπλώματος οδήγησης, που παρουσιάζει η ομάδα 1, φαίνεται και στον πίνακα 7-15, αφού
έχει διάμεσο 10 έτη, ενώ η ομάδα 1 έχει διάμεσο 3 έτη.
Πίνακας 7-16 Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του μέσου μηνιαίου
οικογενειακού εισοδήματος των ερωτηθέντων κατά την τελευταία πενταετία

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
funds_2=0-1200 Ευρώ
145
104
120
2.05
4.68
funds_2=1201-2000+ Ευρώ 171
141
125
1.96
4.68
Chisq= 4.7

on 1 degrees of freedom, p= 0.0305

Πίνακας 7-17 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει του μέσου μηνιαίου
οικογενειακού εισοδήματος των ερωτηθέντων κατά την τελευταία πενταετία

n events median 0.95LCL 0.95UCL
funds_2=0-1200 Ευρώ
145
104
6
4
7
funds_2=1201-2000+ Ευρώ 171
141
3
2
4

Διάγραμμα 7-10 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των
ερωτηθέντωνκατά την τελευταία πενταετία

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-16, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
κατανομών πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο, της ομάδας ερωτηθέντων με μέσο μηνιαίο
εισόδημα, κατά την τελευταία πενταετία, 0-1600 Ευρώ και της ομάδας με μέσο μηνιαίο
εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία 1601-2000+ Ευρώ. Παρατηρείται εδώ πως ενώ
πιθανώς τα εισοδήματα των ερωτηθέντων ήταν διαφορετικά κατά την τελευταία πενταετία,
σε σχέση με το όταν απέκτησαν δίπλωμα, για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, γίνεται η
παραδοχή ότι τωρινά χαρακτηριστικά του ερωτηθέντα επηρεάζουν την ταυτότητα του και
άρα επιλογές που έγιναν παλαιότερα από τον ερωτηθέντα. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα
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7-10 οι καμπύλες επιβίωσης Kaplan – Meier είναι σχετικά κοντά η μία στην άλλη σε σχέση
με άλλες ομάδες των ερωτηθέντων που εξετάστηκαν πρωτύτερα, κάτι που είναι εμφανές
και από τον σχετικά μεγάλο συντελεστή p του log – rank test. Θεωρείται λογικό,
ερωτηθέντες που είναι σε γενική ομολογία πιο εύποροι να απέκτησαν συγκριτικά νωρίτερα
το δίπλωμα οδήγησης λόγω αυτής της οικονομικής ευρωστίας. Και σε αυτή την περίπτωση
οι διάμεσοι των κατανομών επιβίωσης (πίνακας 7-17) έχουν αξιόλογη διαφορά με την
ομάδα ερωτηθέντων με υψηλότερα εισοδήματα να έχει διάμεσο 3 έτη και την ομάδα με
χαμηλότερα εισοδήματα να έχει διάμεσο 6 έτη.
7.1.2 Μοντέλο Αναλογικών Κινδύνων του Cox
Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε ημι – παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox,
του οποίου οι ανεξάρτητες μεταβλητές υπολογίσθηκαν με βάση όσα περιγράφονται στο
κεφάλαιο 5.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές είναι:
1. Το φύλο (sex)
2. Το κατά πόσον είναι απαραίτητες οι μετακινήσεις στα πλαίσια της εργασίας (job_trsp)
3. Το πόσο απαραίτητη θεωρείται η απόκτηση διπλώματος οδήγησης για τον καθένα
(lic_nec)
4. Το κατά πόσον η οικογένεια στην οποία μεγάλωσε κάποιος χρησιμοποιούσε I.X.
αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της (fam_car)
5. Το εισόδημα των γονέων του κατά τις ηλικίες 18-23 (par_funds)
Για τις μεταβλητές job_trsp, lic_nec και par_funds, βρέθηκε ότι οι ομαδοποιημένες μορφές
των μεταβλητών έχουν μεγαλύτερη ή ίση στατιστική σημασία με τις πλήρεις μεταβλητές και
ότι οι απαντήσεις που ομαδοποιήθηκαν επηρεάζουν το χρόνο επιβίωσης σε παρόμοιο
βαθμό (για παράδειγμα οι τιμές «καθόλου», «λίγο», «ουδέτερα» της lic_nec μειώνουν
κατά τον ίδιο βαθμό την πιθανότητα απόκτησης διπλώματος). Για τους παραπάνω λόγους
καθώς και για μεγαλύτερη ποιοτική ευκρίνεια των αποτελεσμάτων του μοντέλου
αποφασίστηκε η χρήση των ομαδοποιημένων τιμών των μεταβλητών.
Καταρχάς, έγινε στατιστικός έλεγχος για το κατά πόσον οι ανεξάρτητες μεταβλητές που
υπολογίστηκαν στατιστικά σημαντικές πληρούν την υπόθεση αναλογικών κινδύνων. Στη
συγκεκριμένη στατιστική δοκιμή τιμή p μικρότερη του 0.05 είναι ενδεικτική μη τήρησης της
υπόθεσης αναλογικών κινδύνων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-18, η τιμή p που
υπολογίστηκε για τη μεταβλητή par_funds_2 του εισοδήματος των γονέων είναι μικρότερη
του 0.05, πράγμα που είναι ενδεικτικό παραβίασης της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων.
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Πίνακας 7-18 Στατιστικό τεστ για την τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox. Τιμή p μικρότερη του 0.05 δείχνει παραβίαση της
υπόθεσης

rho chisq
sexΓυναίκα
0.0900 1.945
job_trsp_2Όχι / Ναι με τα πόδια ή με ποδήλατο -0.0706 1.299
par_funds_21201-2000+ Ευρώ
-0.1392 4.400
lic_nec_2Πολύ-Αρκετά
0.0243 0.151
fam_carΌχι
0.0712 1.215
GLOBAL
NA 10.834

p
0.1632
0.2544
0.0359
0.6980
0.2703
0.0548

Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε η κατασκευή εκτεταμένου μοντέλου του Cox το οποίο να
υπολογίζει διαφορετικές τιμές του συντελεστή κινδύνου της μεταβλητής par_funds_2 για
διαφορετικές τιμές του χρόνου επιβίωσης. Λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της
ανάλυσης Kaplan – Meier για τη μεταβλητή par_funds_2, όπως φαίνονται στο διάγραμμα 75 και έπειτα από δοκιμές, αποφασίστηκε να υπολογιστεί διαφορετικός συντελεστής
κινδύνου της μεταβλητής par_funds_2 για τιμές χρόνου επιβίωσης έως 2 έτη (συμβολίζεται
με par_funds_21) και διαφορετική για μεγαλύτερες (συμβολίζεται με par_funds_22). Αυτό
γίνεται εύκολα κατανοητό παρατηρώντας την πολύ έντονη αρχική κλίση της καμπύλης
επιβίωσης της ομάδας με υψηλότερα εισοδήματα γονέων στο διάγραμμα 7-5. Με βάση τα
παραπάνω, τα αποτελέσματα του μοντέλου του Cox φαίνονται στον πίνακα 7-19.
Πίνακας 7-19 Αποτελέσματα του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox

coxph(formula = recsurv ~ sex + par_funds_21 + par_funds_22 +
lic_nec_2 + job_trsp_2 + fam_car, data = thesis_quest_t)
n= 489, number of events= 245
coef exp(coef) se(coef)
z Pr(>|z|)
sexΓυναίκα
-0.7739
0.4612
0.1342 -5.765 8.17e-09
par_funds_21
1.1878
3.2799
0.2177 5.455 4.90e-08
par_funds_22
0.4492
1.5670
0.1949 2.305 0.021172
lic_nec_2Πολύ-Αρκετά 0.9316
2.5387
0.2093 4.451 8.55e-06
job_trsp_2Όχι /
Ναι με τα πόδια
ή με ποδήλατο
-0.4573
0.6330
0.1320 -3.464 0.000531
fam_carΌχι
-0.7276
0.4831
0.1931 -3.769 0.000164
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
sexΓυναίκα
par_funds_21
par_funds_22
lic_nec_2Πολύ-Αρκετά
job_trsp_2Όχι /
Ναι με τα πόδια ή
με ποδήλατο
fam_carΌχι

***
***
*
***

exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
0.4612
2.1682
0.3545
0.6000
3.2799
0.3049
2.1405
5.0258
1.5670
0.6382
1.0695
2.2958
2.5387
0.3939
1.6844
3.8263
0.6330
0.4831

1.5798
2.0701

0.4887
0.3309

0.8199
0.7052

Concordance= 0.707 (se = 0.025 )
Rsquare= 0.194
(max possible= 0.993 )
Likelihood ratio test= 105.4 on 6 df,
p=0
Wald test
= 91.58 on 6 df,
p=0
Score (logrank) test = 94.7 on 6 df,
p=0
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Στο κάτω μέρος του πίνακα 7-19 φαίνονται οι τρεις δοκιμές στατιστικής σημασίας του
μοντέλου που υπολογίστηκαν, Likelihood ratio test, Wald test και logrank test. Όπως
φαίνεται από τις υπολογισθείσες τιμές ( είναι κατά πολύ μικρότερες του 0.05) η γενική
στατιστική σημασία του μοντέλου είναι μεγάλη και απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του
να είναι όλοι οι συντελεστές παλινδρόμησης που υπολογίζονται ίσοι με το 0. Η στήλη
Pr(>|z|) δείχνει τον υπολογισμό τιμής p για τη στατιστική σημαντικότητα της κάθε
ανεξάρτητης μεταβλητής που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο. Όπως φαίνεται, το σύνολο
των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές, αφού οι τιμές p είναι
μικρότερες του 0.05. Συγκεκριμένα οι στατιστικά σημαντικές τιμές p των μεταβλητών
par_funds_21 και par_funds_22 δείχνουν ότι ο διαχωρισμός που έγινε με βάση το χρόνο
είναι στατιστικά σημαντικός. Η στήλη coef δείχνει το συντελεστή παλινδρόμησης της κάθε
μεταβλητής. Ο συντελεστής αυτός είναι μικρότερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που
μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος και μεγαλύτερος του 0 για ανεξάρτητες
μεταβλητές που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος. Για παράδειγμα, η
αρνητική τιμή του ‘Γυναίκα’ για τη μεταβλητή sex δείχνει ότι η τιμή ‘Γυναίκα’ μειώνει τον
κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος σε σχέση με την τιμή ‘Άνδρας’ της μεταβλητής. Οι
συντελεστές παλινδρόμησης είναι οι τιμές β στην εξίσωση του μοντέλου αναλογικών
κινδύνων.
𝑝

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0 (𝑡)𝑒 ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖

Η τιμή του συντελεστή αναλογίας κινδύνου της κάθε μεταβλητής φαίνεται στη στήλη
exp(coef) και το διάστημα εμπιστοσύνης του στις στήλες lower .95 και upper .95 στο
δεύτερο μέρος του πίνακα. Ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου είναι πολλαπλασιαστής της
βασικής εξίσωσης κινδύνου της κατανομής (που, όπως ήδη αναφέρθηκε στο ημι –
παραμετρικό μοντέλο του Cox δεν υπολογίζεται αριθμητικά κατά την κατασκευή του
μοντέλου, κάτι το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό στοιχείο του).
Συντελεστές αναλογίας κινδύνου μεγαλύτεροι του 1 αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί
το γεγονός, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απόκτηση διπλώματος, ενώ τιμές
μικρότερες του 1 μειώνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί το γεγονός. Άρα, όπως φαίνεται στον
πίνακα 7-19, ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου για τις γυναίκες υπολογίζεται 0.46 και άρα
ο κίνδυνος εμφάνισης του γεγονότος είναι λιγότερος από το μισό για κάθε χρονική στιγμή
σε σχέση με τους άνδρες. Με παρόμοιο τρόπο, άτομα που μεγάλωσαν σε οικογένειες που
δεν έκαναν χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις τους, έχουν λιγότερο από 50%
κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος για κάθε χρονική στιγμή σε σχέση με άτομα που
μεγάλωσαν σε οικογένειες, που έκαναν χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις
τους. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι πιθανό συγκοινωνιακές συνήθειες και νοοτροπίες
γονέων να επηρεάσουν τα παιδιά τους. Επίσης σημαντικά μικρότερη πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος οδήγησης, με το χρόνο, έχουν όσοι δεν έχουν εργασία που να
απαιτεί μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο στα πλαίσιά της (καθώς εμφανίζεται
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συντελεστής αναλογίας κινδύνου 0.633) σε σχέση με όσους έχουν εργασίες που απαιτούν
μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο στα πλαίσιά τους. Αντίθετα, όσοι κρίνουν απαραίτητη
την απόκτηση διπλώματος οδήγησης για τον καθένα, έχουν 2.539 μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης του γεγονότος της απόκτησης διπλώματος, σε σχέση με όσους δεν την κρίνουν
τόσο σημαντική. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, μπορεί η σχέση αιτίου και
αιτιατού στη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι αντίστροφη. Μπορεί δηλαδή όσοι δεν
απέκτησαν ή καθυστέρησαν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, να
διαμόρφωσαν πιο υποτιμητική άποψη για το πόσο απαραίτητο είναι. Τέλος, Το υψηλό
εισόδημα των γονέων αυξάνει την πιθανότητα απόκτησης διπλώματος. Όπως φαίνεται από
τις τιμές των par_funds_21 και par_funds_22, κατά τα 2 πρώτα έτη μετά τα 18, δηλαδή
μέχρι την ηλικία των 20 ετών, το υψηλό εισόδημα των γονέων αυξάνει την πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ( καθώς υπολογίστηκε συντελεστής
κινδύνου 3.28 για αυτή τη χρονική περίοδο). Ο συντελεστής αυτός μειώνεται σε σημαντικό
βαθμό μετά την ηλικία των 20 ετών (υπολογίστηκε συντελεστής αναλογίας κινδύνου 1.567).
Το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται απόλυτα λογικό, καθώς η απόκτηση διπλώματος οδήγησης
είναι μία δαπανηρή διαδικασία, που είναι πολύ πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί για νέους,
των οποίων οι γονείς είναι οικονομικά πιο ευκατάστατοι, ιδιαίτερα κατά τις ηλικίες που οι
περισσότεροι νέοι δεν έχουν αρχίσει ακόμα να εργάζονται.
Στα παρακάτω διαγράμματα 7-11 με 7-15 φαίνεται η κατανομή των χρόνων επιβίωσης,
όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο συνολικά, αλλά και με βάση την τιμή της κάθε
μεταβλητής, εκτός του εισοδήματος των γονέων λόγω της διαφορετικής επίδρασής της με
το χρόνο. Σε αυτά εμφανίζονται και γραφικά οι διαφορές στις πιθανότητες επιβίωσης με το
χρόνο, λόγω των ανεξάρτητων μεταβλητών, που περιγράφηκαν και παραπάνω. Όπως
φαίνεται στο διάγραμμα 7-11 η βασική καμπύλη επιβίωσης που σχεδιάστηκε βάσει του
μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox που δημιουργήθηκε, δείχνει ότι η πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου αυξάνεται με εξαιρετικά έντονο βαθμό κατά
την πρώτη δεκαετία μετά τα 18 και προσεγγίζει 100% πιθανότητα απόκτησης περίπου 20
έτη μετά την ηλικία των 18 ετών.
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Διάγραμμα 7-11 Βασική καμπύλη επιβίωσης όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox

Διάγραμμα 7-12 Καμπύλες επιβίωσης ανά φύλο όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox
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Διάγραμμα 7-13 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με το αν απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια της εργασίας όπως
υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox

Διάγραμμα 7-14 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με το πόσο απαραίτητη κρίνεται η απόκτηση διπλώματος οδήγησης
για τον καθένα όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox
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Διάγραμμα 7-15 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με το αν η οικογένεια στην οποία μεγάλωσε ο ερωτηθείς
χρησιμοποιούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τις όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox

Στο διάγραμμα 7-16, που ακολουθεί φαίνονται τα Cox – Snell residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), το goodness of fit του μοντέλου είναι καλύτερο όσο στενότερα
ακολουθείται η διαγώνιος γραμμή κλίσης 1. Από την βιβλιογραφική επισκόπηση του
γράφοντος παρατηρήθηκε πως είναι συνηθισμένη και αποδεκτή η απόκλιση από τη γραμμή
κατά το τέλος της. Με βάση αυτά, στο διάγραμμα φαίνεται η γραμμή να ακολουθείται σε
ικανοποιητικό βαθμό με εξαίρεση μικρές αποκλίσεις από αυτήν.

Διάγραμμα 7-16 Cox - Snell Residuals

Στο διάγραμμα 7-17, που ακολουθεί φαίνονται τα deviance residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), με αυτά εξετάζεται η ύπαρξη παρατηρήσεων που να αποκλίνουν
πολύ από τις προβλέψεις του μοντέλου. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, μόνο μία
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παρατήρηση βρίσκεται εκτός του ορίου των 2.5 sd, και αφού πρόκειται για θετική
παρατήρηση, σημαίνει ότι το γεγονός εμφανίστηκε νωρίτερα από την πρόβλεψη του
μοντέλου. Όπως φαίνεται και από τη γραμμή loess που έχει σχεδιαστεί, το σύνολο των
παρατηρήσεων είναι σε πολύ καλό βαθμό τυχαία κατανεμημένες γύρω από το 0 και
παρατηρείται συμμετρία των residuals πάνω και κάτω από αυτό.

Διάγραμμα 7-17 Deviance Residuals

Στον πίνακα 7-20 που ακολουθεί, εμφανίζονται οι τιμές p της στατιστικής τιμής για την
τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων. Η τιμή p άνω του 0.05 σημαίνει πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις σταθερής ανοδικής ή καθοδικής τάσης της μεταβλητής. Όπως φαίνεται,
η υπόθεση πληρείται για όλες τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα αποτελέσματα εμφανίζει και το
διάγραμμα 7-18, των Schoenfeld residuals. Δεν υπάρχει μεταβλητή που να εμφανίζει έντονα
σταθερά ανοδική ή καθοδική τάση.
Πίνακας 7-20 Στατιστικό τεστ για την τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox. Τιμή p μικρότερη του 0.05 δείχνει παραβίαση της
υπόθεσης

rho chisq
p
sexΓυναίκα
0.0912 1.9783 0.160
par_funds_21
0.0246 0.1467 0.702
par_funds_22
-0.0278 0.1887 0.664
lic_nec_2Πολύ-Αρκετά
0.0187 0.0904 0.764
job_trsp_2Όχι / Ναι με τα πόδια ή με ποδήλατο -0.0688 1.2314 0.267
fam_carΌχι
0.0732 1.2869 0.257
GLOBAL
NA 5.4174 0.492

Για τον έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων, μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, που
χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτείνεται από το
Menard για τον έλεγχο αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών σε μοντέλα,
που δεν είναι μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. (Menard, Applied Logistic Regression
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Analysis , 2002) Σύμφωνα με αυτόν, καθώς ο έλεγχος αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μία διαδικασία που αφορά τις μεταβλητές και όχι το
μοντέλο που κατασκευάζεται, ο αναλυτής μπορεί να κατασκευάσει ένα μοντέλο απλής
παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές και να
πραγματοποιήσει σε αυτό μία στατιστική δοκιμή για τον έλεγχο μη ύπαρξης
αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών. Καθώς δε βρέθηκε στατιστική δοκιμή για τον
έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων για εφαρμογή σε μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox, εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος και υπολογίστηκε για το μοντέλο απλής
παλινδρόμησης, που κατασκευάστηκε, ο GVIF (generalized variance inflation factor ) ο
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περισσότερες κατηγορίες ανεξαρτήτων
μεταβλητών. Ένα πολύ συντηρητικό όριο, που βρέθηκε στη βιβλιογραφία, είναι το
GVIF^(2*(1/(2*df))) να είναι μικρότερο του 2. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-21, τα
τετράγωνα της τελευταίας στήλης είναι όλα πολύ μικρότερα του 2, άρα δε τίθεται
πρόβλημα αλληλοσυσχετίσεων.
Πίνακας 7-21 Υπολογισμός του GVIF για τον έλεγχο ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων

par_funds
fam_car
sex
job_trsp
lic_nec

GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
1.297484 5
1.026385
1.199160 1
1.095061
1.057139 1
1.028173
1.120914 2
1.028947
1.139047 4
1.016407
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Διάγραμμα 7-18 Schoenfeld Residuals
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7.2 Ανάλυση Επιβίωσης του Χρόνου Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Δικύκλου
μετά την ηλικία των 16 ετών
Η μικρότερη ηλικία κατά την οποία επιτρέπεται η απόκτηση διπλώματος οδήγησης
μοτοποδηλάτου λίγων κυβικών στην Ελλάδα είναι τα 16 έτη. Οι ελάχιστες ηλικίες για την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης μεγάλων μοτοσυκλετών πολλών κυβικών είναι τα 24
χρόνια. (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2012) Τα δίκυκλα
μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς είναι μέσα μεταφοράς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η
πιο εύκολη διαμπερής κίνησης μέσα από συμφορημένες κυκλοφοριακά οδούς και πολλές
φορές επιλέγονται για χρήση με συγκεκριμένο σκοπό. Παρουσιάζει άρα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που επηρεάζουν το χρόνο απόκτησης
διπλώματος οδήγησης δικύκλου.
7.2.1 Μη Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης Kaplan – Meier
Καταρχάς, με βάση τα δεδομένα επιβίωσης κατασκευάστηκε η καμπύλη επιβίωσης για το
σύνολο των δεδομένων με τη μέθοδο Kaplan – Meier. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο
2 της θεωρητικής επισκόπησης της ανάλυσης επιβίωσης, η μέθοδος Kaplan – Meier δεν έχει
δυνατότητα πρόβλεψης και αφορά μόνο το υπάρχον δείγμα παρατηρήσεων. Το ενδιαφέρον
αυτής της ανάλυσης είναι ότι σε αντίθεση με μία περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με
μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής, στην εκτίμηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των
αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται και οι λογοκριμένες παρατηρήσεις, δηλαδή οι
παρατηρήσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει ακόμα εμφάνιση του γεγονότος. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 7-22 και στο διάγραμμα 7-19.

Πίνακας 7-22 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier

n
316

events
49

median 0.95LCL 0.95UCL
NA
NA
NA
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Διάγραμμα 7-19 1 Καμπύλη επιβίωσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση επιβίωσης Kaplan - Meier

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-22 στις 49 από τις 316 παρατηρήσεις του δείγματος υπήρχε
εμφάνιση του γεγονότος ( δηλαδή της απόκτησης διπλώματος οδήγησης) και η διάμεσος
της καμπύλης επιβίωσης, δηλαδή ο χρόνος που αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητα επιβίωσης,
δεν μπορεί να υπολογιστεί, αφού το γεγονός πραγματοποιήθηκε για λιγότερες από τις
μισές παρατηρήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση ανάλυσης επιβίωσης άρα, εμφανίζεται
εξαιρετικά μεγάλος αριθμός καλυμμένων παρατηρήσεων. Εξετάζοντας το διάγραμμα 7-19 η
καμπύλη επιβίωσης έχει πολύ ήπια κλίση καθ’ όλο το μήκος της, καθώς το γεγονός της
απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου είναι ένα γεγονός που εμφανίζεται σε μία
μικρή μόνο μερίδα του πληθυσμού και άρα η πιθανότητα απόκτησης αυξάνεται σε μικρό
βαθμό με το χρόνο. Η καμπύλη επιβίωσης σταματάει λίγο πιο κάτω από το 75% πράγμα
που σημαίνει ότι με βάση το σύνολο των παρατηρήσεων η πιθανότητα επιβίωσης ( δηλαδή
η πιθανότητα μη απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου) που υπολογίζεται από τη
μέθοδο Kaplan – Meier είναι λίγο χαμηλότερη του 75% ακόμα και πάνω από 70 έτη μετά
την ηλικία των 16 ετών.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε το log – rank test για όλες τις ομαδοποιημένες
ανεξάρτητες μεταβλητές, που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5, ώστε να εντοπιστούν οι
ομάδες εκείνες του δείγματος που έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανομή
των πιθανοτήτων επιβίωσής τους με το χρόνο. Στους πίνακες και στα διαγράμματα που
ακολουθούν παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα εκείνα που υπολογίστηκαν ως
στατιστικά σημαντικά.
Πίνακας 7-23 Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει φύλου

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
sex=Άνδρας 142
39
20.6
16.4
28.7
sex=Γυναίκα 174
10
28.4
11.9
28.7
Chisq= 28.7

on 1 degrees of freedom, p= 8.63e-08
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Πίνακας 7-24 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει φύλου

n events median 0.95LCL 0.95UCL
sex=Άνδρας 142
39
NA
39
NA
sex=Γυναίκα 174
10
NA
NA
NA

Διάγραμμα 7-20 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά φύλο

Η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05, όπως φαίνεται στον πίνακα 7-23,
πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατανομών
επιβίωσης ανδρών και γυναικών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-20, για κάθε χρονική
στιγμή οι άνδρες έχουν πολύ χαμηλότερη πιθανότητα επιβίωσης σε σχέση με τις γυναίκες,
πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε χρονική στιγμή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος σε σχέση με τις γυναίκες. Μάλιστα, αυτή η διαφορά συνεχίζει να
αυξάνεται με το χρόνο, αφού η κλίση της καμπύλης επιβίωσης Kaplan – Meier για τους
άνδρες είναι μόνιμα πιο απότομη από αυτή των γυναικών. Το γεγονός αυτό δεν είναι κάτι
που προκαλεί έκπληξη αφού περισσότεροι άνδρες οδηγοί δικύκλων είναι κάτι που
παρατηρείται ευρέως.
Πίνακας 7-25 Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει εισοδήματος των γονέων
κατά την ηλικία 18-23 ετών των ερωτηθέντων

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
par_funds_2=0-1200 Ευρώ
132
29
20.8
3.22
5.71
par_funds_2=1201-2000+ Ευρώ 184
20
28.2
2.38
5.71
Chisq= 5.7

on 1 degrees of freedom, p= 0.0169
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Πίνακας 7-26 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει εισοδήματος των
γονέων κατά την ηλικία 18-23 ετών των ερωτηθέντων

n events median 0.95LCL 0.95UCL
par_funds_2=0-1200 Ευρώ
132
29
NA
NA
NA
par_funds_2=1201-2000+ Ευρώ 184
20
NA
NA
NA

Διάγραμμα 7-21Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά κατηγορία εισοδήματος των γονένων κατά την ηλικία 18-23
ετών των ερωτηθέντων

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-25 η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05,
πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου, με το χρόνο, μεταξύ ερωτηθέντων των οποίων
οι γονείς είχαν υψηλότερα και χαμηλότερα εισοδήματα, όταν οι ερωτηθέντες βρίσκονταν
στην ηλικία 18-23 ετών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-21, οι ερωτηθέντες των οποίων οι
γονείς είχαν χαμηλότερα εισοδήματα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα απόκτησης
διπλώματος οδήγησης δικύκλου σε όλο το εύρος του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα,
παρατηρείται πολύ πιο έντονη πτωτική κλίση της καμπύλης επιβίωσης στην ομάδα, της
οποίας οι γονείς είχαν χαμηλότερα εισοδήματα, μέχρι και 25 έτη μετά την ηλικία των 16
ετών, πράγμα που σημαίνει ότι η πιθανότητες απόκτησης δικύκλου αυτής της ομάδας
αυξάνονται μέχρι και την ηλικία των 40 ετών. Πιθανή εξήγηση αυτού του φαινομένου είναι
ότι ερωτηθέντες που προέρχονταν από οικογένειες, με χαμηλότερα εισοδήματα, είχαν
αδυναμία απόκτησης αυτοκινήτου, που είναι ένα πολύ πιο ακριβό μέσο μεταφοράς, τόσο
σε μεγαλύτερη τόσο και σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με ερωτηθέντες από πιο εύπορες
οικογένειες και έτσι προσανατολίζονταν σε απόκτηση άδειας οδήγησης δικύκλου αντ’
αυτού. Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι η ανάγκη απόκτησης διπλώματος οδήγησης
δικύκλου για εργασία ως μεταφορείς, καθώς πρόκειται για εργασία με πολύ δύσκολες
συνθήκες εργασίας και χαμηλές αποδοχές, που δε θα προτιμούνταν από πιο εύπορους
ερωτηθέντες.
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Πίνακας 7-27 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του αν
απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια της εργασίας των ερωτηθέντων

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
job_trsp_2=
Ναι με μηχανοκίνητο μέσο
job_trsp_2=Όχι
/ Ναι με τα πόδια
ή με ποδήλατο
Chisq= 18.3

126

34

19.5

10.88

18.3

190

15

29.5

7.16

18.3

on 1 degrees of freedom, p= 1.91e-05

Πίνακας 7-28 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει του αν απαιτούνται
μετακινήσεις στα πλαίσια της εργασίας των ερωτηθέντων

n events median 0.95LCL 0.95UCL
job_trsp_2=Ναι με μηχανοκίνητο μέσο 126
34
NA
39
NA
job_trsp_2=Όχι /
Ναι με τα πόδια
ή με ποδήλατο
190
15
NA
NA
NA

Διάγραμμα 7-22 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με το αν απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια της
εργασίας των ερωτηθέντων

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-27, η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05,
πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος με το χρόνο μεταξύ ερωτηθέντων στων οποίων την εργασία
απαιτούνται μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο και των ερωτηθέντων στων οποίων την
εργασία δεν απαιτούνται μετακινήσει είτε ή μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια ή με
ποδήλατο. Όπως παρατηρείται στο διάγραμμα 7-22, η καμπύλη επιβίωσης της ομάδας
ερωτηθέντων στων οποίων την εργασία απαιτούνται μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο
έχει πολύ πιο απότομη κλίση σε σχέση με την άλλη ομάδα πράγμα που σημαίνει ότι η
πιθανότητα απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου αυξάνεται με πολύ μεγαλύτερο
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

155

Ανάλυση Επιβίωσης των Δεδομένων της Έρευνας Ερωτηματολογίου
ρυθμό. Επίσης, ενώ στο τέλος του μέγιστου χρόνου των παρατηρήσεων η καμπύλη της
ομάδας με εργασία που απαιτεί μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο, προσεγγίζει το 50%
πιθανότητας επιβίωσης (πιθανότητας μη απόκτησης διπλώματος), η καμπύλη της άλλης
ομάδας είναι πολύ πιο υψηλά (λίγο πιο κάτω από το 90%). Αυτό είναι ενδεικτικό του ότι η
διαφορά της πιθανότητας επιβίωσης αυξάνεται συνεχώς μεταξύ των δύο ομάδων και η
ανάγκη μετακινήσεων στα πλαίσια της εργασίας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό την πιθανότητα απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου. Πιθανώς
εργασίες που απαιτούν μετακινήσεις στα πλαίσιά τους πρόκειται για εργασίες
ταχυμεταφορών ή διανομών φαγητού, στις οποίες προτιμάται η χρήση δικύκλου για λόγους
ευελιξίας, ή και άλλες εργασίες για τις οποίες απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσιά τους.

Πίνακας 7-29 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του πόσο
σημαντική είναι η μετακίνηση με βιώσιμα μέσα μεταφοράς για τους ερωτηθέντες

sustain_2=Αρνητική –
Ουδέτερη Απάντηση
sustain_2=Θετική Απάντηση
Chisq= 19.7

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
58
258

20
29

8.38
40.62

16.13
3.33

19.7
19.7

on 1 degrees of freedom, p= 8.85e-06

Πίνακας 7-30 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει του πόσο σημαντική
είναι η μετακίνηση με βιώσιμα μέσα μεταφοράς για τους ερωτηθέντες

n events median 0.95LCL 0.95UCL
sustain_2=Αρνητική –
Ουδέτερη Απάντηση
sustain_2=Θετική Απάντηση

58
258

20
29

39
NA

15
NA

NA
NA

Διάγραμμα 7-23 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι για τους ερωτηθέντες η
μετακίνηση με βιώσιμα μέσα μεταφοράς
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-29, η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε μικρότερη του
0.05, πράγμα που σημαίνει πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της
κατανομής των πιθανοτήτων επιβίωσης, με το χρόνο, της ομάδας των ερωτηθέντων που
βρίσκουν ‘Καθόλου’, ‘Λίγο’ ή ‘Ουδέτερα’ σημαντική τη χρήση βιώσιμου μέσου μετακίνησης
(ομάδα 1) και της ομάδας των ερωτηθέντων που βρίσκει τη χρήση βιώσιμου μέσο
μετακίνησης ‘Αρκετά’ ή ‘Πολύ’ σημαντική (ομάδα 2). Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-23, η
πιθανότητα επιβίωσης είναι διαρκώς μικρότερη για ερωτηθέντες της ομάδας 1, πράγμα
που σημαίνει πως έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες απόκτησης διπλώματος οδήγησης
δικύκλου, για όλο το χρονικό εύρος των παρατηρήσεων. Μάλιστα, καθώς η καμπύλη της
ομάδας 1 έχει συνεχώς μεγαλύτερη κλίση από αυτή της ομάδας 2 η διαφορά των
πιθανοτήτων επιβίωσης μεταξύ των δύο ομάδων συνεχώς αυξάνεται. Μία πιθανή εξήγηση
αυτού του γεγονότος είναι μία διαφορετική, κατά περιπτώσεις πιο αντισυμβατική
συμπεριφορά και νοοτροπία, ιδιαίτερα των ενθουσιωδών χρηστών μηχανής. Μία τέτοια
τάση συμπεριφοράς, πιθανώς τους οδήγησε σε μία απάντηση διαφορετική από τα
σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα βιώσιμων επιλογών. (Jackson & Wilson, 1993)
7.2.2 Μοντέλων Αναλογικών Κινδύνων του Cox
Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε ημι – παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox,
του οποίου οι ανεξάρτητες μεταβλητές υπολογίσθηκαν με βάση όσα περιγράφονται στο
κεφάλαιο 5. Αναφέρεται σε αυτό το σημείο ότι για το χρόνο απόκτησης διπλώματος
εξετάστηκε, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, και το κατά πόσον οι ερωτηθέντες είχαν αποκτήσει
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου πριν το δίπλωμα οδήγησης δικύκλου, αλλά δε βρέθηκε
στατιστικά σημαντική.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές είναι:
1. Το φύλο(sex)
2. Η σημασία της μετακίνησης με βιώσιμα μέσα μεταφοράς (sustain)
3. Η απαίτηση μετακινήσεων στα πλαίσια της εργασίας (job_trsp)
Για τις μεταβλητές job_trsp και sustain, βρέθηκε ότι οι ομαδοποιημένες μορφές των
μεταβλητών έχουν μεγαλύτερη στατιστική σημασία με τις πλήρεις μεταβλητές και ότι οι
απαντήσεις που ομαδοποιήθηκαν επηρεάζουν το χρόνο επιβίωσης σε παρόμοιο βαθμό (για
παράδειγμα οι τιμές «καθόλου», «λίγο», «ουδέτερα» της sustain μειώνουν κατά παρόμοιο
βαθμό την πιθανότητα απόκτησης διπλώματος). Για τους παραπάνω λόγους καθώς και για
μεγαλύτερη ποιοτική ευκρίνεια των αποτελεσμάτων του μοντέλου αποφασίστηκε η χρήση
των ομαδοποιημένων τιμών των μεταβλητών.
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Το μοντέλο του Cox που κατασκευάστηκε φαίνεται στον πίνακα 7-31.
Πίνακας 7-31 Αποτελέσματα του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox

coxph(formula = recsurv ~ sex + sustain_2 +
job_trsp_2, data =
thesis_quest)
n= 316, number of events= 49
coef exp(coef) se(coef)
z Pr(>|z|)
sexΓυναίκα
-1.5178
0.2192
0.3575 -4.246 2.18e-05 ***
sustain_2Πολύ-Αρκετά -0.7583
0.4684
0.2995 -2.532 0.01134 *
job_trsp_2Όχι /
Ναι με τα πόδια
ή με ποδήλατο
-0.9838
0.3739
0.3174 -3.099 0.00194 **
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
sexΓυναίκα
sustain_2Πολύ-Αρκετά
job_trsp_2Όχι /
Ναι με τα πόδια
ή με ποδήλατο

exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
0.2192
4.562
0.1088
0.4417
0.4684
2.135
0.2605
0.8425
0.3739

2.675

0.2007

0.6965

Concordance= 0.767 (se = 0.044 )
Rsquare= 0.146
(max possible= 0.807 )
Likelihood ratio test= 49.8 on 3 df,
p=8.811e-11
Wald test
= 43.06 on 3 df,
p=2.391e-09
Score (logrank) test = 53.02 on 3 df,
p=1.816e-11

Στο κάτω μέρος του πίνακα, φαίνονται οι τρεις δοκιμές στατιστικής σημασίας του μοντέλου
που υπολογίστηκαν, Likelihood ratio test, Wald test και logrank test. Όπως φαίνεται από τις
υπολογισθείσες τιμές ( είναι κατά πολύ μικρότερες του 0.05) η γενική στατιστική σημασία
του μοντέλου είναι μεγάλη και απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του να είναι όλοι οι
συντελεστές παλινδρόμησης που υπολογίζονται ίσοι με το 0. Η στήλη Pr(>|z|) δείχνει τον
υπολογισμό τιμής p για τη στατιστική σημαντικότητα της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής
που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο. Όπως φαίνεται, το σύνολο των ανεξάρτητων
μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές, αφού οι τιμές p είναι μικρότερες του 0.05. Η
στήλη coef δείχνει το συντελεστή παλινδρόμησης της κάθε μεταβλητής. Ο συντελεστής
αυτός είναι μικρότερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που μειώνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης του γεγονότος και μεγαλύτερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος. Για παράδειγμα, η αρνητική τιμή του
‘Γυναίκα’ για τη μεταβλητή sex δείχνει ότι η τιμή ‘Γυναίκα’ μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης
του γεγονότος σε σχέση με την τιμή ‘Άνδρας’ της μεταβλητής. Οι συντελεστές
παλινδρόμησης είναι οι τιμές β στην εξίσωση του μοντέλου αναλογικών κινδύνων.
𝑝

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0 (𝑡)𝑒 ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖

Η τιμή του συντελεστή αναλογίας κινδύνου της κάθε μεταβλητής φαίνεται στη στήλη
exp(coef) και το διάστημα εμπιστοσύνης του στις στήλες lower .95 και upper .95 στο
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δεύτερο μέρος του πίνακα. Ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου είναι πολλαπλασιαστής της
βασικής εξίσωσης κινδύνου της κατανομής (που, όπως ήδη αναφέρθηκε στο ημι –
παραμετρικό μοντέλο του Cox δεν υπολογίζεται αριθμητικά κατά την κατασκευή του
μοντέλου, κάτι το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό στοιχείο του).
Συντελεστές αναλογίας κινδύνου μεγαλύτεροι του 1 αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί
το γεγονός, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απόκτηση διπλώματος, ενώ τιμές
μικρότερες του 1 μειώνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί το γεγονός. Άρα, όπως φαίνεται στον
πίνακα 7-31, ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου για τις γυναίκες υπολογίζεται 0.2192 και
άρα ο κίνδυνος εμφάνισης του γεγονότος είναι περίπου 80% χαμηλότερος για κάθε
χρονική στιγμή σε σχέση με τους άνδρες. Ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου για τη θετική
απάντηση στο κατά πόσον είναι σημαντική η χρήση βιώσιμου μέσου μεταφοράς,
υπολογίστηκε ίσος με 0.4684, πράγμα που σημαίνει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης του
γεγονότος της απόκτησης διπλώματος δικύκλου είναι λιγότερος από το μισό από ότι για
άτομα που έχουν αρνητική ή ουδέτερη άποψη όσον αφορά το πόσο σημαντικό είναι οι
μετακινήσεις να γίνονται με βιώσιμα μέσα μεταφοράς. Όπως αναφέρθηκε κατά την
ανάλυση Kaplan – Meier, πιθανώς αυτή η στάση εντάσσεται σε μία γενικότερη πιο
κοινωνικά αντισυμβατική στάση απέναντι σε κοινωνικά πρότυπα, που παρατηρείται
ιδιαίτερα από ενθουσιώδεις χρήστες μηχανής. (Jackson & Wilson, 1993) Τέλος, ο
συντελεστής αναλογίας κινδύνου είναι 0.3739 για όσους έχουν εργασία που δεν απαιτεί
μετακινήσεις στα πλαίσιά της ή απαιτεί μετακινήσεις με τα πόδια ή ποδήλατο σε σύγκριση
με όσους έχουν εργασία που απαιτεί μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο στα πλαίσιά της,
πράγμα που σημαίνει ότι οι μεν έχουν λιγότερο από 40% κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος
της απόκτησης διπλώματος σε σύγκριση με τους δε, πράγμα που όπως αναφέρθηκε είναι
λογικό αφού σε πολλές εργασίες, για τις οποίες απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσιά
τους, προτιμάται να γίνεται χρήση μηχανοκίνητων δικύκλων για μεγαλύτερη ευελιξία και
ταχύτητα.
Στα παρακάτω διαγράμματα 7-24 με 7-27 φαίνεται η κατανομή των χρόνων επιβίωσης,
όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο συνολικά, αλλά και με βάση την τιμή της κάθε
μεταβλητής. Σε αυτά εμφανίζονται και γραφικά οι διαφορές στις πιθανότητες επιβίωσης με
το χρόνο, λόγω των ανεξάρτητων μεταβλητών, που περιγράφηκαν και παραπάνω. Όπως
φαίνεται στο διάγραμμα 7-24 η βασική καμπύλη επιβίωσης που σχεδιάστηκε βάσει του
μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox που δημιουργήθηκε, δείχνει ότι η πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου αυξάνεται με πολύ ήπιο ρυθμό κατά τα πρώτα
27 έτη μετά τα 16, μετά από τα οποία συνεχίζει να αυξάνεται με πολύ μικρότερο βαθμό.
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Διάγραμμα 7-24 Βασική καμπύλη επιβίωσης όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox

Διάγραμμα 7-25 Καμπύλες επιβίωσης ανά φύλο όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox
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Διάγραμμα 7-26 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με τη σημασία που έχει για τον μετακινούμενο να γίνεται η μετακίνησή
του με βιώσιμα μέσα μεταφοράς όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox

Διάγραμμα 7-27 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με το αν απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια της εργασίας κάποιου
όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox

Στο διάγραμμα 7-28, που ακολουθεί, φαίνονται τα Cox – Snell residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), το goodness of fit του μοντέλου είναι καλύτερο όσο στενότερα
ακολουθείται η διαγώνιος γραμμή κλίσης 1. Από την βιβλιογραφική επισκόπηση του
γράφοντος παρατηρήθηκε πως είναι συνηθισμένη και αποδεκτή η απόκλιση από τη γραμμή
κατά το τέλος της. Με βάση αυτά, στο διάγραμμα φαίνεται η γραμμή να ακολουθείται σε
αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τη γραμμή με κάποιες αποκλίσεις από αυτήν. Το μεγάλο
ποσοστό λογοκριμένων παρατηρήσεων σε αυτό το σύνολο δεδομένων μπορεί να μειώσει
το goodness of fit του μοντέλου.
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Διάγραμμα 7-28 Cox - Snell Residuals

Στο διάγραμμα 7-29, που ακολουθεί, φαίνονται τα deviance residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), με αυτά εξετάζεται η ύπαρξη παρατηρήσεων που να αποκλίνουν
πολύ από τις προβλέψεις του μοντέλου. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, κάποιες
παρατηρήσεις βρίσκονται εκτός του ορίου των 2.5 sd, και αφού πρόκειται για θετικές τιμές,
σημαίνει ότι τα γεγονότα αυτά εμφανίστηκαν νωρίτερα από την πρόβλεψη του μοντέλου.
Ενώ όπως φαίνεται από τη γραμμή loess οι παρατηρήσεις είναι πολύ καλά κεντροβαρικά
κατανεμημένες γύρω από το 0, οι παρατηρήσεις που είχαν γεγονότα που έγιναν πριν την
πρόβλεψη του μοντέλου ( με αρνητικές τιμές) είναι πολύ πιο κοντά στις προβλέψεις σε
σχέση με αυτές που έγιναν μετά τις προβλέψεις του μοντέλου που στο σύνολό τους είναι
αρκετά πιο απομακρυσμένες.

Διάγραμμα 7-29 Deviance Residuals
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Στον πίνακα 7-32, που ακολουθεί, εμφανίζονται οι τιμές p της στατιστικής τιμής για την
τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων. Η τιμή p άνω του 0.05 σημαίνει πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις σταθερής ανοδικής ή καθοδικής τάσης της μεταβλητής. Όπως φαίνεται,
η υπόθεση πληρείται για όλες τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα αποτελέσματα εμφανίζει και το
διάγραμμα 7-30, των Schoenfeld residuals. Δεν υπάρχει μεταβλητή που να εμφανίζει έντονα
σταθερά ανοδική ή καθοδική τάση.
Πίνακας 7-32 Στατιστικό τεστ για την τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox. Τιμή p μικρότερη του 0.05 δείχνει παραβίαση της
υπόθεσης

rho chisq
p
sexΓυναίκα
0.158 1.24 0.265
sustain_2Πολύ-Αρκετά
-0.162 1.35 0.246
job_trsp_2Όχι / Ναι με τα πόδια ή με ποδήλατο -0.211 2.30 0.130
GLOBAL
NA 5.33 0.149

Για τον έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων, μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, που
χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτείνεται από το
Menard για τον έλεγχο αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών σε μοντέλα,
που δεν είναι μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. (Menard, Applied Logistic Regression
Analysis , 2002) Σύμφωνα με αυτόν, καθώς ο έλεγχος αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μία διαδικασία που αφορά τις μεταβλητές και όχι το
μοντέλο που κατασκευάζεται, ο αναλυτής μπορεί να κατασκευάσει ένα μοντέλο απλής
παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές και να
πραγματοποιήσει σε αυτό μία στατιστική δοκιμή για τον έλεγχο μη ύπαρξης
αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών. Καθώς δε βρέθηκε στατιστική δοκιμή για τον
έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων για εφαρμογή σε μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox, εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος και υπολογίστηκε για το μοντέλο απλής
παλινδρόμησης, που κατασκευάστηκε, ο GVIF (generalized variance inflation factor ) ο
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περισσότερες κατηγορίες ανεξαρτήτων
μεταβλητών. Ένα πολύ συντηρητικό όριο, που βρέθηκε στη βιβλιογραφία, είναι το
GVIF^(2*(1/(2*df))) να είναι μικρότερο του 2. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-33, τα
τετράγωνα της τελευταίας στήλης είναι όλα πολύ μικρότερα του 2, άρα δε τίθεται
πρόβλημα αλληλοσυσχετίσεων.
Πίνακας 7-33 Υπολογισμός του GVIF για τον έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων

GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
sex
1.037062 1
1.018362
sustain 1.114538 4
1.013647
job_trsp 1.083969 2
1.020362
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Διάγραμμα 7-30 Schoenfeld Residuals
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7.3 Ανάλυση Επιβίωσης του Χρόνου Απόκτησης Πρώτου Αυτοκινήτου μετά την
Απόκτηση Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου
Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μία απόφαση που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η
απόφαση αγοράς ενός καινούριου ή και μεταχειρισμένου αυτοκινήτου έχει συσχετιστεί
επιτυχώς με μία ποικιλία παραγόντων, όπως το εισόδημα, η εργασιακή κατάσταση,
χαρακτηριστικά του τρόπου διαμονής του αγοραστή, μέγεθος του αυτοκινήτου,
οικογενειακή κατάσταση, φύλο, μορφωτικό επίπεδο και άλλα. (Prieto & Caemmerer, 2013)
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανάλυση της κατανομής της πιθανότητας αγοράς του
πρώτου αυτοκινήτου με το χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης.
7.3.1 Μη Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης Kaplan – Meier
Καταρχάς, με βάση τα δεδομένα επιβίωσης κατασκευάστηκε η καμπύλη επιβίωσης για το
σύνολο των δεδομένων με τη μέθοδο Kaplan – Meier. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο
2 της θεωρητικής επισκόπησης της ανάλυσης επιβίωσης, η μέθοδος Kaplan – Meier δεν έχει
δυνατότητα πρόβλεψης και αφορά μόνο το υπάρχον δείγμα παρατηρήσεων. Το ενδιαφέρον
αυτής της ανάλυσης είναι ότι σε αντίθεση με μία περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με
μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής, στην εκτίμηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των
αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται και οι λογοκριμένες παρατηρήσεις, δηλαδή οι
παρατηρήσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει ακόμα εμφάνιση του γεγονότος. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 7-34 και στο διάγραμμα 7-31.

Πίνακας 7-34 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier

n
241

events
162

median 0.95LCL 0.95UCL
4
3
5
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Διάγραμμα 7-31 Καμπύλη επιβίωσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση επιβίωσης Kaplan - Meier

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-34 στις 162 από τις 241 παρατηρήσεις του δείγματος υπήρχε
εμφάνιση του γεγονότος ( δηλαδή της απόκτησης πρώτου αυτοκινήτου) και η διάμεσος της
καμπύλης επιβίωσης, δηλαδή ο χρόνος που αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητα επιβίωσης
(πιθανότητα μη απόκτησης αυτοκινήτου), είναι 4 έτη. Δηλαδή, σύμφωνα με τη μη
παραμετρική ανάλυση επιβίωσης Kaplan – Meier που έγινε πάνω στα δεδομένα, η
πιθανότητα να ξεπεράσει ένας ερωτηθείς τα 4 έτη μετά την απόκτηση διπλώματος
οδήγησης αυτοκινήτου χωρίς να αποκτήσει το πρώτο του αυτοκίνητο είναι 50%.
Εξετάζοντας το διάγραμμα 7-31 η καμπύλη επιβίωσης παρουσιάζει μία απότομη πτώση
κατά το χρόνο 0, δηλαδή στο δείγμα εμφανίζεται μία μεγάλη πιθανότητα απόκτησης
αυτοκινήτου κατά την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου. Έπειτα, η
καμπύλη παρουσιάζει μέτρια κλίση μέχρι περίπου 10 έτη μετά την απόκτηση διπλώματος,
οπότε και η κλίση της γίνεται πιο ήπια, κάτι που είναι ενδεικτικό του ότι η πιθανότητα
απόκτησης του πρώτου αυτοκινήτου αρχίζει να αυξάνεται σε μικρότερο βαθμό περίπου 10
έτη μετά την απόκτηση διπλώματος (και άρα η μεγαλύτερη πιθανότητα απόκτησης πρώτου
αυτοκινήτου παρουσιάζεται μέσα στα πρώτα 10 έτη μετά την απόκτηση διπλώματος). Αξίζει
επίσης να παρατηρηθεί ότι η πιθανότητα επιβίωσης φτάνει πολύ κοντά στο μηδέν περίπου
26 έτη μετά την απόκτηση διπλώματος, πράγμα που δείχνει ότι η πιθανότητα απόκτησης
πρώτου αυτοκινήτου του δείγματος προσεγγίζει το 100% 26 έτη μετά την απόκτηση
διπλώματος.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε το log – rank test για όλες τις ομαδοποιημένες
ανεξάρτητες μεταβλητές, που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5, ώστε να εντοπιστούν οι
ομάδες εκείνες του δείγματος που έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανομή
των πιθανοτήτων επιβίωσής τους με το χρόνο. Στους πίνακες και στα διαγράμματα που
ακολουθούν παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα εκείνα που υπολογίστηκαν ως
στατιστικά σημαντικά.
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Πίνακας 7-35 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει ηλικιακής ομάδας

n events median 0.95LCL 0.95UCL
age_3=18-30 110
43
8
5
NA
age_3=31-45 66
58
3
2
5
age_3=46+
65
61
2
1
5

Πίνακας 7-36 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντική διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει ηλικιακής
ομάδας

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
age_3=18-30 110
43
62.6
6.12
12.50
age_3=31-45 66
58
46.5
2.84
4.76
age_3=46+
65
61
52.9
1.23
2.39
Chisq= 12.6

on 2 degrees of freedom, p= 0.00182

Διάγραμμα 7-32 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά ηλικιακή ομάδα

Η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05, όπως φαίνεται στον πίνακα 7-36,
πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην κατανομή των
πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα του ερωτηθέντος.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-32, η καμπύλη επιβίωσης της ηλικιακής ομάδας 18-30
φαίνεται ότι είναι μόνιμα πάνω από τις καμπύλες των ηλικιακών ομάδων 31-45 και 46+,
πράγμα που σημαίνει ότι στο δείγμα, που εξετάζεται, η ηλικιακή ομάδα 18-30 έχει
μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης, όσον αφορά την απόκτηση αυτοκινήτου, δηλαδή
μόνιμα στο εύρος του χρόνου μικρότερες πιθανότητες απόκτησης αυτοκινήτου.
Τουλάχιστον για βάθος 10 ετών, που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα η διαφορά αυτή
διατηρείται. Κατά τα τελευταία έτη έχουν υπάρξει ποικίλες αναφορές του ότι άνθρωποι
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

167

Ανάλυση Επιβίωσης των Δεδομένων της Έρευνας Ερωτηματολογίου
μικρότερων ηλικιών αγοράζουν αυτοκίνητα σε μικρότερο βαθμό. Πιθανοί λόγοι για αυτό το
φαινόμενο μπορούν να είναι πολλοί, όπως νεώτερες υπηρεσίες που προτιμούν οι νέοι, η
και μία καθυστέρηση μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες για την αγορά αυτοκινήτου. (Etehad &
Nikolewski, 2016) Η διαφορά αυτή φαίνεται και στις διαμέσους των ηλικιακών ομάδων στον
πίνακα 7-35. Όπως φαίνεται, η διάμεσος της ηλικιακής ομάδας ’18-30’ είναι 8 έτη, ενώ η
διάμεσοι των ηλικιακών ομάδων ’31-45’ και ‘46+’ είναι 3 και 2 έτη αντίστοιχα.

Πίνακας 7-37 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει της περιοχής στην
οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες

n events median 0.95LCL 0.95UCL
grow=Χωριό
35
28
2
0.1
4
grow=Κωμόπολη 40
17
NA
5.0
NA
grow=Πόλη
166
117
4
3.0
6

Πίνακας 7-38 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει της περιοχής
στην οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
grow=Χωριό
35
28
18.2
5.2410
7.090
grow=Κωμόπολη 40
17
29.8
5.4837
7.890
grow=Πόλη
166
117
114.0
0.0792
0.316
Chisq= 12.8

on 2 degrees of freedom, p= 0.00164

Διάγραμμα 7-33 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με την περιοχή στην οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες
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Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-38 ο συντελεστής p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω
του 0.05, πράγμα που δείχνει την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στην κατανομή
πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο ανάλογα με την περιοχή στην οποία γεννήθηκε ο
ερωτηθείς. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-33. Η αρχική πτώση της
πιθανότητας επιβίωσης (αύξηση της πιθανότητας απόκτησης πρώτου αυτοκινήτου) κοντά
στο χρόνο 0 (κατά την απόκτηση διπλώματος δηλαδή) είναι πολύ μεγαλύτερη για τους
ερωτηθέντες που μεγάλωσαν σε χωριά από ότι σε πόλεις, ενώ αυτή των ερωτηθέντων που
μεγάλωσαν σε κωμοπόλεις είναι η μικρότερη. Αυτή η αρχική διαφορά διατηρείται για λίγα
χρόνια και μετά αυξάνεται. Η κλίση της καμπύλης επιβίωσης για τους ερωτηθέντες που
μεγάλωσαν σε πόλεις φαίνεται να μένει σταθερή για πάνω από 10 χρόνια πριν μειωθεί
σημαντικά, ενώ αυτή των κατοίκων κωμοπόλεων αποκτά μηδενική κλίση πολύ νωρίτερα. Σε
βάθος χρόνου, η διαφορά της πιθανότητας επιβίωσης ( της πιθανότητας μη απόκτησης
πρώτου αυτοκινήτου δηλαδή) μεταξύ ερωτηθέντων που μεγάλωσαν σε πόλεις και σε χωριά
και σε ερωτηθέντες που μεγάλωσαν σε κωμοπόλεις είναι πολύ μεγάλη. Η διαφορά αυτή
φαίνεται και στις διαμέσους, που έχουν υπολογιστεί στον πίνακα 7-37. Πιθανή εξήγηση
αυτών των διαφορών, μπορεί να αποτελέσει το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες που
μεγάλωσαν σε χωριά προχώρησαν πολύ σύντομα μετά την απόκτηση διπλώματος
οδήγησης στην αγορά αυτοκινήτου, καθώς τα χωριά αποτελούν πιο αραιοκατοικημένες
περιοχές κατοικίας, χωρίς εκτεταμένες υπηρεσίες μέσων μαζικής μεταφοράς και άρα οι
μετακινήσεις τόσο προς εργασίας όσο και για ψυχαγωγία, απαιτούν συχνά τη χρήση ιδίου
οχήματος. Επίσης, πολλές φορές παρατηρείται μία διαφορά στη νοοτροπία των κατοίκων
χωριών σχετικά με τη σημασία της χρήσης αυτοκινήτου από το σύνολο των κατοίκων, αλλά
και επικρατεί η άποψη ότι τα χωριά αποτελούν ένα πιο οδηγικά ασφαλές περιβάλλον. Όσον
αφορά τη μικρότερη πιθανότητα απόκτησης αυτοκινήτου, που παρουσιάζεται σε
κωμοπόλεις, μία πιθανή εξήγηση είναι ότι σε κάποιες κωμοπόλεις υπάρχει μεγαλύτερη
συγκέντρωση υπηρεσιών στο κέντρο της πόλης χωρίς μεγάλη ανάγκη αυτοκινήτου για
μετακινήσεις.

Πίνακας 7-39 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει της
περιβαλλοντικής ευαισθησίας των ερωτηθέντων

n events median 0.95LCL 0.95UCL
environ=Πολύ
66
44
5.0
4.0
10
environ=Αρκετά
131
94
3.0
2.0
5
environ=Ουδέτερα 30
12
8.0
8.0
NA
environ=Λίγο
13
11
2.0
0.1
NA
environ=Καθόλου
1
1
0.1
NA
NA
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Πίνακας 7-40 Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει της περιβαλλοντικής
ευαισθησίας των ερωτηθέντων

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
environ=Πολύ
66
44
49.627
0.638
1.09
environ=Αρκετά
131
94
83.413
1.344
3.29
environ=Ουδέτερα 30
12
21.318
4.073
5.54
environ=Λίγο
13
11
7.418
1.729
2.16
environ=Καθόλου
1
1
0.224
2.687
3.46
Chisq= 12.7

on 4 degrees of freedom, p= 0.0128

Διάγραμμα 7-34 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με την περιβαλλοντική ευαισθησία των ερωτηθέντων

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-39, ο δείκτης p του log –rank test υπολογίστηκε μικρότερος
του 0.05, κάτι που είναι ενδεικτικό πιθανής διαφοροποίησης στις πιθανότητες απόκτησης
αυτοκινήτου με το χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, ομάδων των
ερωτηθέντων με διαφορετική περιβαλλοντική ευαισθησία. Η ομάδα που δήλωσε καθόλου
δεν εξετάζεται λόγω του ότι αποτελείται μόνο από ένα άτομο. Όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 7-34, η ομάδα ερωτηθέντων που απάντησε ότι έχει λίγη περιβαλλοντική
ευαισθησία, έχεις τις χαμηλότερες πιθανότητες επιβίωσης (υψηλότερες πιθανότητες
απόκτησης αυτοκινήτου), ενώ η ομάδα που δήλωσε ουδέτερα έχει τις μεγαλύτερες. Οι
ομάδες που δήλωσαν ότι έχουν αρκετή ή λίγη περιβαλλοντική ευαισθησία βρίσκονται
ενδιάμεσα, με την ομάδα με Αρκετή περιβαλλοντική ευαισθησία να έχει χαμηλότερες
πιθανότητες επιβίωσης (περισσότερες πιθανότητες αγοράς αυτοκινήτου) σε σχέση με την
ομάδα με πολύ περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι σε βάθος χρόνου οι
πιθανότητες των ομάδων που είναι αρκετά πολύ και λίγο περιβαλλοντικά ευαίσθητες
φαίνεται να εξισώνονται. Ενώ το αποτέλεσμα δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο, διακρίνεται μία
τάση για μεγαλύτερες πιθανότητες αγοράς αυτοκινήτου με μικρότερη περιβαλλοντική
ευαισθησία, κάτι που πιθανώς μπορεί να εξηγηθεί με το ότι άτομα υψηλής
περιβαλλοντικής ευαισθησίας καθυστερούν περισσότερο την αγορά αυτοκινήτου, σε σχέση
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με άτομα με χαμηλότερη περιβαλλοντική ευαισθησία, ίσως μέχρι να τους είναι πιο
απαραίτητη λόγω άλλων εξωγενών λόγων (π.χ. απόκτηση οικογένειας κ.τ.λ.)
7.3.2 Μοντέλο Αναλογικών Κινδύνων του Cox
Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε ημι – παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox,
του οποίου οι ανεξάρτητες μεταβλητές υπολογίσθηκαν με βάση όσα περιγράφονται στο
κεφάλαιο 5.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές είναι:
1. Η ηλικία (age)
2. H περιβαλλοντική ευαισθησία ( environ)
3. H περιοχή στην οποί μεγάλωσε ο αγοραστής αυτοκινήτου (grow)
Λόγω του ότι η ηλικία βρέθηκε να μην έχει γραμμική σχέση με την κατανομή των
πιθανοτήτων στο χρόνο (όπως φαίνεται στα martingale residuals του διαγράμματος 7-35),
επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η κατηγοριοποιημένη μεταβλητή της ηλικίας, η οποία
φάνηκε μέσω δοκιμών να εξηγεί αποτελεσματικά την επίδραση της ηλικίας στην αγορά
αυτοκινήτου.

Διάγραμμα 7-35 Martingale Residuals με την ηλικία
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Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα του μοντέλου του Cox φαίνονται στον πίνακα 741.
Πίνακας 7-41 Αποτελέσματα του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox

coxph(formula = recsurv ~ age_3 + environ
+ grow, data =
thesis_quest_clf)
n= 241, number of events= 162
coef exp(coef) se(coef)
z Pr(>|z|)
0.6387
1.8940
0.2082 3.068 0.00216 **
0.4277
1.5337
0.2187 1.955 0.05053 .
0.2473
1.2806
0.1836 1.347 0.17810
-0.2719
0.7619
0.3320 -0.819 0.41281
0.6871
1.9880
0.3440 1.997 0.04579 *
2.6112
13.6150
1.0310 2.533 0.01132 *
-0.9049
0.4046
0.3208 -2.821 0.00479 **
-0.4129
0.6617
0.2174 -1.900 0.05745 .

age_331-45
age_346+
environΑρκετά
environΟυδέτερα
environΛίγο
environΚαθόλου
growΚωμόπολη
growΠόλη
--Signif. codes:

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

age_331-45
age_346+
environΑρκετά
environΟυδέτερα
environΛίγο
environΚαθόλου
growΚωμόπολη
growΠόλη

exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
1.8940
0.52797
1.2594
2.8484
1.5337
0.65203
0.9990
2.3545
1.2806
0.78091
0.8935
1.8354
0.7619
1.31248
0.3974
1.4606
1.9880
0.50302
1.0129
3.9016
13.6150
0.07345
1.8049 102.7038
0.4046
2.47156
0.2158
0.7587
0.6617
1.51127
0.4322
1.0131

Concordance= 0.635 (se = 0.031 )
Rsquare= 0.127
(max possible= 0.998 )
Likelihood ratio test= 32.79 on 8 df,
p=6.711e-05
Wald test
= 32.4 on 8 df,
p=7.891e-05
Score (logrank) test = 35.72 on 8 df,
p=1.978e-05

Στο κάτω μέρος του πίνακα 7-41 φαίνονται οι τρεις δοκιμές στατιστικής σημασίας του
μοντέλου που υπολογίστηκαν, Likelihood ratio test, Wald test και logrank test. Όπως
φαίνεται από τις υπολογισθείσες τιμές ( είναι κατά πολύ μικρότερες του 0.05) η γενική
στατιστική σημασία του μοντέλου είναι μεγάλη και απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του
να είναι όλοι οι συντελεστές παλινδρόμησης που υπολογίζονται ίσοι με το 0. Η στήλη
Pr(>|z|) δείχνει τον υπολογισμό τιμής p για τη στατιστική σημαντικότητα της κάθε
ανεξάρτητης μεταβλητής που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο. Όπως φαίνεται, ενώ όλες οι
ανεξάρτητες μεταβλητές βρέθηκαν από τη διαδικασία κατασκευής του μοντέλου δεν
βρέθηκαν όλες οι επιμέρους τιμές τους στατιστικά σημαντικές ( η R θεωρεί αυτόματα τις
επιμέρους τιμές κατηγορικών μεταβλητών ψευδομεταβλητές και τις εξετάζει με βάση μία
τιμή αναφοράς). Η στήλη coef δείχνει το συντελεστή παλινδρόμησης της κάθε μεταβλητής.
Ο συντελεστής αυτός είναι μικρότερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που μειώνουν τον
κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος και μεγαλύτερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος. Για παράδειγμα, η αρνητική τιμή του
‘Κωμόπολη’ για τη μεταβλητή grow δείχνει ότι η τιμή ‘Κωμόπολη’ μειώνει τον κίνδυνο
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εμφάνισης του γεγονότος σε σχέση με την τιμή ‘Χωριό’ της μεταβλητής. Οι συντελεστές
παλινδρόμησης είναι οι τιμές β στην εξίσωση του μοντέλου αναλογικών κινδύνων.
𝑝

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0 (𝑡)𝑒 ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖

Η τιμή του συντελεστή αναλογίας κινδύνου της κάθε μεταβλητής φαίνεται στη στήλη
exp(coef) και το διάστημα εμπιστοσύνης του στις στήλες lower .95 και upper .95 στο
δεύτερο μέρος του πίνακα. Ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου είναι πολλαπλασιαστής της
βασικής εξίσωσης κινδύνου της κατανομής (που, όπως ήδη αναφέρθηκε στο ημι –
παραμετρικό μοντέλο του Cox δεν υπολογίζεται αριθμητικά κατά την κατασκευή του
μοντέλου, κάτι το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό στοιχείο του).
Συντελεστές αναλογίας κινδύνου μεγαλύτεροι του 1 αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί
το γεγονός, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απόκτηση πρώτου αυτοκινήτου, ενώ
τιμές μικρότερες του 1 μειώνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί το γεγονός. Όπως φαίνεται
στον πίνακα υπολογίστηκε στατιστικά σημαντικός συντελεστής αναλογίας κινδύνου 1.89 για
την ηλικιακή ομάδα 31-45 σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα 18-30, δηλαδή περίπου 90%
μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης του γεγονότος για την ηλικιακή ομάδα 31-45. Αυτό
συνάδει με παρατηρήσει που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για λιγότερες αγορές
αυτοκινήτων από νεώτερες γενιές (Etehad & Nikolewski, 2016) και μπορεί πιθανώς να είναι
και δείγμα της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Ο συντελεστής αναλογίας
κινδύνου 1.5337 της ηλικιακής ομάδας 46+ σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα 18-30 βρέθηκε
οριακά στατιστικά αποδεκτός και είναι και πάλι ενδεικτικός χαμηλότερων πιθανοτήτων
αγοράς αυτοκινήτου από νέους. Όσον αφορά το περιβάλλον ο υπολογίστηκε συντελεστής
αναλογίας κινδύνων 1.988 των ερωτηθέντων που είναι λίγο περιβαλλοντικά ευαίσθητοι σε
σχέση με τους ερωτηθέντες που είναι πολύ περιβαλλοντικά ευαίσθητοι. Ο συντελεστής για
την ομάδα καθόλου δεν εξετάζεται λόγω του ότι υπήρχε μόνο ένα άτομο σε αυτή την
ομάδα στα δεδομένα. Όσον αφορά την περιοχή στην οποία μεγάλωσε ο πιθανός
αγοραστής, υπολογίστηκαν συντελεστές αναλογίας κινδύνων 0.4046 και 0.6617 για την
κωμόπολη και την πόλη αντίστοιχα σε σχέση με το χωριό. Οι συντελεστές αυτοί δείχνουν
κατά πολύ μειωμένες πιθανότητες απόκτησης αυτοκινήτου από κατόχους διπλώματος
οδήγησης σε πόλεις και κωμοπόλεις σε σχέση με χωριά. Αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε,
πιθανώς συμβαίνει λόγω χαμηλής πυκνότητας κατοικιών σε χωριά και άρα μεγαλύτερης
ανάγκης χρήσης ιδίου οχήματος για πολλές μετακινήσεις.
Στα παρακάτω διαγράμματα 7-36 με 7-39 φαίνεται η κατανομή των χρόνων επιβίωσης,
όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο συνολικά, αλλά και με βάση την τιμή της κάθε
μεταβλητής. Σε αυτά εμφανίζονται και γραφικά οι διαφορές στις πιθανότητες επιβίωσης με
το χρόνο, λόγω των ανεξάρτητων μεταβλητών, που περιγράφηκαν και παραπάνω. Καθώς
δεν έγινε δυνατό να αφαιρεθούν οι επιμέρους τιμές, υπενθυμίζεται ότι στο διάγραμμα 7-38
μόνο οι τιμές πολύ και λίγο είναι στατιστικά σημαντικές. . Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
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36 η βασική καμπύλη επιβίωσης που σχεδιάστηκε βάσει του μοντέλου αναλογικών
κινδύνων του Cox που δημιουργήθηκε, δείχνει ότι η πιθανότητα απόκτησης πρώτου
αυτοκινήτου μετά από μία έντονη αύξηση στο χρόνο απόκτησης διπλώματος οδήγησης
αυτοκινήτου αυξάνεται με μέτριο βαθμό μέχρι και 15 περίπου έτη μετά το χρόνο
απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και έπειτα συνεχίζει να αυξάνεται με πολύ
μικρότερο βαθμό.

Διάγραμμα 7-36 Βασική καμπύλη επιβίωσης όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox

Διάγραμμα 7-37 Καμπύλες επιβίωσης ανά ηλικιακή ομάδα όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox
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Διάγραμμα 7-38 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με την περιβαλλοντική ευαισθησία κάποιου όπως υπολογίστηκαν από
το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox ( μόνο οι τιμές ‘Πολύ’ και ‘Λίγο’ υπολογίστηκαν στατιστικά σημαντικές)

Διάγραμμα 7-39 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με την περιοχή στην οποία μεγάλωσε κάποιος όπως υπολογίστηκαν
από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox

Στο διάγραμμα 7-40, που ακολουθεί φαίνονται τα Cox – Snell residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), το goodness of fit του μοντέλου είναι καλύτερο όσο στενότερα
ακολουθείται η διαγώνιος γραμμή κλίσης 1. Από την βιβλιογραφική επισκόπηση του
γράφοντος παρατηρήθηκε πως είναι συνηθισμένη και αποδεκτή η απόκλιση από τη γραμμή
κατά το τέλος της. Με βάση αυτά, στο διάγραμμα φαίνεται η γραμμή να ακολουθείται σε
ικανοποιητικό βαθμό με εξαίρεση σχετικά μικρές αποκλίσεις από αυτήν.
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Διάγραμμα 7-40 Cox - Snell Residuals

Στο διάγραμμα 7-41, που ακολουθεί φαίνονται τα deviance residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), με αυτά εξετάζεται η ύπαρξη παρατηρήσεων που να αποκλίνουν
πολύ από τις προβλέψεις του μοντέλου. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, μόνο μία
παρατήρηση βρίσκεται εκτός του ορίου των 2.5 sd, και αφού πρόκειται για αρνητική
παρατήρηση, σημαίνει ότι το γεγονός εμφανίστηκε αργότερα από την πρόβλεψη του
μοντέλου. Όπως φαίνεται και από τη γραμμή loess που έχει σχεδιαστεί, το σύνολο των
παρατηρήσεων είναι σε αρκετά καλό βαθμό τυχαία κατανεμημένες γύρω από το 0 και
παρατηρείται συμμετρία των residuals πάνω και κάτω από αυτό.

Διάγραμμα 7-41 Deviance Residuals

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

176

Ανάλυση Επιβίωσης των Δεδομένων της Έρευνας Ερωτηματολογίου

Στον πίνακα 7-42 που ακολουθεί, εμφανίζονται οι τιμές p της στατιστικής τιμής για την
τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων. Η τιμή p άνω του 0.05 σημαίνει πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις σταθερής ανοδικής ή καθοδικής τάσης της μεταβλητής. Όπως φαίνεται,
η υπόθεση πληρείται για όλες τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα αποτελέσματα εμφανίζει και το
διάγραμμα 7-42, των Schoenfeld residuals. Δεν υπάρχει μεταβλητή που να εμφανίζει έντονα
σταθερά ανοδική ή καθοδική τάση.
Πίνακας 7-42 Στατιστικό τεστ για την τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox. Τιμή p μικρότερη του 0.05 δείχνει παραβίαση της
υπόθεσης

age_331-45
age_346+
environΑρκετά
environΟυδέτερα
environΛίγο
environΚαθόλου
growΚωμόπολη
growΠόλη
GLOBAL

rho
0.11806
-0.04174
-0.03517
0.01913
0.02392
0.00106
-0.07065
-0.00240
NA

chisq
2.293025
0.317659
0.198662
0.062345
0.093480
0.000184
0.870476
0.000949
6.851760

p
0.130
0.573
0.656
0.803
0.760
0.989
0.351
0.975
0.553

Για τον έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων, μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, που
χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτείνεται από το
Menard για τον έλεγχο αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών σε μοντέλα,
που δεν είναι μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. (Menard, Applied Logistic Regression
Analysis , 2002) Σύμφωνα με αυτόν, καθώς ο έλεγχος αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μία διαδικασία που αφορά τις μεταβλητές και όχι το
μοντέλο που κατασκευάζεται, ο αναλυτής μπορεί να κατασκευάσει ένα μοντέλο απλής
παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές και να
πραγματοποιήσει σε αυτό μία στατιστική δοκιμή για τον έλεγχο μη ύπαρξης
αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών. Καθώς δε βρέθηκε στατιστική δοκιμή για τον
έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων για εφαρμογή σε μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox, εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος και υπολογίστηκε για το μοντέλο απλής
παλινδρόμησης, που κατασκευάστηκε, ο GVIF (generalized variance inflation factor ) ο
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περισσότερες κατηγορίες ανεξαρτήτων
μεταβλητών. Ένα πολύ συντηρητικό όριο, που βρέθηκε στη βιβλιογραφία, είναι το
GVIF^(2*(1/(2*df))) να είναι μικρότερο του 2. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-43, τα
τετράγωνα της τελευταίας στήλης είναι όλα πολύ μικρότερα του 2, άρα δε τίθεται
πρόβλημα αλληλοσυσχετίσεων.
Πίνακας 7-43 Υπολογισμός GVIF για τον έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων

GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
age
1.073923 1
1.036303
environ 1.058296 4
1.007108
grow
1.064859 2
1.015835
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Διάγραμμα 7-42 Schoenfeld Residuals
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7.4 Ανάλυση Επιβίωσης του Χρόνου Απόκτησης Ποδηλάτου ως Ενήλικας
Η μετακινήσεις με ποδήλατο εμπεριέχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα μέσα
μεταφοράς, τόσο για το μετακινούμενο όσο και για την κοινωνία. Για το λόγο αυτό και
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια γίνονται, από πολλές πόλεις, κινήσεις για να ενθαρρυνθούν
οι μετακινήσεις με ποδήλατο. Έχει επιχειρηθεί πολλές φορές η μελέτη των παραγόντων που
επηρεάζουν το βαθμό χρήσης ποδηλάτου για μετακινήσεις. Παραδείγματα τέτοιων
συσχετίσεων είναι κατά πόσον οι υποδομές μίας περιοχής μπορούν να υποστηρίξουν
μετακινήσεις με ποδήλατο ( πολύ σημαντικό ρόλο για παράδειγμα διαδραματίζουν οι
υποδομές που διαχωρίζουν την κίνηση ποδηλατών και μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς),
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού μιας περιοχής, οι ασφάλεια που
αισθάνονται οι ποδηλάτες κατά τις μετακινήσεις τους, ο χρόνος της μέσης διαδρομής σε
μία περιοχή και πολλές άλλες συσχετίσεις. (Heinen, van Wee, & Maat, 2010) Με βάση τα
παραπάνω θεωρήθηκε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη της πιθανότητας απόκτησης
ποδηλάτου με το χρόνο στον ενήλικο πληθυσμός της Ελλάδας. Η χρήση ποδηλάτου στην
Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Cereceda, 2017). Ένας
από τους λόγους αυτού το γεγονότος είναι οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν για
δικυκλιστές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας (Καλαϊτζή, 2017) και αυτό αποτυπώνεται και
στις μειωμένες πωλήσεις ποδηλάτων στην Ελλάδα. (Confederatoin of the European Bicycle
Industry, 2016)
7.4.1 Μη Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης Kaplan – Meier
Καταρχάς, με βάση τα δεδομένα επιβίωσης κατασκευάστηκε η καμπύλη επιβίωσης για το
σύνολο των δεδομένων με τη μέθοδο Kaplan – Meier. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο
2 της θεωρητικής επισκόπησης της ανάλυσης επιβίωσης, η μέθοδος Kaplan – Meier δεν έχει
δυνατότητα πρόβλεψης και αφορά μόνο το υπάρχον δείγμα παρατηρήσεων. Το ενδιαφέρον
αυτής της ανάλυσης είναι ότι σε αντίθεση με μία περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με
μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής, στην εκτίμηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των
αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται και οι λογοκριμένες παρατηρήσεις, δηλαδή οι
παρατηρήσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει ακόμα εμφάνιση του γεγονότος. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 7-44 και στο διάγραμμα 7-43.
Πίνακας 7-44 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier

n
278

events
103

median 0.95LCL 0.95UCL
NA
18
Naw
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Διάγραμμα 7-43 Καμπύλη επιβίωσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση Kaplan - Meier

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-44 στις 103 από τις 278 παρατηρήσεις του δείγματος υπήρχε
εμφάνιση του γεγονότος ( δηλαδή της απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικας) και η διάμεσος
της καμπύλης επιβίωσης, δηλαδή ο χρόνος που αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητα επιβίωσης,
δεν μπορεί να υπολογιστεί, αφού το γεγονός πραγματοποιήθηκε για σχετικά μικρό αριθμό
παρατηρήσεων και η πιθανότητα επιβίωσης παραμένει μεγαλύτερη του 50%. Εξετάζοντας
το διάγραμμα 7-43 η καμπύλη επιβίωσης έχει αρκετά ήπια κλίση καθ’ όλο το μήκος της,
μετά από μία πτώση κατά την ηλικία των 18 ετών, καθώς το γεγονός της απόκτησης
ποδηλάτου ως ενήλικας είναι ένα γεγονός που εμφανίζεται σε μία σχετικά μικρή μερίδα του
πληθυσμού και άρα η πιθανότητα απόκτησης αυξάνεται σε μικρό βαθμό με το χρόνο. Η
καμπύλη επιβίωσης σταματάει λίγο πιο πάνω από το 50%, πράγμα που σημαίνει ότι με
βάση το σύνολο των παρατηρήσεων η πιθανότητα επιβίωσης ( η πιθανότητα μη απόκτησης
ποδηλάτου ως ενήλικας δηλαδή) που υπολογίζεται από τη μέθοδο Kaplan – Meier είναι
λίγο μεγαλύτερη του 50% 30 έτη μετά την ηλικία των 18 ετών δηλαδή κοντά στην ηλικία
των 50 ετών.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε το log – rank test για όλες τις ομαδοποιημένες
ανεξάρτητες μεταβλητές, που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5, ώστε να εντοπιστούν οι
ομάδες εκείνες του δείγματος που έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανομή
των πιθανοτήτων επιβίωσής τους με το χρόνο. Στους πίνακες και στα διαγράμματα που
ακολουθούν παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα εκείνα που υπολογίστηκαν ως
στατιστικά σημαντικά.
Πίνακας 7-45 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει ηλικιακής ομάδας

n events median 0.95LCL 0.95UCL
age_3=18-30 148
53
11
8
NA
age_3=31-45 63
35
17
12
NA
age_3=46+
67
15
NA
NA
NA
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Πίνακας 7-46 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει ηλικιακής
ομάδας

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
age_3=18-30 148
53
36.8
7.18
14.25
age_3=31-45 63
35
26.7
2.60
3.77
age_3=46+
67
15
39.6
15.25
30.63
Chisq= 31.8

on 2 degrees of freedom, p= 1.27e-07

Διάγραμμα 7-44 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά ηλικιακή ομάδα

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-46, η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε μικρότερη του
0.05, πράγμα που είναι ενδεικτικό της ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς στην
κατανομή των πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα του
ερωτηθέντος. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-44, η καμπύλη επιβίωσης της ηλικιακής
ομάδας 46+ έχει πάρα πολύ μικρή κλίση με το χρόνο, ενδεικτικό της πολύ μικρής αύξησης
της πιθανότητας απόκτησης ποδηλάτου με το χρόνο αυτής της ηλικιακής ομάδας. Σε βάθος
χρόνου η πιθανότητα επιβίωσης αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι μεγαλύτερη από 75%,
πράγμα που σημαίνει λιγότερη από 25% πιθανότητα απόκτησης ποδηλάτου. Αντιθέτως, οι
καμπύλες επιβίωσης των ηλικιακών ομάδων 31-45 και 46+ έχουν πολύ πιο έντονη κλίση
πράγμα που δείχνει μεγάλη αύξηση της πιθανότητας απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικες. Η
ηλικιακή ομάδα 18-30 φαίνεται να έχει σε μικρό βαθμό πιο έντονη αύξηση της πιθανότητας
απόκτησης ποδηλάτου σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα 31-45. Ενδεικτικά οι πιθανότητα
απόκτησης ποδηλάτου της ηλικιακής ομάδας 31-45 σε βάθος 20 ετών ξεπερνάει το 50%. Οι
διαφορές αυτές αποτυπώνονται και στις διαμέσους του πίνακα 7-45 ( δεν υπάρχει τιμή
διαμέσου για την ηλικιακή ομάδα 46+, καθώς η πιθανότητα επιβίωσης δεν πέφτει στο
50%). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, είναι εμφανής η διαφοροποίηση της πιθανότητας
απόκτησης ποδηλάτου, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και μία κατά πολύ μεγαλύτερη
πιθανότητα απόκτησης ποδηλάτου από νεώτερες γενιές σε σχέση με μεγαλύτερες.
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Πίνακας 7-47 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει της σημασίας που
έχει για τους ερωτηθέντες να είναι βιώσιμο το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούν

n events median 0.95LCL 0.95UCL
sustain_2=Καθόλου-Λίγο-Ουδέτερα 55
13
NA
NA
NA
sustain_2=Πολύ-Αρκετά
223
90
23
17
NA

Πίνακας 7-48 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει της σημασίας
που έχει για τους ερωτηθέντες να είναι βιώσιμο το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούν

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
sustain_2=ΚαθόλουΛίγο-Ουδέτερα
sustain_2=Πολύ-Αρκετά
Chisq= 4.9

55
223

13
90

21.9
81.1

3.639
0.985

4.87
4.87

on 1 degrees of freedom, p= 0.0273

Διάγραμμα 7-45 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με τη σημασία που έχει για τους ερωτηθέντες να είναι
βιώσιμο το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούν

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-48, η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05,
πράγμα που είναι ενδεικτικό ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς των κατανομών
πιθανότητας επιβίωσης με το χρόνο μεταξύ της ομάδας των ερωτηθέντων για την οποία
είναι πολύ ή αρκετά σημαντική η χρήση βιώσιμου μέσου μεταφοράς για της μετακινήσεις
της ( ομάδα 1) και της ομάδας των ερωτηθέντων για την οποία είναι καθόλου, λίγο ή
ουδέτερα σημαντική η χρήση βιώσιμου μέσου μεταφοράς (ομάδα 2). Πιο συγκεκριμένα,
όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-45, ενώ οι κλίσεις των καμπυλών επιβίωσης των δύο
ομάδων δεν είναι σε μεγάλο βαθμό διαφορετικές η καμπύλη επιβίωσης της ομάδας 1 έχει
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μεγαλύτερη κάθοδο κοντά στο σημείο 0 ( δηλαδή στην ηλικία των 18 ετών) και η
πιθανότητα απόκτησης ποδηλάτου συνεχίζει να αυξάνεται για περισσότερα χρόνια μετά
από αυτήν της ομάδας 2. Τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από αυτές τις
παρατηρήσεις είναι πως η ομάδα για την οποία έχει μεγαλύτερη σημασία η χρήση
βιώσιμων μέσων μεταφοράς έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσει ποδήλατο σε
μικρές ηλικίες αλλά και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσει ποδήλατο σε
μεγαλύτερες ηλικίες (ιδιαίτερα στις δεκαετίες των 30 και των 40, όπως φαίνεται στο
διάγραμμα).
7.4.2 Μοντέλο Αναλογικών Κινδύνων του Cox
Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε ημι – παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox,
του οποίου οι ανεξάρτητες μεταβλητές υπολογίσθηκαν με βάση όσα περιγράφονται στο
κεφάλαιο 5.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές είναι:
1. Η ηλικία (age)
2. Η περιοχή στην οποία μεγάλωσε κάποιος (grow)
3. Η σημασία του να είναι βιώσιμο το μέσο μεταφοράς (sustain)
Για τη μεταβλητή sustain, βρέθηκε ότι η ομαδοποιημένη τιμή της μεταβλητής έχει
μεγαλύτερη στατιστική σημασία από την πλήρη και ότι οι απαντήσεις που ομαδοποιήθηκαν
επηρεάζουν το χρόνο επιβίωσης σε παρόμοιο βαθμό. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η
χρήση της ομαδοποιημένης μορφής της μεταβλητής sustain_2.
Λόγων του ότι η ηλικία βρέθηκε να μην έχει γραμμική σχέση με την κατανομή των
πιθανοτήτων στο χρόνο (όπως φαίνεται στα martingale residuals του διαγράμματος 7-46),
επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η κατηγοριοποιημένη μεταβλητή της ηλικίας, η οποία
φάνηκε μέσω δοκιμών να εξηγεί αποτελεσματικά την επίδραση της ηλικίας στην αγορά
ποδηλάτου ως ενήλικας.
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Διάγραμμα 7-46 Martingale Residuals με την ηλικία

Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα του μοντέλου του Cox φαίνονται στον πίνακα 749.
Πίνακας 7-49 Αποτελέσματα του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox

coxph(formula = recsurv ~ age_3
+ grow + sustain_2, data = thesis_quest_cab)
n= 278, number of events= 103
coef exp(coef) se(coef)
z Pr(>|z|)
age_331-45
-0.3930
0.6750
0.2413 -1.629
0.1033
age_346+
-1.8186
0.1622
0.3510 -5.181 2.21e-07 ***
growΚωμόπολη
-1.0802
0.3395
0.4405 -2.452
0.0142 *
growΠόλη
-0.3053
0.7369
0.2859 -1.068
0.2856
sustain_2Πολύ-Αρκετά 0.5819
1.7894
0.2983 1.951
0.0511 .
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
age_331-45
age_346+
growΚωμόπολη
growΠόλη
sustain_2Πολύ-Αρκετά

exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
0.6750
1.4814
0.42070
1.0831
0.1622
6.1634
0.08154
0.3228
0.3395
2.9453
0.14318
0.8051
0.7369
1.3571
0.42075
1.2905
1.7894
0.5588
0.99721
3.2109

Concordance= 0.681 (se = 0.032 )
Rsquare= 0.159
(max possible= 0.978 )
Likelihood ratio test= 48.16 on 5 df,
Wald test
= 36.75 on 5 df,
Score (logrank) test = 41.22 on 5 df,

p=3.291e-09
p=6.719e-07
p=8.485e-08

Στο κάτω μέρος του πίνακα 7-49, φαίνονται οι τρεις δοκιμές στατιστικής σημασίας του
μοντέλου που υπολογίστηκαν, Likelihood ratio test, Wald test και logrank test. Όπως
φαίνεται από τις υπολογισθείσες τιμές ( είναι κατά πολύ μικρότερες του 0.05) η γενική
στατιστική σημασία του μοντέλου είναι μεγάλη και απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του
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να είναι όλοι οι συντελεστές παλινδρόμησης που υπολογίζονται ίσοι με το 0. Η στήλη
Pr(>|z|) δείχνει τον υπολογισμό τιμής p για τη στατιστική σημαντικότητα της κάθε
ανεξάρτητης μεταβλητής που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο. Όπως φαίνεται, ενώ όλες οι
ανεξάρτητες μεταβλητές βρέθηκαν από τη διαδικασία κατασκευής του μοντέλου δεν
βρέθηκαν όλες οι επιμέρους τιμές τους στατιστικά σημαντικές ( η R θεωρεί αυτόματα τις
επιμέρους τιμές κατηγορικών μεταβλητών ψευδομεταβλητές και τις εξετάζει με βάση μία
τιμή αναφοράς). Η στήλη coef δείχνει το συντελεστή παλινδρόμησης της κάθε μεταβλητής.
Ο συντελεστής αυτός είναι μικρότερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που μειώνουν τον
κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος και μεγαλύτερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος. Για παράδειγμα, η αρνητική τιμή του
‘Κωμόπολη’ για τη μεταβλητή grow δείχνει ότι η τιμή ‘Κωμόπολη’ μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης του γεγονότος σε σχέση με την τιμή ‘Χωριό’ της μεταβλητής. Οι συντελεστές
παλινδρόμησης είναι οι τιμές β στην εξίσωση του μοντέλου αναλογικών κινδύνων.
𝑝

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0 (𝑡)𝑒 ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖

Η τιμή του συντελεστή αναλογίας κινδύνου της κάθε μεταβλητής φαίνεται στη στήλη
exp(coef) και το διάστημα εμπιστοσύνης του στις στήλες lower .95 και upper .95 στο
δεύτερο μέρος του πίνακα. Ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου είναι πολλαπλασιαστής της
βασικής εξίσωσης κινδύνου της κατανομής (που, όπως ήδη αναφέρθηκε στο ημι –
παραμετρικό μοντέλο του Cox δεν υπολογίζεται αριθμητικά κατά την κατασκευή του
μοντέλου, κάτι το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό στοιχείο του).
Συντελεστές αναλογίας κινδύνου μεγαλύτεροι του 1 αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί
το γεγονός, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απόκτηση διπλώματος, ενώ τιμές
μικρότερες του 1 μειώνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί το γεγονός. Ο συντελεστής
αναλογίας κινδύνων της τιμής 46+ της μεταβλητής age_3, υπολογίστηκε 0.1622, πράγμα
που είναι ενδεικτικό περίπου 85% λιγότερου κινδύνου εμφάνισης του γεγονότος (της
αγοράς ποδηλάτου ως ενήλικας) για την ηλικιακή ομάδα 46+, σε σχέση με την ηλικιακή
ομάδα 18-30. Αυτό είναι ενδεικτικό μίας τάση μεγαλύτερης αγοράς ποδηλάτων σε νεότερες
γενιές σε σχέση με μεγαλύτερες και μπορεί να συνδυαστεί λογικά και με τα αποτελέσματα
μικρότερων πιθανοτήτων απόκτησης αυτοκινήτου για νεότερες γενιές που αναλύθηκαν
νωρίτερα. Επίσης, υπολογίστηκε συντελεστής αναλογίας κινδύνων ίσος με 0.3395 για
κάποιον που μεγάλωσε σε κωμόπολη σε σχέση με κάποιον που μεγάλωσε σε χωριό. Αυτό
δείχνει περίπου 65% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος της απόκτησης
ποδηλάτου σε κάποιον που μεγάλωσε σε χωριό σε σύγκριση με κάποιον που μεγάλωσε σε
πόλη. Πιθανές εξηγήσεις για αυτό μπορεί να αποτελούν είτε ότι μετακινούμενοι που
μεγάλωσαν σε χωριό έκαναν πολύ πιο εκτενή χρήση ποδηλάτου κατά την παιδική τους
ηλικία και αυτό τους οδήγησε να αποκτήσουν ποδήλατο και ως ενήλικες, ή και το ότι ο
μικρότερος βαθμός εξυπηρέτησης από μέσα μαζικής μεταφοράς στα χωριά οδηγεί
περισσότερους μετακινούμενους στην απόκτηση ποδηλάτου για κοντινές μετακινήσεις τους
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ως ενήλικες. Τέλος, υπολογίστηκε συντελεστής αναλογίας κινδύνου 1.7894 του κινδύνου
εμφάνισης του γεγονότος της απόκτησης ποδηλάτου για κάποιον που θεωρεί πολύ ή
αρκετά σημαντική τη χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς σε σχέση με κάποιον που τη
θεωρεί ουδέτερα, λίγο ή καθόλου σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτό είναι απόλυτα λογικό,
καθώς η χρήση ποδηλάτου είναι πολύ θελκτική όταν η βιωσιμότητα του τρόπου
μετακίνησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το μετακινούμενο.
Στα παρακάτω διαγράμματα 7-47 με 7-50 φαίνεται η κατανομή των χρόνων επιβίωσης,
όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο συνολικά, αλλά και με βάση την τιμή της κάθε
μεταβλητής. Σε αυτά εμφανίζονται και γραφικά οι διαφορές στις πιθανότητες επιβίωσης με
το χρόνο, λόγω των ανεξάρτητων μεταβλητών, που περιγράφηκαν και παραπάνω. Καθώς
δεν έγινε δυνατό να αφαιρεθούν οι επιμέρους τιμές, υπενθυμίζεται ότι στα διαγράμματα 748 και 7-49 οι τιμές ‘31-45’ και ‘Πόλη’ αντίστοιχα δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές. .
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-47 η βασική καμπύλη επιβίωσης που σχεδιάστηκε βάσει
του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox που δημιουργήθηκε, δείχνει ότι η πιθανότητα
απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικας μετά από μία αρχική αύξηση κατά την ηλικία των 18
ετών, αυξάνεται με μέτριο βαθμό μέχρι περίπου την ηλικία των 30 ετών οπότε και
σταματάει να αυξάνεται.

Διάγραμμα 7-47 Βασική καμπύλη επιβίωσης όπως υπολογίστηκε από το μοντέλων αναλογικών κινδύνων του Cox
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Διάγραμμα 7-48 Καμπύλες επιβίωσης ανά ηλικιακή ομάδα όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox ( η ηλικιακή ομάδα 31-45 δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική)

Διάγραμμα 7-49 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με την περιοχή στην οποία μεγάλωσε κάποιος όπως υπολογίστηκαν
από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox (η τιμή ‘Πόλη’ δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική)
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Διάγραμμα 7-50 Καμπύλες επιβίωσης ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι για κάποιον η χρήση βιώσιμου μέσου
μεταφοράς όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox

Στο διάγραμμα 7-51, που ακολουθεί φαίνονται τα Cox – Snell residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), το goodness of fit του μοντέλου είναι καλύτερο όσο στενότερα
ακολουθείται η διαγώνιος γραμμή κλίσης 1. Από την βιβλιογραφική επισκόπηση του
γράφοντος παρατηρήθηκε πως είναι συνηθισμένη και αποδεκτή η απόκλιση από τη γραμμή
κατά το τέλος της. Με βάση αυτά, στο διάγραμμα φαίνεται η γραμμή να ακολουθείται σε
πολύ ικανοποιητικό βαθμό με εξαίρεση μικρές αποκλίσεις από αυτήν κατά το τέλος της.

Διάγραμμα 7-51 Cox - Snell Residuals

Στο διάγραμμα 7-52, που ακολουθεί φαίνονται τα deviance residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), με αυτά εξετάζεται η ύπαρξη παρατηρήσεων που να αποκλίνουν
πολύ από τις προβλέψεις του μοντέλου. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, μόνο δύο
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παρατηρήσεις βρίσκονται εκτός του ορίου των 2.5 sd, και αφού πρόκειται θετικές
παρατηρήσεις, σημαίνει ότι τα γεγονότα εμφανίστηκαν νωρίτερα από την πρόβλεψη του
μοντέλου. Όπως φαίνεται και από τη γραμμή loess που έχει σχεδιαστεί, το σύνολο των
παρατηρήσεων είναι σε πολύ καλό βαθμό κεντροβαρικά κατανεμημένες γύρω από το μηδέ
ν και παρατηρείται σχετική συμμετρία. Αξίζει όμως να παρατηρηθεί ότι οι απαντήσεις στην
αρνητική πλευρά του μηδενός είναι αρκετά πιο κοντά πράγμα που είναι ενδεικτικό του ότι
το μοντέλο εκτιμά καλύτερα γεγονότα των παρατηρήσεων που συνέβησαν μετά την
πρόβλεψη, παρά πριν από αυτήν.

Διάγραμμα 7-52 Deviance Residuals

Στον πίνακα 7-50 που ακολουθεί, εμφανίζονται οι τιμές p της στατιστικής τιμής για την
τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων. Η τιμή p άνω του 0.05 σημαίνει πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις σταθερής ανοδικής ή καθοδικής τάσης της μεταβλητής. Όπως φαίνεται,
η υπόθεση πληρείται για όλες τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα αποτελέσματα εμφανίζει και το
διάγραμμα 7-53, των Schoenfeld residuals. Δεν υπάρχει μεταβλητή που να εμφανίζει έντονα
σταθερά ανοδική ή καθοδική τάση.
Πίνακας 7-50 Στατιστικό τεστ για την τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox. Τιμή p μικρότερη του 0.05 δείχνει παραβίαση της
υπόθεσης

rho chisq
p
age_331-45
0.00984 0.0102 0.920
age_346+
-0.12876 1.8495 0.174
growΚωμόπολη
-0.06609 0.4534 0.501
growΠόλη
0.05687 0.3291 0.566
sustain_2Πολύ-Αρκετά 0.01041 0.0116 0.914
GLOBAL
NA 4.6199 0.464

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

189

Ανάλυση Επιβίωσης των Δεδομένων της Έρευνας Ερωτηματολογίου
Για τον έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων, μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, που
χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτείνεται από το
Menard για τον έλεγχο αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών σε μοντέλα,
που δεν είναι μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. (Menard, Applied Logistic Regression
Analysis , 2002) Σύμφωνα με αυτόν, καθώς ο έλεγχος αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μία διαδικασία που αφορά τις μεταβλητές και όχι το
μοντέλο που κατασκευάζεται, ο αναλυτής μπορεί να κατασκευάσει ένα μοντέλο απλής
παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές και να
πραγματοποιήσει σε αυτό μία στατιστική δοκιμή για τον έλεγχο μη ύπαρξης
αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών. Καθώς δε βρέθηκε στατιστική δοκιμή για τον
έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων για εφαρμογή σε μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox, εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος και υπολογίστηκε για το μοντέλο απλής
παλινδρόμησης, που κατασκευάστηκε, ο GVIF (generalized variance inflation factor ) ο
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περισσότερες κατηγορίες ανεξαρτήτων
μεταβλητών. Ένα πολύ συντηρητικό όριο, που βρέθηκε στη βιβλιογραφία, είναι το
GVIF^(2*(1/(2*df))) να είναι μικρότερο του 2. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-51, τα
τετράγωνα της τελευταίας στήλης είναι όλα πολύ μικρότερα του 2, άρα δε τίθεται
πρόβλημα αλληλοσυσχετίσεων.
Πίνακας 7-51 Υπολογισμός του GVIF για τον έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων

GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
age
1.027373 1
1.013594
sustain 1.028896 4
1.003567
grow
1.033981 2
1.008389
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Διάγραμμα 7-53 Schoenfeld Residuals
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7.5 Ανάλυση Επιβίωσης της Ηλικίας Πρώτης Εμπλοκής σε Ατύχημα ως Επιβάτης
Εκ πρώτης όψης, ο χρόνος μέχρι την πρώτη εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτη
παρουσιάζει ένα μεγαλύτερο βαθμό τυχαιότητας, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατανομές,
που εξετάστηκαν. Η πρώτη εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα μπορεί πολύ εύκολα να
εμφανιστεί σε παιδικές ηλικίες και με τρόπο που τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
κάποιου δύσκολα θα επηρεάσουν.
7.5.1 Μη Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης Kaplan – Meier
Καταρχάς, με βάση τα δεδομένα επιβίωσης κατασκευάστηκε η καμπύλη επιβίωσης για το
σύνολο των δεδομένων με τη μέθοδο Kaplan – Meier. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο
2 της θεωρητικής επισκόπησης της ανάλυσης επιβίωσης, η μέθοδος Kaplan – Meier δεν έχει
δυνατότητα πρόβλεψης και αφορά μόνο το υπάρχον δείγμα παρατηρήσεων. Το ενδιαφέρον
αυτής της ανάλυσης είναι ότι σε αντίθεση με μία περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με
μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής, στην εκτίμηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των
αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται και οι λογοκριμένες παρατηρήσεις, δηλαδή οι
παρατηρήσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει ακόμα εμφάνιση του γεγονότος. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 7-52 και στο διάγραμμα 7-54.

Πίνακας 7-52 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier

n
316

events
117

median 0.95LCL 0.95UCL
61
47
NA
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Διάγραμμα 7-54 Καμπύλη επιβίωσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση επιβίωσης Kaplan - Meier

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-52 στις 117 από τις 316 παρατηρήσεις του δείγματος υπήρχε
εμφάνιση του γεγονότος ( δηλαδή της εμπλοκής σε ατύχημα ως επιβάτης) και η διάμεσος
της καμπύλης επιβίωσης, δηλαδή ο χρόνος που αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητα επιβίωσης,
υπολογίστηκε ίση με 61 έτη. Εξετάζοντας το διάγραμμα 7-54 η καμπύλη επιβίωσης έχει
σχεδόν μηδενική κλίση στην αρχή της, η οποία Αυξάνεται περίπου στην ηλικία των 7 ετών
οπότε και γίνεται μέτρια. Από αυτό φαίνεται η μεγάλη αύξηση της πιθανότητας εμπλοκής
σε ατύχημα των ερωτηθέντων, ως επιβάτες, μεταξύ των ηλικιών 7 και 32 ετών. Μετά από
αυτή την ηλικία η πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα ως επιβάτης αυξάνεται ξανά με μικρό
ρυθμό. Μια πιθανή εξήγηση αυτής της κατανομής είναι ότι πριν τα την ηλικία των 7 οι
ερωτηθέντες είτε μετακινούνταν σε μικρότερο βαθμό με αυτοκίνητο και άρα η έκθεσή τους
σε κίνδυνο ήταν μικρότερη, είτε αυτοί που τους μετέφεραν τους πρόσεχαν περισσότερο
λόγων της μικρής τους ηλικίας. Μετά την ηλικία των 32 ετών, πολλοί από τους ερωτηθέντες
είχαν αποκτήσει άδεια οδήγησης και άρα πλέον ήταν ίσως πιο πιθανό να εμπλακούν σε
ατύχημα ως οδηγοί και όχι ως επιβάτες.
Όσον αφορά τη σχέση αυτής της κατανομής με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, δε βρέθηκε
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της κατανομής των πιθανοτήτων εμπλοκής σε
ατύχημα ως επιβάτης με το χρόνο με καμία ανεξάρτητη μεταβλητή. Συνεπώς, δεν ήταν
δυνατή και η δημιουργία μοντέλου με βάση την κατανομή αυτού του χρόνου πέραν του
αποτελέσματος, που παρουσιάστηκε στο διάγραμμα 7-54. Το αποτέλεσμα αυτό
επιβεβαιώνει τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία της εμφάνισης αυτού το γεγονότος από τις
ανεξάρτητες μεταβλητές, σε σχέση με τις κατανομές των πιθανοτήτων εμφάνισης με το
χρόνο των υπόλοιπων γεγονότων που εξετάστηκαν.
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7.6 Ανάλυση Επιβίωσης του Χρόνου Πρώτης Εμπλοκής σε Ατύχημα ως Οδηγός
μετά την Απόκτηση Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου
Η μελέτη της εμφάνισης ατυχημάτων γενικότερα, αλλά και του πρώτου ατυχήματος ενός
νέου οδηγού ειδικότερα, είναι ένα φαινόμενο που έχει αποτελέσει αντικείμενο τεράστιου
αριθμού συγκοινωνιακών ερευνών. Έχει επιχειρηθεί η συσχέτιση της εμφάνισης τροχαίων
ατυχημάτων γενικότερα ή και ειδικότερων τύπων ατυχημάτων, όπως είναι τα θανατηφόρα
ατυχήματα, τόσο με γενικότερα χαρακτηριστικά των οδηγών που εμπλέκονται σε αυτά όσο
και με ειδικότερα χαρακτηριστικά οδηγικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, οι Laapotti και
Kesinen (Laapotti & Keskinen, 1998) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ατυχήματα
απώλειας ελέγχου ανδρών οδηγών, είχε μεγαλύτερη σχέση με επιθετική οδηγική
συμπεριφορά, ενώ αντιθέτως τα ατυχήματα απώλειας ελέγχου των γυναικών οδηγών
έμοιαζαν περισσότερο στα χαρακτηριστικά τους με τα ατυχήματα χωρίς απώλεια ελέγχου,
υπό την έννοια ότι δε σχετίζονταν με επιθετική συμπεριφορά. Εξετάστηκαν ήδη στο
κεφάλαιο 2, παραδείγματα ερευνών που εξέτασαν την εμφάνιση ατυχήματος σε νέους
οδηγούς, κάνοντας χρήση μεθόδους ανάλυσης επιβίωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσίασε η έρευνα των Sexton και Greyson (Sexton & Grayson, 2009), που μελέτησαν το
χρόνο εμφάνισης του πρώτου ατυχήματος ενός νέου οδηγού. Πιο συγκεκριμένα,
επιχείρησαν να συσχετίσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οδηγικής συμπεριφοράς των
οδηγών που καταγράφηκαν, τόσο κατά την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις οδήγησης,
όσο και μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης με το χρόνο εμπλοκής των νέων οδηγών
σε ατύχημα. Με βάση αυτά θεωρείται σκόπιμη η εξέταση του χρόνου εμφάνισης του
πρώτου ατυχήματος ενός οδηγού από την απόκτηση διπλώματος και μετά και το πώς
επηρεάζεται η εμφάνισή του από τα χαρακτηριστικά του οδηγού.
7.6.1 Μη Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης Kaplan – Meier
Καταρχάς, με βάση τα δεδομένα επιβίωσης κατασκευάστηκε η καμπύλη επιβίωσης για το
σύνολο των δεδομένων με τη μέθοδο Kaplan – Meier. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο
2 της θεωρητικής επισκόπησης της ανάλυσης επιβίωσης, η μέθοδος Kaplan – Meier δεν έχει
δυνατότητα πρόβλεψης και αφορά μόνο το υπάρχον δείγμα παρατηρήσεων. Το ενδιαφέρον
αυτής της ανάλυσης είναι ότι σε αντίθεση με μία περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με
μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής, στην εκτίμηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των
αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται και οι λογοκριμένες παρατηρήσεις, δηλαδή οι
παρατηρήσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει ακόμα εμφάνιση του γεγονότος. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 7-53 και στο διάγραμμα 7-55.
Πίνακας 7-53 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier

n
245

events
95

median 0.95LCL 0.95UCL
16
12
NA
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Διάγραμμα 7-55 Καμπύλη επιβίωσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση επιβίωσης Kaplan - Meier

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-53 στις 95 από τις 245 παρατηρήσεις του δείγματος υπήρχε
εμφάνιση του γεγονότος ( δηλαδή της εμπλοκής σε ατύχημα ως οδηγός) και η διάμεσος της
καμπύλης επιβίωσης, δηλαδή ο χρόνος που αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητα επιβίωσης,
υπολογίστηκε ίση με 16 έτη. Εξετάζοντας το διάγραμμα 7-55 η καμπύλη επιβίωσης έχει
μέτρια κλίση στην αρχή της, η οποία μειώνεται περίπου 15 χρόνια μετά. Από το
αποτέλεσμα αυτό συμπεραίνεται ότι εμφανίζεται μεγαλύτερη αύξηση της πιθανότητας
εμφάνισης του γεγονότος κατά τα πρώτα έτη οδήγησης ενός νέου οδηγού, ενώ ο ρυθμός
αύξησης αυτής της πιθανότητας μειώνεται έπειτα. Καμπύλη καταλήγει σε ποσοστό κάτω
του 40%, πράγμα που σημαίνει ότι για το δείγμα, που εξετάστηκε, εκτιμάται πιθανότητα
επιβίωσης (δηλαδή μη εμπλοκής σε ατύχημα ως οδηγός κάτω του 40%).
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε το log – rank test για όλες τις ομαδοποιημένες
ανεξάρτητες μεταβλητές, που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5, ώστε να εντοπιστούν οι
ομάδες εκείνες του δείγματος που έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανομή
των πιθανοτήτων επιβίωσής τους με το χρόνο. Στους πίνακες και στα διαγράμματα που
ακολουθούν παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα εκείνα που υπολογίστηκαν ως
στατιστικά σημαντικά.

Πίνακας 7-54 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει της περιοχής στην
οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες

n events median 0.95LCL 0.95UCL
grow_2=Πόλη
167
73
13
10
29
grow_2=Χωριό - Κωμόπολη 78
22
NA
16
NA
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Πίνακας 7-55 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει της περιοχής
στην οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
grow_2=Πόλη
167
73
63
1.58
4.89
grow_2=Χωριό - Κωμόπολη 78
22
32
3.11
4.89
Chisq= 4.9

on 1 degrees of freedom, p= 0.027

Διάγραμμα 7-56 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με την περιοχή στην οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-55 η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05,
κάτι που δείχνει την ύπαρξη διαφοράς στην κατανομή των καμπυλών επιβίωσης με το
χρόνο μεταξύ της ομάδας των ερωτηθέντων, που μεγάλωσε σε πόλη και της ομάδας των
ερωτηθέντων που μεγάλωσε σε κωμόπολη ή σε χωριό. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται
στο διάγραμμα 7-56, φαίνεται ότι σε όλο το εύρος του χρόνου η ομάδα που μεγάλωσε σε
πόλη έχει χαμηλότερες πιθανότητες επιβίωσης (υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης του
γεγονότος) σε σχέση με την ομάδα που μεγάλωσε σε χωριό ή σε πόλη. Η διαφορά αυτή
μάλιστα φαίνεται να αυξάνεται μόνιμα με το χρόνο.

Πίνακας 7-56 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει φύλου των
ερωτηθέντων

n events median 0.95LCL 0.95UCL
sex=Άνδρας 120
53
13
8
NA
sex=Γυναίκα 125
42
29
12
NA
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Πίνακας 7-57 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του φύλου των
ερωτηθέντων

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
sex=Άνδρας 120
53
43.7
1.99
3.86
sex=Γυναίκα 125
42
51.3
1.70
3.86
Chisq= 3.9

on 1 degrees of freedom, p= 0.0495

Διάγραμμα 7-57 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά φύλο

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-57, η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05,
πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην κατανομή
πιθανοτήτων επιβίωσης (μη εμφάνισης του γεγονότος) με το χρόνο ανάλογα με το φύλο
του ερωτηθέντος. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-57, παρά το ότι και οι δύο καμπύλες
έχουν παρόμοια κλίση, πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος παραμένει σε όλο το εύρος
του χρόνου έστω και οριακά μεγαλύτερη για τους άνδρες από ότι για τις γυναίκες του
δείγματος. Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης οδικών ατυχημάτων για άντρες οδηγούς σε
σχέση με γυναίκες έχει εμφανιστεί πολλές φορές στη βιβλιογραφία. Η επιθετική και
ριψοκίνδυνη οδηγική έχει συσχετιστεί πολλές φορές με τους άνδρες οδηγούς και σε
μεγαλύτερο βαθμό με τους νεώτερους οδηγούς. (Yagil, 1998) (Whissell & Bigelow, 2003)
Αξίζει να παρατηρηθεί η μεγάλη διαφορά των διαμέσων του πίνακα 7-56, και το ότι ενώ οι
διαφορές χρόνου που αντιστοιχούν στις πιθανότητες επιβίωσης μέχρι το 50% είναι σχετικά
μικρές από εκείνο το σημείο και μετά αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό, λόγω της πιο ήπιας
κλίσης των καμπυλών επιβίωσης.
Πίνακας 7-58 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει ηλικιακής ομάδας

n events median 0.95LCL 0.95UCL
age_3=18-30 111
22
NA
10
NA
age_3=31-45 67
43
8
6
13
age_3=46+
67
30
NA
20
NA
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Πίνακας 7-59 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει ηλικιακής
ομάδας

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
age_3=18-30 111
22
25.9
0.596
0.99
age_3=31-45 67
43
25.4
12.145
17.65
age_3=46+
67
30
43.6
4.263
9.72
Chisq= 18.4

on 2 degrees of freedom, p= 0.000102

Διάγραμμα 7-58 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά ηλικιακή ομάδα

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-59, η τιμή p του log – rank test που υπολογίστηκε είναι κάτω
του 0.05, κάτι που είναι ενδεικτικό ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των
καμπυλών επιβίωσης των ερωτηθέντων που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 18-30, 31-45
και 46+. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-58, η ομάδα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες
επιβίωσης (πιθανότητες μη εμπλοκής σε ατύχημα) με το χρόνο είναι η 46+, ακολουθεί η
18-30 και τις μικρότερες πιθανότητες επιβίωσης έχει η ομάδα 31-45. Αξίζει να σημειωθεί η
σχετικά μεγαλύτερη κλίση όλων των ομάδων στην αρχή και η μετέπειτα πτώση τους.
Πιθανή εξήγηση των διαφορών είναι η γενικότερη έξαρση των τροχαίων ατυχημάτων στην
Ελλάδα, κατά τη χρονική περίοδο που η ομάδα 31-45 έχει την πιο έντονη αρχική κλίση της.
(Αστυνομία) Δηλαδή, η περίοδος μεγάλης εμφάνισης τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα
συνέπεσε με τη χρονική περίοδο που η ηλικιακή ομάδα 31-45 ήταν νέοι οδηγοί πράγμα που
οδήγησε στην εμφάνιση μεγαλύτερων πιθανοτήτων εμπλοκής σε τροχαίου στην ομάδα
αυτήν. Η μετέπειτα πτώση των ατυχημάτων στην Ελλάδα, μπορεί να εξηγήσει την
μικρότερη εμπλοκή σε ατυχήματα της ομάδας 18-30.
7.6.2 Μοντέλο Αναλογικών Κινδύνων του Cox
Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε ημι – παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox,
του οποίου οι ανεξάρτητες μεταβλητές υπολογίσθηκαν με βάση όσα περιγράφονται στο
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

198

Ανάλυση Επιβίωσης των Δεδομένων της Έρευνας Ερωτηματολογίου
κεφάλαιο 5. Αναφέρεται σε αυτό το σημείο, ότι για την ανάλυση του χρόνου εμφάνισης
πρώτου ατυχήματος, πέρα από τις κοινές μεταβλητές, που χρησιμοποιήθηκαν και για τις
υπόλοιπες αναλύσεις, ελέγχθηκε και η επίδραση της ηλικίας απόκτησης διπλώματος
οδήγησης αυτοκινήτου, αλλά δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική.
Η ανεξάρτητη μεταβλητή που βρέθηκε στατιστικά σημαντική είναι:
Η ηλικία (age)
Λόγων του ότι η ηλικία βρέθηκε να μην έχει γραμμική σχέση με την κατανομή των
πιθανοτήτων στο χρόνο (όπως φαίνεται στα martingale residuals του διαγράμματος 7-59),
επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η κατηγοριοποιημένη μεταβλητή της ηλικίας, η οποία
φάνηκε μέσω δοκιμών να εξηγεί αποτελεσματικά την επίδραση της ηλικίας στην πρώτη
εμπλοκή σε ατύχημα ως οδηγός.

Διάγραμμα 7-59 Martingale Residuals με την ηλικία

Καθώς δεν ήταν δυνατή η δημιουργία στατιστικά σημαντικού μοντέλου που να
συμπεριλαμβάνει άνω της μίας μεταβλητής κατασκευάστηκε ένα μοντέλο μόνο με την
ηλικιακή ομάδα, που ήταν η πιο στατιστικά σημαντική μεταβλητή.
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Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα του μοντέλου του Cox για την ηλικία φαίνονται
στον πίνακα 7-60.
Πίνακας 7-60 Αποτελέσματα του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox

coxph(formula = recsurv ~ age_3, data = thesis_quest_cl)
coef exp(coef) se(coef)
z Pr(>|z|)
age_331-45 0.6882
1.9902
0.2697 2.552
0.0107 *
age_346+
-0.3023
0.7392
0.3094 -0.977
0.3286
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
age_331-45
age_346+

exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
1.9902
0.5025
1.1731
3.377
0.7392
1.3529
0.4031
1.355

Concordance= 0.617 (se = 0.032 )
Rsquare= 0.067
(max possible= 0.976 )
Likelihood ratio test= 17.01 on 2 df,
Wald test
= 17.44 on 2 df,
Score (logrank) test = 18.58 on 2 df,

p=0.0002028
p=0.0001632
p=9.213e-05

Στο κάτω μέρος του πίνακα 7-60 φαίνονται οι τρεις δοκιμές στατιστικής σημασίας του
μοντέλου που υπολογίστηκαν, Likelihood ratio test, Wald test και logrank test. Όπως
φαίνεται από τις υπολογισθείσες τιμές ( είναι κατά πολύ μικρότερες του 0.05) η γενική
στατιστική σημασία του μοντέλου είναι μεγάλη και απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του
να είναι όλοι οι συντελεστές παλινδρόμησης που υπολογίζονται ίσοι με το 0. Η στήλη
Pr(>|z|) δείχνει τον υπολογισμό τιμής p για τη στατιστική σημαντικότητα της κάθε
ανεξάρτητης μεταβλητής που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο. Όπως φαίνεται, ενώ όλες οι
ανεξάρτητες μεταβλητές βρέθηκαν από τη διαδικασία κατασκευής του μοντέλου δεν
βρέθηκαν όλες οι επιμέρους τιμές τους στατιστικά σημαντικές ( η R θεωρεί αυτόματα τις
επιμέρους τιμές κατηγορικών μεταβλητών ψευδομεταβλητές και τις εξετάζει με βάση μία
τιμή αναφοράς). Η στήλη coef δείχνει το συντελεστή παλινδρόμησης της κάθε μεταβλητής.
Ο συντελεστής αυτός είναι μικρότερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που μειώνουν τον
κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος και μεγαλύτερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος. Οι συντελεστές παλινδρόμησης είναι οι
τιμές β στην εξίσωση του μοντέλου αναλογικών κινδύνων.
𝑝

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0 (𝑡)𝑒 ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖

Η τιμή του συντελεστή αναλογίας κινδύνου της κάθε μεταβλητής φαίνεται στη στήλη
exp(coef) και το διάστημα εμπιστοσύνης του στις στήλες lower .95 και upper .95 στο
δεύτερο μέρος του πίνακα. Ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου είναι πολλαπλασιαστής της
βασικής εξίσωσης κινδύνου της κατανομής (που, όπως ήδη αναφέρθηκε στο ημι –
παραμετρικό μοντέλο του Cox δεν υπολογίζεται αριθμητικά κατά την κατασκευή του
μοντέλου, κάτι το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό στοιχείο του).
Συντελεστές αναλογίας κινδύνου μεγαλύτεροι του 1 αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί
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το γεγονός, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απόκτηση διπλώματος, ενώ τιμές
μικρότερες του 1 μειώνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί το γεγονός. Όπως φαίνεται στον
πίνακα, ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου, που υπολογίστηκε για την τιμή 31-45 της
μεταβλητής age_3 είναι ίσος με 1.99, πράγμα που σημαίνει ότι η ηλικιακή ομάδα 31-45 έχει
διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος ( που είναι το ατύχημα ως οδηγός ) σε σχέση με
την ηλικιακή ομάδα 18-30. Όπως εξηγήθηκε στο κομμάτι της ανάλυσης Kaplan – Meier η
διαφορά αυτή είναι πιθανώς ενδεικτική των αυξημένων ατυχημάτων στην Ελλάδα την
περίοδο που η ηλικιακή ομάδα 31-45 ήταν κατά πλειοψηφία νέοι οδηγοί. Η τιμή 46+ της
μεταβλητής age_3 δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική.
Στα παρακάτω διαγράμματα 7-60 και 7-61 φαίνεται η κατανομή των χρόνων επιβίωσης,
όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο συνολικά, αλλά και με βάση την τιμή της μεταβλητής
age_3. Καθώς δεν έγινε δυνατό να αφαιρεθούν οι επιμέρους τιμές, υπενθυμίζεται ότι στo
διάγραμμα 7-61 η τιμή ‘46+’ δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική. Όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 7-60 η βασική καμπύλη επιβίωσης που σχεδιάστηκε βάσει του μοντέλου
αναλογικών κινδύνων του Cox που δημιουργήθηκε, δείχνει ότι η πιθανότητα εμπλοκής σε
ατύχημα ως οδηγός με το χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
αυξάνεται με μέτριο ρυθμό για τα πρώτα περίπου 15 έτη και μετά ο ρυθμός αύξησής της
μειώνεται σημαντικά.

Διάγραμμα 7-60 Βασική καμπύλη επιβίωσης όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox
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Διάγραμμα 7-61 Καμπύλες επιβίωσης ανά ηλικιακή ομάδα όπως υπολογίστηκαν από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox (η τιμή ‘46+’ δεν υπολογίστηκε στατιστικά σημαντική)

Στο διάγραμμα 7-62, που ακολουθεί φαίνονται τα Cox – Snell residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), το goodness of fit του μοντέλου είναι καλύτερο όσο στενότερα
ακολουθείται η διαγώνιος γραμμή κλίσης 1. Από την βιβλιογραφική επισκόπηση του
γράφοντος παρατηρήθηκε πως είναι συνηθισμένη και αποδεκτή η απόκλιση από τη γραμμή
κατά το τέλος της. Με βάση αυτά, στο διάγραμμα φαίνεται η γραμμή να ακολουθείται σε
πολύ ικανοποιητικό βαθμό με εξαίρεση μικρές αποκλίσεις από αυτήν κατά σημεία.

Διάγραμμα 7-62 Cox - Snell Residuals

Στο διάγραμμα 7-63, που ακολουθεί φαίνονται τα deviance residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), με αυτά εξετάζεται η ύπαρξη παρατηρήσεων που να αποκλίνουν
πολύ από τις προβλέψεις του μοντέλου. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, μόνο μία
παρατήρηση βρίσκεται εκτός του ορίου των 2.5 sd, και αφού πρόκειται θετική παρατήρηση,
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σημαίνει ότι το γεγονός εμφανίστηκε νωρίτερα από την πρόβλεψη του μοντέλου. Όπως
φαίνεται και από τη γραμμή loess που έχει σχεδιαστεί, το σύνολο των παρατηρήσεων είναι
σε πολύ καλό βαθμό κεντροβαρικά κατανεμημένες γύρω από το μηδέν και παρατηρείται
σχετική συμμετρία. Αξίζει όμως να παρατηρηθεί ότι οι απαντήσεις στην αρνητική πλευρά
του μηδενός είναι αρκετά πιο κοντά πράγμα που είναι ενδεικτικό του ότι το μοντέλο εκτιμά
κάπως καλύτερα γεγονότα των παρατηρήσεων που συνέβησαν μετά την πρόβλεψη, παρά
πριν από αυτήν.

Διάγραμμα 7-63 Deviance Residuals

Στον πίνακα 7-61 που ακολουθεί, εμφανίζονται οι τιμές p της στατιστικής τιμής για την
τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων. Η τιμή p άνω του 0.05 σημαίνει πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις σταθερής ανοδικής ή καθοδικής τάσης της μεταβλητής. Όπως φαίνεται,
η υπόθεση πληρείται για όλες τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα αποτελέσματα εμφανίζει και το
διάγραμμα 7-64, των Schoenfeld residuals. Δεν υπάρχει μεταβλητή που να εμφανίζει έντονα
σταθερά ανοδική ή καθοδική τάση.
Πίνακας 7-61 Στατιστικό τεστ για την τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox. Τιμή p μικρότερη του 0.05 δείχνει παραβίαση της
υπόθεσης

rho chisq
p
age_331-45 -0.0868 0.748 0.387
age_346+
-0.0718 0.510 0.475
GLOBAL
NA 0.797 0.671
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Διάγραμμα 7-64 Schoenfeld Residuals

7.7 Ανάλυση Επιβίωσης της Ηλικίας Πρώτης Πτήσης με Αεροπλάνο
Οι μετακινήσεις με αεροπλάνο αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα λόγω
της παγκοσμιοποίησης, της ιδιωτικοποίησης των αεροπορικών εταιρειών και τις
κατάστασης ανταγωνισμού μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών, που ακολούθησε, οι
μετακινήσεις με αεροπλάνο είναι πολύ πιο προσιτές από ότι κάποτε ήταν, με αποτέλεσμα
τη συνεχώς μεγαλύτερη ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι η ζήτηση πτήσεων με
αεροπλάνο διπλασιάζεται κάθε περίπου 15 έτη. Η οργάνωση των υποδομών των
αεροδρομίων και των υπηρεσιών που παρέχονται στους επιβάτες βελτιώνεται, και για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και για τη βέλτιστη λειτουργικότητα και
αποδοτικότητα των αεροδρομίων. (de Neufville & Odoni, 2008) Παρουσιάζει ενδιαφέρον η
μελέτη των χαρακτηριστικών εκείνων που αυξάνουν για κάποιον την πιθανότητα πτήσης με
αεροπλάνο, με το χρόνο.
7.7.1 Μη Παραμετρική Ανάλυση Επιβίωσης Kaplan – Meier
Καταρχάς, με βάση τα δεδομένα επιβίωσης κατασκευάστηκε η καμπύλη επιβίωσης για το
σύνολο των δεδομένων με τη μέθοδο Kaplan – Meier. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο
2 της θεωρητικής επισκόπησης της ανάλυσης επιβίωσης, η μέθοδος Kaplan – Meier δεν έχει
δυνατότητα πρόβλεψης και αφορά μόνο το υπάρχον δείγμα παρατηρήσεων. Το ενδιαφέρον
αυτής της ανάλυσης είναι ότι σε αντίθεση με μία περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με
μεθόδους απλής περιγραφικής στατιστικής, στην εκτίμηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των
αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται και οι λογοκριμένες παρατηρήσεις, δηλαδή οι
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παρατηρήσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει ακόμα εμφάνιση του γεγονότος. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 7-63 και στο διάγραμμα 7-65.

Πίνακας 7-62 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier

n
316

events
296

median 0.95LCL 0.95UCL
17
15
18

Διάγραμμα 7-65 Καμπύλη επιβίωσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση επιβίωσης Kaplan - Meier

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-63 στις 296 από τις 316 παρατηρήσεις του δείγματος υπήρχε
εμφάνιση του γεγονότος ( δηλαδή της πρώτης πτήσης με αεροπλάνο) και η διάμεσος της
καμπύλης επιβίωσης, δηλαδή ο χρόνος που αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητα επιβίωσης,
υπολογίστηκε ίση με 17 έτη. Δηλαδή, σύμφωνα με το δείγμα της ανάλυσης, σε ηλικία 17
ετών κάποιος έχει 50% πιθανότητα να έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο. Σε αυτήν την
περίπτωση ανάλυσης επιβίωσης φαίνεται πως υπάρχει εμφάνιση του γεγονότος για
συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων με ελάχιστες μόνο παρατηρήσεις να είναι
λογοκριμένες. Εξετάζοντας το διάγραμμα 7-65 η καμπύλη επιβίωσης έχει μέτρια κλίση στην
αρχή της, που αυξάνεται έντονα περίπου 15 έτη αργότερα. Όπως φαίνεται, η μεγαλύτερη
κλίση της καμπύλης, δηλαδή ο μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης της πιθανότητας να πετάξει
κάποιος πρώτη φορά με αεροπλάνο εμφανίζεται κατά τις ηλικίες 17-25, ενώ κατά τα
επόμενα χρόνια ο ρυθμός αύξησης της πιθανότητας εμφάνισης του γεγονότος μειώνεται. Η
πιθανότητα επιβίωσης προσεγγίζει το 0 περίπου στην ηλικία των 52 ετών.
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Πίνακας 7-63 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει ηλικιακής ομάδας

n events median 0.95LCL 0.95UCL
age_3=18-30 170
155
12
11
15
age_3=31-45 73
69
18
17
20
age_3=46+
73
72
22
20
25

Πίνακας 7-64 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει ηλικιακής
ομάδας

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
age_3=18-30 170
155
107.1
21.4559
40.727
age_3=31-45 73
69
71.4
0.0812
0.118
age_3=46+
73
72
117.5
17.6331
36.115
Chisq= 49.1

on 2 degrees of freedom, p= 2.14e-11

Διάγραμμα 7-66 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανά ηλικιακή ομάδα

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-65, η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε κάτω του 0.05,
πράγμα που είναι ενδεικτικό της ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς στην κατανομή
των πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο μεταξύ των ερωτηθέντων διαφορετικών ηλικιακών
ομάδων. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-66 , οι ερωτηθέντες, που ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα 46+, έχουν σε όλες τις ηλικίες χαμηλότερη πιθανότητα πρώτης πτήσης με
αεροπλάνο σε σχέση με τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες. Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες
18-30 και 31-45 ξεκινούν με παρόμοιες πιθανότητες επιβίωσης, αλλά στην ηλικία των 10
ετών οι πιθανότητες πρώτης πτήσης με αεροπλάνο της ηλικιακής ομάδας 18-30 αυξάνονται
σε μεγάλο βαθμό. Σε βάθος χρόνου, οι πιθανότητα μία πρώτης πτήσης με αεροπλάνο έχει
φτάσει και για τις τρεις ηλικιακές ομάδες πρακτικά στο 100%, όμως η ηλικία κατά την οποία
η πιθανότητα αυτή φτάνει το 100% διαφέρει κατά πολύ ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες. Οι
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διαφορές αυτές αποτυπώνονται και στις διαμέσους του πίνακα 7-64 καθώς έχουν
υπολογισθεί 12, 18 και 22 έτη για τις ηλικιακές ομάδες 18-30, 31-45 και 46+ αντίστοιχα. Η
διαφορές αυτές είναι ενδεικτικές της συνεχώς αυξανόμενη ζήτησης αεροπορικών
μεταφορών με την πάροδο του χρόνου, λόγω και της μεγάλης πτώσης του κόστους των
αεροπορικών εισιτηρίων. (de Neufville & Odoni, 2008)
Πίνακας 7-65 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει του εισοδήματος
των γονέων του ερωτηθέντα όταν ο ερωτηθείς βρισκόταν στις ηλικίες 18-23 ετών

n events median 0.95LCL 0.95UCL
par_funds_2=0-1200 Ευρώ
132
124
19
18
21
par_funds_2=1201-2000+ Ευρώ 184
172
13
11
15

Πίνακας 7-66 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του
εισοδήματος των γονένων του ερωτηθέντα όταν ο ερωτηθείς βρισκόταν στις ηλικίες 18-23 ετών

par_funds_2=0-1200 Ευρώ
par_funds_2=1201-2000+
Ευρώ
Chisq= 21.6

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
132
124
161
8.65
21.6
184

172

135

10.37

21.6

on 1 degrees of freedom, p= 3.42e-06

Διάγραμμα 7-67 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με το εισόδημα των γονέων των ερωτηθέντων όταν οι
ερωτηθέντες βρίσκονταν στις ηλικίες 18-23 ετών

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-67, η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε μικρότερη του
0.05, κάτι που είναι ενδεικτικό ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς της κατανομής
πιθανοτήτων επιβίωσης με την ηλικία ανάμεσα στην ομάδα των ερωτηθέντων των οποίων
οι γονείς είχαν μέσο μηνιαίο εισόδημα 0-1200 Ευρώ και της ομάδας των ερωτηθέντων της
οποίας οι γονείς είχαν μέσο μηνιαίο εισόδημα 1201-2000+ Ευρώ, όταν οι ερωτηθέντες ήταν
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18-23 ετών. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-67, η καμπύλη επιβίωσης των ερωτηθέντων
με γονείς με μεγαλύτερο εισόδημα, έχει πολύ μεγαλύτερη κλίση σχεδόν σε όλο το εύρος το
χρόνου, πράγμα που σημαίνει μεγαλύτερη αύξηση της πιθανότητας πρώτης πτήσης με
αεροπλάνο, με το χρόνο, σε σχέση με την ομάδα των ερωτηθέντων, των οποίων οι γονείς
είχαν χαμηλότερα εισοδήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες της πρώτης ομάδας
φαίνεται να είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες πτήσεις με αεροπλάνο, κατά την παιδική
ηλικία, ενώ οι πιθανότητα πτήσης των ερωτηθέντων της δεύτερης ομάδας αυξήθηκε
απότομα κοντά την ηλικία των 18 ετών. Σε βάθος χρόνου οι ερωτηθέντες και τω δύο
ομάδων προσεγγίζουν πιθανότητα πτήσης με αεροπλάνο 100% όμως αυτή η πιθανότητα
για τους ερωτηθέντες της δεύτερης ομάδας προσεγγίζεται περίπου 20 έτη αργότερα. Οι
διαφορές αυτές εμφανίζονται και στις διαμέσους, που υπολογίζονται στον πίνακα 7-66,
καθώς οι τιμές τους είναι 13 έτη για την ομάδα με γονείς με μεγαλύτερα εισοδήματα και 19
έτη για την ομάδα με γονείς με μικρότερα εισοδήματα, κατά την ηλικία 18-23 του
ερωτηθέντα. Οι διαφορές αυτές είναι απόλυτα λογικές, καθώς ιδιαίτερα παλαιότερα αλλά
και πιο πρόσφατα, οι πτήσεις με αεροπλάνο αποτελούν ένα σημαντικό έξοδο και θα
παρουσίαζαν δυσκολία πραγματοποίησης για παιδιά οικογενειών με χαμηλότερα
εισοδήματα.

Πίνακας 7-67 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει της περιοχής στην
οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες

n events median 0.95LCL 0.95UCL
grow_2=Πόλη
216
205
14.5
12
16
grow_2=Χωριό - Κωμόπολη 100
91
19.5
18
21

Πίνακας 7-68 Log - Rank Test της στατιστικά σημαντικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει της περιοχής
στην οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
grow_2=Πόλη
216
205
178
4.03
11.2
grow_2=Χωριό - Κωμόπολη 100
91
118
6.10
11.2
Chisq= 11.2

on 1 degrees of freedom, p= 0.00083
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Διάγραμμα 7-68 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με την περιοχή στην οποία μεγάλωσαν οι ερωτηθέντες

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-69, η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε μικρότερη του
0.05, πράγμα που είναι ενδεικτικό της ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς στην
κατανομή πιθανοτήτων επιβίωσης με το χρόνο μεταξύ της ομάδας των ερωτηθέντων, που
μεγάλωσε σε πόλη και της ομάδας των ερωτηθέντων, που μεγάλωσε σε χωριό ή σε
κωμόπολη. Όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα 7-68 η ομάδα ερωτηθέντων που
μεγάλωσε σε πόλεις εμφανίζει αρκετά μεγαλύτερες πιθανότητες πρώτης πτήσης με
αεροπλάνο για όλες τις ηλικίες. Η διαφορά αυτή πιθανοτήτων είναι πιο έντονη κατά τις
ηλικίες 10-20 ετών οπότε και μειώνεται μέχρι πρακτικά να εξισορροπηθεί αρκετά χρόνια
αργότερα. Οι διαφορές αυτές φαίνονται και στις διαμέσους που υπολογίστηκαν στον
πίνακα 7-68. Καθώς οι κάτοικοι πόλεων συνήθως βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε
εγκαταστάσεις αεροδρομίων σε σχέση με κατοίκους κωμοπόλεων και χωριών, είναι λογικό
άτομα που μεγάλωσαν σε πόλεις να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πετάξουν νωρίτερα
με αεροπλάνο σε σχέση με άτομα που μεγάλωσαν σε χωριό ή σε κωμόπολη.

Πίνακας 7-69 Χαρακτηριστικά της ανάλυσης επιβίωσης Kaplan - Meier διαχωρισμένα βάσει του κύριου τομέα
απασχόλησης του ερωτηθέντα κατά την τελευταία πενταετία

n events median 0.95LCL 0.95UCL
job_2=Άνεργος-ΣυνταξιούχοςΟικιακά-Άλλο
job_2=Ελ.ΕπαγγελματίαςΙδ.Υπάλληλος-Δημ.Υπάλληλος-Φοιτητής

39

34

21

18

31

277

262

15

14

17
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Πίνακας 7-70 Log - Rank Test της στατιστικής διαφοράς κατανομών επιβίωσης βάσει του κύριου τομέα
απασχόλησης των ερωτηθέντων κατά την τελευταία πενταετία

N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
job_2=Άνεργος-ΣυνταξιούχοςΟικιακά-Άλλο
39
34
61.2
12.08
17.6
job_2=Ελ.ΕπαγγελματίαςΙδ.Υπάλληλος-Δημ.ΥπάλληλοςΦοιτητής
277
262
234.8
3.15
17.6
Chisq= 17.6

on 1 degrees of freedom, p= 2.76e-05

Διάγραμμα 7-69 Καμπύλες επιβίωσης Kaplan - Meier ανάλογα με τον κύριο τομέα απασχόλησης των ερωτηθέντων
κατά την τελευταία πενταετία

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-71, η τιμή p του log – rank test υπολογίστηκε μικρότερη του
0.05 πράγμα που είναι ενδεικτικό της ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των
καμπυλών επιβίωσης Kaplan – Meier για την ομάδα των ερωτηθέντων με κύρια
απασχόληση κατά την τελευταία πενταετία άνεργος, οικιακά, συνταξιούχος ή άλλο (ομάδα
1) και της ομάδας των ερωτηθέντων με κύρια απασχόληση κατά την τελευταία πενταετία
δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας ή φοιτητής (ομάδα
2). Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7-69 η ομάδα 2 έχει μεγαλύτερη πιθανότητα πτήσης με
το αεροπλάνο σε όλο στο μεγαλύτερο εύρος του χρόνου μέχρι τελικά οι πιθανότητες
πρακτικά να εξισωθούν στην ηλικία των 45 ετών. Η διαφορά αυτή φαίνεται και στις τιμές
της διαμέσου στον πίνακα 7-70. Πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι η κύρια
απασχόληση των ερωτηθέντων κατά την τελευταία πενταετία πιθανώς δεν ήταν η ίδια όταν
ταξίδεψαν πρώτη φορά με αεροπλάνο και ιδιαίτερα αν αυτό συνέβη κατά τις παιδικές
ηλικίες, αλλά και το ότι στις διαφοροποιήσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και η μεγαλύτερη
ηλικία των συνταξιούχων που ανήκουν στην ομάδα 1. Η διαφορά αυτή πιθανώς οφείλεται
σε περισσότερες μετακινήσεις της ομάδας 2 σε σχέση με την ομάδα 1 λόγω εργασίας και
σπουδών κατά τις ηλικίες 18-25. Βέβαια πιθανώς υπάρχουν και τρίτοι παράγοντες που
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υπεισέρχονται στις διαφοροποιήσεις, που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη διαφορά
κατανομών, όπως για παράδειγμα η ηλικία, που αναφέρθηκε παραπάνω και πιθανώς ένα
μεγαλύτερο μέσο εισόδημα της ομάδας 2 σε σχέση με την ομάδα 1.
7.7.2 Μοντέλο Αναλογικών Κινδύνων του Cox
Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε ημι – παραμετρικό μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox,
του οποίου οι ανεξάρτητες μεταβλητές υπολογίσθηκαν με βάση όσα περιγράφονται στο
κεφάλαιο 5.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές είναι:
1. Η ηλικία (age)
2. Το εισόδημα των γονέων του κατά τις ηλικίες 18-23 (par_funds)
3. Η περιοχή στην οποία μεγάλωσε κάποιος (grow)
Για τις μεταβλητές grow και par_funds, βρέθηκε ότι οι ομαδοποιημένες μορφές των
μεταβλητών έχουν μεγαλύτερη ή ίση στατιστική σημασία με τις πλήρεις μεταβλητές και ότι
οι απαντήσεις που ομαδοποιήθηκαν επηρεάζουν το χρόνο επιβίωσης σε παρόμοιο βαθμό.
Για τους παραπάνω λόγους καθώς και για μεγαλύτερη ποιοτική ευκρίνεια των
αποτελεσμάτων του μοντέλου αποφασίστηκε η χρήση των ομαδοποιημένων τιμών των
μεταβλητών.
Λόγων του ότι η ηλικία βρέθηκε να μην έχει γραμμική σχέση με την κατανομή των
πιθανοτήτων στο χρόνο (όπως φαίνεται στα martingale residuals του διαγράμματος 7-70),
επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η κατηγοριοποιημένη μεταβλητή της ηλικίας, η οποία
φάνηκε μέσω δοκιμών να εξηγεί αποτελεσματικά την επίδραση της ηλικίας στην ηλικία
πρώτης πτήσης με αεροπλάνο.
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Διάγραμμα 7-70 Martingale Residuals με ηλικία

Καταρχάς, έγινε στατιστικός έλεγχος για το κατά πόσον οι ανεξάρτητες μεταβλητές που
υπολογίστηκαν στατιστικά σημαντικές πληρούν την υπόθεση αναλογικών κινδύνων. Στη
συγκεκριμένη στατιστική δοκιμή τιμή p μικρότερη του 0.05 είναι ενδεικτική μη τήρησης της
υπόθεσης αναλογικών κινδύνων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-27, η τιμές που
υπολογίστηκαν για τις επιμέρους μεταβλητές είναι μεγαλύτερες του 0.05, αλλά η τιμή που
υπολογίστηκε για τι σύνολο του μοντέλου είναι μικρότερη του 0.05. Καθώς δεν κατέστη
δυνατή η κατασκευή μοντέλου με τιμές μεταβλητών που να διαφέρουν με το χρόνο και να
πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αποφασίστηκε η κατασκευή
στρωματοποιημένου μοντέλου του Cox, που στρωματοποιήθηκε με βάση την τιμή της
μεταβλητής par_funds_2, που όπως φαίνεται στον πίνακα ήταν πολύ μικρή. Το
στρωματοποιημένο μοντέλο του Cox λαμβάνει υπόψη του τη μεταβλητή par_funds_2 για
τον υπολογισμό των άλλων μεταβλητών, αλλά δεν υπολογίζει συντελεστή αναλογίας
κινδύνων για τη μεταβλητή par_funds_2 και η επίδρασή της θα παρουσιαστεί μόνο με τη
σχηματική μορφή του μοντέλου.
Πίνακας 7-71 Στατιστικό τεστ για την τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox. Τιμή p μικρότερη του 0.05 δείχνει παραβίαση της
υπόθεσης

rho
chisq
age_331-45
-0.0130 0.0508
age_346+
0.0801 1.9027
par_funds_21201-2000+ Ευρώ -0.1048 3.4253
grow_2Χωριό - Κωμόπολη
0.1118 3.6612
GLOBAL
NA 12.4456

p
0.8216
0.1678
0.0642
0.0557
0.0143
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Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα του στρωματοποιημένου μοντέλου αναλογικών
κινδύνων του Cox φαίνονται στον πίνακα 7-73:
Πίνακας 7-72 Αποτελέσματα του στρωματοποιημένου μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox

coxph(formula = recsurv ~ age_3 + strata(par_funds_2)
+ grow_2, data = thesis_quest)
n= 316, number of events= 296
age_331-45
age_346+
grow_2Χωριό –
Κωμόπολη
--Signif. codes:

coef exp(coef) se(coef)
z Pr(>|z|)
-0.5082
0.6015
0.1515 -3.355 0.000794 ***
-1.0057
0.3658
0.1686 -5.964 2.46e-09 ***
-0.3874

0.6789

0.1282 -3.020 0.002525 **

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

age_331-45
age_346+
grow_2Χωριό - Κωμόπολη

exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
0.6015
1.662
0.4470
0.8095
0.3658
2.734
0.2628
0.5090
0.6789
1.473
0.5280
0.8728

Concordance= 0.629 (se = 0.027 )
Rsquare= 0.143
(max possible= 1 )
Likelihood ratio test= 48.79 on 3 df,
Wald test
= 45.84 on 3 df,
Score (logrank) test = 47.38 on 3 df,

p=1.447e-10
p=6.119e-10
p=2.881e-10

Στο κάτω μέρος του πίνακα 7-73 φαίνονται οι τρεις δοκιμές στατιστικής σημασίας του
μοντέλου που υπολογίστηκαν, Likelihood ratio test, Wald test και logrank test. Όπως
φαίνεται από τις υπολογισθείσες τιμές ( είναι κατά πολύ μικρότερες του 0.05) η γενική
στατιστική σημασία του μοντέλου είναι μεγάλη και απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση του
να είναι όλοι οι συντελεστές παλινδρόμησης που υπολογίζονται ίσοι με το 0. Η στήλη
Pr(>|z|) δείχνει τον υπολογισμό τιμής p για τη στατιστική σημαντικότητα της κάθε
ανεξάρτητης μεταβλητής που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο. Όπως φαίνεται, το σύνολο
των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές, αφού οι τιμές p είναι
μικρότερες του 0.05. Συγκεκριμένα οι στατιστικά σημαντικές τιμές p των μεταβλητών
par_funds_21 και par_funds_22 δείχνουν ότι ο διαχωρισμός που έγινε με βάση το χρόνο
είναι στατιστικά σημαντικός. Η στήλη coef δείχνει το συντελεστή παλινδρόμησης της κάθε
μεταβλητής. Ο συντελεστής αυτός είναι μικρότερος του 0 για ανεξάρτητες μεταβλητές που
μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος και μεγαλύτερος του 0 για ανεξάρτητες
μεταβλητές που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του γεγονότος. Για παράδειγμα, η
αρνητική τιμή του ‘46+’ για τη μεταβλητή age_3 δείχνει ότι η τιμή ‘46+’ μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης του γεγονότος σε σχέση με την τιμή ’18-30’ της μεταβλητής. Οι συντελεστές
παλινδρόμησης είναι οι τιμές β στην εξίσωση του μοντέλου αναλογικών κινδύνων.
𝑝

ℎ(𝑡, 𝑿) = ℎ0 (𝑡)𝑒 ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖
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Η τιμή του συντελεστή αναλογίας κινδύνου της κάθε μεταβλητής φαίνεται στη στήλη
exp(coef) και το διάστημα εμπιστοσύνης του στις στήλες lower .95 και upper .95 στο
δεύτερο μέρος του πίνακα. Ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου είναι πολλαπλασιαστής της
βασικής εξίσωσης κινδύνου της κατανομής (που, όπως ήδη αναφέρθηκε στο ημι –
παραμετρικό μοντέλο του Cox δεν υπολογίζεται αριθμητικά κατά την κατασκευή του
μοντέλου, κάτι το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό στοιχείο του).
Συντελεστές αναλογίας κινδύνου μεγαλύτεροι του 1 αυξάνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί
το γεγονός, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απόκτηση διπλώματος, ενώ τιμές
μικρότερες του 1 μειώνουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί το γεγονός. Έτσι, όπως φαίνεται στον
πίνακα, ο συντελεστής αναλογίας κινδύνου της τιμής 31-45 της μεταβλητής age_3
υπολογίστηκε 0.6015, πράγμα που σημαίνει ότι για αυτή την ηλικιακή ομάδα ο κίνδυνος
εμφάνισης του γεγονότος της πρώτης πτήσης με αεροπλάνο είναι περίπου 40% λιγότερος
σε σχέση με την τιμή 18-30 της μεταβλητής. Παρομοίως, η τιμή 46+ της μεταβλητής age_3
υπολογίστηκε ίσος με 0.3658, πράγμα που σημαίνει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης του
γεγονότος της πρώτης πτήσης με αεροπλάνο για αυτή την ηλικιακή ομάδα σε σχέση με την
ηλικιακή ομάδα 18-30 είναι μειωμένος κατά περίπου 63%. Όπως ήδη αναφέρθηκε το
αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ λογικό καθώς αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση μετακινήσεων με
το αεροπλάνο, πράγμα που κάνει την πτήση με αεροπλάνο πολύ πιο πιθανή για μικρότερες
ηλικιακές ομάδες σε σχέση με μεγαλύτερες. Παρομοίως, ο συντελεστής αναλογίας
κινδύνων της τιμής ‘Κωμόπολη – Χωριό’ της μεταβλητής grow_2 υπολογίστηκε ίσος με
0.6789, πράγμα που σημαίνει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης του γεγονότος της πρώτης πτήσης
με αεροπλάνο είναι για κάποιον που μεγάλωσε σε χωριό ή σε κωμόπολη πάνω από 30%
λιγότερος σε σχέση με κάποιον που μεγάλωσε σε πόλη. Η διαφοροποίηση του μοντέλου
ανάλογα με την στροωματοποιημένη τιμή της μεταβλητής par_funds_2, φαίνεται στο
διάγραμμα 7-71 που ακολουθεί. Όπως φαίνεται σε αυτό η πιθανότητα πρώτης πτήσης με
αεροπλάνο όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο του Cox που κατασκευάστηκε μειώνεται μ
αρκετά πιο έντονο βαθμό για όσους οι γονείς τους είχαν υψηλότερα εισοδήματα μέχρι την
ηλικία των 18 περίπου ετών, οπότε και η πιθανότητα πρώτης πτήσης με αεροπλάνο για
κάποιον με γονείς με χαμηλότερα εισοδήματα αυξάνεται σημαντικά, μέχρι τελικά οι
πιθανότητες και των δύο ομάδων να προσεγγίσουν το 0 λίγο μετά την ηλικία των 40 ετών.
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Διάγραμμα 7-71 Βασική καμπύλη επιβίωσης όπως υπολογίστηκε από το στρωματοποιημένο μοντέλο αναλογικών
κινδύνων του Cox

Στο διάγραμμα 7-72, που ακολουθεί φαίνονται τα Cox – Snell residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), το goodness of fit του μοντέλου είναι καλύτερο όσο στενότερα
ακολουθείται η διαγώνιος γραμμή κλίσης 1. Από την βιβλιογραφική επισκόπηση του
γράφοντος παρατηρήθηκε πως είναι συνηθισμένη και αποδεκτή η απόκλιση από τη γραμμή
κατά το τέλος της. Με βάση αυτά, φαίνεται ότι ενώ στο διάγραμμα που ακολουθεί η
γραμμή ακολουθείται σε στενά στην αρχή του διαγράμματος στη συνέχεια παρουσιάζονται
αποκλίσεις από αυτή.

Διάγραμμα 7-72 Cox - Snell Residuals

Στο διάγραμμα 7-73, που ακολουθεί φαίνονται τα deviance residuals. Όπως αναφέρθηκε
στη θεωρία (Κεφάλαιο 2), με αυτά εξετάζεται η ύπαρξη παρατηρήσεων που να αποκλίνουν
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πολύ από τις προβλέψεις του μοντέλου. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, κάποιες
παρατηρήσεις βρίσκονται εκτός του ορίου των 2.5 sd, και αφού πρόκειται για θετικές και
αρνητικές τιμές, σημαίνει ότι τα γεγονότα εμφανίστηκαν τόσο νωρίτερα όσο και αργότερα
από την πρόβλεψη του μοντέλου. Όπως φαίνεται και από τη γραμμή loess που έχει
σχεδιαστεί, το σύνολο των παρατηρήσεων είναι σε καλό βαθμό τυχαία κατανεμημένες
γύρω από το 0 και παρατηρείται συμμετρία των residuals πάνω και κάτω από αυτό.

Διάγραμμα 7-73 Deviance Residuals

Στον πίνακα 7-74 που ακολουθεί, εμφανίζονται οι τιμές p της στατιστικής τιμής για την
τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων. Η τιμή p άνω του 0.05 σημαίνει πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις σταθερής ανοδικής ή καθοδικής τάσης της μεταβλητής. Όπως φαίνεται,
η υπόθεση πληρείται για όλες τις παρατηρήσεις. Αντίστοιχα αποτελέσματα εμφανίζει και το
διάγραμμα 7-74, των Schoenfeld residuals. Δεν υπάρχει μεταβλητή που να εμφανίζει έντονα
σταθερά ανοδική ή καθοδική τάση.
Πίνακας 7-73 Στατιστικό τεστ για την τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων από τις ανεξάρτητες
μεταβλητές του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox. Τιμή p μικρότερη του 0.05 δείχνει παραβίαση της
υπόθεσης

rho chisq
p
age_331-45
-0.0147 0.0657 0.7977
age_346+
0.0847 2.1549 0.1421
grow_2Χωριό - Κωμόπολη 0.1114 3.6269 0.0569
GLOBAL
NA 6.6011 0.0858

Για τον έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων, μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, που
χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτείνεται από το
Menard για τον έλεγχο αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών σε μοντέλα,
που δεν είναι μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης. (Menard, Applied Logistic Regression
Analysis , 2002) Σύμφωνα με αυτόν, καθώς ο έλεγχος αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των
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ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μία διαδικασία που αφορά τις μεταβλητές και όχι το
μοντέλο που κατασκευάζεται, ο αναλυτής μπορεί να κατασκευάσει ένα μοντέλο απλής
παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές και να
πραγματοποιήσει σε αυτό μία στατιστική δοκιμή για τον έλεγχο μη ύπαρξης
αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών. Καθώς δε βρέθηκε στατιστική δοκιμή για τον
έλεγχο της ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων για εφαρμογή σε μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox, εφαρμόστηκε αυτή η μέθοδος και υπολογίστηκε για το μοντέλο απλής
παλινδρόμησης, που κατασκευάστηκε, ο GVIF (generalized variance inflation factor ) ο
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περισσότερες κατηγορίες ανεξαρτήτων
μεταβλητών. Ένα πολύ συντηρητικό όριο, που βρέθηκε στη βιβλιογραφία, είναι το
GVIF^(2*(1/(2*df))) να είναι μικρότερο του 2. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7-75, τα
τετράγωνα της τελευταίας στήλης είναι όλα πολύ μικρότερα του 2, άρα δε τίθεται
πρόβλημα αλληλοσυσχετίσεων.
Πίνακας 7-74 Υπολογισμός του GVIF για τον έλεγχο ύπαρξης αλληλοσυσχετίσεων

GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
age
1.132220 1
1.064058
grow
1.150206 2
1.035604
par_funds 1.270084 5
1.024196

7.8 Συνοπτική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μοντέλων Επιβίωσης
Σε αυτό το σημείο παρατίθενται συνοπτικά στον πίνακα 7-75 τα αποτελέσματα των
μοντέλων αναλογικών κινδύνων που κατασκευάστηκαν, στα οποία φαίνονται μόνο οι τιμές
των μεταβλητών που υπολογίστηκαν στατιστικά σημαντικές για κάθε μοντέλο και κάποια
χαρακτηριστικά του μοντέλου.
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Διάγραμμα 7-74 Schoenfeld Residuals
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Πίνακας 7-75 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Μοντέλων

Χρόνος που εξετάζει το
μοντέλο

Χρόνος απόκτησης
διπλώματος οδήγησης
αυτοκινήτου

Τύπος Μοντέλου

Εκτεταμένο Μοντέλο
Αναλογικών Κινδύνων
του Cox

Ανεξάρτητες Μεταβλητές που
Βρέθηκαν Στατιστικά Σημαντικές
Όνομα

Τιμή Αναφοράς

Φύλο

Άνδρας

Εισόδημα των Γονέων

0-1200 Ευρώ

Μετακινήσεις στα πλαίσια
της εργασίας
Χρήση Ι.Χ. από την
οικογένεια του
μετακινουμένου
Σημασία απόκτηση
διπλώματος οδήγησης για
τον καθένα
Φύλο

Ναι με μηχανοκίνητο μέσο

Ναι με μηχανοκίνητο μέσο

Πολύ

Χρόνος απόκτησης
διπλώματος οδήγησης
δικύκλου

Μοντέλο Αναλογικών
Κινδύνων του Cox

Μετακινήσεις στα πλαίσια
της εργασίας
Σημασία της βιωσιμότητας
του μέσου μεταφοράς
Ηλικία

Χρόνος απόκτησης
πρώτου αυτοκινήτου

Μοντέλο Αναλογικών
Κινδύνων του Cox

Περιβαλλοντική
Ευαισθησία
Περιοχή στην οποία
μεγάλωσε
Ηλικία

Χρόνος απόκτησης
ποδηλάτου ως ενήλικας

Μοντέλο Αναλογικών
Κινδύνων του Cox

Χρόνος πρώτης εμπλοκής
σε ατύχημα ως οδηγός

Μοντέλο Αναλογικών
Κινδύνων του Cox

Ηλικία πρώτης πτήσης με
αεροπλάνο

Στρωματοποιημένο
Μοντέλο Αναλογικών
Κινδύνων του Cox

Συντελεστές Αναλογίας Κινδύνου
Τιμή Συντελεστή Αναλογίας Κινδύνου
0.46 (Γυναίκα)
18-20 Ετών
3.28(1201-2000+ Ευρώ)
21+ Ετών
1.58(1201-2000+ Ευρώ)
0.63 ( Όχι / Με τα πόδια ή με ποδήλατο)

Ναι

0.48 ( Όχι)

Ουδέτερα – Λίγο –
Καθόλου Σημαντική

2.54 (Πολύ / Αρκετά Σημαντική)

Άνδρας

0.22(Γυναίκα)
0.37( Όχι / Με τα πόδια ή με ποδήλατο)

Ουδέτερα – Λίγο –
Καθόλου Σημαντική
18-30

Χωριό

0.47(Πολύ / Αρκετά Σημαντική)
1.89(31-45)
1.99(Λίγο)

1.53(46+)

0.40(Κωμόπολη)

0.66(Πόλη)

18-30

Σημασία βιωσιμότητας του
μέσου μεταφοράς
Περιοχή στην οποία
μεγάλωσε
Ηλικία

Ουδέτερα – Λίγο –
Καθόλου Σημαντική
Χωριό

Ηλικία

18-30

Περιοχή στην οποία
μεγάλωσε
Εισόδημα των Γονέων

Πόλη

0.16(46+)
1.79(Πολύ / Αρκετά)
0.34 (Κωμόπολη)

18-30

0-1200

1.99(31-45)
0.60(31-45)
0.68(Χωριό – Κωμόπολη)

0.37(46+)

Δεν Υπολογίστηκε

Δεν Υπολογίστηκε
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8.1 Γενικά συμπεράσματα σχετικά με την ανάλυση επιβίωσης και τη χρήση της
στην επιστήμη των μεταφορών
Όπως και οι περισσότερες μορφές στατιστικής ανάλυσης, η ανάλυση επιβίωσης έχει θετικά
και αρνητικά στοιχεία. Μεγάλο συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα χρήσης
λογοκριμένων παρατηρήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα να συνυπολογιστούν στα
αποτελέσματα της ανάλυσης, τόσο εμφανίσεις του γεγονότος, του οποίου η εμφάνιση
εξετάζεται, όσο και παρατηρήσεις για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον
ακόμα, το παρατηρούμενο γεγονός. Όπως φάνηκε σε πολλές από τις εφαρμογές της
ανάλυσης επιβίωσης που εξετάστηκαν στο κεφάλαιο 4, αλλά και από την ανάλυση
επιβίωσης της εμφάνισης συγκοινωνιακά σημαντικών γεγονότων, που πραγματοποιήθηκε
στο κεφάλαιο 7, η δυνατότητα συμπερίληψης αυτών των παρατηρήσεων για κάποιες
εφαρμογές είναι εξαιρετικής σημασίας και μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα μίας
ανάλυσης πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα που εξετάζουν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραπάνω αποτελεί η μελέτη του χρόνου ζωής
οδοστρωμάτων συγκεκριμένου τύπου. Η μέτρηση και η αξιοποίηση της πληροφορίας του
είδους του οδοστρώματος που δεν έχει ακόμα αστοχήσει αποτελεί κρίσιμη πληροφορία για
την εύστοχη πρόβλεψη του χρόνου ζωής τέτοιων οδοστρωμάτων και κατά συνέπεια την,
κατά τον δυνατόν, οικονομική και έγκαιρη συντήρησή τους. Με αυτό τον τρόπο ακόμα και
όταν κατά τον έλεγχο ενός οδοστρώματος αυτό δεν έχει ραγίσει ακόμα, η πληροφορία αυτή
μπορεί να συνεισφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό. Παρόμοια παρατήρηση μπορεί να γίνει και
για τη μελέτη του χρόνου απόκτησης διπλώματος οδήγησης που πραγματοποιήθηκε στο
κεφάλαιο 7.1. Χωρίς τη δυνατότητα συμπερίληψης λογοκριμένων παρατηρήσεων, 71 από
τις 316 παρατηρήσεις δε θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί.
Η δυνατότητα αυτή χρήσης ανάλυσης επιβίωσης για την αξιοποίηση λογοκριμένων
δεδομένων δε σημαίνει βέβαια ότι είναι απαραίτητο τα εξεταζόμενα δεδομένα να
περιέχουν λογοκριμένες παρατηρήσεις για να είναι σκόπιμο να γίνει χρήση ανάλυση
επιβίωσης. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, η ανάλυση επιβίωσης είναι κατάλληλη
για τη μελέτη του χρόνου ως ανεξάρτητη μεταβλητή, επειδή τις περισσότερες φορές οι
κατανομές χρόνου επιβίωσης είναι κατανομές που χαρακτηρίζονται από λοξότητα και πιο
«παραδοσιακές» μέθοδοι ανάλυσης πολλές φορές απαιτούν κανονική κατανομή των
δεδομένων που εξετάζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η μελέτη του χρόνου
αντίδρασης των οδηγών, όταν κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγούν, που
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εξετάστηκε στο κεφάλαιο 4.3.3. (Choudhary & Velaga, 2017) Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν
αξιοποιήθηκε η δυνατότητα της ανάλυσης επιβίωσης να αξιοποιήσει καλυμμένες
παρατηρήσεις, αλλά παρ’ όλα αυτά ήταν η κατάλληλη στατιστική ανάλυση για την
περιγραφή των πιθανοτήτων αντίδρασης με το χρόνο και το αποτέλεσμα που παρείχε ήταν
αυτό που περιείχε τις πιο πλήρεις πληροφορίες, όπως φαίνεται και από τη σύγκριση των
αποτελεσμάτων της ανάλυσης επιβίωσης με τα ραβδογράμματα μέσων χρόνων
αντίδρασης, που υπολογίστηκαν στην ίδια έρευνα. Δηλαδή, ενώ μπορεί τάσεις για
εμφάνιση ενός γεγονότος νωρίτερα ή αργότερα να διαφαίνονται και με απλούστερες
μεθόδους ανάλυσης, όπως η περιγραφική στατιστική, όμως η ανάλυση επιβίωσης παρέχει
πολύ καλύτερη ποιότητα πληροφοριών σχετικά με την εμφάνιση ενός γεγονότος.
Πέρα από τα παραπάνω, ενώ η συνήθεις εξαρτημένη μεταβλητή, που περιγράφει η
ανάλυση επιβίωσης, είναι ο χρόνος, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει χρήση και άλλων
συνεχών εξαρτημένων μεταβλητών, όπως είναι απόσταση. Η μελέτη της πιθανότητας
εμφάνισης ενός συγκεκριμένου γεγονότος ανάλογα με τη διανυθείσα απόσταση είναι κάτι
που θα μπορούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό να αξιοποιηθεί στην επιστήμη των μεταφορών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μελέτη των Sexton και Greyson, που εξετάστηκε στο
κεφάλαιο 4.1.1, χρησιμοποιεί το χρόνο αλλά και την απόσταση ως εξαρτημένες μεταβλητές
για την εξέταση της πρώτης εμπλοκής σε ατύχημα νέων οδηγών.
Επίσης, στην έρευνα των (Jones, Janssen, & Mannering, 1991) , στο κεφάλαιο 4.1.2,
εξετάστηκαν δύο χρονικές πτυχές ενός φαινομένου με ανάλυση επιβίωσης. Ο χρόνος
μεταξύ ατυχημάτων και ο χρόνος μέχρι την εκκαθάριση του δρόμου μετά από ένα ατύχημα
ή ένα άλλο συμβάν. Όπως διαπιστώθηκε και στη συγκεκριμένη έρευνα σε πολλές
περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία εύρεσης επαρκών δεδομένων για μία ανάλυση επιβίωσης
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δεδομένα σχετικά με καλυμμένες παρατηρήσεις. Στη
συγκεκριμένη έρευνα, παρουσιάστηκε δυσκολία συλλογής δεδομένων σχετικά με τη
διάρκεια των ατυχημάτων. Πέραν αυτού, όπως φάνηκε στην έρευνα των Nam κα Mannering
(Nam & Mannering, 2000), επίσης στο κεφάλαιο 4.1.2, που πραγματοποίησαν μελέτη
επιβίωσης για την εξέταση των επιμέρους χρονικών διαστημάτων του χρόνου εκκαθάρισης
του δρόμου μετά από ένα συμβάν, κάποιες φορές είναι σκόπιμο να κατακερματιστεί ένα
χρονικό διάστημα σε μικρότερα, ώστε να διαπιστωθεί με τι τρόπο αλληλεπιδρούν οι
ανεξάρτητες μεταβλητές, που εξετάζονται, σε κάθε ένα από αυτά.
Όπως φάνηκε στη μελέτη του χρόνου εμφάνισης επιθετικής συμπεριφοράς από οδηγούς,
ανάλογα με την κοινωνική τους θέση (Diekmann, Jungbauer - Gans, Krassnig, & Lorenz,
1996) στο κεφάλαιο 4.3.1, υπάρχει μεγάλο περιθώριο δημιουργικότητας όσον αφορά το
σχεδιασμό της μελέτης και την επιλογή του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος.
Αναλύοντας το σύνολο της συμπεριφοράς των μετακινούμενων κατά τις μετακινήσεις τους,
θα μπορούσε να διαπιστώσει κανείς ότι ένα μεγάλο κομμάτι της θα μπορούσε να
περιγραφεί επαρκώς από χρονικά διαστήματα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια
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αυτών των χρονικών διαστημάτων μπορεί να ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό ( μπορεί να
εξαρτώνται από την υπομονή των μετακινούμενων σε κάποιες καταστάσεις ή και από
αντικειμενικούς χρόνους αναμονής λόγω καθυστερήσεων σε άλλες), όμως αυτό δεν αναιρεί
το γεγονός ότι στο σύνολό τους αποτελούν μία ποιοτική περιγραφή της συμπεριφοράς των
μετακινουμένων. Επίσης, παρά το ότι, συνήθως, σε επιστήμες εκτός της επιστήμης των
μεταφορών τα χρονικά διαστήματα που εξετάζονται μέσω της ανάλυσης επιβίωσης είναι
σχετικά μεγάλα (ο χρόνο μετράται συνήθως σε ημέρες, εβδομάδες ή και χρόνια) αυτό δεν
αποτελεί περιορισμό στη μελέτη μικρότερων χρονικών διαστημάτων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η έρευνα χρόνων αντίδρασης οδηγών, ενώ οδηγούσαν
χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο (Choudhary & Velaga, 2017), στην οποία τα εξεταζόμενα
χρονικά διαστήματα ήταν εξαιρετικά μικρά.
Όσον αφορά την επιλογή μοντέλου επιβίωσης που θα χρησιμοποιηθεί, υπάρχουν
σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στις δύο περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, το
μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox είναι ένα συμπαγές μοντέλο, που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος περιπτώσεων, αλλά έχει αρκετά αυστηρές παραδοχές
σχετικά με την τήρηση της υπόθεσης αναλογικών κινδύνων, που πρέπει να πληρούνται και
δε δίνει τη δυνατότητα αριθμητικού υπολογισμού της βασικής εξίσωσης κινδύνου. Το
τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό βέβαια, αποτελεί ταυτόχρονα μειονέκτημα, αλλά και
πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού, καθώς χωρίς να είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της
είναι δυνατή η εκτίμηση συντελεστών των ανεξαρτήτων μεταβλητών. Από την άλλη πλευρά,
τα παραμετρικά μοντέλα απαιτούν να γίνει επιλογή της κατανομής των δεδομένων. Αυτό
μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές δυσκολίες, καθώς ενώ πολλές φορές οι χρόνοι
επιβίωσης ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες κατανομές, όπως είναι η weibull, η εκθετική,
η loglogistic και η lognormal, σε άλλες περιπτώσεις τα δεδομένα μπορεί να μην ακολουθούν
στενά κάποια γνωστή κατανομή. Μάλιστα όπως φάνηκε στη μελέτη συχνότητα ατυχημάτων
των (Jones, Janssen, & Mannering, 1991), ενώ παλαιότερες έρευνες ανέφεραν τη log-normal
κατανομή ως κατάλληλη για το χρόνο εμφάνισης ατυχήματος, στα δικά τους δεδομένα
βρέθηκε ως πιο κατάλληλη η κατανομή log-logistic. Δηλαδή, σε διαφορετικές περιπτώσεις η
μελέτη επιβίωσης ίδιου χρόνου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στην
κατανομή που ακολουθεί. Βέβαια, στην περίπτωση που τα δεδομένα ακολουθούν στενά
μία γνωστή κατανομή, μπορούμε από αυτήν και τα χαρακτηριστικά της να εξάγουμε
επιπλέον πληροφορίες, σχετικά με την εξέλιξη του κινδύνου εμφάνισης ενός γεγονότος με
το χρόνο, όπως φάνηκες και πάλι στην έρευνα των (Jones, Janssen, & Mannering, 1991).
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8.2 Συμπεράσματα από την ανάλυση επιβίωσης με μοντέλα αναλογικών
κινδύνων του Cox για τη μελέτη της εμφάνισης συγκοινωνιακών συμβάντων,
προτιμήσεων και επιλογών κινητικότητας στη ζωή του μετακινούμενου
Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται συγκεντρωτικά, οι συσχετίσεις του χρόνου εμφάνισης
των συγκοινωνιακά σημαντικών συμβάντων, που εξετάστηκαν, με τις ανεξάρτητες
μεταβλητές, όπως υπολογίστηκαν από τα μοντέλα αναλογικών κινδύνων του Cox, που
δημιουργήθηκαν.
Όσον αφορά την ανάλυση του χρόνου απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου, που
εξετάστηκε, η μεταβλητή που φάνηκε να επηρεάζει την πιθανότητα απόκτησης διπλώματος
σε μεγαλύτερο βαθμό είναι το εισόδημα των γονέων κάποιου, όταν βρίσκεται στις ηλικίες
18-23 ετών. Βέβαια το υψηλότερο εισόδημα των γονέων αυξάνει, σε εξαιρετικό βαθμό, την
πιθανότητα απόκτησης διπλώματος κατά τις ηλικίες 18-20, ενώ την αυξάνει σε αρκετά
μικρότερο βαθμό, κατά τα επόμενα χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται ως πολύ λογικό,
αφού η απόκτηση διπλώματος είναι μία δαπανηρή διαδικασία, που δεν είναι εύκολο να
χρηματοδοτηθεί από οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα, ιδιαίτερα κατά τις ηλικίες
που κάποιος δεν έχει αρχίσει πιθανώς ακόμα να εργάζεται. Σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης,
αυξάνει την πιθανότητα απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου, το κατά πόσον
κάποιος πιστεύει ότι η απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου είναι κάτι που είναι
απαραίτητο για τον καθένα. Βέβαια, υπάρχει η πιθανότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η
σχέση αιτίου και αιτιατού να είναι αντίστροφη. Δηλαδή, οι μετακινούμενοι εκείνοι, που
απέκτησαν αργότερα δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή δεν απέκτησαν να απαξίωσαν τη
σημασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι το φύλο
επηρεάζει σε πολύ σημαντικό την πιθανότητα απόκτησης διπλώματος με το χρόνο, καθώς
οι άντρες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με
το χρόνο σε σχέση με τις γυναίκες. Επιπρόσθετα, η μη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου, από την
οικογένεια στην οποία μεγάλωσε ο ερωτηθείς, μειώνει σε σημαντικό βαθμό την πιθανότητα
απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου, καθώς, όπως φαίνεται, οι μεταφορικές
συνήθειες κάποιου επηρεάζονται από τις μεταφορικές συνήθειες της οικογένειάς τους.
Τέλος, σε μικρότερο αλλά και πάλι σε σημαντικό βαθμό, η πιθανότητα απόκτησης
διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου μειώνεται στην περίπτωση που η εργασία του
μετακινούμενου δεν απαιτεί, στα πλαίσιά της, μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο. Η
εργασία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής ενός μετακινούμενου και είναι
λογικό να μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις συγκοινωνιακές του συνήθειες.
Σχετικά με την ανάλυση του χρόνου απόκτησης διπλώματος οδήγησης δίκυκλου, η
μεταβλητή που φαίνεται να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την πιθανότητα απόκτησης
διπλώματος οδήγησης δίκυκλου είναι το φύλο. Οι γυναίκες έχουν εξαιρετικά μικρότερες
πιθανότητες απόκτησης διπλώματος οδήγησης δίκυκλου σε σχέση με τους άνδρες. Το
χαρακτηριστικό εκείνο που επιδρά περισσότερο στην πιθανότητα απόκτησης διπλώματος
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οδήγησης δίκυκλου, μετά το φύλο, είναι το κατά πόσον η εργασία κάποιου απαιτεί
μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι με
εργασία που απαιτεί μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς έχουν πολύ
μεγαλύτερες πιθανότητες απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου. Καθώς πολλές
εργασίες, στα πλαίσια των οποίων απαιτείται μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς, είναι
εργασίες παραδόσεων και ταχυμεταφορών που χρησιμοποιούν δίκυκλα, για λόγους
ταχύτητα και ευελιξίας, πιθανώς πολλοί μετακινούμενοι απέκτησαν δίπλωμα οδήγησης
δίκυκλου νωρίς ώστε να μπορέσουν να εργαστούν σε τέτοιες εργασίες. Τέλος, σε σημαντικό
βαθμό, αν και συγκριτικά μικρότερο, φαίνεται ότι η πιθανότητα απόκτησης διπλώματος
οδήγησης δικύκλου επηρεάζεται από το πόσο σημαντικό είναι για κάποιον να είναι βιώσιμο
το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί. Φαίνεται, ότι όσοι δίνουν πολλή ή αρκετή σημασία
στο να είναι το μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιούν βιώσιμο, έχουν μικρότερες
πιθανότητες απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου. Μία πιθανή εξήγηση αυτής της
συσχέτισης είναι μία διαφορετική, και κατά περιπτώσεις αντισυμβατική, συμπεριφορά και
νοοτροπία, ιδιαίτερα των ενθουσιωδών χρηστών μηχανής, που κάποιες φορές τους κάνει
να δίνουν απαντήσεις διαφορετικές από τα σύγχρονα κοινωνικά πρότυπα, στα οποία
μπορεί να ειπωθεί ότι εντάσσονται και οι βιώσιμες επιλογές. (Jackson & Wilson, 1993)
Συνεχίζοντας στην ανάλυση του χρόνου απόκτησης πρώτου αυτοκινήτου μετά την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου, φαίνεται ότι καταρχάς υπάρχει σημαντική
αύξησης της πιθανότητας απόκτησης αυτοκινήτου, για όσους είναι λίγο περιβαλλοντικά
ευαίσθητοι σε σχέση με όσους είναι πολύ περιβαλλοντικά ευαίσθητοι. Πιθανώς
περιβαλλοντικές ευαισθησίες καθυστερούν την απόφαση αγοράς αυτοκινήτου δίνοντας
προτίμηση σε άλλα, πιο βιώσιμα, μέσα. Επίσης φαίνεται ότι η ηλικία επηρεάζει σε
σημαντικό βαθμό την πιθανότητα απόκτησης αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι
οι νεότερες γενιές (όσοι βρίσκονται σε ηλικίες 18-30 τώρα) έχουν χαμηλότερες πιθανότητες
απόκτησης αυτοκινήτου σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες. Δύο πιθανοί λόγοι αυτού του
φαινομένου είναι ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το πόσοι νωρίς αγοράζουν
αυτοκίνητο νεότερες ηλικίες, ή εντάσσεται σε μία γενικότερη παγκόσμια τάση για
μειωμένες ή ηλικιακά καθυστερημένες αγορές αυτοκινήτων από νέους, που προτιμούν
άλλες επιλογές για τη μετακίνησή τους. (Etehad & Nikolewski, 2016) Τέλος, η πιθανότητα
αγοράς αυτοκινήτου επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την περιοχή στην οποία
μεγάλωσε κάποιος. Φαίνεται ότι όσοι μεγάλωσαν σε χωριό έχουν
υπολογίσιμα
περισσότερες πιθανότητες αγοράς αυτοκινήτου σε σχέση με όσους μεγάλωσαν σε πόλη ή
σε κωμόπολη. Πιθανώς, οι περισσότερο αραιές χρήσεις γης σε χωριά και η χειρότερη
εξυπηρέτηση από μέσα μαζικής μεταφοράς καθιστούν για κατοίκους χωριών πιο δύσκολη
τις μετακινήσεις χωρίς προσωπικό αυτοκίνητο.
Στην ανάλυση του χρόνου απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικας, μεγαλύτερη επίδραση στην
πιθανότητα απόκτησης ποδηλάτου είχε η ηλικιακή ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, οι νεώτερες
ηλικίες ( 18-30 ετών ) έχουν σε τεράστιο βαθμό μεγαλύτερες πιθανότητες απόκτησης
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ποδηλάτου, ως ενήλικες, σε σχέση με αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες ( ηλικίες 46+), κάτι που
είναι ενδεικτικό της τάσης των νεώτερων γενεών για πιο βιώσιμες μετακινήσεις. Επίσης,
όσοι μεγάλωσαν σε χωριό έχουν σε σημαντικό βαθμό περισσότερες πιθανότητες
απόκτησης ποδηλάτου, ως ενήλικες, σε σχέση με όσους μεγάλωσαν σε κωμόπολη. Οι λόγοι
για αυτό πιθανώς είναι οι ίδιοι με τη μεγαλύτερη πιθανότητα απόκτησης αυτοκινήτου. Πιο
αραιές χρήσεις γης και μικρότερη εξυπηρέτηση από μέσα μαζικής μεταφοράς στα χωριά
δημιουργούν μεγαλύτερες ανάγκες για χρήση ιδιόκτητων μέσων μεταφοράς. Ένας άλλος
πιθανός λόγος είναι το ότι όσοι μεγάλωσαν σε χωριά μπορεί να έκαναν μεγαλύτερη χρήση
ποδηλάτων ως παιδιά λόγω του ότι προσφερόταν για αυτό η περιοχή στην οποία
μεγάλωσαν, μία συνήθεια που την επέκτειναν και στην ενήλικη ζωή τους. Τέλος, όπως είναι
και λογικό όσοι δίνουν μεγάλη σημασία στο πόσο βιώσιμο είναι το μέσο μεταφοράς που
χρησιμοποιούν έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικες.
Η ανάλυση του χρόνου πρώτης εμπλοκής σε ατύχημα ως επιβάτης δε βρέθηκε να
διαφοροποιείται με βάση κάποια από τις ανεξάρτητες μεταβλητές που εξετάστηκαν. Αυτό
κρίνεται ως λογικό, καθώς εκ φύσεως η εμπλοκή σε ατύχημα ως επιβάτης χαρακτηρίζεται
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αστάθμητους παράγοντες και είναι πολύ πιο δύσκολο να
προβλεφθεί η πιθανότητά της.
Για την ανάλυση του χρόνου μέχρι την πρώτη εμπλοκή σε ατύχημα ως οδηγός μετά την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου, το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox
υπολογίστηκε στατιστικά σημαντικό μόνο με την ηλικία σε αυτό ως ανεξάρτητη μεταβλητή.
Φαίνεται ότι η ηλικιακή ομάδα 31-45 είχε σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες εμπλοκής σε
ατύχημα σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα 18-30. Αυτό είναι σύμφωνο και με την κλιμάκωση
των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα. Ήταν πολύ μεγαλύτερη κατά τα χρόνια που η
ηλικιακή ομάδα 31-45 μπορούσε να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και έχει
μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. (Αστυνομία) Αξίζει να αναφερθεί πως τα
χαρακτηριστικά φύλο και τόπος κατοικίας του ερωτηθέντα, ήταν οριακά μη στατιστικά
σημαντικά για συμπερίληψη στο μοντέλο που κατασκευάστηκε.
Στην ανάλυση της ηλικία πρώτης πτήσης με αεροπλάνο, η μεταβλητή με τη μεγαλύτερη
επίδραση στην πιθανότητα πρώτης πτήσης με αεροπλάνο ήταν η ηλικία. Οι μικρότερες
ηλικιακές ομάδες έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες πρώτης πτήσης με
αεροπλάνο. Η συσχέτιση αυτή είναι σύμφωνη με τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των
αεροπορικών μεταφορών κατά τα τελευταία χρόνια. (de Neufville & Odoni, 2008) Επίσης,
βρέθηκε ότι όσοι μεγάλωσαν σε πόλεις έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες πρώτης
πτήσης με αεροπλάνο σε σχέση με όσους μεγάλωσαν σε χωριό ή σε κωμόπολη. Η
μεγαλύτερη εγγύτητα αεροδρομίων σε πόλεις μπορεί να εξηγήσει τη συσχέτιση αυτή.
Τέλος, μεγαλύτερο εισόδημα των γονέων κάποιου σημαίνει και μεγαλύτερη πιθανότητα
πρώτης πτήσης με αεροπλάνο, πράγμα απόλυτα λογικό καθώς τόσο σήμερα, όσο και
παλαιότερα, τα κόμιστρα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά έξοδα για οικογένειες με
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χαμηλότερα εισοδήματα. Υπενθυμίζεται ότι δεν υπολογίστηκε αριθμητικός συντελεστής
αναλογίας κινδύνου για το εισόδημα των γονέων, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο
επιλέχθηκε να είναι στρωματοποιημένο με βάση αυτή τη μεταβλητή.
Όπως φάνηκε από τα παραπάνω αποτελέσματα κάποια από τα χαρακτηριστικά, των
οποίων η επίδραση εξετάστηκε, επηρεάζου δύο ή και περισσότερους από τους χρόνους που
εξετάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, η ηλικιακή ομάδα ( και πιο συγκεκριμένα δηλαδή η γενιά)
επηρεάζει την ηλικία πρώτης πτήσης με αεροπλάνο, το χρόνο πρώτης εμπλοκής σε ατύχημα
ως οδηγός, το χρόνο αγοράς πρώτου αυτοκινήτου και το χρόνο απόκτησης ποδηλάτου ως
ενήλικας. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω οι συγκοινωνιακές συνήθειες μεταβάλλονται
σε μεγάλο βαθμό από γενιά σε γενιά. Οι νεότερες γενιές ( πιθανοτικά) πετάν σε μικρότερη
ηλικία με αεροπλάνο, αποκτούν το πρώτο τους αυτοκίνητο αργότερα, έχουν πολύ
μεγαλύτερη πιθανότητα απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικες και έχουν μικρότερες
πιθανότητες πρώτης εμπλοκής σε ατύχημα ως οδηγοί με το χρόνο. Επίσης, η περιοχή στην
οποία μεγαλώνει κάποιος, φαίνεται να επηρεάζει την ηλικία πρώτης πτήσης με αεροπλάνο,
την απόκτηση ποδηλάτου ως ενήλικας και το χρόνο απόκτησης πρώτου αυτοκινήτου, με το
χρόνο, μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου. Όπως είναι λογικό, η
περιοχή στην οποία μεγαλώνει κάποιος, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη μεταφορική του
συμπεριφορά και τις μεταφορικές του συνήθειες. Οι άνδρες φαίνεται να έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες απόκτησης διπλώματος οδήγησης τόσο αυτοκινήτου όσο και
δίκυκλου. Το μεγαλύτερο εισόδημα των γονέων φαίνεται ότι αυξάνει της πιθανότητες
γρήγορης απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου αλλά και τις πιθανότητες πρώτης
πτήσης με αεροπλάνο σε μικρότερη ηλικία. Επίσης, όσοι έχουν εργασία που απαιτεί
μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο, στα πλαίσιά της, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες πιο γρήγορης απόκτησης διπλώματος οδήγησης τόσο αυτοκινήτου, όσο και
δικύκλου. Τέλος, μεγαλύτερη σημασία της βιωσιμότητας του μέσου μεταφοράς που
χρησιμοποιείται φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικας
και να μειώνει την πιθανότητα απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου.

8.3 Προτάσεις για μελλοντική συνέχεια της έρευνας
Κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής επιχειρήθηκε να γίνει αντιληπτή η χρηστικότητα της
ανάλυσης επιβίωσης και η μεγάλη συνάφεια που έχει το αντικείμενο της ανάλυσης, που
συνήθως είναι η διάρκεια χρόνου, με πληθώρα θεμάτων της επιστήμης των μεταφορών. Τα
μοντέλα που κατασκευάστηκαν μπόρεσαν σε ικανοποιητικό βαθμό να περιγράψουν την
κατανομή της εμφάνισης σημαντικών, για τη συγκοινωνιακή συμπεριφορά ενός ατόμου,
γεγονότων στη ζωή ενός ατόμου. Τα παραπάνω κατάφεραν σε σημαντικό βαθμό να
επιδείξουν τα οφέλη, που μπορούν να αποκομιστούν, σε επίπεδο συγκοινωνιακής έρευνας,
από μία πιο εκτεταμένη χρήση αναλύσεων επιβίωσης και αυτή η παρατήρηση, από μόνη
της, αποτελεί μία πρόταση για περεταίρω χρήση της ανάλυσης επιβίωσης.
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Όσον αφορά την έρευνα σχετικά με την εμφάνιση γεγονότων, σχετικών με τη
συγκοινωνιακή συμπεριφορά ενός ατόμου, η ανάλυση θα βελτιωνόταν σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό με την ύπαρξη της χρονικής διακύμανσης κάποιων κοινωνικοοικονομικών
δεδομένων με το χρόνο, ώστε να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται οι χρόνοι
εμφάνισης των εξεταζόμενων γεγονότων από τις διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών
αυτών. Στη συγκεκριμένη εργασία, λόγω στενότητας χρόνου και ώστε να είναι πιο εύκολη η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους ερωτηθέντες και άρα ταχύτερη και πιο
αβίαστη η συλλογή δεδομένων, τα περισσότερα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που
συγκεντρώθηκαν είτε αφορούσαν μία συγκεκριμένη κρίσιμη χρονική περίοδο ( όπως για
παράδειγμα το εισόδημα των γονέων των ερωτηθέντων όταν οι ερωτηθέντες ήταν 18-23
ετών), είτε αφορούσαν το μέσο όρο ενός σχετικά πρόσφατου χρονικού διαστήματος (
ρωτήθηκε ο κύριος τομέας απασχόλησης κατά την τελευταία πενταετία). Πολλά από τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δε βρέθηκαν να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την
εμφάνιση γεγονότων στο χρόνο, πιθανώς λόγω του ότι δεν αφορούσαν πάντα τη χρονική
περίοδο που συνέβησαν τα εξεταζόμενα γεγονότα. Σε περίπτωση που ήταν διαθέσιμη η
χρονική διακύμανση κάποιων από αυτά τα χαρακτηριστικά (όπως του επιπέδου μόρφωσης,
του εισοδήματος, όπως και αυτού των γονέων του ερωτηθέντα για μικρότερες ηλικίες, του
επαγγέλματος ) η ανάλυση επιβίωσης και η κατασκευή των μοντέλων θα ήταν βέβαια πολύ
πιο περίπλοκη, λόγω των πολλών μεταβλητών με εξάρτηση από το χρόνο, άλλα κατά τη
γνώμη του γράφοντα τα αποτελέσματα θα παρουσίαζαν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Όσον αφορά τη διεξαγωγή ανάλυσης για την εξέταση διαφορετικών συγκοινωνιακών
προβλημάτων, ένας τομέας, που θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η εφαρμογή
ανάλυση επιβίωσης για την ανάλυση της χρονικής διάρκειας μίας πληθώρας
δραστηριοτήτων, με σκοπό τις οποίες πραγματοποιούνται μετακινήσεις, και της ανάλυσης
της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων αυτών. Η δυσκολία τέτοιων αναλύσεων εντοπίζεται
σε μεγάλο βαθμό στην συλλογή επαρκών, τόσο ποσοτικά όσο και χρονικά δεδομένων, ώστε
να υπάρξει η δυνατότητα παροχής μεγαλύτερης αξιοπιστίας τέτοιας ανάλυσης. Ένας τρόπος
πραγματοποίησης μίας τέτοιας συλλογής δεδομένων είναι η συμπλήρωση ημερολογίων
μετακινήσεων από έναν αρκετά μεγάλο, προσεκτικά επιλεγμένο αριθμό μετακινουμένων
για ένα επαρκώς μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων θα έδινε την
ευκαιρία να εξαχθούν πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με γένεση των
μετακινήσεων, τους αναμενόμενους κυκλοφοριακούς φόρτους και τους χρόνους
κατάληψης συγκοινωνιακών υποδομών, όπως είναι οι χώροι στάθμευσης, ανάλογα με το
σκοπό μετακίνησης των μετακινουμένων που τους χρησιμοποιούν. Ακόμα, αξιοποιώντας τα
δεδομένα αυτά στον τομέα της πρόβλεψης ζήτησης μετακινήσεων, θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή αλγορίθμων πρόβλεψης κυκλοφοριακών φόρτων,
συχνότητας μετακινήσεων ανά μετακινούμενο και πυκνότητας μετακινήσεων ανά περιοχή,
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων μίας χρονικής περιόδου. Για
παράδειγμα, βάσει περισσότερων αναμενόμενων μετακινήσεων σε περίοδο εμπορικών
εκπτώσεων και κάνοντας χρήση μοντέλων που έχουν τη δυνατότητα πρόβλεψης
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συχνότητας μετακινήσεων ανά μετακινούμενο και διάρκειας των δραστηριοτήτων του (για
παράδειγμα χρόνος παραμονής σε καταστήματα) θα μπορούσε να διαμορφωθεί με αρκετά
μεγάλη ακρίβεια εικόνα σχετικά με την αναμενόμενη ζήτηση μετακινήσεων. Προχωρώντας
την παραπάνω λογική ένα βήμα περεταίρω, θα μπορούσε να εξεταστεί η πιθανότητα
εξαγωγής δεδομένων σχετικά με δραστηριότητες συγκεκριμένου είδους που
πραγματοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό μία χρονική περίοδο από μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Για παράδειγμα, μεγάλη πυκνότητα αναρτήσεων για μία έκθεση η κάποια άλλη
κοινωνική εκδήλωση θα μπορούσε να δώσει στοιχεία σχετικά με την αναμενόμενη κίνηση
μετακινουμένων προς αυτό το γεγονός και αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη χρονικών
δεδομένων σχετικά με τέτοιες δραστηριότητες θα μπορούσε να παρέχει μία πιο πλήρη
εικόνα για την αναμενόμενη φόρτιση του δικτύου μεταφορών, λόγω αυτού του γεγονότος.
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Αρχική Επεξεργασία Δεδομένων
set the variable names

names(thesis_quest) <c("timestamp","username","sex","birth","job","edu","funds","par_funds","grow","job_trsp",
"sustain","environ","tech","lic_nec","car_lic","fam_car","bike_lic","first_car","adult_bike","a
cci_pass","acci_drive","net_fare","first_plane","app")

Age variable
thesis_quest$age <- 2017 - thesis_quest$birth

Create a numbering variable for the data (before the data removal and re-arrange
it so that it is the first variable)
library(dplyr)
thesis_quest$ in_data <- 1:331
thesis_quest <- thesis_quest %>% select(in_data,everything())

in_data observations that need to be removed are: 110 122 178 234 92 107 187
269 283 317
thesis_quest <filter(thesis_quest,!(in_data==140|in_data==146|in_data==310|in_data==331|in_data==15
6|in_data==110|in_data==122|in_data==178|in_data==234|in_data==92|in_data==107|in
_data==187|in_data==269|in_data==283|in_data==317))

Set the factors at the right levels
thesis_quest$funds <- factor(thesis_quest$funds, levels = c("0-400 Ευρώ","401-800
Ευρώ","801-1200 Ευρώ","1201-1600 Ευρώ","1601-2000 Ευρώ",">2000 Ευρώ"))
thesis_quest$edu <- factor(thesis_quest$edu, levels =c("Απόφοιτος Δημοτικού","Απόφοιτος
Γυμνασίου","Απόφοιτος Λυκείου","Πτυχιούχος ΤΕΙ","Πτυχιούχος ΑΕΙ","Κάτοχος
Μεταπτυχιακού τίτλου ή Διδακτορικού"))
thesis_quest$par_funds <- factor(thesis_quest$par_funds, levels = c("0-400 Ευρώ","401-800
Ευρώ","801-1200 Ευρώ","1201-1600 Ευρώ","1601-2000 Ευρώ",">2000 Ευρώ"))
thesis_quest$grow <- factor(thesis_quest$grow, levels = c("Χωριό", "Κωμόπολη", "Πόλη"))
thesis_quest$sustain <- factor(thesis_quest$sustain, levels = c("Πολύ", "Αρκετά",
"Ουδέτερα", "Λίγο", "Καθόλου"))
thesis_quest$environ <- factor(thesis_quest$environ, levels = c("Πολύ", "Αρκετά",
"Ουδέτερα", "Λίγο", "Καθόλου"))
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thesis_quest$tech <- factor(thesis_quest$tech, levels = c("Πολύ", "Αρκετά", "Ουδέτερα",
"Λίγο", "Καθόλου"))
thesis_quest$lic_nec <- factor(thesis_quest$lic_nec, levels = c("Πολύ", "Αρκετά",
"Ουδέτερα", "Λίγο", "Καθόλου"))

Δημιουργία νέων ομαδοποιημένων μεταβλητών
Create an extra variable for the sustain variable
thesis_quest$sustain_2 <- c(rep("Πολύ-Αρκετά",316))
thesis_quest$sustain_2[which(thesis_quest$sustain == "Λίγο")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"
thesis_quest$sustain_2[which(thesis_quest$sustain == "Καθόλου")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"
thesis_quest$sustain_2[which(thesis_quest$sustain == "Ουδέτερα")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"

Create an extra variable for sustain
thesis_quest$sustain_3 <- c(rep("Πολύ - Αρκετά",316))
thesis_quest$sustain_3[which(thesis_quest$sustain == "Λίγο")] <- "Λίγο - Καθόλου"
thesis_quest$sustain_3[which(thesis_quest$sustain == "Καθόλου")] <- "Λίγο - Καθόλου"
thesis_quest$sustain_3[which(thesis_quest$sustain == "Ουδέτερα")] <- "Ουδέτερα"

Create an extra variable for the environment variable
thesis_quest$environ_2 <- c(rep("Πολύ-Αρκετά",316))
thesis_quest$environ_2[which(thesis_quest$environ == "Λίγο")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"
thesis_quest$environ_2[which(thesis_quest$environ == "Καθόλου")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"
thesis_quest$environ_2[which(thesis_quest$environ == "Ουδέτερα")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"

Create an extra variable for the tech variable
thesis_quest$tech_2 <- c(rep("Πολύ-Αρκετά",316))
thesis_quest$tech_2[which(thesis_quest$tech == "Λίγο")] <- "Καθόλου-Λίγο-Ουδέτερα"
thesis_quest$tech_2[which(thesis_quest$tech == "Καθόλου")] <- "Καθόλου-Λίγο-Ουδέτερα"
thesis_quest$tech_2[which(thesis_quest$tech == "Ουδέτερα")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"
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Create an extra variable for the lic_nec variable
thesis_quest$lic_nec_2 <- c(rep("Πολύ-Αρκετά",316))
thesis_quest$lic_nec_2[which(thesis_quest$lic_nec == "Λίγο")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"
thesis_quest$lic_nec_2[which(thesis_quest$lic_nec == "Καθόλου")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"
thesis_quest$lic_nec_2[which(thesis_quest$lic_nec == "Ουδέτερα")] <- "Καθόλου-ΛίγοΟυδέτερα"

Create an extra variable for the funds variable
thesis_quest$funds_2 <- c(rep("0-1200 Ευρώ",316))
thesis_quest$funds_2[which(thesis_quest$funds == ">2000 Ευρώ")] <- "1201-2000+ Ευρώ"
thesis_quest$funds_2[which(thesis_quest$funds == "1601-2000 Ευρώ")] <- "1201-2000+
Ευρώ"
thesis_quest$funds_2[which(thesis_quest$funds == "1201-1600 Ευρώ")] <- "1201-2000+
Ευρώ"

par_funds_3
thesis_quest$par_funds_3 <- c(rep("0-1200 Ευρώ",316))
thesis_quest$par_funds_3[which(thesis_quest$par_funds == "1201-1600 Ευρώ")] <- "12012000 Ευρώ" thesis_quest$par_funds_3[which(thesis_quest$par_funds == ">2000 Ευρώ")] <"2000+ Ευρώ"
thesis_quest$par_funds_3[which(thesis_quest$par_funds == "1601-2000 Ευρώ")] <- "12012000 Ευρώ"

Create an extra variable for the parent_funds variable
thesis_quest$par_funds_2 <- c(rep("0-1200 Ευρώ",316))
thesis_quest$par_funds_2[which(thesis_quest$par_funds == ">2000 Ευρώ")] <- "12012000+ Ευρώ"
thesis_quest$par_funds_2[which(thesis_quest$par_funds == "1601-2000 Ευρώ")] <- "12012000+ Ευρώ"
thesis_quest$par_funds_2[which(thesis_quest$par_funds == "1201-1600 Ευρώ")] <- "12012000+ Ευρώ"
thesis_quest$par_funds_2_2 <- c(rep("Μεσαίο - Χαμηλό Εισόδημα",316))
thesis_quest$par_funds_2_2[which(thesis_quest$par_funds == "1601-2000 Ευρώ")] <"Υψηλό Εισόδημα"

create a second extra variable for the par_funds variable
thesis_quest$par_funds_2_2 <- c(rep("Μεσαίο - Χαμηλό Εισόδημα",316))
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thesis_quest$par_funds_2_2[which(thesis_quest$par_funds == ">2000 Ευρώ")] <- "Υψηλό
Εισόδημα"

grow_2 based on putting together kwmopoli and xwrio
thesis_quest$grow_2 <- c(rep("Χωριό - Κωμόπολη",316))
thesis_quest$grow_2[which(thesis_quest$grow=="Πόλη")] <- "Πόλη"
thesis_quest_trial <- filter(thesis_quest,!first_car == 'Δεν έχω αποκτήσει αυτοκίνητο.')

job_trsp_2 based on putting together όχι and Ναι με πόδια ή ποδήλατο
thesis_quest$job_trsp_2 <- c(rep("Όχι / Ναι με τα πόδια ή με ποδήλατο",316))
thesis_quest$job_trsp_2[which(thesis_quest$job_trsp=="Ναι, με μηχανοκίνητο μέσο")] <"Ναι με μηχανοκίνητο μέσο"

job with 3 categories
thesis_quest$job_3 <- c(rep("Άνεργος-Οικιακά-Συνταξιούχος-Άλλο",316))
thesis_quest$job_3[which(thesis_quest$job=="Φοιτητής")] <- "φοιτητής-Ιδ.ΥπάλληλοςΔημ.Υπάλληλος"
thesis_quest$job_3[which(thesis_quest$job=="Ιδιωτικός Υπάλληλος")] <- "φοιτητήςΙδ.Υπάλληλος-Δημ.Υπάλληλος"
thesis_quest$job_3[which(thesis_quest$job=="Δημόσιος Υπάλληλος")] <- "φοιτητήςΙδ.Υπάλληλος-Δημ.Υπάλληλος"
thesis_quest$job_3[which(thesis_quest$job=="Ελεύθερος Επαγγελματίας")] <- "Ελεύθερος
Επαγγελματίας"

age_2
thesis_quest$age_2 <- c(rep(0,316))
thesis_quest$age_2[which(thesis_quest$age>30)] <- 1

age_3
thesis_quest$age_3 <- c(rep("18-30",316))
thesis_quest$age_3[which(thesis_quest$age>30)] <- "31-45"
thesis_quest$age_3[which(thesis_quest$age>45)] <- "46+"

job_2
thesis_quest$job_2 <-c(rep("Άνεργος-Συνταξιούχος-Οικιακά-Άλλο",316))
thesis_quest$job_2[which(thesis_quest$job=="Ιδιωτικός Υπάλληλος")] <"Ελ.Επαγγελματίας-Ιδ.Υπάλληλος-Δημ.Υπάλληλος-Φοιτητής"
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thesis_quest$job_2[which(thesis_quest$job=="Δημόσιος Υπάλληλος")] <"Ελ.Επαγγελματίας-Ιδ.Υπάλληλος-Δημ.Υπάλληλος-Φοιτητής"
thesis_quest$job_2[which(thesis_quest$job=="Ελεύθερος Επαγγελματίας")] <"Ελ.Επαγγελματίας-Ιδ.Υπάλληλος-Δημ.Υπάλληλος-Φοιτητής"
thesis_quest$job_2[which(thesis_quest$job=="Φοιτητής")] <- "Ελ.ΕπαγγελματίαςΙδ.Υπάλληλος-Δημ.Υπάλληλος-Φοιτητής"

Aπόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου πριν την απόκτηση διπλώματος
οδήγησης δικύκλου
thesis_quest$cbb <- c(rep(0,316))
thesis_quest$cbb[which(thesis_quest$car_lic_num > thesis_quest$bike_lic_num)] <- 1

Ενοποίησης της ανεξάρτητης μεταβλητής edu
thesis_quest$edu_3 <- c(rep("Δημοτικό -Γυμνάσιο",316))
thesis_quest$edu_3[which(thesis_quest$edu=="Απόφοιτος Λυκείου")] <- "Απόφοιτος
Λυκείου"
thesis_quest$edu_3[which(thesis_quest$edu=="Πτυχιούχος
ΤΕΙ"|thesis_quest$edu=="Πτυχιούχος ΑΕΙ"|thesis_quest$edu=="Κάτοχος Μεταπτυχιακού
τίτλου ή Διδακτορικού")] <- "ΤΕΙ - ΑΕΙ - Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό"

Δημιουργία Μεταβλητών Ανάλυσης Επιβίωσης
Create the survival variables for the CAR driver license
thesis_quest$car_lic_event <- c(rep(1,316))
thesis_quest$car_lic_event[which(thesis_quest$car_lic=="Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα
οδήγησης αυτοκινήτου.")] <- 0
thesis_quest$car_lic_num <- thesis_quest$car_lic
thesis_quest$car_lic_num[which(thesis_quest$car_lic=="Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα
οδήγησης αυτοκινήτου.")] <- "2017"
thesis_quest$car_lic_num <- as.numeric(thesis_quest$car_lic_num)
thesis_quest$car_lic_time <- thesis_quest$car_lic_num - thesis_quest$birth - 18
thesis_quest$car_lic_time[which(thesis_quest$car_lic_time==0)] <- 0.1

Create the survival variables for the bike driver license
thesis_quest$bike_lic_event <- c(rep(1,316))
thesis_quest$bike_lic_event[which(thesis_quest$bike_lic=="Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα
οδήγησης δικύκλου.")] <- 0
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thesis_quest$bike_lic_num <- thesis_quest$bike_lic
thesis_quest$bike_lic_num[which(thesis_quest$bike_lic=="Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα
οδήγησης δικύκλου.")] <- "2017"
thesis_quest$bike_lic_num <- as.numeric(thesis_quest$bike_lic_num)
thesis_quest$bike_lic_time <- thesis_quest$bike_lic_num - thesis_quest$birth - 16
thesis_quest$bike_lic_time[which(thesis_quest$bike_lic_time==0)] <- 0.1

Create the survival variables for the first flight
thesis_quest$first_plane_event<-c(rep(1,316))
thesis_quest$first_plane_event[which(thesis_quest$first_plane=="Δεν έχω ταξιδέψει με
αεροπλάνο.")] <- 0
thesis_quest$first_plane_num <- thesis_quest$first_plane
thesis_quest$first_plane_num[which(thesis_quest$first_plane=="Δεν έχω ταξιδέψει με
αεροπλάνο.")] <- "2017"
thesis_quest$first_plane_num <- as.numeric(thesis_quest$first_plane_num)
thesis_quest$first_plane_time <- thesis_quest$first_plane_num - thesis_quest$birth
thesis_quest$first_plane_time[which(thesis_quest$first_plane_time==0)] <- 0.1

Create the survival variabes for the first accident as passenger
thesis_quest$acci_pass_event <- c(rep(1,316))
thesis_quest$acci_pass_event[which(thesis_quest$acci_pass=="Δεν έχω εμπλακεί σε
τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης.")] <- 0
thesis_quest$acci_pass_num <- thesis_quest$acci_pass
thesis_quest$acci_pass_num[which(thesis_quest$acci_pass=="Δεν έχω εμπλακεί σε τροχαίο
ατύχημα ως επιβάτης.")] <- "2017"
thesis_quest$acci_pass_num <- as.numeric(thesis_quest$acci_pass_num)
thesis_quest$acci_pass_time <- thesis_quest$acci_pass_num - thesis_quest$birth
thesis_quest$acci_pass_time[which(thesis_quest$acci_pass_time==0)] <- 0.1

Create the survival variables for the app usage
thesis_quest$app_event <- c(rep(1,316))
thesis_quest$app_event[which(thesis_quest$app=="Δεν έχω χρησιμοποιήσει τέτοια
εφαρμογή.")] <- 0
thesis_quest$app_num <- thesis_quest$app
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thesis_quest$app_num[which(thesis_quest$app =="Δεν έχω χρησιμοποιήσει τέτοια
εφαρμογή.")] <- 2017
thesis_quest$app_num <- as.numeric(thesis_quest$app_num)
thesis_quest$app_time <- thesis_quest$app_num - 1999

Create the survival variables for the first internet ticket
thesis_quest$net_fare_event <- c(rep(1,316))
thesis_quest$net_fare_event[which(thesis_quest$net_fare=="Δεν έχω αγοράσει εισιτήριο
για μετακίνησή μου μέσω διαδικτύου.")] <- 0
thesis_quest$net_fare_num <- thesis_quest$net_fare
thesis_quest$net_fare_num[which(thesis_quest$net_fare =="Δεν έχω αγοράσει εισιτήριο
για μετακίνησή μου μέσω διαδικτύου.")] <- 2017
thesis_quest$net_fare_num <- as.numeric(thesis_quest$net_fare_num)
thesis_quest$net_fare_time <- thesis_quest$net_fare_num - 1989

Time from getting car license to first accident as driver
Create a new data.frame with only car license owners
thesis_quest_cl <- filter(thesis_quest,!car_lic == 'Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου.')
thesis_quest_clf <- filter(thesis_quest,!car_lic == 'Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου.')

remove from thesis_quest_clf the observations that reported to have bought a car
before getting a license
thesis_quest_clf <filter(thesis_quest_clf,!(in_data==104|in_data==197|in_data==285|in_data==297))

Δημιουργία μεταβλητών επιβίωσης στο thesis_quest_cl
thesis_quest_cl$acci_drive_event <- c(rep(1,245))
thesis_quest_cl$acci_drive_event[which(thesis_quest_cl$acci_drive=="Δεν έχω εμπλακεί σε
τροχαίο ατύχημα ως οδηγός.")] <- 0
thesis_quest_cl$acci_drive_num <- thesis_quest_cl$acci_drive
thesis_quest_cl$acci_drive_num[which(thesis_quest_cl$acci_drive=="Δεν έχω εμπλακεί σε
τροχαίο ατύχημα ως οδηγός.")] <- 2017
thesis_quest_cl$acci_drive_num <- as.numeric(thesis_quest_cl$acci_drive_num)
thesis_quest_cl$car_lic_num <- as.numeric(thesis_quest_cl$car_lic)
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thesis_quest_cl$acci_drive_time <- thesis_quest_cl$acci_drive_num thesis_quest_cl$car_lic_num
thesis_quest_cl$acci_drive_time[which(thesis_quest_cl$acci_drive_time==0)] <- 0.1
thesis_quest_clf$first_car_event <- c(rep(1,241))
thesis_quest_clf$first_car_event[which(thesis_quest_clf$first_car=="Δεν έχω αποκτήσει
αυτοκίνητο.")] <- 0
thesis_quest_clf$first_car_num <- thesis_quest_clf$first_car
thesis_quest_clf$first_car_num[which(thesis_quest_clf$first_car=="Δεν έχω αποκτήσει
αυτοκίνητο.")] <- 2017
thesis_quest_clf$first_car_num <- as.numeric(thesis_quest_clf$first_car_num)
thesis_quest_clf$first_car_time <- thesis_quest_clf$first_car_num thesis_quest_clf$car_lic_num
thesis_quest_clf$first_car_time[which(thesis_quest_clf$first_car_time==0)] <- 0.1
thesis_quest_clf$first_car_time[which(thesis_quest_clf$first_car_time==-1)] <- 0.1

create the survival variables for the first adult bike
thesis_quest$adult_bike_event <- c(rep(1,316))
thesis_quest$adult_bike_event[which(thesis_quest$adult_bike=="Δεν έχω αποκτήσει
ποδήλατο ως ενήλικας.")] <- 0
thesis_quest$adult_bike_num <- thesis_quest$adult_bike
thesis_quest$adult_bike_num[which(thesis_quest$adult_bike =="Δεν έχω αποκτήσει
ποδήλατο ως ενήλικας.")] <- 2017
thesis_quest$adult_bike_num <- as.numeric(thesis_quest$adult_bike_num)
thesis_quest$adult_bike_time <- thesis_quest$adult_bike_num - thesis_quest$birth -18
thesis_quest$adult_bike_time[which(thesis_quest$adult_bike_time==0)] <- 0.1

Δημιουργία κανούρια data.frame μόνο με τις παρατηρήσεις που δήλωσαν ότι
δεν πήραν ποδήλατο ως ενήλικοι ή απάντησαν σωστή χρονολογία
thesis_quest_cab <- filter(thesis_quest,! (thesis_quest$adult_bike_num - thesis_quest$birth)
< 18)
thesis_quest_cab$adult_bike_event <- c(rep(1,278))
thesis_quest_cab$adult_bike_event[which(thesis_quest_cab$adult_bike=="Δεν έχω
αποκτήσει ποδήλατο ως ενήλικας.")] <- 0
thesis_quest_cab$adult_bike_num <- thesis_quest_cab$adult_bike
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thesis_quest_cab$adult_bike_num[which(thesis_quest_cab$adult_bike =="Δεν έχω
αποκτήσει ποδήλατο ως ενήλικας.")] <- 2017
thesis_quest_cab$adult_bike_num <- as.numeric(thesis_quest_cab$adult_bike_num)
thesis_quest_cab$adult_bike_time <- thesis_quest_cab$adult_bike_num thesis_quest_cab$birth -18
thesis_quest_cab$adult_bike_time[which(thesis_quest_cab$adult_bike_time==0)] <- 0.1

Ανάλυση Επιβίωσης - Μέθοδος Kaplan - Meier - Log Rank Test
library(survival)

kmseq = function (time,event,variable) { Y = Surv(time, event == 1) kmfit <survfit(Y~variable) plot(kmfit,main= colnames(ind_var)[n]) print(survdiff(Y~variable)) } fitret
=function(time,event,variable) { Y = Surv(time, event == 1) kmfit <- survfit(Y~variable)
return(kmfit) }
plot(kmfit2,fun="cloglog",xlab="time in days using logarithmic scale", ylab="log-log survival",
main="log-log curves by RTI", lty = c("solid","dashed")) plot(log(A$time),log(A$surv/(1A$surv)))
ind_var <data.frame(thesis_quest$sex,thesis_quest$age_2,thesis_quest$job_3,thesis_quest$edu_3,t
hesis_quest$funds_2,thesis_quest$par_funds_2,thesis_quest$grow_2,thesis_quest$job_trs
p_2,thesis_quest$sustain_2,thesis_quest$environ_2,thesis_quest$tech_2,thesis_quest$lic_
nec_2,thesis_quest$fam_car)
ind_var_cab <data.frame(thesis_quest_cab$sex,thesis_quest_cab$age_2,thesis_quest_cab$job_3,thesis_q
uest_cab$edu_3,thesis_quest_cab$funds_2,thesis_quest_cab$par_funds_2,thesis_quest_ca
b$grow_2,thesis_quest_cab$job_trsp_2,thesis_quest_cab$sustain_2,thesis_quest_cab$envi
ron_2,thesis_quest_cab$tech_2,thesis_quest_cab$lic_nec_2,thesis_quest_cab$fam_car)
ind_var_cl <data.frame(thesis_quest_cl$sex,thesis_quest_cl$age_2,thesis_quest_cl$job_3,thesis_quest_
cl$edu_3,thesis_quest_cl$funds_2,thesis_quest_cl$par_funds_2,thesis_quest_cl$grow_2,th
esis_quest_cl$job_trsp_2,thesis_quest_cl$sustain_2,thesis_quest_cl$environ_2,thesis_ques
t_cl$tech_2,thesis_quest_cl$lic_nec_2,thesis_quest_cl$fam_car)
ind_var_clf <data.frame(thesis_quest_clf$sex,thesis_quest_clf$age_2,thesis_quest_clf$job_3,thesis_ques
t_clf$edu_3,thesis_quest_clf$funds_2,thesis_quest_clf$par_funds_2,thesis_quest_clf$grow
_2,thesis_quest_clf$job_trsp_2,thesis_quest_clf$sustain_2,thesis_quest_clf$environ_2,thesi
s_quest_clf$tech_2,thesis_quest_clf$lic_nec_2,thesis_quest_clf$fam_car)

Υπολογισμός survdiff για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές για το car_lic_time
n=1 for (temp_var in ind_var) { print(n) print(colnames(ind_var)[n])
kmseq(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event,temp_var) n <- n + 1 }

"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

242

Παράρτημα

Υπολογισμός survdiff για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές για το
first_plane_time
n=1 for (temp_var in ind_var) { print(n) print(colnames(ind_var)[n])
kmseq(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event,temp_var) n <- n + 1 }

Υπολογισμός survdiff για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές για το bike_lic_time
n=1 for (temp_var in ind_var) { print(n) print(colnames(ind_var)[n])
kmseq(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event,temp_var) n <- n + 1 }

Υπολογισμός survdiff για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές για το
acci_pass_time
n=1 for (temp_var in ind_var) { print(n) print(colnames(ind_var)[n])
kmseq(thesis_quest$acci_pass_time,thesis_quest$acci_pass_event,temp_var) n <- n + 1 }

Υπολογισμός survdiff για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές για το net_fare_time
n=1 for (temp_var in ind_var) { print(n) print(colnames(ind_var)[n])
kmseq(thesis_quest$net_fare_time,thesis_quest$net_fare_event,temp_var) n <- n + 1 }

Υπολογισμός survdiff για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές για το app_time
n=1 for (temp_var in ind_var) { print(n) print(colnames(ind_var)[n])
kmseq(thesis_quest$app_time,thesis_quest$app_event,temp_var) n <- n + 1 }

Υπολογισμός survdiff για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές για το adult_bike
n=1 for (temp_var in ind_var_cab) { print(n) print(colnames(ind_var_cab)[n])
kmseq(thesis_quest_cab$adult_bike_time,thesis_quest_cab$adult_bike_event,temp_var) n
<- n + 1 }

Υπολογισμός survdiff για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές για το acci_drive
n=1 for (temp_var in ind_var_cl) { print(n) print(colnames(ind_var_cl)[n])
kmseq(thesis_quest_cl$acci_drive_time,thesis_quest_cl$acci_drive_event,temp_var) n <- n
+1}

Υπολογισμός survdiff για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές για το first_car
n=1 for (temp_var in ind_var_clf) { print(n) print(colnames(ind_var_clf)[n])
kmseq(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event,temp_var) n <- n + 1
}

Διαγράμματα στατιστικά σημαντικών διαφορών
library(survminer) attach(thesis_quest) library(survival)

SurvDiff Plots Car_Lic_Time
general
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fit <- survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~1) ggsurvplot(fit,
title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με το Χρόνο μετά
την ηλικία των 18 ετών", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255)), pval=F, pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T,
break.time.by = 5, ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

sex
fit <- survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$sex)
survdiff(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$sex)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με το
Χρόνο την ηλικία των 18 ετών ανά Φύλο", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"),
palette = c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Φύλο", legend.labs =
c('Άνδρας','Γυναίκα'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

age_3
fit <survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$age_3)
survdiff(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$age_3)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με το
Χρόνο την ηλικία των 18 ετών ανά Ηλικιακές Ομάδες", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab =
("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Ηλικιακή
Ομάδα", legend.labs = c('18-30','31-45','46+'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

par_funds_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$par_funds
_2)
survdiff(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$par_fund
s_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου
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με το χρόνο μετά την ηλικία 18 ετών ανάλογα με το εισόδημα των γονέων κατά την ηλικία
18 - 23 των ερωτηθέντων", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Εισόδημα Γονέων",
legend.labs = c("0-1200 Ευρώ", "1201-2000+ Ευρώ"), ggtheme =theme_gray()+
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

lic_nec_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$lic_nec_2)
survdiff(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$lic_nec_2
) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με
το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών ανάλογα με το πόσο απαραίτητη κρίνεται η απόκτηση
διπλώματος οδήγησης για τον καθένα", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"),
legend = c(0.8, 0.9), palette = c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)),
pval=T, pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title =
"Αναγκαιότητα Απόκτησης Διπλώματος", legend.labs = c("Καθόλου - Λίγο - Ουδέτερα",
"Αρκετά - Πολύ"), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

job_trsp_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$job_trsp_
2)
survdiff(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$job_trsp_
2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με
το χρόνο μετά ηλικία των 18 ετών ανάλογα με το αν απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια
της εργασίας", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.9), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Απαίτηση μετακινήσεων
στα πλαίσια της εργασίας", legend.labs = c("Ναι με μηχανοκίνητο μέσο","Όχι - Ναι με τα
πόδια ή με ποδήλατο"), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

fam_car
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fit <survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$fam_car)
survdiff(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$fam_car)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με το
χρόνο μετά την ηλικία 18 ετών ανάλογα με το αν η οικογένεια στην οποία μεγάλωσε ο
ερωτηθείς Ι.Χ. για τις μετακινήσεις της", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"),
legend = c(0.8, 0.9), palette = c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)),
pval=T, pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title =
"Χρήση Ι.Χ. για τις μετακινήσεις", legend.labs = c("Ναι", "Όχι"), ggtheme =theme_gray()+
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

job_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$job_2)
survdiff(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$job_2)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με το
χρόνο μετά την ηλικία 18 ετών ανάλογα με τον κύριο τομέα απασχόλησης του ερωτηθέντος
κατά την τελευταία πενταετία", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend =
c(0.8, 0.9), palette = c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title =
"Επάγγελμα", legend.labs = c("Άνεργος-Οικιακά-Συνταξιούχος-Άλλο", "Δημ.ΥπάλληλοςΙδ.Υπάλληλος-Ελ.Επαγγλεματίας-Φοιτητής"), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

funds_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$funds_2)
survdiff(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$funds_2)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με το
χρόνο την ηλικία των 18 ετών ανάλογα με το μέσο μηνιαίο εισόδημα του ερωτηθέντος",
xlab = ("Χρόνος (Έτος)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.6), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Εισόδημα", legend.labs =
c("0-1200 Ευρώ", "1201-2000+ Ευρώ"), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
))
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)

edu_3
fit <survfit(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$edu_3)
survdiff(Surv(thesis_quest$car_lic_time,thesis_quest$car_lic_event)~thesis_quest$edu_3)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με το
Χρόνο την ηλικία των 18 ετών ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"),
ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Μορφωτικό
Επίπεδο", ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

SurvDiff Plots Bike_lic_time
all
fit <- survfit(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~1) ggsurvplot(fit,
title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Δικύκλου με το Χρόνο μετά την
ηλικία των 16 ετών", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255)), pval=F, pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T,
break.time.by = 5, ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

sex
fit <survfit(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$sex)
survdiff(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$sex)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Δικύκλου με το
Χρόνο μετά την ηλικία των 16 ετών Φύλο", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"),
palette = c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(35,0.30), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Φύλο", legend.labs =
c('Άνδρας','Γυναίκα'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

par_funds_2
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
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fit <survfit(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$par_fun
ds_2)
survdiff(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$par_fu
nds_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Δικύκλου
με το χρόνο μετά την ηλικία των 16 ετών με το εισόδημα των γονέων κατά την ηλικία 18 - 23
των ερωτηθέντων", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(65,0.9), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Εισόδημα Γονέων",
ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

job_trsp_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$job_trsp
_2)
survdiff(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$job_trs
p_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Δικύκλου με
το χρόνο μετά την ηλικία των 16 ετών με το αν απαιτούνται μετακινήσεις στα πλαίσια της
εργασίας", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.2), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(70,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Χρήση Μέσου
Μεταφοράς στα πλαίσια της εργασίας", legend.labs = c("Ναι με μηχανοκίνητο μέσο","Όχι Ναι με τα πόδια ή με ποδήλατο"), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

sustain_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$sustain_
2)
survdiff(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$sustain
_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Δικύκλου με το
χρόνο μετά την ηλικία των 16 ετών με το πόσο σημαντική είναι η χρήση βιώσιμου μέσου
μετακίνησης για τον ερωτηθέντα", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend =
c(0.9, 0.1), palette = c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(50,0.65), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Σημασία
χρήσης βιώσιμου μέσου μεταφοράς", legend.labs = c('Καθόλου-Λίγο-Ουδέτερα','ΑρκετάΠολύ'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
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text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

age_3
fit <survfit(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$age_3)
survdiff(Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event)~thesis_quest$age_3)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου με το
Χρόνο την ηλικία των 18 ετών ανά Ηλικιακές Ομάδες", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab =
("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Ηλικιακή
Ομάδα", legend.labs = c('18-30','31-45','46+'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

SurvDiff First_Car
all
detach(thesis_quest) attach(thesis_quest_clf)
fit <- survfit(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~1)
survdiff(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~1)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Πρώτου Αυτοκινήτου με το Χρόνο μετά την
απόκτηση οδήγησης αυτοκινήτου", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255)), pval=F, pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T,
break.time.by = 5, ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

sustain_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~thesis_quest_
clf$sustain_2)
survdiff(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~thesis_quest
_clf$sustain_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Πρώτου Αυτοκινήτου με
το χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ανάλογα με το πόσο
σημαντική είναι η χρήση βιώσιμου μέσου μετακίνησης για τον ερωτηθέντα", xlab =
("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.9, 0.8), palette =
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
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c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(25,0.65), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Σημασία χρήσης
βιώσιμου μέσου μεταφοράς", legend.labs = c('Καθόλου-Λίγο-Ουδέτερα','Αρκετά-Πολύ'),
ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

fam_car
fit <survfit(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~thesis_quest_
clf$fam_car)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα Μη Απόκτησης Πρώτου Αυτοκινήτου με το χρόνο μετά
την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με το αν η οικογένεια στην οποία
μεγάλωσε ο ερωτηθείς χρησιμοποιούσε Ι.Χ. για τις μετακινήσεις της", xlab = ("Χρόνος
(Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.9), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(25,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Χρήση Ι.Χ. για τις
μετακινήσεις", legend.labs = c("Ναι", "Όχι"), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
fit <survfit(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~thesis_quest_
clf$age_3)

age_3
survdiff(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~thesis_quest
_clf$age_3) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Πρώτου Αυτοκινήτου με το
χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης με την ηλικιακή ομάδα του ερωτηθέντος",
xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.6), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(25,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Ηλικιακή
Ομάδα", legend.labs = c('18-30','31-45','46+'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

grow
fit <survfit(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~thesis_quest_
clf$grow)
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survdiff(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~thesis_quest
_clf$grow) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Πρώτου Αυτοκινήτου με το
χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης με την περιοχή στην οποία μεγάλωσε ο
ερωτηθείς", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.6), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(25,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Περιοχή",
ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) ) legend.labs = c('Χωριό','31-45','46+'),

environ
fit <survfit(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~thesis_quest_
clf$environ)
survdiff(Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event)~thesis_quest
_clf$environ) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Απόκτησης Πρώτου Αυτοκινήτου με το
χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης με την περιβαλλοντική ευαισθησία του
ερωτηθέντος", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.6), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255),
rgb(231,138,195,max=255),rgb(166,216,84,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(25,0.85), conf.int=F, break.time.by = 5, legend.title = "Περιβαλλοντική
Ευαισθησία", ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

SurvDiff Plots First_Plane_Time
general
fit <- survfit(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~1)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη πρώτης πτήσης με αεροπλάνο με την ηλικία", xlab =
("Ηλικία (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette = c(rgb(102,194,165,max=255)), pval=F,
conf.int=T, break.time.by = 5, ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

age_3
fit <survfit(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~thesis_quest$a
ge_3)
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
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survdiff(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~thesis_quest$
age_3) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη πρώτης πτήσης με αεροπλάνο με την ηλικία
ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα ερωτηθέντος", xlab = ("Ηλικία (Έτη)"), ylab =
("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.6), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Ηλικιακή
Ομάδα", legend.labs = c('18-30','31-45','46+'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

par_funds_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~thesis_quest$p
ar_funds_2)
survdiff(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~thesis_quest$
par_funds_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη πρώτης πτήσης με αεροπλάνο με την
ηλικία ανάλογα με τo εισόδημα των γονέων την ηλικία 18-23 του ερωτηθέντος", xlab =
("Ηλικία (Έτος)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.6), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Κατηγορία
Εισοδήματος", legend.labs = c('0-1200 Ευρώ','1201-2000+ Ευρώ'), ggtheme =theme_gray()+
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

grow_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~thesis_quest$gr
ow_2)
survdiff(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~thesis_quest$
grow_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη πρώτης πτήσης με αεροπλάνο με την ηλικία
ανάλογα με την περιοχή οποία μεγάλωσε ο ερωτηθείς", xlab = ("Ηλικία ('Ετη)"), ylab =
("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.6), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Περιοχή", legend.labs =
c('Πόλη','Χωριό - Κωμόπολη'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

fam_car
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
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fit <survfit(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~thesis_quest$fa
m_car)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη πρώτης πτήσης με αεροπλάνο με το χρόνο ανάλογα το
αν η οικογένεια στην οποία μεγάλωσε ο ερωτηθείς χρησιμοποιούσε Ι.Χ. για τις μετακινήσεις
της", xlab = ("Χρόνος ('Ετη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.6), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Χρήση Ι.Χ. για τις
μετακινήσεις", legend.labs = c('Ναι','Όχι'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

job_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~thesis_quest$jo
b_2)
survdiff(Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event)~thesis_quest$j
ob_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη πρώτης πτήσης με αεροπλάνο με την ηλικία
ανάλογα την κύρια απασχόληση του ερωτηθέντος κατά την τελευταία πενταετία", xlab =
("Ηλικία ('Ετη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.9), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Κύρια
Απασχόληση", legend.labs=c("Άνεργος - Οικιακά - Συνταξιούχος - Άλλο", "Δημ.Υπάλληλος Ιδ.Υπάλληλος - Ελ.Επαγγελματίας - Φοιτητής"), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

acci_pass plots
attach(thesis_quest)
fit <- survfit(Surv(thesis_quest$acci_pass_time,thesis_quest$acci_pass_event)~1)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Πρώτης Εμπλοκής σε Ατύχημα ως επιβάτης με την
ηλικία", xlab = ("Ηλικία (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255)), pval=F, pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T,
break.time.by = 5, ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
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SurvDiff Plots acci_drive
general
attach(thesis_quest_cl) fit <survfit(Surv(thesis_quest_cl$acci_drive_time,thesis_quest_cl$acci_drive_event)~1)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Πρώτης Εμπλοκής σε Ατύχημα ως οδηγός με το Χρόνο
μετά την απόκτηση οδήγησης αυτοκινήτου", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"),
palette = c(rgb(102,194,165,max=255)), pval=F, pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75),
conf.int=T, break.time.by = 5, ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

grow_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest_cl$acci_drive_time,thesis_quest_cl$acci_drive_event)~thesis_que
st_cl$grow_2)
survdiff(Surv(thesis_quest_cl$acci_drive_time,thesis_quest_cl$acci_drive_event)~thesis_qu
est_cl$grow_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Πρώτης Εμπλοκής σε Ατύχημα ως
οδηγός με το χρόνο μετά την απόκτηση οδήγησης αυτοκινήτου ανάλογα με την περιοχή
στην οποία μεγάλωσε ο ερωτηθείς", xlab = ("Χρόνος ('Ετη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), legend
= c(0.8, 0.8), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(33,0.15), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Περιοχή",
ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

sex
fit <survfit(Surv(thesis_quest_cl$acci_drive_time,thesis_quest_cl$acci_drive_event)~thesis_que
st_cl$sex)
survdiff(Surv(thesis_quest_cl$acci_drive_time,thesis_quest_cl$acci_drive_event)~thesis_qu
est_cl$sex) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Πρώτης Εμπλοκής σε Ατύχημα ως οδηγός
με το Χρόνο μετά την απόκτηση οδήγησης αυτοκινήτου ανά Φύλο", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"),
ylab = ("Πιθανότητα"), palette = c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)),
pval=T, pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title =
"Φύλο", legend.labs = c('Άνδρας','Γυναίκα'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
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element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

age_3
fit <survfit(Surv(thesis_quest_cl$acci_drive_time,thesis_quest_cl$acci_drive_event)~thesis_que
st_cl$age_3)
survdiff(Surv(thesis_quest_cl$acci_drive_time,thesis_quest_cl$acci_drive_event)~thesis_qu
est_cl$age_3) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη Πρώτης Εμπλοκής σε Ατύχημα ως
οδηγός με το Χρόνο μετά την απόκτηση οδήγησης αυτοκινήτου ανά Ηλικιακή Ομάδα", xlab
= ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(35,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, legend.title = "Ηλικιακή
Ομάδα", legend.labs = c('18-30','31-45','46+'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

SurvDiff Plots adult_bike
general
attach(thesis_quest_cab) fit <survfit(Surv(thesis_quest_cab$adult_bike_time,thesis_quest_cab$adult_bike_event)~1)
ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη απόκτησης ποδηλάτου ως ενήλικας με το χρόνο μετά
την ηλικία των 18", xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255)), pval=F, conf.int=T, break.time.by = 5, ggtheme
=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

age_3
fit <survfit(Surv(thesis_quest_cab$adult_bike_time,thesis_quest_cab$adult_bike_event)~thesis
_quest_cab$age_3)
survdiff(Surv(thesis_quest_cab$adult_bike_time,thesis_quest_cab$adult_bike_event)~thesi
s_quest_cab$age_3) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη απόκτησης ποδηλάτου ως
ενήλικας με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ανάλογα την ηλιακή ομάδα του ερωτηθέντος",
xlab = ("Χρόνος (Έτη)"), ylab = ("Πιθανότητα"), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), pval=T,
pval.size=10, pval.coord=c(35,0.6), conf.int=T, break.time.by = 5, xlim = c(0,75), legend.title =
"Ηλικιακές Ομάδες", legend.labs = c('18-30 Ετών','31-45 Ετών','46+ Ετών'), ggtheme
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
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=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

sustain_2
fit <survfit(Surv(thesis_quest_cab$adult_bike_time,thesis_quest_cab$adult_bike_event)~thesis
_quest_cab$sustain_2)
survdiff(Surv(thesis_quest_cab$adult_bike_time,thesis_quest_cab$adult_bike_event)~thesi
s_quest_cab$sustain_2) ggsurvplot(fit, title = "Πιθανότητα μη απόκτησης ποδηλάτου ως
ενήλικας με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ανάλογα το πόσο σημαντική είναι η χρήση
βιώσιμου μέσου μεταφοράς για τον ερωτηθέντα", xlab = ("Χρόνος (Χρόνια)"), ylab =
("Πιθανότητα"), legend = c(0.8, 0.9), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), pval=T, pval.size=10,
pval.coord=c(55,0.75), conf.int=T, break.time.by = 5, xlim = c(0,75), legend.title = "Σημασία
χρήσης βιώσιμου μέσου μεταφοράς", legend.labs = c('Καθόλου-Λίγο-Ουδέτερα','ΑρκετάΠολύ'), ggtheme =theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

Διαγράμματα Περιγραφικής Στατιστικής
library(ggplot2) library(ggthemes)

color palette
col1 <- rgb(102,194,165,max=255)
col2 <- rgb(252,141,98,max=255)
col3 <- rgb(141,160,203,max=255)
col4 <- rgb(231,138,195,max=255)
col5 <- rgb(166,216,84,max=255)
col6 <- rgb(255,217,47,max=255)
col7 <- rgb(229,196,148,max=255)
col8 <- "#b3b3b3"

Ραβδόγραμμα Φύλο
pl1 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=sex)) +
geom_bar(aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
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scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.6))+ xlab("Φύλο") + ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") +
ggtitle("Κατανομή των ερωτηθέντων ανάλογα με το φύλο τους") + geom_text(aes(y = round(
prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label = paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')),
stat = 'count', position = position_fill(vjust=0.6), size = 10) +
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Ιστόγραμμα Έτους Γέννησης Ραβδόγραμμα
pl2 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=birth)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.8,alpha=0.8) + xlab("Έτος Γέννησης") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") +
ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανάλογα με το έτος γέννησής τους")+
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Ραβδόγραμμα Κύριος Τομέας Απασχόλησης Ραβδόγραμμα
pl3 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=job)) +
geom_bar(aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.5) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.45))+ xlab("Κύριος Τομέας Απασχόλησης") + ylab("Ποσοστό
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανά Κύριο Τομέα Απασχόλησης") +
geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.4), size = 8) +
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=27),legend.text=element_text(size=15))+ theme(axis.text.x =
element_text(size = 20, angle = 45, hjust = 1, vjust = 1))+ par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Επίπεδο Μόρφωσης Ραβδόγραμμα
pl4 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=edu)) +
geom_bar(aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.5) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.4))+ xlab("Επίπεδο Μόρφωσης") + ylab("Ποσοστό
Απανατήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανά Επίπεδο Μόρφωσης") +
geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.4), size = 9) +
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+ theme(axis.text.x =
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
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element_text(size = 20, angle = 45, hjust = 1, vjust = 1))+
scale_x_discrete(labels=c("Απόφοιτος Δημοτικού","Απόφοιτος Γυμνασίου","Απόφοιτος
Λυκείου","Πτυχιούχος ΤΕΙ","Πτυχιούχος ΑΕΙ","Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου ή
Διδακτορικού"))+ par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Μέσο Μηνηαίο Εισόδημα Ραβδόγραμμα
pl5 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=funds)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.5) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.35))+ xlab("Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα κατά την τελυταία
Πενταετία") + ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανάλογα
με το Μέσο Μηνιαίο Οικογενειακό Εισόδημά τους την τελευταία πενταετία ") +
geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.3), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+ theme(axis.text.x =
element_text(size = 20, angle = 45, hjust = 1, vjust = 1))+ par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Εισόδημα Γονέων Ραβδόγραμμα
pl6 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=par_funds)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.5) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.35))+ xlab("Μηνιαίο Εισόδημα Γονέων") + ylab("Ποσοστό
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των ερωτηθέντων ανάλογα με το Μέσο Μηνιαίο
Εισόδημα των Γονέων τους οι Ερωτηθέντες βρίσκονταν στις ηλικίες 18-23 χρονών") +
geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.3), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+ theme(axis.text.x =
element_text(size = 20, angle = 45, hjust = 1, vjust = 1))+ par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Περιοχή στην οποία μεγάλωσαν Ραβδόγραμμα
pl7 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=grow)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.3) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.75))+ xlab("Περιοχή στην οποία Μεγάλωσαν") + ylab("Ποσοστό
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανάλογα με την περιοχή στην οποία
μεγάλωσαν") + geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.7), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
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text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Ανάγκη Μετακίνησης στα πλαίσια της εργασίας Ραβδόγραμμα
pl8 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=job_trsp)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.3) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.55))+ xlab("Ανάγκη Μετακίνησης στα Πλαίσια της εργασίας") +
ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτήθέντων ανάλογα με το αν
απαιτούνται μετακινήσεις πλαίσια της εργασίας τους") + geom_text(aes(y = round(
prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label = paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')),
stat = 'count', position = position_fill(vjust=0.5), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+ theme(axis.text.x =
element_text(size = 20, angle = 45, hjust = 1, vjust = 1))+ scale_x_discrete(labels=c("Ναι, με
μηχανοκίνητο μέσο","Ναι, με τα πόδια ή με ποδήλατο","Όχι"))+
par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Βιωσιμότητα Μέσου μεταφοράς Ραβδόγραμμα
pl9 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=sustain)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.5) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8) ,breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.55))+ xlab("Σημασία Βιωσιμότητας Μέσου Μεταφοράς") +
ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανάλογα με το πόση
σημασία έχει για αυτούς γίνεται η μετακίνησή τους με βιώσιμα μέσα μεταφοράς") +
geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.5), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Περιβαλλοντική Ευαισθησία Ραβδόγραμμα
pl10 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=environ)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.5) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ), breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.65))+ xlab("Περιβαλλοντική Ευαισθησία") + ylab("Ποσοστό
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανάλογα με την περιβαλλοντική
ευαισθησία τους") + geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.6), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
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text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Τεχνολογικές Εξελίξεις Ραβδόγραμμα
pl11 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=tech)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.5) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ), breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.55))+ xlab("Καλή Σχέση με τεχνολογικές εξελίξεις") +
ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσο
καλή σχέση με τεχνολογικές εξελίξεις έχουν") + geom_text(aes(y = round(
prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label = paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')),
stat = 'count', position = position_fill(vjust=0.5), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Σημασία Απόκτησης Διπλώματος για το κάθε ένα Ραβδόγραμμα
pl12 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=lic_nec)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.5) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ), breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.55))+ xlab("Σημασία Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης για τον
καθένα") + ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανάλογα
με το πόσο σημαντική κρίνουν την απόκτηση οδήγησης για τον καθένα") + geom_text(aes(y
= round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label = paste0(round(prop.table(..count..) *
100,2), '%')), stat = 'count', position = position_fill(vjust=0.5), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Δυαδική μεταβλητή απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης και Ραβδόγραμμα
thesis_quest$car_lic_p <- thesis_quest$car_lic
thesis_quest$car_lic_p[which(thesis_quest$car_lic!="Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου.")] <- "Έχω αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου"
pl13 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=car_lic_p)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ), breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.85))+ xlab("Απόκτηση Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου") +
ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτήθέντων ανάλογα με το αν
έχουν Αποκτήσει Οδήγησης Αυτοκινήτου") + geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..)
* 100 + 0.5,2), label = paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count',
position = position_fill(vjust=0.8), size = 10) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
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scale_x_discrete(labels=c("Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου","Έχω
αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου"))+ par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Ιστόγραμμα Απόκτησης Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου
pl14 <- ggplot(thesis_quest_cl,aes(x=car_lic_time)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.8,alpha=0.8) + xlab("Χρόνος μετά την ηλικία των 18 μέχρι την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") +
ggtitle("Κατανομή των ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσα έτη μετά την ηλικία των 18
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου")+
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))
pl <- ggplot(thesis_quest_cl,aes(x=car_lic_time)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.8,alpha=0.8) + xlab("Χρόνος μετά την ηλικία των 18 μέχρι την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") +
ggtitle("Κατανομή των ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσα έτη μετά την ηλικία των 18
απέκτησαν δίπλωμα αυτοκινήτου")+
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+
facet_wrap(~thesis_quest_cl$sex)+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15),strip.text.x =
element_text(size=20))

Χρήση Αυτοκινήτου από την Οικογένεια των ερωτηθέντων Ραβδόγραμμα
pl15 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=fam_car)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.95))+ xlab("Χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου στην οικογένεια που
μεγάλωσε ο ερωτηθείς") + ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των
Ερωτηθέντων ανάλογα με το αν η οικογένεια στην οποία μεγάλωσαν Ι.Χ. αυτοκίνητο για τις
μετακινήσεις της") + geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.9), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Δυαδική μεταβλητή απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου και
Ραβδόγραμμα
thesis_quest$bike_lic_p <- thesis_quest$bike_lic
thesis_quest$bike_lic_p[which(thesis_quest$bike_lic!="Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα
οδήγησης δικύκλου.")] <- "Έχω αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης δικύκλου."
pl16 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=bike_lic_p)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
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scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.95))+ xlab("Απόκτηση Διπλώματος Οδήγησης Δικύκλου") +
ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτήθέντων ανάλογα με το αν
έχουν Αποκτήσει Δίπλωμα Οδήγησης Δικύκλου") + geom_text(aes(y = round(
prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label = paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')),
stat = 'count', position = position_fill(vjust=0.9), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
scale_x_discrete(labels=c("Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης δικύκλου","Έχω
αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης δικύκλου"))+ par(margin(t=10,r=50,b=10,l=10))

Ιστόγραμμα κανανομής χρόνων απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου
thesis_quest_bl <- filter(thesis_quest,!bike_lic == "Δεν έχω αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης
δικύκλου." )
pl17 <- ggplot(thesis_quest_bl,aes(x=bike_lic_time)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.8,alpha=0.8) + xlab("Χρόνος μετά την ηλικία των 16 μέχρι την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης δικύκλου") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") +
ggtitle("Κατανομή των ερωτηθέντων ανάλογα με το πόσα έτη μετά την ηλικία των 16
απέκτησαν οδήγησης δικύκλου")+
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Δυαδική μεταβλητή απόκτησης πρώτου αυτοκινήτου για το τμήμα των
ερωτηθέντων που έχει αποκτήσει car_lic σε Ραβδόγραμμα
thesis_quest_clf$first_car_p <- thesis_quest_clf$first_car
thesis_quest_clf$first_car_p[which(thesis_quest_clf$first_car!="Δεν έχω αποκτήσει
αυτοκίνητο.")] <- "Έχω αποκτήσει αυτοκίνητο."
pl18 <- ggplot(thesis_quest_clf,aes(x=first_car_p)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.75))+ xlab("Απόκτηση Αυτοκινήτου") + ylab("΄Ποσοστό
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των κατόχων διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
ανάλογα με το αν Αποκτήσει Αυτοκίνητο") + geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..)
* 100 + 0.5,2), label = paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count',
position = position_fill(vjust=0.7), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

κατανομή χρόνων απόκτησης πρώτου αυτοκινήτου σε Ιστόγραμμα
thesis_quest_fc <- filter(thesis_quest_clf,!first_car == "Δεν έχω αποκτήσει αυτοκίνητο." )
pl19 <- ggplot(thesis_quest_fc,aes(x=first_car_time)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.8,alpha=0.8) + xlab("Xρόνος μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης
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για την απόκτηση του πρώτου αυτοκινήτου") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") +
ggtitle("Κατανομή των κατόχων διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ανάλογα με το πόσα
έτη την απόκτηση διπλώματος οδήγησης απέκτησαν το πρώτο τους αυτοκίνητο")+
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Δυαδικη μεταβλητή αγοράς ποδηλάτου ως ενήλικες σε Ραβδόγραμμα
thesis_quest_cab$adult_bike_p <- thesis_quest_cab$adult_bike
thesis_quest_cab$adult_bike_p[which(thesis_quest_cab$adult_bike!="Δεν έχω αποκτήσει
ποδήλατο ως ενήλικας.")] <- "Έχω αποκτήσει ποδήλατο ως ενήλικας."
pl20 <- ggplot(thesis_quest_cab,aes(x=adult_bike_p)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.7))+ xlab("Απόκτηση ποδηλάτου ως ενήλικας") + ylab("Ποσοστό
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτήθέντων ανάλογα με το αν έχουν αποκτήσει
ποδήλατο ως ενήλικες") + geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2),
label = paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.65), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15)) print(pl)
scale_x_discrete(labels=c("Δεν έχω εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός","Έχω
εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός"))

Κατανομή χρόνων αγοράς ποδηλάτου ως ενήλικας Ιστόγραμμα
thesis_quest_ab <- filter(thesis_quest_cab, !adult_bike =="Δεν έχω αποκτήσει ποδήλατο ως
ενήλικας")
pl21 <- ggplot(thesis_quest_ab,aes(x=adult_bike_time)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.5,alpha=0.8) + xlab("Χρόνια μετά την ηλικία των 18 ετών του
ερωτηθέντα") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των ερωτηθέντων
ανάλογα με το πόσα έτη μετά την ηλικία των 18 ετών ποδήλατο ")+
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Δυαδική μεταβλητή εμπλοκής σε ατύχημα ως επιβάτης και Ραβδόγραμμα
thesis_quest$acci_pass_p <- thesis_quest$acci_pass
thesis_quest$acci_pass_p[which(thesis_quest$acci_pass!="Δεν έχω εμπλακεί σε τροχαίο
ατύχημα ως επιβάτης.")] <- "Έχω εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης."
pl22 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=acci_pass_p)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
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coord_cartesian(ylim =c(0,0.7))+ xlab("Εμπλοκή σε ατύχημα ως επιβάτης") + ylab("Ποσοστό
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν εμπλάκεί σε
τροχαίο ατύχημα ως επιβάτες") + geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 +
0.5,2), label = paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.65), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
scale_x_discrete(labels=c("Δεν έχω εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης","Έχω
εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως επιβάτης"))

κατανομή χρόνων εμπλοκής σε ατύχημα ως επιβάτες σε Ιστόγραμμα
thesis_quest_ap <- filter(thesis_quest,!acci_pass == "Δεν έχω εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα
ως επιβάτης." )
pl23 <- ggplot(thesis_quest_ap,aes(x=acci_pass_time)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.8,alpha=0.8) + xlab("Ηλικία των ερωτηθέντων κατά την πρώτη
εμπλοκή σε ατύχημα ως επιβάτες") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των
ερωτηθέντων ανάλογα με την ηλικία τους κατά την πρώτη τους εμπλοκή ατύχημα ως
επιβάτες")+ scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Δυαδική μεταβλητή εμπλοκής σε ατύχημα ως οδηγός και Ραβδόγραμμα
thesis_quest_cl$acci_drive_p <- thesis_quest_cl$acci_drive
thesis_quest_cl$acci_drive_p[which(thesis_quest_cl$acci_drive!="Δεν έχω εμπλακεί σε
τροχαίο ατύχημα ως οδηγός.")] <- "Έχω εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός."
pl24 <- ggplot(thesis_quest_cl,aes(x=acci_drive_p)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.7))+ xlab("Εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα") + ylab("Ποσοστό
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των κατόχων διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
ανάλογα με το αν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγοί") + geom_text(aes(y = round(
prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label = paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')),
stat = 'count', position = position_fill(vjust=0.65), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))+
scale_x_discrete(labels=c("Δεν έχω εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός","Έχω
εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός"))

Κατανομή χρόνων acci_drive_time σε Ιστόγραμμα
thesis_quest_ad <- filter(thesis_quest_cl,!acci_drive == "Δεν έχω εμπλακεί σε ατύχημα ως
οδηγός." )
pl25 <- ggplot(thesis_quest_ad,aes(x=acci_drive_time)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.8,alpha=0.8) + xlab("Χρόνια από την απόκτηση διπλώματος οδήγησης
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αυτοκινήτου την εμπλοκή σε πρώτο ατύχημα ως οδηγοί ") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") +
ggtitle("Κατανομή των κατόχων διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ανάλογα με τα χρόνια
από απόκτηση διπλώματος μέχρι την εμπλοκή σε πρώτο ατύχημα ως οδηγοί")+
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Δυαδική μεταβλητή αγοράς εισιτηρίων μέσω διαδικτύου
thesis_quest$net_fare_p <- thesis_quest$net_fare
thesis_quest$net_fare_p[which(thesis_quest$net_fare!="Δεν έχω αγοράσει εισιτήριο για
μετακίνησή μου μέσω διαδικτύου.")] <- "Έχω αγοράσει εισιτήριο για μετακίνησή μου μέσω
διαδικτύου."
pl26 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=net_fare_p)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.85))+ xlab("Πρώτη Αγορά Εισιτηρίου για Μετακίνηση μέσω
Διαδικτύου") + ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων
ανάλογα με το αν έχουν αγοράσει εισιτήριο για μετακίνησή τους διαδικτύου.") +
geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.80), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Κατανομή Χρονολογιών πρώτης αγοράς εισιτηρίου μέσω διαδικτύου σε
Ιστόγραμμα
thesis_quest_nf <- filter(thesis_quest, !net_fare == "Δεν έχω αγοράσει εισιτήριο για
μετακίνησή μου μέσω διαδικτύου.")
thesis_quest_nf$net_fare <- as.numeric(thesis_quest_nf$net_fare)
pl27 <- ggplot(thesis_quest_nf,aes(x=net_fare)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.5,alpha=0.8) + xlab("Έτος πρώτης αγοράς εισιτηρίου μετακίνησης
μέσω διαδικτύου") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των ερωτηθέντων
ανάλογα με το έτος πρώτης αγοράς εισιτηρίου μετακίνησης μέσω ")+
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Δυαδική μεταβλητή πρώτης πτήσης με αεροπλάνο σε Ραβδόγραμμα
thesis_quest$first_plane_p <- thesis_quest$first_plane
thesis_quest$first_plane_p[which(thesis_quest$first_plane!="Δεν έχω ταξιδέψει με
αεροπλάνο.")] <- "Έχω Ταξιδέψει με Αεροπλάνο."
pl28 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=first_plane_p)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
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scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,1))+ xlab("Πρώτη Μετακίνηση με Αεροπλάνο") + ylab("Ποσοστό
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων ανάλογα με το αν έχουν μετακινηθεί
με Αεροπλάνο") + geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.95), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Κατανομή Ηλικιών Πρώτης Πτήσης με Αεροπλάνο σε Ιστόγραμμα
thesis_quest_fp <- filter(thesis_quest,!first_plane == "Δεν έχω ταξιδέψει με αεροπλάνο." )
pl29 <- ggplot(thesis_quest_fp,aes(x=first_plane_time)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.8,alpha=0.8) + xlab("Ηλικία των ερωτηθέντων κατά την πρώτη
μετακίνηση με αεροπλάνο") + ylab("Αριθμός Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των
ερωτηθέντων ανάλογα με την ηλικία τους κατά την πρώτη μετακίνηση τους αεροπλάνο")+
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15)) print(pl)

Δυαδική μεταβλητή χρήσης app
thesis_quest$app_p <- thesis_quest$app
thesis_quest$app_p[which(thesis_quest$app!="Δεν έχω χρησιμοποιήσει τέτοια
εφαρμογή.")] <- "Έχω Xρησιμοποιήσει τέτοια εφαρμογή."
pl30 <- ggplot(thesis_quest,aes(x=app_p)) + geom_bar(
aes(y=(..count..)/sum(..count..),fill=factor(..x..)),width=0.1) + theme_gray() +
scale_y_continuous(labels=scales::percent)+
scale_fill_manual(values=c(col1,col2,col3,col4,col5,col6, col7,col8 ),breaks=NULL)+
coord_cartesian(ylim =c(0,0.9))+ xlab("Πρώτη Χρήση Εφαρμογής για βοήθεια Σχετικά με
Μετακινήσεις") + ylab("Ποσοστό Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των Ερωτηθέντων
ανάλογα με το αν έχουν χρησιμοποιήσει εφαρμογή κινητού παροχή βοήθειας σχετικά με τις
μετακινήσεις") + geom_text(aes(y = round( prop.table(..count..) * 100 + 0.5,2), label =
paste0(round(prop.table(..count..) * 100,2), '%')), stat = 'count', position =
position_fill(vjust=0.85), size = 9) + theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

κατανομή χρονολογιών app σε Ιστόγραμμα
thesis_quest_app <- filter(thesis_quest, !app == "Δεν έχω χρησιμοποιήσει τέτοια
εφαρμογή.") thesis_quest_app$app <- as.numeric(thesis_quest_app$app) pl31 <ggplot(thesis_quest_app,aes(x=app)) + geom_histogram(aes(fill =
..count..),binwidth=0.5,alpha=0.8) + xlab("Έτος πρώτης χρήσης εφαρμογής κινητού για
παροχή βοήθειας σχετικά τον τρόπο μετακίνησης του ερωτηθέντος") + ylab("Αριθμός
Απαντήσεων") + ggtitle("Κατανομή των ερωτηθέντων ανάλογα με το έτος πρώτης χρήσης
εφαρμογής κινητού βοήθεια σχετικά με τον τρόπο μετακίνησής τους")+
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

266

Παράρτημα
scale_fill_gradient('Count',low='#66c2a5',high='#fc8d62')+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x = element_text(size=20),legend.text=element_text(size=15))

Εξαγωγή όλων των περιγραφικών διαγραμμάτων
plot_list <list(pl1,pl2,pl3,pl4,pl5,pl6,pl7,pl8,pl9,pl10,pl11,pl12,pl13,pl14,pl15,pl16,pl17,pl18,pl19,pl20,
pl21,pl22,pl23,pl24,pl25,pl26,pl27,pl28,pl29,pl30,pl31)
i=1 for (plt in plot_list) { ggsave(paste0(i,".png"),plot=plt,width=16,height=8,dpi=100) i=i+1 }

Μοντέλα αναλογικών κινδύνων του Cox
coxsn2 = function(fit,censrec){ res_martingale<-residuals(fit, type="martingale")
res_cox_snell=censrec-res_martingale fit_cs=survfit(Surv(res_cox_snell,censrec)~1)
Htilde=cumsum(fit_cs$n.event/fit_cs$n.risk) df <- data.frame(fit_cs$time,Htilde) pl <ggplot(data=df,aes(x=fit_cs$time,y=Htilde))+ geom_step(aes(),color=col1,size=1.2)+
geom_abline(aes(slope=1,intercept=0),color=col2,size=1.2,lty="dashed")+ theme_gray()
print(pl) }
lrt.surv=function(mod.full,mod.reduced,df){ lrts=(-2)*(mod.full$loglik[2]mod.reduced$loglik[2]) pvalue=1-pchisq(lrts,df) }
library(survival) library(MASS) library(survminer)

Απόκτηση Διπλώματος Οδήγησης Αυτοκινήτου
thesis_quest_t <survSplit(thesis_quest,cut=2,end="car_lic_time",event="car_lic_event",start="start",id="id")
thesis_quest_t$par_funds_2[which(thesis_quest_t$par_funds_2=="0-1200 Ευρώ")] <- 1
thesis_quest_t$par_funds_2[which(thesis_quest_t$par_funds_2=="1201-2000+ Ευρώ")] <- 2
thesis_quest_t$par_funds_2 <- as.numeric(thesis_quest_t$par_funds_2)
thesis_quest_t$par_funds_21 <- thesis_quest_t$par_funds_2(thesis_quest_t$start<2)
thesis_quest_t$par_funds_22 <- thesis_quest_t$par_funds_2(thesis_quest_t$start>=2)
recsurv <Surv(thesis_quest_t$start,thesis_quest_t$car_lic_time,thesis_quest_t$car_lic_event)
mod1t <- coxph(recsurv~sex + par_funds_21 +par_funds_22 + lic_nec_2 + job_trsp_2 +
fam_car ,data=thesis_quest_t)
ggsurvplot(survfit(mod1t,data=thesis_quest_t), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), title="Πιθανότητα μη απόκτησης
διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών υπολογίστηκε
από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox", ggtheme =theme_gray()+
theme(plot.title = element_text(size=25),axis.text=element_text(s
ize=25),axis.title=element_text(size=25),axis.text.x = element_text(size=2
0),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22))

)
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

267

Παράρτημα
ggcoxadjustedcurves(mod1t,data=thesis_quest_t,variable=thesis_quest_t$sex, palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), legend = c(0.8, 0.9),
legend.title="Φύλο", title="Πιθανότητα μη απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών
κινδύνων του Cox ανάλογα με το φύλο", ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
ggcoxadjustedcurves(mod1t,data=thesis_quest_t,variable=thesis_quest_t$job_trsp_2,
palette= c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), legend = c(0.8, 0.9),
legend.title="Απαίτηση μετακινήσεων στα πλαίσια της εργασίας", title="Πιθανότητα μη
απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών
υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox με το αν απαιτούνται
μετακινήσεις με μηχανοκίνητο μέσο στα πλάισια της εργασίας", ggtheme=theme_grey()+
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
ggcoxadjustedcurves(mod1t,data=thesis_quest_t,variable=thesis_quest_t$lic_nec_2,
palette= c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), legend = c(0.8, 0.9),
legend.title="Πόσο απαραίτητη κρίνεται η απόκτηση διπλώματος", title="Πιθανότητα μη
απόκτησης διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών
υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox με το πόσο απαραίτητη
κρίνεται η απόκτηση διπλώματος οδήγησης για τον καθένα", ggtheme=theme_grey()+
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
ggcoxadjustedcurves(mod1t,data=thesis_quest_t,variable=thesis_quest_t$fam_car, palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), legend = c(0.8, 0.9),
legend.title="Χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου", title="Πιθανότητα μη απόκτησης διπλώματος
οδήγησης αυτοκινήτου με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών υπολογίστηκε από το
μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox ανάλογα με το αν οικογένεια στην οποία μεγάλωσε
κάποιος χρησιμοποιούσε Ι.Χ. αυτοκινήτο για τις μετακινήσεις της", ggtheme=theme_grey()+
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
cox.zph(mod1t)

cox-snell
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coxsn2(mod1t,thesis_quest_t$car_lic_event)

schoenfeld
ggcoxzph(cox.zph(mod1t), ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=15),axis.text=element_text(size=15),axis.title=element_text(size=9),axis.t
ext.x =
element_text(size=10),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
))
)

Deviance Residuals
ggcoxdiagnostics(mod1t,type="deviance",ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )

Απόκτηση Διπλώματος Οδήγησης Δικύκλου
recsurv <- Surv(thesis_quest$bike_lic_time,thesis_quest$bike_lic_event) mod1 <coxph(recsurv ~ sex + sustain_2 + job_trsp_2 ,data=thesis_quest)
ggsurvplot(survfit(mod1,data=thesis_quest), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), title="Πιθανότητα μη απόκτησης
διπλώματος οδήγησης δικύκλου με το χρόνο μετά την ηλικία των 16 ετών υπολογίστηκε
από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox", ggtheme =theme_gray()+
theme(plot.title = element_text(size=25),axis.text=element_text(s
ize=25),axis.title=element_text(size=25),axis.text.x = element_text(size=2
0),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22))

)
ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest,variable=thesis_quest$sex, palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), legend = c(0.8, 0.4),
legend.title="Φύλο", title="Πιθανότητα μη απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου με
το χρόνο μετά την ηλικία των 16 ετών υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων
του Cox ανάλογα με το φύλο", ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest,variable=thesis_quest$sustain_2, palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), legend = c(0.8, 0.4),
legend.title="Σημασία Βιωσιμότητας Μέσου Μεταφοράς", title="Πιθανότητα μη απόκτησης
διπλώματος οδήγησης δικύκλου με το χρόνο μετά την ηλικία των 16 ετών υπολογίστηκε
από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox ανάλογα με πόσο σημαντική κρίνεται η
μετακίνηση με βιώσιμα μέσα μεταφοράς", ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
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element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) ) ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest,variable=thesis_quest$job_trsp_2,
palette= c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), legend = c(0.8, 0.4),
legend.title="Απαίτηση μετακινήσεων στα πλαίσια της εργασίας", title="Πιθανότητα μη
απόκτησης διπλώματος οδήγησης δικύκλου με το χρόνο μετά την ηλικία των 16 ετών
υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox ανάλογα με αν απαιτούνται
μετακινήσεις με μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς στα πλαίσια της εργασίας",
ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

schoenfeld
ggcoxzph(cox.zph(mod1), ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=15),axis.text=element_text(size=15),axis.title=element_text(size=9),axis.t
ext.x =
element_text(size=10),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
))
)

cox-snell
coxsn2(mod1,thesis_quest$bike_lic_event)

Deviance residuals
ggcoxdiagnostics(mod1,type="deviance",ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )

Απόκτηση Πρώτου Αυτοκινήτου
recsurv <- Surv(thesis_quest_clf$first_car_time,thesis_quest_clf$first_car_event) mod1 <coxph(recsurv ~ age_3 + environ + grow ,data= thesis_quest_clf)
ggsurvplot(survfit(mod1,data=thesis_quest_clf), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), title="Πιθανότητα μη απόκτησης
πρώτου αυτοκινήτου με το χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης υπολογίστηκε
από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox", ggtheme =theme_gray()+
theme(plot.title = element_text(size=25),axis.text=element_text(s
ize=25),axis.title=element_text(size=25),axis.text.x = element_text(size=2
0),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22))

)
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ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest_clf,variable=thesis_quest_clf$age_3, palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), legend
= c(0.8, 0.7), legend.title="Ηλικιακή Ομάδα", title="Πιθανότητα μη απόκτησης πρώτου
αυτοκινήτου με το χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης υπολογίστηκε από το
μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα",
ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest_clf,variable=thesis_quest_clf$environ,
palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255),rgb(231,
138,195,max=255),rgb(166,216,84,max=255)), legend = c(0.8, 0.7),
legend.title="Περιβαλλοντική Ευαισθησία", title="Πιθανότητα μη απόκτησης πρώτου
αυτοκινήτου με το χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης υπολογίστηκε από το
μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox ανάλογα με πόσο μεγάλη είναι η περιβαλλοντική
ευαισθησία", ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest_clf,variable=thesis_quest_clf$grow, palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255),rgb(231,
138,195,max=255),rgb(166,216,84,max=255)), legend = c(0.8, 0.7), legend.title="Περιοχή
στην οποία μεγάλωσε κάποιος", title="Πιθανότητα μη απόκτησης πρώτου αυτοκινήτου με
το χρόνο μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης υπολογίστηκε από το μοντέλο
αναλογικών κινδύνων του Cox ανάλογα με περιοχή στην οποία μεγάλωσε κάποιος",
ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

schoenfeld
ggcoxzph(cox.zph(mod1), ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=15),axis.text=element_text(size=15),axis.title=element_text(size=9),axis.t
ext.x =
element_text(size=10),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
))
)

martingale residuals
ggcoxfunctional(recsurv~age,data=thesis_quest_clf,ggtheme=theme_grey()+
theme(plot.title =
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element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )

cox-snell
coxsn2(mod1,thesis_quest_clf$first_car_event)

Deviance residuals
ggcoxdiagnostics(mod1,type="deviance",ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )

Απόκτηση Ποδηλάτου ως Ενήλικας
recsurv <- Surv(thesis_quest_cab$adult_bike_time,thesis_quest_cab$adult_bike_event)
mod1 <- coxph(recsurv~ age_3 + grow +sustain_2 ,data = thesis_quest_cab)
ggsurvplot(survfit(mod1,data=thesis_quest_cab), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), title="Πιθανότητα μη απόκτησης
ποδηλάτου ως ενήλικας με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών υπολογίστηκε από το
μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox", ggtheme =theme_gray()+
theme(plot.title = element_text(size=25),axis.text=element_text(s
ize=25),axis.title=element_text(size=25),axis.text.x = element_text(size=2
0),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22))

)
ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest_cab,variable=thesis_quest_cab$age_3,
palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), legend
= c(0.8, 0.9), legend.title = "Ηλικιακή Ομάδα", title="Πιθανότητα μη απόκτησης ποδηλάτου
ως ενήλικας με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών υπολογίστηκε από το μοντέλο
αναλογικών κινδύνων του Cox ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα", ggtheme=theme_grey()+
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest_cab,variable=thesis_quest_cab$grow,
palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), legend
= c(0.8, 0.9), legend.title = "Περιοχή", title="Πιθανότητα μη απόκτησης ποδηλάτου ως
ενήλικας με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών υπολογίστηκε από το μοντέλο
αναλογικών κινδύνων του Cox ανάλογα με την περιοχή στην οποία κάποιος",
ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
"Διερεύνηση εφαρμογών ανάλυσης επιβίωσης στην επιστήμη των μεταφορών και δόμηση
υποδειγμάτων επιβίωσης στη χρονική ακολουθία εμφάνισης συμβάντων, προτιμήσεων και
επιλογών κινητικότητας"| Ιωάννης Φυρογένης

272

Παράρτημα
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )
ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest_cab,variable=thesis_quest_cab$sustain_2,
palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), legend
= c(0.8, 0.9), legend.title = "Σημασία", title="Πιθανότητα μη απόκτησης ποδηλάτου ως
ενήλικας με το χρόνο μετά την ηλικία των 18 ετών υπολογίστηκε από το μοντέλο
αναλογικών κινδύνων του Cox ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι κάποιον η χρήση
βιώσιμου μέσου μεταφοράς", ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

Deviance residuals
ggcoxdiagnostics(mod1,type="deviance",ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )

cox-snell
coxsn2(mod1,thesis_quest_cab$adult_bike_event)

schoenfeld
ggcoxzph(cox.zph(mod1), ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=15),axis.text=element_text(size=15),axis.title=element_text(size=9),axis.t
ext.x =
element_text(size=10),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
))
)

martingale
ggcoxfunctional(recsurv~age,data=thesis_quest_cab,ggtheme=theme_grey()+
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.text.y=element_text(size=20),axi
s.title=element_text(size=25),axis.text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )
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Εμπλοκή σε ατύχημα ως οδηγός
recsurv <- Surv(thesis_quest_cl$acci_drive_time,thesis_quest_cl$acci_drive_event) mod1 <coxph(recsurv ~ age_3 ,data=thesis_quest_cl)
ggsurvplot(survfit(mod1,data=thesis_quest_cl), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), title="Πιθανότητα μη εμπλοκής σε
ατύχημα ως οδηγός με το χρόνο μετά την απόκτηση οδήγησης αυτοκινήτου όπως
υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox", ggtheme =theme_gray()+
theme(plot.title = element_text(size=25),axis.text=element_text(s
ize=25),axis.title=element_text(size=25),axis.text.x = element_text(size=2
0),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22))

)
ggcoxadjustedcurves(mod1,data=thesis_quest_cl,variable=thesis_quest_cl$age_3, palette=
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255),rgb(141,160,203,max=255)), legend
= c(0.8, 0.9), legend.title = "Ηλικιακή Ομάδα", title="Πιθανότητα μη εμπλοκής σε ατύχημα
ως οδηγός με το χρόνο μετά την απόκτηση οδήγησης αυτοκινήτου ανάλογα με την ηλικία
υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox", ggtheme=theme_grey()+
theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22
)) )

Deviance residuals
ggcoxdiagnostics(mod1,type="deviance",ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )

schoenfeld
ggcoxzph(cox.zph(mod1), ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=15),axis.text=element_text(size=15),axis.title=element_text(size=9),axis.t
ext.x =
element_text(size=10),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
))
)

cox - snell
coxsn2(mod1,thesis_quest_cl$acci_drive_event)

martingale
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ggcoxfunctional(recsurv~age,data=thesis_quest_cl,ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title
=
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )

Πτήση με Αεροπλάνο
recsurv <- Surv(thesis_quest$first_plane_time,thesis_quest$first_plane_event) mod1 <coxph(recsurv ~ age_3 + strata(par_funds_2) + grow_2 , data= thesis_quest)

Deviance residuals
ggcoxdiagnostics(mod1,type="deviance",ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.title=element_text(size=25),axis.
text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )

schoenfeld
ggcoxzph(cox.zph(mod1), ggtheme=theme_gray()+ theme(plot.title =
element_text(size=15),axis.text=element_text(size=15),axis.title=element_text(size=9),axis.t
ext.x =
element_text(size=10),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
))
)martingale
ggcoxfunctional(recsurv~age,data=thesis_quest,ggtheme=theme_grey()+ theme(plot.title =
element_text(size=25),axis.text=element_text(size=25),axis.text.y=element_text(size=20),axi
s.title=element_text(size=25),axis.text.x =
element_text(size=20),legend.text=element_text(size=11),legend.title=element_text(size=11
),strip.text.x = element_text(size =25)) )

cox - snell
coxsn2(mod1,thesis_quest$first_plane_event)
ggsurvplot(survfit(mod1,data=thesis_quest), palette =
c(rgb(102,194,165,max=255),rgb(252,141,98,max=255)), title="Πιθανότητα μη πρώτης
χρήσης με αεροπλάνο με την ηλικία ανάλογα με το εισόδημα των γονέων την ηλικία 18-23
κάποιου όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox", legend.title =
"Εισόδημα γονέων", ggtheme =theme_gray()+
theme(plot.title = element_text(size=25),axis.text=element_text(s
ize=25),axis.title=element_text(size=25),axis.text.x = element_text(size=2
0),legend.text=element_text(size=22),legend.title=element_text(size=22))

)
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