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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής διοργανώθηκε από το Ελληνικό 
Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.) στη Ρόδο την περίοδο 4-7 Μαΐου 2005, αμέσως 
μετά το Πάσχα, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Το θέμα του Συνεδρίου ήταν 
Στατιστική και Εκπαίδευση. 

Στο Συνέδριο, είχαμε μεγάλη συμμετοχή, τόσο ως προς τον αριθμό των 
συνέδρων ( 276 άτομα από τα οποία 166 ήταν φοιτητές και 31 συνοδεύοντα 
μέλη), όσο και ως προς τον αριθμό των εργασιών που υποβλήθηκαν (97 
εργασίες). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και εφέτος ήταν η μεγάλη συμμετοχή 
μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών από διάφορα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια. 

Συμμετείχαν επίσης ως προσκεκλημένοι του Ε.Σ.Ι.  οι Καθηγητές: (ι) M.A. 
Stephens,  Department of Statistics and Actuarial Science, Simon Fraser 
University, British Columbia, Canada, (ιι) N. Balakrishnan, McMaster 
University, Hamilton, Ontario, Canada, (ιιι) B. McCabe, University of 
Amsterdam, Department of Economics, Statistics and Quality Management. 

Παρουσιάσθηκαν συνολικά 85 εργασίες σε τρεις   παράλληλες συνεδρίες 
(sessions) που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων όπως, της 
Θεωρίας Πιθανοτήτων, Μαθηματικής και Εφαρμοσμένης Στατιστικής, 
Μπεϋζιανής Στατιστικής, Βιοστατιστικής, Οικονομετρίας, Ανάλυσης 
Δεδομένων, Εφαρμογών κτλ.. Για δεύτερη φορά έγιναν και παρουσιάσεις  
poster (αναρτήσεων). 

Την πρώτη ημέρα στο κατάμεστο αμφιθέατρο τίμησαν με την παρουσία 
τους και απηύθυναν   χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Ροδίων, κ. Γεώργιος 
Γιαννόπουλος, ο κ. Χιντάκης Στέλιος, Αντιπρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. 
Αιγαίου και διαβάστηκαν χαιρετισμοί του Πρύτανη του Παν. Αιγαίου κ. 
Σωκράτη Κάτσικα, επίσης έστειλαν χαιρετισμούς ο Νομάρχης Δωδεκανήσου 
κ. Σάββας Μαχαιρίδης και ο Δήμαρχος Ιαλυσού της Ρόδου.  

Έγινε επίσης  και η απονομή του Λευκοπούλειου Βραβείου Διδακτορικής 
Διατριβής στον κ. Νικόλαο Δεμίρη. Στην συνέχεια μίλησαν οι  Καθηγητές 
Stephens και  Balakrishnan. 

Οι κοινωνικές εκδηλώσεις πλούσιες: Cocktail - μπουφές στην Παλιά πόλη 
στο «Παλιό Συσσίτιο» του Δήμου. Το αποκορύφωμα ήταν το Επίσημο Δείπνο 
του Συνεδρίου στο κέντρο “Castello Rosso”, όπου έλαβαν μέρος περισσότερα 
από διακόσια πενήντα άτομα και χόρεψαν με ζωντανή μουσική και πολύ κέφι. 
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Την παράσταση έκλεψαν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μας με 
τις χορευτικές τους δεξιότητες, οι ποντιακοί χοροί από τους συναδέλφους της 
Θεσσαλονίκης, Χρόνη Μωυσιάδη και Γιώργο Τσακλίδη και ο δεξιοτέχνης Ν. 
Φαρμάκης. Ενδιαφέρουσα και πολύ όμορφη ήταν η εκδρομή στην Ακρόπολη  
της Λίνδου. Η Ρόδος και το κάστρο της κατά γενική ομολογία ήταν 
πανέμορφα και οι ξενοδοχειακές ρυθμίσεις πολύ καλές και οικονομικές, χάρη 
στην παρέμβαση του κ. Βασίλη Χομπά, μέλους του Δ.Σ. του Ε.Σ.Ι.. 

 Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται εργασίες που παρουσιάστηκαν στο 
Συνέδριο και υποβλήθηκαν (58) για δημοσίευση. Όλες οι εργασίες κρίθηκαν 
από ένα κριτή με τη φροντίδα του Δ.Σ. και του υπεύθυνου έκδοσης 
πρακτικών. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. οι εργασίες δεν θα έπρεπε να 
υπερβαίνουν τις 8 σελίδες. 

Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των κριτών, σύμφωνα με την πάγια 
πρακτική που ακολουθεί το Ε.Σ.Ι. αφορούν κυρίως στον τρόπο παρουσίασης 
της εργασίας και στην παρουσία ή όχι τυπογραφικών  και σοβαρών 
επιστημονικών λαθών, έτσι ώστε η δημοσίευση να γίνεται με ευθύνη των ίδιων 
των συγγραφέων. Όλες οι εργασίες για τις οποίες οι κριτές ζήτησαν 
αναθεώρηση (revision) κρίθηκαν εκ νέου από τους κριτές ή από τον υπεύθυνο 
έκδοσης πρακτικών.  

Τρεις (3) εργασίες που υποβλήθηκαν δεν δημοσιεύονται ύστερα από 
σχετική πρόταση των κριτών, δυο (2) εργασίες που παρουσιάστηκαν στο 17ο 
Συνέδριο στη Λευκάδα, των οποίων είχε καθυστερήσει η κρίση, 
αναθεωρήθηκαν και δημοσιεύονται σε Ειδικό Παράρτημα στον τόμο αυτό,  
σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.. 

Ως κριτές των εργασιών συνεργάστηκαν οι: Η. Αθανασιάδης, Μ. 
Βαζιργιάννης,  Χ. Δαμιανού,  Π. Δελλαπόρτας, Ι. Δημητρίου, Γ. Δονάτος, Γ. 
Ηλιόπουλος, Δ. Ιωαννίδης, Θ. Κάκουλλος, Ε. Κανδηλώρου, Κ. Καρακώστας, 
Δ. Καρλής, Μ. Κατέρη, Χ. Κουκουβίνος, Σ. Κουνιάς,  Μ. Κούτρας, Ι. 
Κουτρουβέλης, Α. Λειβαδά,  Σ. Λουκάς, Μ. Μανατάκης, Σ. Μεϊντάνης, Θ. 
Μπεχράκης, Χ. Μωϋσιάδης,  Ι. Ντζούφρας,  Α. Ξενάκης,  Τ. Παπαϊωάννου, Δ. 
Παπαναστασίου, Α. Ρήγας,  Κ. Φερεντίνος, Κ. Φωκιανός, Χ. Χαραλαμπίδης, 
Θ. Χατζηπαντελής, Β. Χομπάς, Τ. Χριστοφίδης και Σ. Ψαράκης. Τους 
ευχαριστούμε θερμά.  

Η σειρά παρουσίασης των εργασιών στον παρόντα τόμο, είναι αλφαβητική, 
με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Ι. αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ιδιαίτερα την Τοπική Οργανωτική 
Επιτροπή και τον πρόεδρό της κ. Ηλία Αθανασιάδη, για την βοήθεια που 



 

 11

προσέφεραν στην διεξαγωγή του 18ου Συνεδρίου, ως και τους κριτές οι οποίοι 
αφιέρωσαν ανιδιοτελώς τον πολύτιμο χρόνο τους για τις κρίσεις. 

Στην επιτυχή οργάνωση και διεξαγωγή του  συνεδρίου συνέβαλαν 
οικονομικά οι   χορηγοί που αναφέρονται στην επόμενη σελίδα και προς 
στους οποίους  εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες.  

Μάρτιος   2006 
 

 
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Ι. 

Ο υπεύθυνος έκδοσης πρακτικών 18ου συνεδρίου 
Στρατής  Κουνιάς 
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Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ 
 

Δήμος Πεταλούδων 
Δήμος Ροδίων 

 
Ε Μ Ε Ρ Υ 

 
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης  
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού  

Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου 
   
 

 
 
Νομαρχία Δωδεκανήσου 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Φροντιστήριο Πυθαγόρας 

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

 
 
 
 
 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών 
 Υφυπουργός κ. Πέτρος Δούκας 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ ,  4 ΜΑΪΟΥ  2005 

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Λεωφ.  Δημοκρατίας 1 
Νέο κτίριο - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

1155::0000  --  1177::0000 Εγγραφή Συνέδρων - Διανομή συνεδριακού υλικού 

1177::2200  --  1188::0000 Έναρξη του Συνεδρίου - Χαιρετισμοί  
Απονομή Λευκοπούλειου Bραβείου Διδακτορικής Διατριβής 

 Προσκεκλημένοι ομιλητές 
Προεδρεύων: Θ. Κάκουλλος 

18:00 - 18:50 
 

Μ. Α. Stephens (invited) 
Goodness-of-fit tests 

1188::5500  --  1199::4400    
 

N. Balakrishnan (invited) 
 Hybrid Censoring : Concepts and Results 

2200::3300     Cocktail στην Παλιά Πόλη στο «Παλαιό Συσσίτιο» του Δήμου.                
ΠΕΜΠΤΗ ,  5 ΜΑΪΟΥ  2005  

Aίθουσα Α Mathematical Statistics 
 Chairman: T. Papaioannou 
0099::0000  --  0099::4400  
 

B. McCabe (invited), G. Martin and K. Freeland 
Testing for Dependence in Models of Non-Gaussian Data  

0099::4400  --  1100::1100  Nikolaos Demiris 
Bayesian Inference for Stochastic Epidemic Models using Markov 
chain Monte Carlo Methods 

1100::1100  --  1100::3300  
  
  
  

W. Lu 
Limiting the Risk of Data Disclosure Through Variance Replicate 
Weights in the National Health and Nutrition Examination 
Surveys 

 
 Coffee Break 10:40 --  11:10  

  
 Βιοστατιστική 
 Προεδρεύων:  Σ. Κουνιάς 
1111::1100  --  1111::3300  
  
  

T. Cacoullos 
Logistic Discrimination for Multivariate Bernoulli 
Pneumonoconiasis Dada 

1111::3300  --  1111::5500  
  

V.G. S. Vasdekis and P. Dellaportas 
An Approach to the Analysis of Multivariate Binary Correlated 
Data 
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1111::5500  --  1122::1100  
  
  
1122::1100  --  1122::3300  
  
  
  

Α. Αραπάκη, Χ. Δαμιανού και Γ. Τουλούμη 
Αξιολόγηση μεθόδων σύγκρισης υποκείμενων καμπυλών 
επιβίωσης σε δεδομένα με τυχαία αποκοπή 
ΠΠ..  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ  κκααιι  ΧΧ..  ΚΚααρρώώννηη  
Γραφικός Έλεγχος της Κατανομής της Ευπάθειας σε Μοντέλα 
Κοινής Ευπάθειας 

Μεσημβρινή διακοπή 
  Οικονομετρία 
  Προεδρεύων: X. Χαραλαμπίδης 
1177::3300  --  1177::5500  S. Degiannakis and T. Angelidis 

Forecasting Value-at-Risk and Intra-Day Volatility: The Case of 
the Athens Stock Exchange  

1177::5500  --  1188::1100  
  

S. G. Giakoumatos 
Stochastic Volatility Model using Gibbs Sampler 

1188::1100  --  1188::3300  
  

S. Papadopoulos 
A Fundamental Theorem on the Robustness of Cross-Section 
Methods to Panel Data: A Macroeconomic Model to Banking 

   
 Coffee Break 18:30 --  19:00  

 
 Χρονοσειρές 
 Προεδρεύων: Σ. Λουκάς 
19:00 - 19:20 
 
 

Α. Παπάνα και Δ. Κουγιουμτζής 
Αθροιστική Συνάρτηση Αμοιβαίας Πληροφορίας ως Στατιστική 
Ελέγχου Μη-γραμμικότητας Χρονοσειρών 

19:20 - 19:40 
 
 

Κ. Α. Ρήγας και Λ. Δ. Στεργίου 
Εφαρμογή του «Πίνακα Εναρμόνισης Δεικτών και Στόχων» με τη 
«Μέθοδο της Αναλυτικής Ιεράρχησης» στον Όμιλο ΔΟΛ Α.Ε. 

19:40 - 20:00  
 
 

Ν. Δριστάκης και Κ. Γιαλετάκη 
Εποχική ανάλυση των τουριστικών εσόδων: Μια εμπειρική 
έρευνα για την Ελλάδα 

20:00 - 20:20 
 

Θ. Χ. Σπυρίδης 
Το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και η υπόθεση 
αποτελεσματικότητας της αγοράς: Μια εμπειρική μελέτη των 
βασικών παραβιάσεων της απλής γραμμικής παλινδρόμησης στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
 

  
ΠΕΜΠΤΗ, 5 ΜΑΪΟΥ 2005 

Aίθουσα Β Εκπαιδευτική - Κοινωνική Στατιστική 
 Προεδρεύων: Θ. Χατζηπαντελής 
09.00 - 09.20 Η. Αθανασιάδης 

Τα σχέδια των μαθητών της Γ’ Λυκείου της Ρόδου για τη ζωή 
τους μετά την αποφοίτηση από το σχολείο. Τα αποτελέσματα 
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μιας εμπειρικής έρευνας 
09:20 - 09:40 A.Katsis and A. Limakopoulou 

Bayesian Sample Size Calculations Involving the Reliability 
Coefficient 

09:40 - 10:00 
 

Θ. Μητράκος 
Εκτιμήσεις ανισότητας και φτώχειας: Στατιστικές τεχνικές και 
προβλήματα 

10:00 - 10:20 
 

Σ. Αναστασιάδου 
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των στάσεων στα μαθηματικά και 
των στάσεων στη στατιστική 

10:20 - 10:40 Ι. Ανδρεάδης και Θ. Χατζηπαντελής 
Η διδασκαλία της στατιστικής με την οργάνωση ερευνών: μελέτη 
περίπτωσης 
 

 Coffee Break 10:40 - 11:10  
 

 Εκπαιδευτική - Κοινωνική Στατιστική 
 Προεδρεύων: Η. Αθανασιάδης  
11:10 - 11:30 
 
 

Θ. Χατζηπαντελής 
Το παρατηρητήριο του Α.Π.Θ. (φοιτητές, προσωπικό, απόφοιτοι) 

11:30 - 11:50 
 
 

Γ. Μπασιάκος 
Διερεύνηση της Επίπτωσης του Παράγοντα «καλάθι του 
νοικοκυριού» στον Υπολογισμό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, 
με τη Βοήθεια Προσομοιώσεων 

11:50 - 12:10  
 
 
          

Γ. Σωτηρόπουλος και Ε. Μυγδάκος 
Η διατροφική κατανάλωση των διφορετικών ηλικιακών 
στρωμάτων του πληθυσμού στην Ελλάδα: (1963-1999) 

12:10 - 12:30 
 
 
 

Μ. Χαλικιάς και Θ. Μοσχονά 
Διαγωνισμός υποψηφίων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ (2002). Μελέτη 
επιδόσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τον κλάδο ΠΕ των 
μαθηματικών 

Μεσημβρινή διακοπή 
 
 

 Ανάλυση Δεδομένων 
 Προεδρεύων:  Α. Καραγρηγορίου 
17:30 - 17:50 Χ. Τζήμος, Γ. Παπαδημητρίου και Κ. Ρόντος 

Διερεύνηση άμεσων και έμμεσων εισροών των παραγωγικών 
κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας 

17:50 - 18:10 Γ. Μενεξές, Α. Μάρκος και Γ. Παπαδημητρίου 
Ελλείψεις εμπιστοσύνης στα παραγοντικά επίπεδα της AFC 

18:10 - 18:30 Γ. Δρόσος 
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Ανάλυση Δεδομένων: Θεματολογικές και σημασιολογικές 
αλληλεπιδράσεις 

  
 Coffee Break 18:30 - 19:00  

 
 Θεωρία Αξιοπιστίας 
 Προεδρεύων: Α. Κυριακούσης  
19:00 - 19:20 Μ. Κούτρας, Φ. Μηλιένος, Σ. Τσιτμηδέλης και Β. 

Ζισσιμόπουλος 
Μελέτη μιας κλάσης φραγμάτων αξιοπιστίας 

19:20 - 19:40 Σ. Μπερσίμης, Π. Μαραβελάκης και Μ. Κούτρας 
Χρόνοι αναμονής μέχρι την πρώτη εμφάνιση σχηματισμών σε 
μια διδιάστατη ακολουθία τρίτιμων δοκιμών 

19:40 - 20:00 Γ. Σ. Τριανταφύλλου και Μ. Β. Κούτρας 
Η υπογραφή ενός μονότονου συστήματος 

20:00 - 20:20 Μ. Β. Κούτρας και Π. Ε. Μαραβελάκης 
Διατήρηση της ιδιότητας IER κατά το σχηματισμό μονότονων 
συστημάτων 

ΠΕΜΠΤΗ, 5 ΜΑΪΟΥ 2005 
Aίθουσα Γ Πιθανότητες 
 Προεδρεύων:  Χ. Μωϋσιάδης 
09:10 - 09:20 
 

Γ. Βασιλειάδης και Γ. Τσακλίδης 
Παραγοντικές ροπές των μεγεθών των καταστάσεων κλειστού 
ομογενούς μαρκοβιανού συστήματος διακριτού χρόνου 

09:20 - 09:40 
 
 

Δ. Μπιτζιάδης και Γ. Τσακλίδης 
Σύγκριση – ανάλυση μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στη 
μελέτη των ημιμαρκοβιανών συστημάτων 

09:40 - 10:00 
 

A. Karagrigoriou and K. Matheou 
Model selection based on density power divergence  

10:00 - 10:20 
 

Β. Λ. Γεωργίου, Ν. Γ. Παυλίδης, Φ. Δ. Αλεβίζος και Μ. Ν. 
Βραχάτης 
Διαφοροεξελικτικά Πιθανοτικά Νευρωνικά Δίκτυα 

10:20 - 10:40 Δ. Κουγιουμτζής και Ε. Μπόρα – Σέντα 
«Γκαουσιανός» συντελεστής συσχέτισης μη - Γκαουσιανών 
μεταβλητών 

 Coffee Break 10:40 - 11:10  
 

 Δειγματοληψία - Πειραματικοί Σχεδιασμοί 
 Προεδρεύων: Χ. Δαμιανού  

11:10 - 11:30 
 
 

Ν. Φαρμάκης και Μ. Ελευθερίου 
Σχέδια συνεχούς δειγματοληψίας για τον έλεγχο ποιότητας στην 
παραγωγή 
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11:30 - 11:50 
 
 

Τ. Χριστοφίδης 
Έμμεσες μέθοδοι συλλογής πληροφοριών στις δειγματοληπτικές 
έρευνες 

11:50 - 12:10 
 
 

Σ. Κουνιάς και Μ. Χαλικιάς 
Cross Over σχεδιασμοί δύο αγωγών και τριών περιόδων με 
εξαρτημένες παρατηρήσεις 

12:10 - 12:30 
 
 
 

Στ. Α. Χατζόπουλος και Φ. Κολυβά – Μαχαίρα 
Αλγόριθμος Εύρεσης D- Βέλτιστων  321 mmm ××  
Κορεσμένων Σχεδιασμών 

Μεσημβρινή διακοπή 
 Μαθηματική Στατιστική 
 Προεδρεύων: Τ. Χριστοφίδης 
17:30 - 17:50 C. Kitsos, S. Hadjidima and G. M. Korres 

The Determinant Factors of the Female Entrepreneurship in 
Greek Enterprises 

17:50 - 18:10 C. P. Kitsos, J. Lopes-Fidalgo and C. Trandafir 
Optimal designs for Michaelis - Menten Model 

18:10 - 18:30 C. Kitsos, G. M. Korres and Y. Hatzikian 
Innovation Activities in Greece: A Statistical and Empirical 
Approach 
 

  Coffee Break 18:30 – 19:00  
 

 Σφάλματα Μετρήσεων -  Κοινωνική Στατιστική  
 Προεδρεύων:  Ι. Δημητρίου   

19:00 - 19:20         I. Kechagioglou 
        Uncertainty and Confidence in Measurement 

19:20 - 19:40        A. Kokkinou 
       Reviewing the Statistical Measuring of Innovation Activities  

and  Technical                              Change 
19:40 - 20:00        Φ. Αλεβίζος και Δ. Ιωαννίδης 
                               Σφάλματα Μετρήσεων: Το Μη - Γραμμικό Μοντέλο 
20:00 - 20:20         Α. Τσελώνη 

Multilevel Modelling of the Number of Property Crimes: 
Household and Area Effects 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 ΜΑΪΟΥ 2005 
Aίθουσα Α Μαθηματική Στατιστική 
 Προεδρεύων: Κ. Φερεντίνος  
09:00 - 09:20 Ch. A. Charalambides 

A Sequential Occupancy Model with Applications in Lotto 
Drawings 

09:20 - 09:40 Σ. Μαλεφάκη και Γ. Ηλιόπουλος 
Σχετικά με την σύγκλιση κατάλληλα σταθμισμένων δειγμάτων 
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στην κατανομή στόχο 
09:40 - 10:00 Μ. Παπαθωμάς 

Εκτίμηση συσχετισμένων δίτιμων μεταβλητών βασισμένη σε 
πληροφόρηση ποιοτικά μεταβαλλόμενη 

 Coffee Break 10:00 – 10:30  
 Μαθηματική Στατιστική  
 Προεδρεύων: Σ. Μεϊντάνης  
10:30 - 10:50 
 
 

Δ. Κρητικού και Δ. Τερζάκης 
Minimax - Εκτίμηση πολλαπλής συρρίκνωσης για ένα γενικό 
γραμμικό μοντέλο 

10:50 - 11:10 
 

Τ. Δάρας 
Martingales και εναλλάσσουσες ακολουθίες τ.μ. 

11:10 - 11:30 
 

Μ. Κατέρη 
Έλεγχος στοχαστικής διάταξης σε κατηγορικά δεδομένα 

11:30 - 11:50 
 
 

Α. Κυριακούσης και Μ. Βαμβακάρη 
Περί Ασυμπτωτικών Εκφράσεων για τους Απρόσημους Μη 
Κεντρικού q- Αριθμούς Stirling του Πρώτου Είδους 

Aίθουσα Β Μαθηματική Στατιστική 
 Προεδρεύων: Μ. Μανατάκης  
09:00 - 09:20 Ι. Παπαγεωργίου και Ι. Λυριτζής 

Multivariate Mixture of Normals with unknown of components. 
An application to cluster Neolithic Ceramics from Aegean and 
Asia Minor 

09:20 - 09:40 Ι. Κ. Δημητρίου και Σ. Σ. Παπακωνσταντίνου 
Συνθήκες για τη διακριτή άριστη ℓ1 κατά τμήματα γραμμική 
παλινδρόμηση  

09:40 - 10:00 Ε. Μ. Θεοδωράκη, Χ. Κουκουβίνος, Σ. Στυλιανού και Σ. 
Κατσαραγάκης 
Στατιστική ανάλυση του ιατρικού φαινομένου της 
υπερνατριαιμίας 

 Coffee Break 10:00 - 10:30  
 
 Πειραματικοί Σχεδιασμοί – Ποιοτικός Έλεγχος 
 Προεδρεύων: Φ. Κολυβά - Μαχαίρα 
10:30 - 10:50 
 

Χ. - Ι. Μητσάκος και Σ. Ψαράκης 
Εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών στην ποιότητα 
του νερού 

10:50 - 11:10 
 

Β. Καραγιάννης και Χ. Μωυσιάδης 
Κορεσμένα,  D-Βέλτιστα, 3× s2 Παραγοντικά Πειράματα, 
Εκτιμητικής Τάξης III με τη Συμβολή της Θεωρίας Γραφημάτων 

11:10 - 11:30 
 

Σ. Κουνιάς και Μ. Χαλικιάς 
Cross Over σχεδιασμοί δύο αγωγών και τεσσάρων περιόδων  
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11:30 - 11:50 
 
 

Α. Ρακιτζής, Σ. Μπερσίμης και Δ. Αντζουλάκος 
Διαγράμματα ελέγχου τύπου Shewhart με κανόνες 
ευαισθητοποίησης που βασίζονται σε ροές 

 
 

 
Aίθουσα Γ 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 ΜΑΪΟΥ 2005     

Χρονοσειρές 
 Προεδρεύων: Κ. Κουτσόπουλος 
09:00 - 09:20 Θ. Καλαντζής και Δ. Παπαναστασίου 

Ταξινόμηση για Χρονικές Σειρές σε Μορφή Χώρου Κατάστασης 
09:20 - 09:40 Β. Καρυώτη 

Ανίχνευση απομονωμένου σημείου τύπου ΑΟ σε ένα σύνολο 
χρονοσειρών; 

09:40 - 10:00 Π. Χριστοδούλου και Α. Ευαγγελίδου 
Ανάλυση και πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των γεωργικών 
ελκυστήρων της Ελλάδας με συναρτήσεις χρονικής τάσης. 

 Coffee Break 10:00 - 10:30  
 Περιβαλλοντική Στατιστική  
  Προεδρεύων:Δ. Ιωαννίδης 
 10:30 - 10:50 Χ. Μιχαηλίδου, Σ. Χατζόπουλος, Φ. Κολυβά - Μαχαίρα και Π. 

Μαχαίρας 
Μια εφαρμογή της Διαχωριστικής Ανάλυσης στους τύπους 
κυκλοφορίας και τους τύπους καιρού για την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη;  

10:50 - 11:10 
 

Α. Σκουρκέας, Φ. Κολυβά - Μαχαίρα, Χ. Αναγνωστοπούλου, 
Κ. Τολίκα και Π. Μαχαίρας 
Κατασκευή μοντέλων εκτίμησης των μέσων μέγιστων εποχικών 
θερμοκρασιών στον ελλαδικό χώρο 
 

11:10 - 11:30 
 

Ο. Ντανταλή, Κ. Χατσηπλή και Γ. Δήμος 
Μορφομετρικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά αλιευμάτων με 
τη χρήση Νευρωνικών Δικτύων;  
 

11:30 - 11:50 
 

Μ. Δρυμώνης και Μ. Κατέρη 
Ανάλυση κατηγορικών χρονοσειρών: Βροχοπτώσεις του νομού 
Ιωαννίνων 

12:00 - 14:00   Posters  
 

 M. Aslan and A. Nikolaou 
Predictive distributions for curved exponential families 

  P. Dellaportas and C. Tarantola 
Model determination for categorical data with factor level merging 

 K. Kalogeropoulos, P. Dellaportas and G. O. Roberts 
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Inference for partially observed multidimensional diffusion models 
 E. Kandilorou, A. Livada and Z. Georganda 

Is Greek Student’s Creativity Influenced by Social Compromise 
  S. G. Meintanis 

Moment Estimation in Stable Laws 
Δ. Δημητροπούλου και Γ. Σιτζίμης 
Η δημιουργική σκέψη στους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και 
η προτίμηση μαθήματος 

 Δ. Κακαβάκης 
Δυσκολίες κατανόησης εννοιών της στατιστικής και τα συνήθη λάθη 
των μαθητών 

 Μ. Μανατάκης 
Η γεωμετρική κατανομή στον στατιστικό ποιοτικό έλεγχο 
διαδικασιών 

 Δ. Ματζάνος, Μ. Κόζα και Χ. Κόζα 
Στάσεις και αντιλήψεις μαθητών του Δημοτικού σχολείου για τον 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Μια 
εμπειρική έρευνα για την αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαθητών  
από τους ημεδαπούς συμμαθητές τους 

 Ε. Στέφος, Π. Τραντάς και Η. Αθανασιάδης 
Η συσχέτιση του επιπέδου εκπαίδευσης του ελληνικού πληθυμού με 
τη γεωγραφική κατανομή του κατά νομούς, σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001 

 Α. Χαραλαμπίδου και Ο. Δαφνή 
Συγγενείς Ορθοπρωκτικές Ανωμαλίες: Μετεγχειρητική Φροντίδα 

15:30 - 19:30        Εκδρομή στη Λίνδο 
21:00     Δείπνο στο κέντρο δεξιώσεων “Castello Rosso” 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΜΑΪΟΥ 2005 

Aίθουσα Α Πολυμεταβλητή Ανάλυση  
Προεδρεύων:  Γ. Παπαδημητρίου 

09:.00 - 09:.20 Κ. Ζωγράφος και Α. Μπατσίδης 
Μια Κλάση Μέτρων Πολυδιάστατης Στατιστικής Εξάρτησης 

09:20 - 09:40 Α. Μπατσίδης, Κ. Ζωγράφος και Σ. Λουκάς 
Σφάλματα ταξινόμησης μιας παρατήρησης σε κανονικούς 
πληθυσμούς με μονότονα ελλιπή πιλοτικά δείγματα 

09:40 - 10:00 Θ. Κουτρουμανίδης, Ζ. Άμπας και Μ. Καραγγέλη 
Καμπύλες παραγωγής γάλακτος με νευρωνικά δίκτυα 

10.00 - 10.20 Θ. Κουτρουμανίδης, Γ. Συλλαίος και Ν. Γκιτσάκης 
Fuzzy μοντέλα συσχέτισης με χρήση του Excel 

  Coffee Break 10:40 - 11:10  
 
 Ανάλυση Δεδομένων  
 Προεδρεύων:  Ι. Κουτρουβέλης 
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11.10 - 11.30 Β. Μπαγιάτης 
Διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών της Ε.Ε.  
ως προς τους νομισματικούς και πραγματικούς δείκτες 

11:30 - 11:50 Α. Μάρκος, Γ. Μενεξές και Γ. Παπαδημητρίου 
Αλγόριθμος επιλογής υποπίνακα με την πλησιέστερη απεικόνιση 
μέσω της AFC στο γενικευμένο πίνακα συμπτώσεων 
 

11:50 - 12:10   
      

Σ. Βαλσαμίδης, Α. Μανδήλας και Ι. Πετασάκης 
Μελέτη συμπεριφοράς των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας 

12:10 - 12:30        Α. Καράκος και Α. Δραμαλίδης 
Προφίλ των υπηρετούντων μαθηματικών της  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στη Θράκη   

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΜΑΪΟΥ 2005 
Aίθουσα Β Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος 
 Προεδρεύων: Κ. Καρακώστας 
09:00 - 09:20 V. C. Hombas and C. P. Baloglou 

Greek Historical and Philosophical Origins of Gambling 
09:20 - 09:40 Κ. Α. Ρήγας 

Αριθμητικά συστήματα λογιστικές και στατιστικές έννοιες στην 
Αρχαία Ελλάδα 

09.40 - 10.00 Χ. Δριτσάκη και Α. Βαζακίδης 
Κατηγορίες φόρων και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική 
έρευνα για την Ελλάδα 

10:00 - 10:20 Α. Βαφειάδης, Ε. Μπόρα – Σέντα και Δ. Κουγιουμτζής 
Απόδοση ελέγχων γραμμικής τάσης με χρήση τεχνικών 
αναδιάταξης. 

10.20 - 10.40 Α. Γ. Καλλιώρας και Ι. Α. Κουτρουβέλης 
Έλεγχοι καλής προσαρμογής για την αντίστροφη κανονική 
κατανομή 

 
 Coffee Break 10:40 - 11:10  

 
 Εκτιμητική -  Έλεγχοι Υποθέσεων 
 Προεδρεύων: Κ. Ζωγράφος  
11:10 - 11:30 
 
 

Ν. Γκιτσάκης, Ν. Γεωργιάδης και Μ. Καραγγέλη 
Διαστήματα Εμπιστοσύνης σε Μοντέλα Νευρωνικών Δικτύων 

11:30 - 11:50 
 
 

Γ. Θεοδώρου, Κ. Δρόσος και Φ. Αλεβίζος 
Ασαφής Ανάλυση Αντιστοιχιών 
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11:50 - 12:10 
 
 

Α. Αβραμίδης και Γ. Ζιούτας 
Μια μέθοδος «τιμωρίας» για την απόρριψη ακραίων τιμών στην 
Ανθεκτική Παλινδρόμηση 

12:10 - 12:30 
 
 
 
 
 
 

Δ. Κακαβάκης και Χ. Σταθοπούλου 
Διαγράμματα η γλώσσα της στατιστικής: Πρόωροι της 
απεικόνισης και των διαγραμμάτων της στατιστικής (ΠΡΟ-1600) 
και η χρήση του  quipu  μιας ενδιαφέρουσας μεθόδου απεικόνισης 
για απογραφή και εξασφάλιση στατιστικών πληροφοριών. 
Διδακτική αξιοποίηση της ιστορικότητας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

 
 
12:30 - 13:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΣΤΗΝ  

ΑΙΘΟΥΣΑ A 
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Επιστημονική Επιτροπή 
Η. Αθανασιάδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Π. Δελλαπόρτας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Γ. Δονάτος, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Κ. Ζωγράφος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Δ. Ιωαννίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Α. Καλαματιανού, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Χ. Καρώνη, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 
Σ. Κουνιάς,  Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Σ.  Κουρούκλης,  Πανεπιστήμιο Πατρών 
Μ. Κούτρας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Ι.  Κουτρουβέλης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Δ. Κρητικού, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Ε. Κυριακίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Α. Κυριακούσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Σ. Μεϊντάνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Κ. Μπαγιάτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Χ. Μωυσιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τ. Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Πρόεδρος) 
Π. Σύψας, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Κ. Φερεντίνος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Χ. Χαραλαμπίδης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Θ. Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Β. Χομπάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τ. Χριστοφίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Οργανωτική Επιτροπή 
Η. Αθανασιάδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Πρόεδρος) 
Ε. Αυγερινός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Χ. Βιτσιλάκη - Σορωνιάτη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Σ. Καφούση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Μ. Κόζα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Χ. Κόζα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Σ. Κοκκαλίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Μ. Κόνσολας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Α. Κώστας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Σ. Ορφανός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Χ. Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Α. Σοφός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Σ. Στέφος, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 
Κ. Τσολακίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Β. Χομπάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Σ.Ι. 
 
Πρόεδρος: Τάκης Παπαϊωάννου 
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης 
Γενικός Γραμματέας: Πέτρος Δελλαπόρτας 
Ταμίας: Βασίλειος Χομπάς 
Ειδικός Γραμματέας: Σίμος Μεϊντάνης 
Έφορος Βιβλιοθήκης: Θεόδωρος Χατζηπαντελής 
Μέλος: Στρατής Κουνιάς 
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.39-48 

 

ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ “ΤΙΜΩΡΙΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

 
Αντώνης Αβραμίδης και Γιώργος Ζιούτας 
Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 

aavram@gen.auth.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην ανθεκτική παλινδρόμηση, συχνά χρειάζεται να αποφανθούμε πόσες είναι οι ασυνήθιστες 
παρατηρήσεις (outliers) στα δεδομένα και ποιες από αυτές πρέπει να απομακρυνθούν με 
σκοπό την εύρεση της καλύτερης γραμμής παλινδρόμησης στις υπόλοιπες παρατηρήσεις. Μία 
βασική μέθοδος είναι η LTS (least trimmed squares), η οποία αναφέρεται στην προσαρμογή 
της γραμμής στην πλειοψηφία των δεδομένων (~51%) αναγνωρίζοντας ως ακραίες 
παρατηρήσεις τα υπόλοιπα σημεία (~49%) που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στην 
προσαρμογή της ευθείας. Στην προτεινόμενη μέθοδο, εισάγουμε κόστος τιμωρίας για την 
απόρριψη κάθε ακραίας παρατήρησης (outlier), επομένως, η καλύτερη προσαρμογή της 
γραμμής στην πλειοψηφία των δεδομένων επιτυγχάνεται απομακρύνοντας μόνο τις 
παρατηρήσεις που επιδρούν κακώς στην παλινδρόμηση. Η προτεινόμενη ανθεκτική 
εκτιμήτρια παλινδρόμησης προκύπτει λύνοντας ένα κυρτό μικτό ακέραιο τετραγωνικό 
πρόβλημα και για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητάς της με άλλες 
ανθεκτικές εκτιμήτριες, διεξάγουμε μελέτη προσομοίωσης (Monte Carlo Simulation) με 
κατάλληλα αριθμητικά δεδομένα. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έστω το γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης 
uy += βxT ,                                                    (1.1) 

όπου y η εξαρτημένη μεταβλητή, x το px1 διάνυσμα των ανεξάρτητων μεταβλητών, β 
το px1 διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων και u το διάνυσμα των τυχαίων 
σφαλμάτων με μέση τιμή μηδέν και διακύμανση σ 2 . Παρατηρούμε ένα τυχαίο 
δείγμα (x1, y1),...,(xn, yn) και επιθυμούμε να βρούμε μία ανθεκτική εκτιμήτρια 
εννοώντας ότι η επίδραση κάθε παρατήρησης (xi, yi) στη δειγματική εκτιμήτρια 
περιορίζεται. Όπως είναι γνωστό, η εκτιμήτρια ελαχίστων τετραγώνων του β δεν 
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της ανθεκτικότητας. 

Οι γενικευμένες M εκτιμήτριες (GM estimators), όπως οι προτάσεις των Mallows 
(1975), Hampel (1978), Krasker and Welsch (1982) και άλλες ανθεκτικές εκτιμήτριες 
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σχεδιάστηκαν με σκοπό να προστατέψουν την εκτιμήτρια από τις ακραίες 
παρατηρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, έχουν συναρτήσεις επίδρασης περιορισμένες τόσο 
στα x όσο και στα y. Ατυχώς, αυτές οι περιορισμένης επίδρασης εκτιμήτριες έχουν 
χαμηλά σημεία κατάρρευσης. 

Έχουν προταθεί αρκετές εκτιμήτριες υψηλού σημείου κατάρρευσης, γνωστές ως 
HBP (high breakdown point), οι οποίες επιτυγχάνουν σημεία κατάρρευσης κοντά στο 
50%. Ανάμεσα σε αυτές είναι η ελάχιστη διάμεσος τετραγώνων (least median of 
squares estimator LMS) του Rousseeuw (1984) και η least trimmed squares (LTS) 
του Rousseeuw (1984), Rousseeuw and Leroy (1987). Η LTS μπορεί να θεωρηθεί ως 
μία εναλλακτική ανθεκτική μέθοδος παλινδρόμησης των GM-μεθόδων, η οποία 
ορίζει μια εκτιμήτρια των παραμέτρων (α, β), ελαχιστοποιώντας το άθροισμα 
τετραγώνων των υπολοίπων στο υποσύνολο των [(n+p+1)/2] καλύτερων σημείων. 

Κάποιες καλύτερες προτάσεις εκτιμητριών επιτυγχάνουν υψηλά σημεία 
κατάρρευσης και ταυτόχρονα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των HBP 
εκτιμητριών. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι S εκτιμήτριες των Rousseeuw and Yohai 
(1984), οι MM εκτιμήτριες του Yohai (1987) και Yohai and Zamar (1988), οι οποίες 
συνδυάζουν καλή ασυμπτωτική αποτελεσματικότητα στο κανονικό γραμμικό 
μοντέλο με HBP. Οι εκτιμήτριες αυτές επιτυγχάνουν καλές ασυμπτωτικές ιδιότητες, 
μπορεί όμως να έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα σε πεπερασμένα δείγματα εάν το 
δείγμα περιέχει σημεία υψηλής επίδρασης (high leverage points).  

Με σκοπό να επιτευχθούν ταυτόχρονα εκτιμήτριες παλινδρόμησης περιορισμένης 
επίδρασης, υψηλού σημείου κατάρρευσης και αποτελεσματικότητας, οι Coakley and 
Hettmansperger (1993), Simpson, Ruppert and Carroll (1992) πρότειναν την 
εκτιμήτρια ενός βήματος S1S, ξεκινώντας με αρχικές εκτιμήτριες υψηλού σημείου 
κατάρρευσης και χρησιμοποιώντας το σχήμα του Schweppe με συντελεστές 
βαρύτητας του Mallows. Οι εκτιμήτριες αυτές βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα. 
Όμως, η απόδοσή τους στην πράξη εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από τις αρχικές 
τιμές του LTS.  

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προτείνει μια νέα ανθεκτική προσέγγιση η 
οποία βασίζεται μόνο σε ανθεκτική εκτιμήτρια κλίμακας καταλοίπων (παρέχεται από 
την LTS μέθοδο) και σε ανθεκτικά βάρη σχεδιασμού. Για την κατασκευή της νέας 
εκτιμήτριας παλινδρόμησης NQMIP, η οποία συνδυάζει υψηλό σημείο κατάρρευσης 
με καλή αποτελεσματικότητα, προτείνουμε νέα αντικειμενική συνάρτηση (loss 
function), η οποία αποτελείται από το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων 
και του κόστους τιμωρίας για την απομάκρυνση των ακραίων παρατηρήσεων. Στην 
ουσία, το πέναλτυ κόστος είναι μια συνάρτηση της ανθεκτικής κλίμακας σ και των 
καταλοίπων των δεδομένων.  

Η αντικειμενική συνάρτηση της νέας εκτιμήτριας παρουσιάζεται στη 2η ενότητα. 
Η ελαχιστοποίηση της προτεινόμενης αντικειμενικής συνάρτησης φορμάρεται ως 
μικτό ακέραιο τετραγωνικό πρόβλημα προγραμματισμού στην 3η ενότητα. Τα 
αποτελέσματα της ΝQMIP εκτιμήτριας παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας 
προσομοιώσεις Monte-Carlo στην 4η ενότητα. Τέλος, συμπεράσματα, μελλοντική 
έρευνα και κάποια υπολογιστικά θέματα αναφέρονται στην 5η ενότητα.  
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2. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΑ 
2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Θεωρούμε την εκτιμήτρια η οποία ορίζεται ως η λύση στο πρόβλημα 

∑
=

σρ
β

n

1i
(ίησηελαχιστοπο )u ici

                                        (2.1) 

όπου σρ
ic  είναι η αντικειμενική συνάρτηση η οποία ορίζεται ως 
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όπου σ είναι κάποια ανθεκτική εκτιμήτρια κλίμακας των καταλοίπων u, ci τα σημεία 
αποκοπής για ακραίες παρατηρήσεις τα οποία εξαρτώνται από τα σημεία σχεδιασμού, 

))(( ii xwcc ⋅= , w(xi) είναι τα βάρη σχεδιασμού και c η γνωστή παράμετρος 
αποκοπής. Η επιλογή της παραμέτρου c ρυθμίζει την ανθεκτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της εκτιμήτριας. 

Η προτεινόμενη αντικειμενική συνάρτηση όπως φαίνεται στην (2.2) είναι απλή. 
Για μεγάλα κατάλοιπα ui ( σii cu ≥ ) το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων 
είναι λιγότερο απότομα αυξανόμενο, αφού το μεγάλο τετραγωνικό κατάλοιπο 
ελαττώνεται στην τιμή 2)( σic , η οποία εξαρτάται μόνο από τα σημεία σχεδιασμού και 
την αρχική εκτιμήτρια κλίμακας σ. Η τιμή αυτή, 2)( σic , ερμηνεύεται ως το κόστος 
τιμωρίας για την απομάκρυνση μιας ακραίας παρατήρησης.  

Μια βέλτιστη εφικτή λύση του προβλήματος (2.1) επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας μαθηματικό προγραμματισμό. Το πρόβλημα (2.1) φορμάρεται ως 
ένα κυρτό μικτό ακέραιο τετραγωνικό πρόβλημα προγραμματισμού. Η τεχνική αυτή 
αναπτύσσεται στην 3η ενότητα.  

 
2.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Αν και στην παρούσα εργασία το θεωρητικό υπόβαθρο για τις ιδιότητες της 
προτεινόμενης εκτιμήτριας δεν αναπτύσσεται ικανοποιητικά, κάποιες καλές ιδιότητές 
της βασίζονται σε λογικές εξηγήσεις οι οποίες προέρχονται από το πρόβλημα 
ελαχιστοποίησης (2.1) και την εξίσωση (2.2). 
Συνέπεια (Consistency): Η εκτιμήτρια ορίζεται από τη λύση του προβλήματος 
ελαχιστοποίησης (2.1). Το πρόβλημα αυτό είναι ισοδύναμο με την απόφαση πόσες 
και ποιες από τις ακραίες παρατηρήσεις πρέπει να απομακρυνθούν ώστε να προκύψει 
το ελάχιστο άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων και του κόστους τιμωρίας. Μετά 
την απομάκρυνση των ακραίων παρατηρήσεων, η Εκτιμήτρια Ελαχίστων 
Τετραγώνων (OLS estimator) μπορεί να εφαρμοστεί στα καθαρά δεδομένα. 
Ανθεκτικότητα (Robustness): Στο πρόβλημα ελαχιστοποίησης (2.1), το κόστος 
τιμωρίας 2)( σic  για την απομάκρυνση μιας ακραίας παρατήρησης εξαρτάται από τον 
πίνακα σχεδιασμού και την κλίμακα των καταλοίπων. Στα σημεία υψηλής επίδρασης 
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το κόστος τιμωρίας μειώνεται επειδή τα βάρη w(xi) γενικά μικραίνουν στα σημεία 
μοχλούς. Επομένως, τα σημεία υψηλής επίδρασης τείνουν να απομακρυνθούν εκτός 
αν τα κατάλοιπά τους είναι μικρά. Επιπλέον, για παρατηρήσεις που είναι y-outliers, 
μια απομάκρυνση πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που σii cu ≥ . 
Αποτελεσματικότητα (Efficiency): Η προτεινόμενη ανθεκτική διαδικασία 
απορρίπτει μόνο τις καταστροφικές παρατηρήσεις, αφού υπάρχει κόστος τιμωρίας 

2)( σic  για κάθε απομάκρυνση, όπως φαίνεται στην (2.2). Γενικά, μία παρατήρηση 
απομακρύνεται αν το τελικό κατάλοιπο ui είναι μεγάλο ( σii cu ≥ ). Τελικά, η 
καλύτερη προσαρμογή μοντέλου αποκτάται στα καθαρά δεδομένα. 
Υψηλό Σημείο Κατάρρευσης (High Break Down-Point): Η προτεινόμενη εκτιμήτρια 
βασίζεται σε εκτιμήτρια των καταλοίπων σ υψηλού σημείου κατάρρευσης όπως 
προκύπτει από τον LTS και σε ανθεκτική εκτίμηση των βαρών w(xi), τα οποία 
εξαρτώνται μόνο από τα σημεία σχεδιασμού. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η προτεινόμενη εκτιμήτρια κληρονομεί υψηλό σημείο 
κατάρρευσης όπως παρουσιάζεται μέσω προσομοιώσεων Monte Carlo στην 4η 
ενότητα. 

 
3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
3.1 Η ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΑ LTS  

Αφού θεωρούμε  ότι η προτεινόμενη εκτιμήτρια είναι μία βελτίωση της LTS, 
δίνουμε τον ορισμό της εκτιμήτριας LTS και αναπτύσσουμε μία μαθηματική φόρμα 
για την επίλυσή της. Στη συνέχεια (επόμενη παράγραφο) τροποποιούμε την φόρμα 
για να επιτύχουμε την προτεινόμενη μέθοδο «τιμωρίας» 

Η εκτιμήτρια LTS (Least Trimmed Squares) η οποία προτάθηκε από τον 
Rousseeuw (1984) ορίζεται σαν το p-διάνυσμα  

β)β
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τετράγωνα των καταλοίπων και h είναι η παράμετρος που ρυθμίζει το σημείο 
κατάρρευσης και για το υψηλότερο σημείο κατάρρευσης έχει την τιμή h=(n+p+1)/2. 

Για την επίλυση του προβλήματος (3.1) αναπτύσσουμε την  παρακάτω φόρμουλα 
μικτού ακέραιου τετραγωνικού προγραμματισμού: 
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σύμφωνα με τους περιορισμούς: 
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όπου iε  παριστάνει το μέγεθος προσέλκυσης των yi που απαιτείται για να 
μηδενισθούν τα μεγάλα κατάλοιπα ui  Στην φόρμα αυτή οι μεταβλητές απόφασης 
είναι όλες θετικές και είναι οι άγνωστοι συντελεστές παλινδρόμησης β1

T=(β11,...β1p), 
β2

T=(β21,...,β2p), β=β1- β2, τα κατάλοιπα iu  και οι αποστάσεις προσέλκυσης 
iε . 

Οι πρώτοι δύο περιορισμοί περιγράφουν γεωμετρικά την παλινδρόμηση για την  
περίπτωση των θετικών ή αρνητικών καταλοίπων αφού τα iu είναι μόνο θετικά. 
Ακόμη, δi είναι μια δυαδική μεταβλητή λήψης αποφάσεων, τέτοια ώστε: Για δi=1,ο 
τρίτος περιορισμός επιτρέπει την απόσταση προσέλκυσης εi να πάρει οποιοδήποτε 
άνω όριο K στο μέγιστο απόλυτο κατάλοιπο όπου ή yi προσελκύεται προς την 
εκτιμώμενο πολυεπίπεδο της παλινδρόμησης έτσι ώστε να μειωθεί το κατάλοιπο στο 
μηδέν, iu =0. Για δi=0, ο τρίτος περιορισμός θέτει την απόσταση προσέλκυσης εi στο 
μηδέν, οπότε, η τιμή yi δεν προσελκύεται προς την εκτιμώμενη γραμμή. 

Στον τέταρτο περιορισμό υποδεικνύεται ότι ο αριθμός των διαγραφόμενων 
σημείων είναι (n-(n+p+1)/2), ο οποίος είναι ο μέγιστος αριθμός των σημείων που 
απορρίπτονται στην εκτιμήτρια LTS. 

Το πρόβλημα (3.1) έχει κυρτή αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί 
σχηματίζουν κυρτό σύνολο Arthanari and Dodge (1993), γι’ αυτό η μέθοδος simplex 
ψάχνοντας την λύση σταματά στο σημείο ),,,( 21 εuββ , το οποίο είναι και η 
μοναδική ολική βέλτιστη λύση. 
 
3.2 Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΑ NQMIP 

Με σκοπό την απομάκρυνση μόνο των καταστροφικών ακραίων παρατηρήσεων, οι 
Zioutas and Avramidis (2005) πρότειναν κόστος τιμωρίας για κάθε απομάκρυνση 
μιας ακραίας παρατήρησης (outlier). Έτσι το πρόβλημα ελαχιστοποίησης (3.2) 
διαμορφώθηκε στην ακόλουθη φόρμουλα : 
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σύμφωνα με τους περιορισμούς: 
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Για δi=1, ο τρίτος περιορισμός επιτρέπει την απόσταση προσέλκυσης εi να πάρει 
οποιαδήποτε τιμή έτσι ώστε να μειωθεί το κατάλοιπο στο μηδέν, iu =0, η 
αντικειμενική συνάρτηση όμως αυξάνει κατά ένα σταθερό κόστος τιμωρίας 2)( σic . 
Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι το σημείο ),( iyix  δεν επηρεάζει πλέον την 
εκτιμήτρια παλινδρόμησης. Η εκτιμήτρια που προκύπτει από την λύση του 
προβλήματος (3.3) συμβολίζεται με QMIP. 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε ένα καλύτερο κόστος τιμωρίας έτσι ώστε να 
μην απορρίπτονται από το δείγμα σημεία τα οποία είναι καλοί μοχλοί (good leverage 
points) και συμβάλουν στην ακρίβεια της εκτιμήτριας. Το κόστος τιμωρίας πρέπει να 
είναι τέτοιο ώστε να απορρίπτονται σημεία των οποίων τα τελικά κατάλοιπα είναι 
μεγαλύτερα από τρεις φορές το τυποποιημένο σφάλμα σii hu −> 13 , όπου hi 
είναι το i διαγώνιο στοιχείο του πίνακα Η (Hat) και η τιμή του δηλώνει αν ένα σημείο 
είναι μοχλός (leverage). 

Ατυχώς όμως, όταν υπάρχει μία ομάδα από  μοχλούς (leverage points) στα 
δεδομένα, συμβαίνει το φαινόμενο της επικάλυψης και το hi αποτυγχάνει να 
υποδείξει όλα τα σημεία που είναι πράγματι μοχλοί. Για να αποφευχθούν τέτοιες 
συνέπειες στην  παραπάνω εκτιμήτρια  QMIP, το κόστος τιμωρίας για παρατηρήσεις 
με μεγάλη επίδραση (high leverage points) ελαφρύνεται χρησιμοποιώντας τα βάρη 
w(xi), όπως υπέδειξε ο Hampel (1978) για τον εκτιμητή Mallows, προκειμένου να 
περιορίσει την επίδραση των μοχλών σε μία παλινδρόμηση.  

Μέχρι τώρα υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για την ελάφρυνση των δυνατών 
μοχλών σε μία παλινδρόμηση. Στη νέα προτεινόμενη μέθοδο τιμωρίας τίθεται 
κατώτερο φράγμα στο κόστος απόρριψης μιας παρατήρησης, έτσι ώστε να παραμένει 
στο δείγμα  όταν το τελικό της κατάλοιπο είναι μικρό, μικρότερο του 1,5σ. Τελικά, 
ένα κόστος τιμωρίας που επιτρέπει ευκολότερα την απόρριψη των σημείων που είναι 
κακοί μοχλοί (bad leverage) στην παλινδρόμηση αλλά διατηρεί τους καλούς μοχλούς 
(good leverage) στο δείγμα είναι το ακόλουθο ])3(,)5.1max[()( 222 σσσ ii wc = . Τη νέα 
εκτιμήτρια συμβολίζουμε με NQMIP.  

 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MONTE CARLO 

Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της ανθεκτικής μας εκτιμήτριας, 
διεξάγουμε μελέτη προσομοίωσης συγκρίνοντάς την με άλλες γνωστές ανθεκτικές 
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εκτιμήτριες. Για τη διεξαγωγή ενός πειράματος προχωρούμε ως εξής. Δίνονται οι 
κατανομές των ανεξάρτητων μεταβλητών και οι τιμές των παραμέτρων. Σφάλματα 
παράγονται σύμφωνα με μια κατανομή των σφαλμάτων και παρατηρήσεις, 
yi,προκύπτουν ακολουθώντας το μοντέλο παλινδρόμησης  

ii22i110i uxx +β+β+β=y .   
Θεωρούμε πως το δείγμα μπορεί να περιέχει τρεις τύπους ακραίων τιμών, “bad” 

leverage points (κακός μοχλός), “good” leverage points (καλός μοχλός) και y-
outliers.  

Επιλέγουμε δείγματα μεγέθους n=50 και βαθμό του μοντέλου παλινδρόμησης p=2 
με συντελεστές β1=1.20, β2=-0.80 και σταθερό όρο β0=0.0, ενώ προτιμούμε την 
κατανομή Gauss ως την κατανομή των σφαλμάτων, u ~ N(0, σ=16).  
   Θεωρούμε πέντε διαφορετικούς τύπους ανθεκτικών εκτιμητριών: την LTS, την 
MM, την S1S, την QMIP και τη νέα προτεινόμενη εκτιμήτρια NQMIP (New QMIP). 

Οι υπολογισμοί των ανθεκτικών εκτιμητριών προέκυψαν από τη χρήση του 
στατιστικού πακέτου S-plus, έναν κώδικα του MINITAB των Coakley και 
Hettmansperger (1993) και τον επιλυτή FortMP/QMIP-Fortran Code. 

Για να πετύχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα στη Monte Carlo προσομοίωση, 
συνήθως απαιτείται ένας μεγάλος αριθμός επαναλήψεων, π.χ. 1000, Hawkins and 
Olive (1999). Παρόλα αυτά, για τις προτεινόμενες εκτιμήτριες QMIP και NQMIP, οι 
100 επαναλήψεις ήταν αρκετές για να επιτύχουμε ακρίβεια μικρότερη από 10%, 
δηλαδή %10/)ˆ( <ββ−β , με επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 90%. 

Η απόδοση των ανθεκτικών εκτιμητριών μετρήθηκε από τις εκτιμήσεις της 

προσομοίωσης σύμφωνα με τα κριτήρια: μέση εκτίμηση του i

∧

β , διακύμανση του i

∧

β , 

νόρμα μεροληψίας του 
∧

β , μέσο τετραγωνικό σφάλμα προσαρμογής. 
Όλα τα παρακάτω συμπεράσματα προέκυψαν μετά από προσεκτική εξέταση 

καθεμιάς από τις εκτιμήτριες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 Αρ. των  “bad” leverage points 6, “good” leverage points 4, y-outliers 6,  

παράμετροι παλινδρόμησης:  β0 = 0.00,  β1 = 1.20,  β2 = -0.80  

εκτιμήτριες 
εκτίμηση 

του ˆ
0β  

εκτίμηση 

του ˆ
1β  

εκτίμηση 

του ˆ
2β  

διακύμ. 

 του ˆ
0β  

διακύμ. 

 του ˆ
1β  

διακύμ. 
 του 

ˆ
2β  

νόρμα 
μερολ. 
του 
β̂  

μέσο 
τετραγ. 
σφάλμα 
προσαρ. 

μέσος 
χρόνος 
υπολογ. 

LTS -0.671 1.008 -0.677 98.547 0.309 0.059 7.775 353 <1 sec 
MM  1.817 0.980 -0.750 71.265 0.253 0.014 5.974 314 <1 sec 
QMIP -0.352 1.177 -0.784 22.702 0.059 0.005 4.071 284 10 sec 
S1S 8.541 0.962 -0.940 145.800 0.240 0.010 9.544 344 <1 sec 
NQMIP -0.272 1.158 -0.800 14.772 0.003 0.005 3.107 272 10 sec 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Αρ. των  “bad” leverage points 6,  “good” leverage points 0,  
παράμετροι παλινδρόμησης: β0 = 0.00,  β1 = 1.20,  β2 = -0.80  

εκτιμήτριες 
εκτίμηση 

του ˆ
0β  

εκτίμηση 

του ˆ
1β  

εκτίμηση 

του ˆ
2β  

διακύμ. 
 του 

ˆ
0β  

διακύμ. 

 του ˆ
1β  

διακύμ. 
 του 

ˆ
2β  

νόρμα 
μερολ. 
του 
β̂  

μέσο 
τετραγ. 
σφάλμα 
προσαρ. 

μέσος 
χρόνος 
υπολογ. 

LTS 4.946 0.874 -0.767 229.271 0.345 0.075 11.445 378 <1 sec 
MM 1.041 1.035 -0.740 48.430 0.131 0.028 5.474 298 <1 sec 
QMIP 1.034 1.099 -0.761 27.156 0.064 0.022 4.183 283 10 sec 
S1S 3.057 0.805 -0.822 102.853 0.261 0.044 6.987 327 <1 sec 
NQMIP 0.906 1.102 -0.761 22.559 0.028 0.022 4.127 282 10 sec 

Στους Πίνακες 1-3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τις 
πέντε εκτιμήτριες όσον αφορά τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Και στις 
τρεις περιπτώσεις, είναι φανερό ότι η νέα εκτιμήτρια NQMIP πλεονεκτεί έναντι των 
άλλων ως προς το μέσο τετραγωνικό σφάλμα προσαρμογής, το οποίο είναι και το 
βασικό από τα παραπάνω κριτήρια ως προς την αποτελεσματικότητα των 
εκτιμητριών. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα προσαρμογής, 
δοθέντων των αληθινών τιμών των συντελεστών της παλινδρόμησης (β0 = 0.00, β1 = 
1.20, β2 = -0.80), είναι 256, οπότε με τη νέα προσέγγιση NQMIP υπάρχει σημαντική 
βελτίωση της τάξης του 20%. Ακολουθεί η προηγούμενη προσέγγιση QMIP, εκτός 
της περίπτωσης μολύνσεως των δεδομένων μόνο με “good” leverage points του 
Πίνακα 3, στην οποία η εκτιμήτρια ΜΜ υπερισχύει έναντι των υπολοίπων τριών 
εκτιμητριών.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3   

Αρ. των  “bad” leverage points 0,  “good” leverage points 6,  
παράμετροι παλινδρόμησης: β0 = 0.00,  β1 = 1.20,  β2 = -0.80  

εκτιμήτριες 
εκτίμηση 

του ˆ
0β  

εκτίμηση 

του ˆ
1β  

εκτίμηση 

του ˆ
2β  

διακύμ. 
 του 

ˆ
0β  

διακύμ. 
 του 

ˆ
1β  

διακύμ. 
 του 

ˆ
2β  

νόρμα 
μερολ. 
του 
β̂  

μέσο 
τετραγ. 
σφάλμα 
προσαρ. 

μέσος 
χρόνος 
υπολογ. 

LTS 0.531 1.170 -0.771 76.880 0.029 0.019 7.551 308 <1 sec 
MM -1.160 1.204 -0.754 18.004 0.004 0.013 3.027 266 <1 sec 
QMIP -2.760 1.242 -0.727 15.790 0.002 0.010 3.696 269 10 sec 
S1S -2.259 1.202 -0.909 22.855 0.010 0.017 3.661 268 <1 sec 
NQMIP -1.166 1.214 -0.751 14.897 0.001 0.007 2.879 263 10 sec 

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, οι εκτιμήτριες MM και S1S βελτιώνουν την 
εκτιμήτρια LTS, όπως αναμενόταν. Η νέα εκτιμήτρια δίνει επιπλέον τις πιο κοντινές 
μέσες εκτιμήσεις στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων όπως επίσης έχει και τις 
μικρότερες διακυμάνσεις και στις τρεις εκτιμώμενες παραμέτρους. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 Αρ. των  “bad” leverage points 6, “good” leverage points 4, y-outliers 6,  
παράμετροι παλινδρόμησης:  β0 = 0.00,  β1 = 1.20,  β2 = -0.80  

Εκτιμήτριες Αριθμός απόρριψης 
“good” leverage points 

QMIP 113 
NQMIP 28 
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Ο Πίνακας 4 δίνει τον αριθμό των “good” leverage points που απορρίφθηκαν με 
την προηγούμενη και τη νέα προσέγγιση QMIP στις 100 επαναλήψεις, στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης μόλυνσης που πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα (32%). 
Η μείωση του αριθμού των σημείων από 113 σε 28 (επί συνόλου 400) δείχνει το 
μέγεθος της βελτίωσης της εκτιμήτριας, καθώς τα σημεία αυτά συμβάλλουν στην 
αποτελεσματικότητα της εκτιμήτριας. 

 
5. ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η προτεινόμενη εκτιμήτρια NQMIP περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των 
απορριπτόμενων “good” leverage σημείων, για αυτό και παρουσιάζει αξιόλογη 
αποτελεσματικότητα.   

Βασιζόμενοι  στα παραπάνω κριτήρια και αποτελέσματα, συμπεραίνουμε πως η 
νέα ΝQMIP εκτιμήτρια συμπεριφέρεται καλά και είναι αποδοτική σε όλα τα είδη 
ακραίων παρατηρήσεων,  και υπάρχει όφελος από την προτεινόμενη προσέγγιση 
στην ανθεκτική παλινδρόμηση έναντι των γνωστών μεθόδων. Παρόλα αυτά, ο μέσος 
χρόνος υπολογισμού της επίλυσης του προβλήματος ΝQMIP ενός δείγματος 
μεγέθους n=50 πλησιάζει τα 10 δευτερόλεπτα. Είναι πλέον αποδεκτό ότι στα 
δείγματα μικρού ή μεσαίου μεγέθους, το όφελος από τη χρήση της προτεινόμενης 
εκτιμήτριας υπερκαλύπτουν τον επιπρόσθετο χρόνο υπολογισμού. 

Η μέθοδος του μικτού ακέραιου τετραγωνικού προγραμματισμού προσφέρει μια 
συστηματική προσέγγιση στη βελτίωση της συμπεριφοράς μικρού ή μεσαίου 
μεγέθους δειγμάτων στην ανθεκτική παλινδρόμηση. Αφού ο αριθμός των ακραίων 
παρατηρήσεων σε ένα δείγμα είναι άγνωστος, προτείνουμε τη χρήση της εκτιμήτριας 
ΝQMIP, η οποία παρέχει την ικανότητα διαχωρισμού των “bad” και “good” leverage 
σημείων, σημαντικό γεγονός στην ανθεκτική παλινδρόμηση. 
 

ABSTRACT 
In robust regression we often have to decide how many are the unusual observations, which 
should be removed from the sample in order to obtain better fitting for the rest of the 
observations. Generally, we use the basic principle of LTS, which is to fit the majority of the 
data, identifying as outliers those points that cause the biggest damage to the robust fit. 
However, in the LTS regression method the choice of default values for high break down-
point affects seriously the efficiency of the estimator. In the proposed approach we introduce 
penalty cost for discarding an outlier, consequently, the best fit for the majority of the data is 
obtained by discarding only catastrophic observations. The robust estimation is obtained by 
solving a convex quadratic mixed integer programming problem. Finally, we conduct a 
simulation study to compare other robust estimators with our approach in terms of their 
efficiency and robustness. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα σχέδια των νέων του νησιού της 
Ρόδου, που φοιτούσαν στην τελευταία τάξη Λυκείου το 2005, μετά την αποφοίτησή τους από 
τη Β/θμια Εκπαίδευση. Οι απαντήσεις των νέων αυτών κινήθηκαν σε τρεις άξονες: αν 
προτίθενται να σπουδάσουν, αν προτίθενται να εργαστούν και αν εκφράζουν την επιθυμία να 
παραμείνουν ή να φύγουν από το νησί. Οι απαντήσεις και οι αιτιολογήσεις τους, σε 
συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά τους, οδηγούν, με βοήθεια μεθόδων της Ανάλυσης 
Δεδομένων, σε μια ταξινόμηση των νέων και τη δημιουργία ομάδων, μεγαλύτερων ή 
μικρότερων, με κοινά χαρακτηριστικά.  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαφοροποίηση της στάσης τελειοφοίτων μαθητών Λυκείου ενός νησιού, όπως 
η Ρόδος, όταν διατυπώνουν τα σχέδιά τους για τη ζωή μετά την αποφοίτηση υπήρξε  
αντικείμενο μιας εμπειρικής έρευνας  στις αρχές του 2005. Στην έρευνα αυτή, που 
διεξήχθη με ερωτηματολόγιο, ανταποκρίθηκε η ολότητα σχεδόν των μαθητών του 
νησιού της Γ’ Λυκείου. 1531 μαθητές και μαθήτριες απάντησαν σε μια σειρά 
ερωτήσεων που αφορούσαν στις σπουδές τους, στην οικογενειακή τους κατάσταση, 
στο αν μετά το σχολείο σκέπτονται να εργαστούν, αν σκέπτονται να σπουδάσουν και 
αν σκοπεύουν να μείνουν στον τόπο τους ή να μετακινηθούν από το νησί τους, 
προβάλλοντας παράλληλα τους λόγους για τις κατ΄ αρχήν αυτές επιλογές τους. Η 
ποικιλία των απόψεων ενισχύεται από το γεγονός ότι ένα τρίτο των μαθητών 
φοιτούσε, στη διάρκεια της έρευνας, στο Τεχνικό Λύκειο και λίγο λιγότερο από ένα 
δέκατο στο Νυχτερινό Λύκειο και επομένως ένα πέμπτο των τελειοφοίτων είχε 
ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και από το ότι περισσότεροι από τρεις στους δέκα 
μαθητές που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δεν φοιτούσαν στην πόλη της Ρόδου. 

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω λόγοι, μαζί με το φύλο, την κοινωνικοοικονομική  
και την οικογενειακή κατάσταση συντείνουν στο να διαγραφεί ένα φάσμα 
τυπολογιών μαθητών, που μια αντιπροσωπευτική έρευνα είναι σε θέση να αναδείξει. 
Ένας πιθανός επιπλέον παράγοντας που δίνει το στίγμα του σε, ορισμένες 
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τουλάχιστον, απαντήσεις των τελειοφοίτων Λυκείου είναι ότι αυτοί έχουν γεννηθεί 
και ζήσει, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, σ’ ένα νησί του Αιγαίου Πελάγους, τέταρτο 
σε έκταση μεταξύ των ελληνικών νησιών και με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 
κατοίκων. 

 
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας αρχίζει με την παράθεση ορισμένων 
στοιχείων των μαθητών του δείγματος.  

Στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται ο τόπος φοίτησης των μαθητών. Οι μαθητές στην 
πρωτεύουσα του νησιού είναι υπερδιπλάσιοι από τους υπόλοιπους. 

Πίνακας 1. Κατανομή των μαθητών ως προς την πόλη φοίτησης 

 Ν % 
Ρόδος 1048 68,45 
Άλλες 
πόλεις 483 31,55 

Σύνολο 1531 100,00
Ο επόμενος πίνακας πληροφορεί ότι στην τρίτη τάξη Λυκείου, όσο τουλάχιστο 

αφορά στο δείγμα, οι μαθητές του Ενιαίου Λυκείου είναι λίγο περισσότεροι από τους 
μισούς. 

Πίνακας 2. Κατανομή των μαθητών ως προς το είδος Λυκείου 

 Ν % 
Ενιαίο Λύκειο 816 53,30 

Τ.Ε.Ε. 524 34,23 
Μουσικό Λύκειο 39 2,55 

Νυχτερινό 
Λύκειο 128 8,36 

Δεν απάντησαν 24 1,57 
Σύνολο 1531 100,00

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 ο αριθμός των μαθητών ήταν λίγο μεγαλύτερος από 
τον αντίστοιχο των κοριτσιών. 

Πίνακας 3. Κατανομή των μαθητών ως προς το φύλο 

 Ν % 
Αγόρι 759 49,58 

Κορίτσι 749 48,92 
Δεν 

απάντησαν 23 1,50 

Σύνολο 1531 100,00
 Η ηλικία των μαθητών της έρευνας φαίνεται στον επόμενο πίνακα: 
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Πίνακας 4: Κατανομή των μαθητών ως προς την ηλικία. 

 Ν % 
17-18 1117 72,96 
18-19 161 10,52 
19-24 149 9,73 

>24 100 6,53 
Δεν 

απάντησαν 4 0,26 

Σύνολο 1531 100,00
Βλέπουμε ότι ένα σημαντικό μέρος των μαθητών φοιτά στην τελευταία τάξη 

Λυκείου σε ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών. Εξετάζοντας τώρα τις απαντήσεις που 
δόθηκαν στο κυρίως θέμα τις έρευνας διαπιστώνουμε ότι οι μισοί περίπου μαθητές, 
απ’ όσους απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις, δηλώνουν ότι σκέπτονται να εργαστούν 
παράλληλα με τις σπουδές τους. Αυτό συμβαδίζει με το σημαντικό αριθμό των 
μαθητών των Τ.Ε.Ε. και του Νυχτερινού Λυκείου. Ακολουθεί, σε ποσοστό, η δήλωση 
των μαθητών ότι επιθυμούν να σπουδάσουν, ενώ 12,76% προτίθεται να εργαστεί.    

Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή των προθέσεων των μαθητών  
μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο. 

 % 
Μόνο σπουδές 36,20 
Μόνο εργασία 12,76 

Εργασία και σπουδές 49,61 
Κανένα από τα δύο 1,43 

Σύνολο 100,00
 
Από τους μαθητές που δηλώνουν απαντώντας σε ξεχωριστές ερωτήσεις,  ότι 

θέλουν μετά το Λύκειο να μείνουν στον τόπο τους, 54,28% προβάλλουν το λόγο ότι 
θέλουν να μείνουν κοντά στους δικούς τους, 37,87% ότι θέλουν να μείνουν κοντά 
στους φίλους τους, 23,80% προβάλλουν οικονομικούς λόγους και 5,33% δηλώνουν 
ότι φοβούνται τη μοναξιά. 

Από τους μαθητές που δηλώνουν απαντώντας σε ξεχωριστές ερωτήσεις, ότι μετά 
το Λύκειο θα ήθελαν να πάνε σε άλλο μέρος, 47,42% προβάλλουν το λόγο ότι θα 
ήθελαν να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, 70,99% ότι θα ήθελαν να αποκτήσουν 
άλλες εμπειρίες και 4,45% επειδή θα ήθελαν να είναι ανεξάρτητοι. 

Πέρα όμως από τις απλές απαντήσεις στις ερωτήσεις, ενδιαφέρον είναι να  
διερευνηθεί πώς το δείγμα των 1531 μαθητών διαφοροποιείται από το σύνολο των 
απαντήσεων και πώς κατά το πλείστον κοινές απαντήσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε 
συγκρότηση ομάδων μαθητών. Για το σκοπό αυτό αναλύσαμε το κωδικοποιημένο 
σώμα του ερωτηματολογίου με δύο μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων, την 
Παραγοντική Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών και την Ιεραρχική Ταξινόμηση, με 
τη βοήθεια του λογισμικού SPAD 4.5. 
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Η Παραγοντική Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών παρέχει τα κριτήρια 
διαφοροποίησης του σώματος των μαθητών. To πρώτο κριτήριο διαφοροποίησης (ο 
πρώτος παραγοντικός άξονας, με λ1=0,1401 και τ1=5,34%) αποτυπώνει κυρίως την 
αντίθεση δύο κατηγοριών μαθητών: Αφενός μαθητών Ενιαίου Λυκείου, 17-18 ετών 
που επιθυμούν να σπουδάσουν, έχουν γονείς αποφοίτους ΑΕΙ και φοιτούν κυρίως σε 
λύκεια μικρότερων πόλεων της Ρόδου. Αυτοί θα επιθυμούσαν μετά το Λύκειο να 
φύγουν από τη Ρόδο. Αφετέρου μαθητών Τ.Ε.Ε. και Νυχτερινού Λυκείου, ηλικίας 
άνω των 18 ετών,  με γονείς οι οποίοι έχουν το πολύ αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο, 
φοιτούν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις του νησιού, Ρόδο και Αρχάγγελο και δηλώνουν 
ότι θα παραμείνουν στο νησί για να εργαστούν. 

Το δεύτερο κριτήριο διαφοροποίησης (ο δεύτερος παραγοντικός άξονας, με 
λ2=0,1001 και τ2=3,81%)  ορίζεται από την αντίθεση μαθητών Νυχτερινού Λυκείου 
μεγαλύτερης ηλικίας από μαθητές Τ.Ε.Ε. μέχρι 19 ετών. 

Η Ιεραρχική Ταξινόμηση υποδεικνύει το σχηματισμό επτά ομάδων μαθητών οι 
οποίες διατάσσονται και συνδέονται μεταξύ τους με τον τρόπο που φαίνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

  Ομάδα 7:  29% των μαθητών 

  Ομάδα 6:   7% των μαθητών 

  Ομάδα 5:  9% των μαθητών 

  Ομάδα 4:   3% των μαθητών 

  Ομάδα 3:   2% των μαθητών 

  Ομάδα 2:  1% των μαθητών 

  Ομάδα 1:   49% των μαθητών 

Διάγραμμα Ιεραρχικής Ταξινόμησης Μαθητών Γ’ Λυκείου της Ρόδου. 
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Δίπλα από κάθε ομάδα αναγράφεται και το ποσοστό των μαθητών που την 

αποτελούν. Παρουσιάζουμε στη συνέχεια τα κύρια χαρακτηριστικά των ομάδων. 

Η Ομάδα 1 αποτελείται από μαθητές που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο. Οι γονείς 
τους είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου. 

Η Ομάδα 2 αποτελείται από μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο, ο πατέρας 
των οποίων είναι ως επί το πλείστον απόφοιτος ΑΕΙ. 

Η Ομάδα 3 αποτελείται κυρίως από μαθητές που φοιτούν κυρίως στο Μουσικό 
Λύκειο. 

Οι τρεις πρώτες ομάδες χαρακτηρίζονται από το επιπρόσθετο στοιχείο ότι οι 
μαθητές σε σημαντικό βαθμό θέλουν, μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο, να 
φύγουν από το νησί. 

Την Ομάδα 4 αποτελούν μαθητές που φοιτούν σε Νυχτερινό Λύκειο με ηλικία 
άνω των 24 ετών. Έχουν πολλά αδέλφια και ήδη εργάζονται. 

Στην Ομάδα 5 οι μαθητές φοιτούν σε Νυχτερινό Λύκειο ή Τ.Ε.Ε. με ηλικία 
μεγαλύτερη των 19 ετών. Οι γονείς τους είναι απόφοιτοι του Δημοτικού. Μετά το 
Λύκειο θέλουν να μείνουν στον τόπο τους για προσωπικούς λόγους.  

Η Ομάδα 6 αποτελείται από μαθητές που δεν έχουν αδέλφια και συχνά ζουν μαζί 
με τη μητέρα τους μόνο. 

Τέλος οι μαθητές της Ομάδας 7 φοιτούν σε Τ.Ε.Ε. στη Ρόδο ή στον Αρχάγγελο. 
Είναι κυρίως κορίτσια, 18-21 ετών, έχουν πολλά αδέλφια και οι γονείς τους έχουν 
τελειώσει κυρίως το Δημοτικό ή το Γυμνάσιο. 

Διαπιστώνουμε ότι ο διαχωρισμός των τριών πρώτων ομάδων από τις υπόλοιπες 
συμβαδίζει με το πρώτο κριτήριο διαφοροποίησης όπως αυτό περιγράφτηκε 
παραπάνω.  

 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Από όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι οι μαθητές που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο 

συχνά επιθυμούν, μετά την αποφοίτησή τους, να σπουδάσουν και, αλλάζοντας 
περιβάλλον, να φύγουν από το νησί. Αντίθετα οι τελειόφοιτοι του Νυχτερινού 
Λυκείου και του Τ.Ε.Ε. εκφράζουν κυρίως την επιθυμία να παραμείνουν στο νησί, 
συχνά για οικογενειακούς λόγους και να εργαστούν ή να συνεχίσουν να εργάζονται. 
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ABSTRACT 
The aim of this paper is to present the plans of the Senior High School graduates in the island 
of Rhodes after they graduated in 2005. The intentions of these young people were classified 
on the basis of two criteria. The first criterion was whether they intended to stay in the island 
or leave. Their replies and the reasons they provided, in combination with some other 
characteristics of theirs, helped us classify them in smaller and larger groups with common 
characteristics. The method we used for this classification was Data Analysis. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κεντρικό άξονα της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανίχνευση και η συσχέτιση των 
διαθέσεων και αισθημάτων των φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Π.Δ.Μ. 
για τα μαθηματικά, τη στατιστική, και την αντιλαμβανόμενη μαθηματική τους ικανότητα. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα δύο μαθήματα, τα μαθηματικά και η στατιστική 
αντιμετωπίζονται από τους φοιτητές ως ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα.  
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Οι ερευνητές παρατήρησαν σχέσεις μεταξύ της επίδοσης στη στατιστική και των 
διαθέσεων αναφορικά με τα μαθηματικά. Οι Feinberg και Halpern (1978) 
υποστήριξαν ότι η μαθηματική ικανότητα αντίληψης είναι στενά συνδεμένη με τη 
διάθεση και την επίδοση στα μαθήματα στατιστικής. Οι Adams και Holcomb (1986) 
ανέφεραν ένα στατιστικά σημαντικό αρνητικό συσχετισμό μεταξύ των βαθμολογιών 
σε εξετάσεις στη στατιστική και του μαθηματικού άγχους (r=-0.24). Οι 
συγκεκριμένοι δεν παρατήρησαν κάποια σημαντική σχέση χρησιμοποιώντας μια 
δεύτερη μέτρηση του μαθηματικού άγχους. Ασήμαντες σχέσεις παρατηρήθηκαν από 
την Gourgey (1984) και τους Lester και Hand (1989) για το ίδιο ζήτημα. Ο Sime 
(1987) παρατήρησε την επίδραση του μαθηματικού άγχους σε σχέση με την επίδοση 
στη στατιστική, ενώ ακολουθούσε ένα πρόγραμμα για τη μείωση του μαθηματικού 
άγχους. Παρατήρησε πως τα λιγότερο αγχωμένα μέλη που έπαιρναν μέρος στο 
πρόγραμμα μείωσης του άγχους έπαιρναν υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με 
αγχωμένα μέλη. Οι Lester και Hand (1989) παρατήρησαν ένα μέτρια αρνητικό 
συσχετισμό (r=-0.47) μεταξύ επίδοσης στη στατιστική και άγχους που σχετίζονταν με 
τη συμμετοχή σε διαγωνίσματα μαθηματικών και εξετάσεις. Επίσης οι Feinberg και 
Halpern (1978) ανέφεραν ένα σημαντικό αρνητικό συσχετισμό μεταξύ του άγχους 
και των βαθμών στη στατιστική (r=-0.39). Οι Feinberg και Halpern (1987) υπέδειξαν 
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σημαντικές σχέσεις μεταξύ προσωπικών εκτιμήσεων αναφορικά με τη μαθηματική 
ικανότητα και της επίδοσης στη στατιστική (r=0.33 και r=0.25). Τα αποτελέσματα 
των μελετών που αφορούσαν τη σχέση μεταξύ διαθέσεων προς τα μαθηματικά και 
της επίδοσης στη στατιστική είναι παρόμοια με των αντίστοιχων διαθέσεων προς τη 
στατιστική. Η σχέση είναι περιορισμένη και όταν ελέγχονται άλλες μεταβλητές, όπως 
η μαθηματική ικανότητα. 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης που μπορεί να 
έχουν οι στάσεις των φοιτητών προς τα μαθηματικά και οι πεποιθήσεις τους 
αναφορικά με τις αντιληπτικές τους ικανότητες για αυτό το γνωστικό αντικείμενο, 
στην κατανόηση του μαθήματος της στατιστικής. 
Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: 

Υ.1.Οι στάσεις προς τα μαθηματικά και η αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα 

δεν επηρεάζουν τα συναισθήματα των φοιτητών  προς τη στατιστική. 

Υ.2.Οι στάσεις προς τα μαθηματικά και η αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα 

δεν επηρεάζουν τις αντιλήψεις των φοιτητών για τις απαιτούμενες γνωστικές 

ικανότητες στη στατιστική. 

Υ.3.Οι στάσεις προς τα μαθηματικά και η αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα 

δεν επηρεάζουν τη στάση των φοιτητών σχετικά με την αξία του μαθήματος της 

στατιστικής.  

Υ.4.Οι στάσεις προς τα μαθηματικά και η αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα 

δεν επηρεάζουν τη στάση των φοιτητών αναφορικά με τη δυσκολία του μαθήματος 

της στατιστικής.  

Υ.5.Δεν παρατηρούνται διαφορές στις στάσεις φοιτητών και φοιτητριών. 

 

ΤA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ MATH ATTITUDE ΚΑΙ SATS 
Δύο εργαλεία- ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα, το 

ερωτηματολόγιο Mathematics Attitude (Math Attitude) και το ερωτηματολόγιο 
Students Attitude toward Statistics (SATS). To ερωτηματολόγιο Math Attitude 
αποτελείται από 10 ερωτήσεις, οι οποίες ανιχνεύουν τις στάσεις των φοιτητών για τα 
μαθηματικά (MaI, MaE, MaB, MaD, MaL, MaF, MaA MaS, MaDi, MaU).  

Το ερωτηματολόγιο SATS (Schau, et al. 1992) αποτελείται συνολικά από 28 
ερωτήσεις που αφορούν στις διαθέσεις των φοιτητών προς τη στατιστική. Το 
ερωτηματολόγιο SATS αποτελείται από τέσσερα σημαντικά επίπεδα που ανιχνεύουν 
τις διαθέσεις των μαθητών: 1.Συναίσθημα (αισθήματα προς τη στατιστική) (Αfi,), 
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2.Γνωστική ικανότητα (αντιλήψεις σχετικά με τις απαραίτητες γνωστικές ικανότητες 
για την εκμάθηση της στατιστικής) (Coi), 3.Αξία (αντιλήψεις σχετικά με τη 
χρησιμότητα της στατιστικής) (Vai), 4.Δυσκολία (αντιλήψεις σχετικά με το βαθμό 
δυσκολίας της στατιστικής) (Dii).  

Επιπλέον υπήρχε η ερώτηση ‘πόσο καλός είσαι στα μαθηματικά’ η οποία 
εκφράζει την αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα των φοιτητών (PMA: 
Perceived Math Ability). Όλες οι ερωτήσεις στα δύο εργαλεία της έρευνας και της 
ερώτησης αναφορικά με την αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα ήταν 
δεδομένης απάντησης κλίμακας Likert 7 βαθμών που εκτεινόταν από το 1 για την 
απόλυτη διαφωνία έως το 7 για την απόλυτη συμφωνία. Στην έρευνα μελετήθηκαν 
ξεχωριστά η καθεμία κατηγορία διαθέσεων προς τη στατιστική σε σχέση με τη στάση 
των φοιτητών στα μαθηματικά και την αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα. 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΙΓΜΑ 
Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η συνεπαγωγική 

ανάλυση (Implicative Statistic Analysis) των Gras (Gras et al. 1997) και Lerman 
(Lerman  1981), η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαμερισμού των μεταβλητών της 
έρευνας, ταξινόμησης των μεταβλητών αυτών και εντοπισμού συνεπαγωγής ανάμεσα 
στις μεταβλητές ή τις κλάσεις μεταβλητών. Ο Gras (Gras et al. 1997), αναφέρει ότι 
υπάρχει ανάγκη για χρήση μιας μεθόδου ανάλυσης δεδομένων, η οποία αποτελεί ένα 
ακριβή μηχανισμό συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων κατάλληλων να 
ενισχύσουν ή να διαψεύσουν υποθέσεις, να εξαγάγουν συμπεράσματα. Η μέθοδος 
που προτείνει ο Gras (Gras et al. 1997) κρίνεται κατάλληλη στην περίπτωση όπου 
αναζητούνται: α) οι κύριοι παράγοντες διάκρισης σε ένα πληθυσμό μέσω των 
μεταβλητών, β) ένας διαμερισμός των μεταβλητών, γ) μια τυπολογία ή μια 
ταξινόμηση- ιεραρχική ταξινόμηση ομοιοτήτων και δ) μια συνεπαγωγή ανάμεσα στις 
μεταβλητές ή τις κλάσεις μεταβλητών- ένα δέντρο συνεπαγωγής ή μια ιεραρχία 
συνεπαγωγής κτλ. 

Η συνεπαγωγική στατιστική αποκαλύπτει την προσανατολισμένη δυναμική 
ταξινόμηση των μεταβλητών με βάση δύο κριτήρια απόφασης για τον καθαρισμό της 
σημαντικότητας κάθε δημιουργούμενης τάξης: α) τη διάταξη συνεπαγωγής  β) τη 
συνοχή των τάξεων. Η θεώρηση του Gras επιτρέπει να διαπιστώσει κανείς εκτός από 
την ένταση της συνεπαγωγής και την ύπαρξη της προσανατολισμένης εξάρτησης 
μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η στατιστική ανάλυση (Implicative Statistic Analysis) 
μεταξύ των μεταβλητών Χ και Υ λαμβάνει υπόψη τη σύγκριση των συχνοτήτων ή 
των συντελεστών συσχέτισης, τη θετική συσχέτιση, την ομοιογένεια και τη θετικά 
προσανατολισμένη στατιστική εξάρτηση, κάτι περισσότερο από το δεσμό που 
αποκαλύπτεται με τον έλεγχο ανεξαρτησίας του test x2 ή από τη σχέση που παρέχει η 
συσχέτιση.  

Από τη συνεπαγωγική ανάλυση του Gras χρησιμοποιήθηκε το δενδροδιάγραμα 
ομοιότητας. Στο δενδροδιάγραμμα ομοιότητας οι ερωτήσεις-δηλώσεις (Αfi, Coi, Vai, 
Dii, MaI, MaE, MaB, MaD, MaL, MaF, MaA MaS, MaDi, MaU, PMA) που 
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ομοιότητα 
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απάντησής τους από τα υποκείμενα. Οι σχέσεις ομοιότητας δυο μεταβλητών 
γενικότερα είναι πιο ισχυρή από η συσχέτιση που δίνει το colleration. Για την 
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα CHIC (Classification 
Hierarchique Implicative et Cohesitive) (Bodin et al. 2000). 

Στην έρευνα συμμετείχαν 137 πρωτοετείς φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής 
Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην αρχή του πρώτου εξαμήνου 
του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005. Από τους 137 ερωτηθέντες φοιτητές, οι 23 
(16.8%) ήταν αγόρια και οι 114 (83.2%) κορίτσια. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Α) ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ- ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Το διάγραμμα ομοιότητας 1 παρουσιάζει τις ομαδοποιήσεις των μεταβλητών- 
δηλώσεων με βάση τη συμπεριφορά των κοινωνικών υποκειμένων κατά την 
απάντησή τους στις μεταβλητές της έρευνας (Διάγραμμα 1). Οι ομαδοποιήσεις με 
έντονο μαύρο χρώμα είναι σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 99%. Με βάση το 
δενδροδιάγραμμα σχηματίζονται δύο μεγάλες ομάδες ομοιότητας. 

 
Διάγραμμα 1:  Δενδροδιάγραμμα ομοιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρώτη περιλαμβάνει τις μεταβλητές Af1, Af4, Af5, Af2, PMA, Af3, Af6, Af6 
που αφορούν στα συναισθήματα των φοιτητών προς το γνωστικό αντικείμενο της 
στατιστικής και την αντιλαμβανόμενη γνωστική ικανότητα στα μαθηματικά. Στην 
πρώτη ομάδα ομοιότητας οι φοιτητές παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά απέναντι 
στα αισθήματα που τους προκαλεί η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της 
στατιστικής και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται κατά πόσο είναι καλοί στο μάθημα 
των μαθηματικών. 

Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται οι μεταβλητές MaI, MaE, MaB, MaD, MaL, 
MaF, MaA MaS, MaDi, MaU που αφορούν στις στάσεις των φοιτητών για τα 
μαθηματικά. Στη δεύτερη ομάδα παρατηρείται σημαντική σύνδεση ανάμεσα στις 
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μεταβλητές MaD και MaL που αφορούν σε αισθήματα αρέσκειας για τα μαθηματικά. 
Επιπρόσθετα, παρατηρείται σημαντική σύνδεση ανάμεσα σε όλες τις μεταβλητές που 
καταγράφουν τις στάσεις προς τα μαθηματικά. Μια πολύ σημαντική παρατήρηση που 
μπορεί να προκύψει από το δενδροδιάγραμμα ομοιότητας είναι ότι οι ομάδες 
σχηματίστηκαν με βάση τη στάση των κοινωνικών υποκειμένων στα δύο μαθήματα. 
Το εύρημα αυτό δείχνει ότι οι στάσεις των φοιτητών απέναντι στα μαθηματικά 
διαφοροποιούνται από τις διαθέσεις τους για τη στατιστική όσον αφορά στην 
κατηγορία Συναίσθημα.  

 
Β) ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ- ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Στο διάγραμμα ομοιότητας 2 η πρώτη ομάδα ομοιότητας περιλαμβάνει τις 
μεταβλητές Co1, Co6, Co3, Co5, PMA, Co4 (Διάγραμμα 2). Πρόκειται για 
μεταβλητές που αφορούν στην κατηγορία Γνωστική Ικανότητα και την 
αντιλαμβανόμενη ικανότητα στα μαθηματικά. Η δεύτερη ομάδας ομοιότητας 
απαρτίζεται από τις μεταβλητές MaI, MaE, MaB, MaD, MaL, MaF, MaA, ΜaS 
MaDi, MaU. Οι μεταβλητές αυτές αναφέρονται στις στάσεις των φοιτητών για τα 
μαθηματικά και υπάρχει σημαντική σύνδεση ανάμεσά τους. Από το συγκεκριμένο 
Δενδροδιάγραμμα Ομοιότητας γίνεται φανερό ότι οι δύο ομάδες σχηματίστηκαν με 
βάση τα δύο μαθήματα.  

Διάγραμμα 2:  Δενδροδιάγραμμα ομοιότητας 
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Οι δυο διαφορετικές ομάδες ομοιότητας δείχνουν ότι οι φοιτητές συμπεριφέρονται 

με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά στις απόψεις τους σχετικά με τις απαιτούμενες 
γνωστικές ικανότητες για την εκμάθηση της στατιστικής και με τον ίδιο τρόπο 
απέναντι στα μαθηματικά. Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει ότι οι στάσεις των 
φοιτητών απέναντι στα μαθηματικά διαφοροποιούνται από τις στάσεις τους 
αναφορικά με τις απαιτούμενες γνωστικές ικανότητες για κατανόηση της 
στατιστικής.  
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Γ) ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Το διάγραμμα ομοιότητας 3 παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας στις μεταβλητές 
των δυο ερωτηματολογίων SATS, Math Attitude και την ερώτηση που διερευνά την 
άποψη των φοιτητών σχετικά με το πόσο καλοί είναι στα μαθηματικά (Διάγραμμα 3). 
Συγκεκριμένα διακρίνεται να σχηματίζονται δύο ομάδες. Με βάση την πρώτη ομάδα 
(Va1, Va9, Va3, Va7, Va2, Va8, Va5, Va6, Va4, PMA) φαίνεται ότι οι φοιτητές 
ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις απόψεις τους για την αξία και χρησιμότητα του 
γνωστικού αντικειμένου της στατιστικής και την αντιλαμβανόμενη ικανότητα στα 
μαθηματικά και από τη δεύτερη (MaI, MaE, MaB, MaD, MaL, MaF, MaA MaS, 
MaDi, MaU) φαίνεται ότι οι φοιτητές συμπεριφέρονται με το ίδιο τρόπο απέναντι 
στα μαθηματικά. 

Διάγραμμα 3:  Δενδροδιάγραμμα ομοιότητας 
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Arbre de similarite : C:\Documents and Settings\Óïößá\My Documents\chic\esi 2005 ø.csv  
Το διάγραμμα ομοιότητας 3 δείχνει ότι οι στάσεις των φοιτητών απέναντι στα 

μαθηματικά διαφοροποιούνται από τις διαθέσεις τους για την αξία και χρησιμότητα 
της στατιστικής τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή.   

 
Δ) ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Το δενδρόγραμμα ομοιότητας 4 παρουσιάζει τις σχέσεις ομοιότητας στις 
μεταβλητές που αναφέρονται στις μεταβλητές σχετικά με τη δυσκολία του 
μαθήματος της στατιστικής, την  αντιλαμβανόμενη ικανότητα στα μαθηματικά, και 
τις στάσεις στα μαθηματικά (Διάγραμμα 4). Οι μεταβλητές που αναφέρονται στη 
δυσκολία της στατιστικής ως γνωστικού αντικειμένου ομαδοποιούνται απόλυτα μαζί 
με τη μεταβλητή που αναφέρεται στην αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα 
(Di1, Di3, Di7, PMA, Di2, Di4, Di5, Di6), ενώ ταυτόχρονα ομαδοποιούνται και οι 
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μεταβλητές που αναφέρονται στις στάσεις για τα μαθηματικά (MaI, MaE, MaB, 
MaD, MaL, MaF, MaA MaS, MaDi, MaU).  

 

Διάγραμμα 4:  Δενδροδιάγραμμα ομοιότητας 
D
i
1

D
i
3

D
i
7

P
M
A

D
i
2

D
i
4

D
i
5

D
i
6

M
a
I

M
a
E

M
a
B

M
a
D

M
a
L

M
a
F

M
a
A

M
a
S

M
a
D
i

M
a
U

Arbre de similarite : C:\Documents and Settings\Óïößá\My Documents\chic\esi 2005 ø.csv  
Το διάγραμμα ομοιότητας 4 δείχνει ότι οι στάσεις των φοιτητών απέναντι στα 

μαθηματικά διαφοροποιούνται από τις διαθέσεις τους για τη δυσκολία του 
μαθήματος της στατιστικής και την αντιλαμβανόμενη ικανότητα στα μαθηματικά.   

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι ο προσδιορισμός των διαθέσεων των 
φοιτητών προς τα μαθηματικά και την αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα, 
ώστε να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα για τη σχέση τους με το μάθημα της 
στατιστικής. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι στάσεις των φοιτητών της 
Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προς τα 
μαθηματικά διαφοροποιούνται από τις στάσεις τους προς τους παράγοντες 
Συναίσθημα, Αξία, Γνωστική Ικανότητα και Δυσκολία που εξετάζουν τις διαθέσεις 
προς τη στατιστική. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις στάσεις των φοιτητών για 
τη στατιστική συνδέονται με την αντιλαμβανόμενη μαθηματική ικανότητα. Τα δύο 
μαθήματα, τα μαθηματικά και η στατιστική αντιμετωπίζονται από τους φοιτητές ως 
ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη 
μαθηματική ικανότητα δε συνεπάγεται στάση για τα μαθηματικά. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις πιστεύουμε ότι θα προσφέρουν σημαντική βοήθεια 
τόσο σε έρευνες που θα εκπονηθούν μελλοντικά όσο και σε καθηγητές που 
διδάσκουν στατιστική. Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν απ’ αυτήν την εργασία 
μπορούν εύκολα να γενικευτούν στους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
εφόσον οι φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας είναι ένα μέρος του 
γενικότερου πληθυσμού των φοιτητών αυτών των τμημάτων. Έρευνες δείχνουν ότι οι 
στάσεις των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά και τη Στατιστική 
κατασκευάζονται μ’ έναν εξελικτικό τρόπο κατά τη διάρκεια των σπουδών στο 



 - 62 -

Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες στην Ελλάδα ώστε να ήταν 
δυνατή η γενίκευση των συμπερασμάτων της μελέτης με συγκριτική παρατήρηση. 

 
 

ABSTRACT 
The central axe of this study is the tracing and the correlation of the students’ attitudes and 
feelings of the Faculty of Elementary Education in the University of the Western Macedonia, 
Florina, Greece about mathematics, statistics and their perceived math ability. The outcomes 
of the Implicative Statistical Analysis show the students’ attitudes towards mathematics don’t 
correlate an attitude towards statistics or the opposite. The perceived math ability does 
correlate an attitude towards statistics. The perceived math ability also doesn’t correlate an 
attitude towards mathematics or the opposite. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε με το κομμάτι της εκπαίδευσης στην Ελλάδα που 
αναφέρεται στη συλλογή, οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων. Παρουσιάζεται η οργάνωση 
του μαθήματος της "κοινωνικής στατιστικής" στους φοιτητές του τμήματος πολιτικών 
επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Η οργάνωση του 
μαθήματος στηρίχτηκε στην εκπόνηση μίας συλλογικής εργασίας από τους φοιτητές. Αυτή η 
διδακτική προσέγγιση συνεισφέρει στη βελτίωση της στάσης των φοιτητών απέναντι στη 
Στατιστική. Τα κέρδη από την προαναφερθείσα διδακτική μέθοδο είναι σημαντικότερα και 
βαραίνουν περισσότερο από τα οργανωτικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο 
διδάσκων που θα αποφασίσει να οργανώσει τη διδασκαλία της Στατιστικής με παρόμοιο 
τρόπο.   
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι διδάσκοντες της Στατιστικής σε φοιτητές τμημάτων κοινωνικών επιστημών 
έρχονται αντιμέτωποι με φοιτητές με κακό υπόβαθρο στα μαθηματικά. Το άγχος 
απέναντι στα Μαθηματικά, που έχει αναπτυχθεί στις προηγούμενες βαθμίδες 
εκπαίδευσης, αποτελεί τον κύριο παράγοντα της αρνητικής στάσης απέναντι στη 
Στατιστική. Πολλοί από τους φοιτητές διακατέχονται από το φόβο της αποτυχίας στις 
εξετάσεις. Ορισμένες φορές, κάποιοι από τους φοιτητές οδηγούνται σε ακραίες 
διατυπώσεις του τύπου: «αποκλείεται να περάσω αυτό το μάθημα» ή «εγώ διάλεξα 
αυτό το Τμήμα για να γλιτώσω από τα Μαθηματικά». Η τελευταία φράση 
υποδηλώνει την αδυναμία ορισμένων φοιτητών  να ξεχωρίσουν τα Μαθηματικά από 
τη Στατιστική.  

Τα προαναφερθέντα προβλήματα (άγχος και φόβος) αποτελούν τα υποστυλώματα 
ενός τείχους που ορθώνεται ανάμεσα στους φοιτητές και τη  Στατιστική. Η εικόνα 
επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο αμύνονται κάποιοι 
από τους φοιτητές απέναντι σε αυτή τη δυσάρεστη για αυτούς κατάσταση. Μερικοί 
φοιτητές επιλέγουν να επιδεικνύουν μειωμένο ενδιαφέρον και η προσπάθεια που 
καταβάλλουν για να κατανοήσουν τη Στατιστική είναι ελάχιστη. Μάλιστα, ως ακραίο 
τρόπο αιτιολόγησης αυτής της επιλογής τους χρησιμοποιούν φράσεις απαξίωσης, 
όπως: «Η Στατιστική μου είναι άχρηστη». Η τελευταία άποψη βέβαια διατυπώνεται 
μόνο στην αρχή του εξαμήνου, αφού πολύ σύντομα αναγκάζονται να την 
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ανακαλέσουν ανακαλύπτοντας την αναγκαιότητα της Στατιστικής. Ωστόσο, τα 
υπόλοιπα στοιχεία που καλλιεργούν την αρνητική στάση των φοιτητών απέναντι στη 
Στατιστική χρήζουν πιο σύνθετης αντιμετώπισης. 

Η ανάθεση (ατομικών ή συλλογικών) εκπαιδευτικών θεμάτων έρευνας (εργασιών) 
στους εκπαιδευόμενους μπορεί, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να βοηθήσει στην 
άρση των λανθασμένων αντιλήψεων και παρανοήσεων [Chadjipantelis and Gastaris 
(1995), (1998)]. Η ανάθεση εργασιών αποφέρει την ενεργότερη συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων [Chadjipantelis (1998a), (1998b), Chadjipantelis and Primerakis 
(1998)]: έχοντας αναλάβει ένα έργο, του οποίου τα υποέργα πρέπει να παραδώσουν 
σε συγκεκριμένες προθεσμίες, υποχρεώνονται να ασχοληθούν με τη Στατιστική κατά 
τη διάρκεια του εξαμήνου και όχι λίγο πριν την ημέρα των εξετάσεων.   

Το κέρδος που προκύπτει από το αυξημένο ενδιαφέρον των φοιτητών είναι 
δίπλευρο: Από τη μία πλευρά οι εκπαιδευόμενοι ωθούνται στην αυτομάθεια, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τα κατάλληλα βοηθητικά εκπαιδευτικά μέσα. Η άλλη θετική 
πλευρά έγκειται στην ανάπτυξη έντονης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον διδάσκοντα 
και στους φοιτητές που δίνει την ευκαιρία στον διδάσκοντα να εντοπίσει τα σημεία 
στα οποία οι φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ώστε να τους βοηθήσει να τις 
ξεπεράσουν. 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η οργάνωση του μαθήματος της "κοινωνικής 
στατιστικής" στους φοιτητές του τμήματος πολιτικών επιστημών του ΑΠΘ. Η 
οργάνωση του μαθήματος στηρίχτηκε στην εκπόνηση μίας συλλογικής εργασίας από 
τους φοιτητές. Κατά την προετοιμασία του μαθήματος τέθηκε μία σειρά από 
ζητήματα για τα οποία οι διδάσκοντες απαιτήθηκε να λάβουν αποφάσεις.  

Αρχικά, ελήφθη η απόφαση η εργασία να είναι ατομική, παρόλο που η ομαδική 
εργασία προσφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα τα οποία είναι γνωστά τόσο από τη 
σχετική βιβλιογραφία [Smith (1998), Nolan (2002)] όσο και από προηγούμενες 
εμπειρίες των διδασκόντων [Ghinis et al. (2005), Chadjipantelis et al. (2003)]. 
Σημαντικό ρόλο για αυτή την επιλογή έπαιξε η ύπαρξη διαθέσιμων Η/Υ στο χώρο 
του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας και η συχνή χρήση τους από 
τους φοιτητές που εξασφάλιζε, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, την ομαδικότητα και τη 
συνεργασία ανάμεσα στους φοιτητές που υπό άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχε κατά 
την εκπόνηση ατομικών εργασιών. Ένα άλλο πλεονέκτημα των ατομικών εργασιών 
αποτελεί η δυνατότητα για αντικειμενικότερη αξιολόγηση των φοιτητών, αφού κάθε 
φοιτητής κρίνεται για το έργο του χωρίς να έχει την ευελιξία να «κρυφθεί» πίσω από 
ένα ομαδικό αποτέλεσμα. 

Ένα άλλο ερώτημα που απασχόλησε τους διδάσκοντες ήταν τα δεδομένα και τα 
ζητούμενα των εργασιών. Ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις προκρίθηκε μια 
διαδικασία που βασίστηκε στα εξής: α) κρίθηκε προτιμότερο τα δεδομένα να 
συγκεντρωθούν από τους ίδιους τους φοιτητές, έτσι ώστε να έχουν οικειότητα με τα 
στοιχεία, β) θεωρήθηκε σκόπιμο να μην επιβαρυνθούν οι φοιτητές με τη 
συγκέντρωση δεδομένων με χρήση ερωτηματολογίων, αφού αυτή η διαδικασία θα 
ήταν χρονοβόρα, γ) αποφασίστηκε τα δεδομένα να προκύψουν από την καταγραφή 
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στοιχείων της καθημερινότητας των φοιτητών, και δ) όσον αφορά στα ζητούμενα των 
εργασιών, έγινε προσπάθεια ώστε τα ερωτήματα να προκαλούν ενδιαφέρον στους 
φοιτητές, και παράλληλα, να είναι κατάλληλα για τις στατιστικές μεθόδους της ύλης 
του μαθήματος. Οι παραπάνω προτάσεις είναι σύμφωνες με μία από τις βασικές 
αρχές που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των κινήσεων για την αναμόρφωση της 
Στατιστικής εκπαίδευσης: “Always use real data of interest and importance to 
students ” [Binnie (2002)]. 

Με γνώμονα τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ζητήθηκε από τους φοιτητές να 
εκπονήσουν μία εργασία για τη διερεύνηση των καταναλωτικών τους συνηθειών. 
Ένας από τους βασικούς στόχους της υλοποίησης του έργου ήταν η ανάπτυξη της 
στατιστικής σκέψης από τους φοιτητές [Wild and Pfannkuch (1999), Lovett and 
Greenhouse (2000), Pfannkuch and Wild (2003)]. Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια 
από τους διδάσκοντες να υπάρξει μία αλληλουχία ενεργειών των φοιτητών που να 
προσομοιάζει τη στατιστική αντιμετώπιση ενός πραγματικού προβλήματος: α) 
διατύπωση των ερωτημάτων, β) συγκέντρωση των δεδομένων, γ) ανάλυση των 
δεδομένων, και δ) παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

Ακολουθώντας την προαναφερθείσα αλληλουχία ενεργειών στο πρώτο μάθημα 
διατυπώθηκαν μία σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες 
των φοιτητών. Μερικά παραδείγματα ερωτημάτων έχουν ως εξής: αν οι δαπάνες τους 
κατανέμονται ισομερώς στις ημέρες της εβδομάδας, αν πιστεύουν ότι θα υπάρχει 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δαπάνες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, αν οι 
μηχανισμοί που τους οδηγούν στη δαπάνη (ρόλος ποιότητας, τιμής, προηγούμενης 
γνώσης, διαφήμισης) διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της δαπάνης, κ.α. 

Αφού προηγήθηκε μία συζήτηση με τους φοιτητές για τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να απαντήσουν στα ερωτήματα και κατέστη προφανής η ανάγκη 
για τη συγκέντρωση δεδομένων, τους ζητήθηκε να καταγράψουν για κάθε μία από τις 
δαπάνες που πραγματοποίησαν την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου τα παρακάτω 
στοιχεία: Ημερομηνία δαπάνης, Ώρα δαπάνης (κωδικοποιημένη σε 5 κατηγορίες), 
Ποσό δαπάνης, Είδος δαπάνης (κωδικοποιημένο σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.Ε.), Χρόνος 
απόφασης για τη δαπάνη (δίτιμη μεταβλητή όπου 1:«είχα πάρει την απόφαση να 
κάνω την δαπάνη από πριν», 0:«αποφάσισα την τελευταία στιγμή»), Συχνότητα 
δαπάνης (κωδικοποιημένη σε 6 κατηγορίες), Αναγκαιότητα της δαπάνης, 
Ικανοποίηση από τη δαπάνη, και να προσδιορίσουν τι ρόλο έπαιξε για την 
πραγματοποίηση της δαπάνης ο καθένας από τους παράγοντες: Ποιότητα, Τιμή, 
Προηγούμενη Γνώση, και Διαφήμιση. Οι έξι τελευταίες μεταβλητές 
κωδικοποιήθηκαν από 1:Καθόλου έως 5:Απολύτως.  

Στη συνέχεια οι φοιτητές καταχώρησαν τα δεδομένα στους Η/Υ του εργαστηρίου, 
και προχώρησαν στην επεξεργασία τους με σκοπό την ανάλυση των καταναλωτικών 
τους συνηθειών. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε την πρώτη εβδομάδα του 
Δεκεμβρίου. Για την ολοκλήρωση των εργασιών απαιτήθηκε από τους φοιτητές να 
εφαρμόσουν τεχνικές και μεθόδους της Περιγραφικής και της Επαγωγικής 
Στατιστικής που αντιστοιχούν στην παρακάτω ύλη: Περιγραφική Στατιστική, 
Κανονική κατανομή, Σύγκριση μέσων τιμών, Δοκιμασία Χ2 για έλεγχο προσαρμογής 
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σε κατανομή και για έλεγχο ανεξαρτησίας, Πίνακες διπλής εισόδου, Γραμμική 
παλινδρόμηση.  

Η εκπόνηση της εργασίας απαιτούσε τη χρήση Η/Υ τόσο για την καταχώρηση και 
την ανάλυση των δεδομένων, όσο και για την προετοιμασία της έκθεσης των 
αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό οργανώθηκε σεμινάριο χρήσης Η/Υ από το 
προσωπικό του εργαστηρίου το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου. 
Αυτή η επιλογή αποδείχθηκε σημαντική για ένα μικρό ποσοστό των φοιτητών που 
δεν είχαν ξαναχρησιμοποιήσει Η/Υ, ή είχαν ελάχιστη εμπειρία  σε Η/Υ. 

Σημειώνεται επίσης ότι στους Η/Υ του εργαστηρίου είναι εγκατεστημένο το 
εκπαιδευτικό λογισμικό ActivStats for SPSS το οποίο οι διδάσκοντες 
χρησιμοποιούσαν τακτικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, βλ. Mills and Johnson 
(2004). Το λογισμικό αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμο, κυρίως εξαιτίας των 
ενσωματωμένων διαδικασιών προσομοίωσης που διαθέτει, για την ευκολότερη 
κατανόηση στατιστικών εννοιών, όπως το κεντρικό οριακό θεώρημα. Παράλληλα οι 
διδάσκοντες πρότειναν στους φοιτητές να χρησιμοποιούν τις δραστηριότητες 
(activities) του λογισμικού που αντιστοιχούσαν στην ύλη του μαθήματος κάθε 
εβδομάδας.  

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές παρέδωσαν μία έκθεση στην οποία 
παρουσίασαν τις διάφορες πτυχές του καταναλωτικού τους χαρακτήρα και σχολίασαν 
και αξιολόγησαν τα ευρήματά τους.  

 
3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 
χρήση του ερωτηματολογίου “Survey of Attitudes Toward Statistics” (SATS-36) της 
Candace Schau. Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων 
απέναντι στη Στατιστική. Το SATS είναι διαπολιτισμικό και έχει χρησιμοποιηθεί με 
επιτυχία διεθνώς [Schau et al. (1995)] αλλά και την Ελλάδα [Αναστασιάδου και 
Παπαδημητρίου (2000)].  

Το SATS προσφέρεται σε δύο μορφές: Η μορφή PRE-SATS που περιλαμβάνει 
προτάσεις σε μελλοντικό χρόνο και προτείνεται για χρήση πριν από την έναρξη των 
μαθημάτων, π.χ. “Θα μου αρέσει η Στατιστική”. Η μορφή POST-SATS είναι 
κατάλληλη για εφαρμογή προς το τέλος του εξαμήνου και αποτελείται από προτάσεις 
σε χρόνο ενεστώτα, π.χ. “Μου αρέσει η Στατιστική”. Η παλαιότερη έκδοση του 
ερωτηματολογίου (SATS-28) είχε ως στόχο τη διερεύνηση των παρακάτω 
παραγόντων: α) επιρροή της Στατιστικής στους φοιτητές – συναισθήματα των 
φοιτητών απέναντι στη Στατιστική, β) γνωστική ικανότητα, γ) αξία της Στατιστικής, 
και δ) δυσκολία κατά την εκμάθηση της Στατιστικής. Το SATS-36 αποτελεί τη 
νεότερη έκδοση του ερωτηματολογίου στην οποία έχουν προστεθεί 8 ερωτήσεις που 
αφορούν σε δύο επιπλέον παράγοντες: ε) το ενδιαφέρον των φοιτητών για τη 
Στατιστική και στ) την προσπάθεια που καταβάλλουν οι φοιτητές για να μάθουν 
Στατιστική. 

Καθένας από τους προαναφερθέντες παράγοντες διερευνάται με μία σειρά 
προτάσεων-ερωτήσεων (από 4 έως 9 ερωτήσεις, ανάλογα με τον παράγοντα) τύπου 
Likert σε μία κλίμακα από 1 έως 7, όπου το 1 αντιστοιχεί στην απάντηση «διαφωνώ 
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απόλυτα», και το 7 αντιστοιχεί στην απάντηση «συμφωνώ απόλυτα». Οι φοιτητές 
παρακαλούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις και σε περίπτωση που ούτε 
συμφωνούν, ούτε διαφωνούν με μία διατύπωση, παρακαλούνται να επιλέξουν την 
απάντηση 4.  

Η βαθμολογία του κάθε παράγοντα προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών 
των επιμέρους προτάσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο παράγοντα. Για κάθε 
παράγοντα κάποιες από τις προτάσεις διατυπώνονται αρνητικά. Για αυτές τις 
προτάσεις, ο ερευνητής αντιστρέφει τις απαντήσεις (το 1 αντικαθίσταται από το 7, το 
2 από το 6, κ.ο.κ) προτού τις χρησιμοποιήσει για τον υπολογισμό της βαθμολογίας 
του παράγοντα. Τέλος, και στις δύο μορφές του ερωτηματολογίου (pre και post) 
προστέθηκαν δύο ερωτήσεις (σε κλίμακα από 1 έως 7) που αφορούν στο μαθηματικό 
επίπεδο των φοιτητών έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση των στάσεων απέναντι 
στη Στατιστική ανά μαθηματικό επίπεδο. 

 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Προκειμένου να συγκρίνουμε την επιρροή που είχε η προαναφερθείσα οργάνωση 
μαθήματος στη στάση των φοιτητών απέναντι στη Στατιστική, χρησιμοποιήσαμε και 
τις δύο μορφές του SATS-36. Το PRE-SATS συμπληρώθηκε και παραδόθηκε από 50 
φοιτητές (του Γ΄ εξαμήνου ή φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων που είχαν διδαχθεί 
Στατιστική χωρίς τη χρήση εργασίας και δεν είχαν περάσει το μάθημα). Το POST-
SATS συμπληρώθηκε από 54 φοιτητές που ολοκλήρωσαν την εργασία. 

Αρχικά, οι δύο ομάδες (Pre και Post) συγκρίθηκαν όσο αφορά στο μέσο 
μαθηματικό τους επίπεδο. Από τη σύγκριση (προτιμήθηκε η δοκιμασία Mann – 
Whitney γιατί η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή) προέκυψε ότι δεν 
μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση της ισότητας του μαθηματικού επιπέδου των 
δύο ομάδων (p=0,130). Συγκεκριμένα, και οι δύο ομάδες έχουν μέσες τιμές επιπέδου 
Μαθηματικών λίγο πάνω από το 4. Δηλαδή ο μέσος φοιτητής και των δύο ομάδων 
έχει μέτριο μαθηματικό υπόβαθρο. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συγκρίσεις μέσων τιμών ανάμεσα στις δύο 
ομάδες για τους 6 παράγοντες του SATS-36. Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες τιμές 
αντιστοιχούν σε θετικότερες στάσεις απέναντι στη Στατιστική. Για τις τρεις πρώτες 
μεταβλητές δίνονται αποτελέσματα από δοκιμασίες t-test, ενώ για τις τρεις τελευταίες 
δίνονται αποτελέσματα από δοκιμασίες Mann-Whitney γιατί δεν ακολουθούν 
κανονική κατανομή.  

Πίνακας 1 Συγκρίσεις των παραγόντων ανάμεσα στις ομάδες 
 PRE-SATS POST-SATS  
 x  S. D. x  S. D. p 
Συναισθήματα 4,08 1,53 4,97 1,28 0,002 
Αξία 4,81 1,11 5,52 0,91 0,001 
Δυσκολία 4,29 1,12 4,42 0,87 0,667 
Γνωστική ικανότητα 4,79 1,36 5,36 1,05 0,027 
Ενδιαφέρον 4,63 1,61 5,39 1,28 0,015 
Προσπάθεια 5,60 1,21 6,09 0,78 0,028 
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Από τον πίνακα των συγκρίσεων προκύπτει ότι για κάθε παράγοντα χωριστά, 

εκτός από τον παράγοντα «Δυσκολία», παρατηρείται μία σημαντική βελτίωση της 
στάσης απέναντι στη Στατιστική για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν την εργασία. 
Για την ανάλυση του παράγοντα «Δυσκολία» θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του 
το μαθηματικό υπόβαθρο των φοιτητών, αφού συνήθως οι φοιτητές που 
αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στα Μαθηματικά, δυσκολεύονται περισσότερο 
στη Στατιστική. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το μαθηματικό υπόβαθρο στην 
ανάλυση του παράγοντα «Δυσκολία», οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ως 
εξής: Στην πρώτη ομάδα τοποθετήθηκαν οι φοιτητές που αξιολόγησαν το 
μαθηματικό τους επίπεδο μέχρι και την τιμή 4, ενώ η δεύτερη ομάδα αποτελείται από 
τους φοιτητές που θεωρούν ότι το μαθηματικό τους υπόβαθρο είναι άνω του μετρίου.  

Στη γραφική παράσταση 1 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές του παράγοντα 
«Δυσκολία» ανά ομάδα και ανά μαθηματικό υπόβαθρο. Στους φοιτητές με χαμηλό 
μαθηματικό επίπεδο υπάρχει μία σημαντική διαφορά στο παράγοντα δυσκολία 
ανάμεσα στις δύο ομάδες (PRE και POST). Συγκεκριμένα, ενώ στην ομάδα PRE η 
μέση βαθμολογία της δυσκολίας είναι 3,66, στην ομάδα POST η αντίστοιχη μέση 
τιμή αυξάνεται σε 4,75. Από την άλλη πλευρά, στους φοιτητές με υψηλότερο 
μαθηματικό υπόβαθρο δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες PRE 
και POST όσον αφορά στη δυσκολία. Αυτή η εικόνα μάλλον δεν θα πρέπει να 
προκαλεί έκπληξη, αφού ο τρόπος διδασκαλίας της Στατιστικής που ακολουθήθηκε 
(με τη χρήση εργασίας), αναιρεί τα πλεονεκτήματα των φοιτητών με υψηλό 
μαθηματικό υπόβαθρο. Τα προαναφερθέντα συμπεράσματα αποτυπώνονται και από 
την ανάλυση διασποράς με δύο παράγοντες (ομάδα: PRE και POST και μαθηματικό 
υπόβαθρο: χαμηλό και υψηλό) που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταβλητή «Δυσκολία». 
Ο έλεγχος για την αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων έδωσε p=0,015. Αυτό 
συμβαίνει γιατί η χρήση εργασιών διευκολύνει περισσότερο τους φοιτητές με χαμηλό 
μαθηματικό υπόβαθρο. 

Γραφική Παράσταση 1 Δυσκολία ανά ομάδα και μαθηματικό υπόβαθρο 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται εδώ είναι το αποτέλεσμα της πρώτης 

προσπάθειας που έγινε για τη διδασκαλία του μαθήματος «κοινωνική στατιστική» 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών με τη χρήση εργασίας. Η βελτίωση της στάσης 
των φοιτητών απέναντι στη Στατιστική ήταν ο βασικός στόχος αυτής της 
προσπάθειας. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, η στάση όλων των φοιτητών 
βελτιώθηκε μετά την ολοκλήρωση της εργασίας όσον αφορά στους εξής παράγοντες: 
Συναισθήματα, Αξία, Γνωστική ικανότητα, Ενδιαφέρον, και Προσπάθεια. Βελτίωση 
του παράγοντα Δυσκολία παρατηρήθηκε μόνο στους φοιτητές με χαμηλό μαθηματικό 
υπόβαθρο. 

Η ανάθεση εκπαιδευτικών ερευνητικών θεμάτων στους φοιτητές ως κομμάτι της 
διδασκαλίας της Στατιστικής συνεπάγεται και σημαντική αύξηση του χρόνου που 
πρέπει να διαθέσει ο διδάσκων. Παρά τις δυσκολίες, το όφελος είναι σημαντικό για 
φοιτητές τμημάτων κοινωνικών επιστήμων που δεν έχουν συνηθίσει να μελετούν 
έχοντας μαζί τους ένα μπλοκ σημειώσεων και ένα μολύβι (ή στην εποχή μας ένα 
πληκτρολόγιο). Η ανάθεση εργασιών τους ωθεί σε αυτόν, τον αναγκαίο για την 
ευκολότερη κατανόηση των στατιστικών εννοιών, τρόπο μελέτης. Η παρούσα 
εργασία έχει ως στόχο να παρακινήσει και άλλους διδάσκοντες στατιστικής να 
χρησιμοποιούν την ανάθεση εργασιών για την ανάπτυξη της στατιστικής σκέψης των 
φοιτητών. Βελτιώσεις και προσθήκες μπορούν να γίνουν πολλές, π.χ. α) η χρήση μη 
κατευθυνόμενων εργασιών με στόχο τη μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής του θέματος 
της έρευνας από τους φοιτητές [Ledolter (1995)], β) η απαίτηση για ολοκληρωμένη 
προφορική παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τους φοιτητές και γ) η ανάθεση 
εργασιών οι οποίες θα απαιτούν διαδικασίες τυχαίας δειγματοληψίας. 

 
ABSTRACT 

The majority of social sciences students demonstrate a negative attitude towards Statistics. 
Requiring students to conduct projects using self-collected datasets could help the Statistics 
instructor in his effort to arouse the interest of the students for the course. The objective of this 
paper is to present the results from the use of student projects in the introductory statistics 
course at the Department of Political Sciences of Aristotle University of Thessaloniki. Finally, 
we compare their attitude towards statistics before and after the course. The results indicate 
that the students enjoyed the learning experience. The procedure has influenced the students’ 
beliefs about statistics and their anxiety has been reduced.  

 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Binnie, N. (2002). Using projects to encourage statistical thinking. Proceedings of the 
International Conference on Teaching Statistics 6. 

Chadjipantelis, Th. (1998a). Statistics in education. A case study (in greek). 
Proceedings of the 13th Conference on Mathematics Education. 



 - 70 -

Chadjipantelis, Th. (1998b). Teaching Statistics by Research: The organization of a 
survey. Proceedings of the International Conference on Teaching Statistics 5 2, 
77-83. 

Chadjipantelis, Th. and Gastaris, P. (1995). Difficulties of understanding and 
misconceptions in Probabilities and in Statistics (in greek). Eucledes C, 35-68. 

Chadjipantelis, Th. and Gastaris, P. (1998). Understanding concepts in Probability 
Theory. (in greek). Proceedings of the 13th Conference on Mathematics 
Education. 

Chadjipantelis, Th., Ghinis, D., and Bersimis, S. (2003). Directed projects, an 
effective way of the educational approach statistics in school.  Proceedings of 3rd 
Mediterranean Conference on Mathematical Education 475-482. 

Chadjipantelis, Th. and Primerakis, G. (1998). Projects in school. (in greek). 
Proceedings of the 13th Conference on Mathematics Education. 

Ghinis, D., Chadjipantelis, Th., and Bersimis, S. (2005). Experiences from teaching 
statistics using directed projects in Greek elementary schools. Teaching Statistics 27, 
2-7. 

Ledolter, J. (1995). Projects in Introductory Statistics Courses. American Statistician 
49, 364-367. 

Lovett, M. C. and Greenhouse, J. B. (2000). Applying cognitive theory to statistics 
instruction. American Statistician 54, 196-206. 

Mills, J. D. and Johnson, E. L. (2004). An evaluation of ActivStats for SPSS for 
teaching and learning. American Statistician 58, 254-258. 

Nolan, D. (2002). Case Studies in the Mathematical Statistics Course. Proceedings of 
the International Conference on Teaching Statistics 6. 

Pfannkuch, M. and Wild, C. J. (2003). Statistical thinking: How can we develop it? 
Proceedings of the ISI 54th session. 

Schau, C., Stevens, J., Dauphinee, T. L., and Del Vecchio, A. (1995). The 
Development and Validation of the Survey of Attitudes Toward Statistics. 
Educational and psychological measurement 55, 868. 

Smith, G. (1998).Learning statistics by doing statistics. Journal of Statistics Education 
6. 

Wild, C. J. and Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry. 
International Statistical Review 67 , 223-248. 

Αναστασιάδου Σ. και Παπαδημητρίου Γ. (2000). Συμπεράσματα της έρευνας 
που αφορούσε στις διαθέσεις των φοιτητών προς τη Στατιστική πριν και 
μετά τη διδασκαλία του μαθήματος με τη βοήθεια της AFC και της CAH. 
Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, 57-68. 



 

 - 71 - 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο  
Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.71-80 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ 

 
Αγγελική Αραπάκη1, Χαράλαμπος Δαμιανού2, Γιώτα Τουλούμη3 

1. Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. aarapaki@med.uoa.gr 
2. Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, cdamian@math.uoa.gr 
3. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, gtouloum@med.uoa.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην ανάλυση  επιβίωσης, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων μεθόδων εκτίμησης της 
συνάρτησης επιβίωσης, προκύπτει η ανάγκη σύγκρισης των διαφορετικών εκτιμήσεων. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση των μεθόδων σύγκρισης, η εφαρμογή τους 
σε πραγματικά δεδομένα και η αξιολόγησή τους.  

Περιγράφονται τρεις μέθοδοι σύγκρισης, εκ των οποίων η πρώτη προτάθηκε από τους 
Perez-Ocon, Ruiz-Castro & Gamiz-Perez (2001) και ουσιαστικά αποτελεί ένα τεστ πηλίκου  
πιθανοφανειών ως κριτήριο καλής προσαρμογής του ελεγχόμενου μοντέλου. Οι άλλες δύο 
μέθοδοι που προτάθηκαν από τους Hollander-Proschan (1979) και Hyde (1977) αντίστοιχα, 
ελέγχουν την ισότητα της εκτιμώμενης συνάρτησης επιβίωσης με την αντίστοιχη εμπειρική 
Kaplan-Meier. 

Η εφαρμογή των μεθόδων έγινε σε δεδομένα ασθενών που έπασχαν από μη 
αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια για τις δύο πρώτες 
μεθόδους, ενώ αντίθετα η τρίτη μέθοδος  εμφάνισε σχετικά χαμηλή ισχύ. Η διαφοροποίηση 
της μεθόδου αυτής έγκειται στο ότι επηρεάζεται από την κατανομή του χρόνου αποκοπής.  

 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Λόγω της  συνεχούς ανάπτυξης  νέων μεθόδων εκτίμησης της καμπύλης 

επιβίωσης μέσω κάποιου μοντέλου (παραμετρικού ή ημι-παραμετρικού), καθίσταται 
αναγκαία η σύγκριση της εκτιμώμενης καμπύλης επιβίωσης με την αντίστοιχη 
εμπειρική, όπως αυτή εκτιμάται μη παραμετρικά με τη μέθοδο Kaplan-Meier. 
Συνήθως η σύγκριση αυτή γίνεται γραφικά παριστάνοντας στο ίδιο γράφημα τις δύο 
καμπύλες (εκτιμώμενη και εμπειρική) και παρατηρώντας κατά πόσο η εκτίμηση 
βρίσκεται εντός του 95% του διαστήματος εμπιστοσύνης της εμπειρικής. Όσο 
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πλησιέστερα βρίσκονται οι δύο καμπύλες τόσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χρήση της 
συγκεκριμένης μεθόδου.  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση των στατιστικών μεθόδων 
σύγκρισης παρατηρούμενης και εκτιμώμενης καμπύλης επιβίωσης που 
περιγράφονται στη βιβλιογραφία, η συγκριτική αξιολόγησή τους, η ανάπτυξη 
αντίστοιχων προγραμμάτων στο ευρέως χρησιμοποιούμενο στατιστικό πακέτο 
Stata™ και η εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα ασθενών που πάσχουν από μη 
αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος.  

2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Υλικό της αναδρομικής αυτής μελέτης αποτέλεσαν οι 102 ασθενείς με μη 
αντιρροπούμενη κίρρωση που εισήχθησαν στην Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών από τον Ιούνιο του 1995 έως τον 
Ιούνιο του 2002. Εξετάστηκαν ως προς τη συσχέτιση με την επιβίωση  των ασθενών 
στοιχεία του γενικού ιστορικού τους, αποτελέσματα κλινικοεργαστηριακών 
εξετάσεων και οι δείκτες εξέλιξης της νόσου που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ( οι 
δείκτες MELD, Child-Pugh και οι τροποποιημένοι Child-Pugh Ι και ΙΙ) με τη βοήθεια 
δύο προσεγγίσεων: του ημιπαραμετρικού μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox 
και του παραμετρικού μοντέλου Weibull. Με σκοπό την αξιολόγηση των μοντέλων 
εφαρμόστηκαν στατιστικές μέθοδοι σύγκρισης της εκτιμώμενης καμπύλης επιβίωσης 
από το μοντέλο με την παρατηρούμενη Kaplan-Meier. Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν 
είναι: 

 
1η μέθοδος  Rafael Perez-Ocon, Juan Eloy Ruiz-Castro&M. Luz Gamiz-Perez 

(2001) 
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στο κριτήριο του λόγου των πιθανοφανειών 

(likelihood ratio test- LR test) για τη σύγκριση των εκτιμώμενων και των 
παρατηρούμενων πιθανοτήτων επιβίωσης. Επομένως συγκρίνεται το υπό έλεγχο 
μοντέλο με το «κεκορεσμένο» (saturated) στο οποίο οι πιθανότητες επιβίωσης είναι 
οι παρατηρηθείσες. Έστω ότι έχουμε k χρονικά διαστήματα σε καθένα από τα οποία 
ορίζουμε τις ακόλουθες μεταβλητές: 

jn   ο αριθμός των ατόμων σε κίνδυνο ακριβώς πριν από το j-οστό χρονικό 

διάστημα, ˆ,j jd d  ο παρατηρούμενος και αναμενόμενος αριθμός γεγονότων στο  j-
οστό χρονικό   διάστημα.   

Ο αριθμός των γεγονότων που συμβαίνουν σε ένα διάστημα ακολουθεί διωνυμική 
κατανομή, δηλαδή: 

( ; ) (1 )j j jj d n d
j j j j

j

n
f d p p p

d
−⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

   με 1, 2,..,j k=  
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Η διαφορoποίηση στις συναρτήσεις πιθανότητας των δύο μοντέλων έγκειται στην 
παράμετρο αποτυχίας jp , όπου για το κεκορεσμένο μοντέλο ισούται με το 

παρατηρηθέν ποσοστό αποτυχίας, δηλαδή j
j

j

d
p

n
= , ενώ για το μοντέλο που 

εφαρμόζεται η παράμετρος  jp  εκτιμάται από το 
ˆ

ˆ j
j

j

d
p

n
=  όπου ˆ

jd  ο αναμενόμενος 

αριθμός αποτυχιών στο j-οστό διάστημα με βάση το εφαρμοζόμενο μοντέλο (ημι-
παραμετρικό Cox proportional hazards μοντέλο ή παραμετρικό Weibull proportional 
hazards μοντέλο) .  

Οπότε το κριτήριο του λόγου πιθανοφανειών θα είναι: 

1 1

ˆ2( ( ) ( )) log 2 ( ) logˆ ˆ
k k

j j j
j j j j j

j jj j j

d n d
l p l p d n d

d n d= =

−
Λ = − − = + −

−
∑ ∑  

Η στατιστική συνάρτηση Λ κάτω από την υπόθεση Η0 ακολουθεί  χ2 κατανομή με 
k-s βαθμούς ελευθερίας, όπου k είναι το πλήθος των χρονικών διαστημάτων και s το 
πλήθος των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο μοντέλο που εφαρμόζεται. 

 
2η μέθοδος  Myles Hollander & Frank Proschan (1979) 
Στηρίζεται στο πρόβλημα ελέγχου της ισότητας των καμπυλών επιβίωσης δύο 

δειγμάτων με αποκομμένες παρατηρήσεις που προτάθηκε από τον Efron (1967). 
Συνοπτικά, αν Ti  και Zj είναι τυχαίες μεταβλητές που συμβολίζουν το χρόνο μέχρι 
την εμφάνιση αποτυχίας στο πρώτο και δεύτερο δείγμα αντίστοιχα με συναρτήσεις 
κατανομής F και G αντίστοιχα, τότε η μηδενική υπόθεση είναι 0 : ( ) ( )H F t G t=  για 
κάθε t, υποθέτοντας ότι η κοινή κατανομή είναι άγνωστη. Ο έλεγχος της υπόθεσης 
σύμφωνα  με τον Efron γίνεται με το κριτήριο: 2 1

ˆ ( ) ( )W S t dS t= −∫   όπου 

1 2( ), ( )S t S t  οι εκτιμήτριες επιβίωσης Kaplan-Meier των δύο δειγμάτων αντίστοιχα. 
Θεωρώντας την G πλήρως γνωστή (Moses 1964) και κατ’ επέκταση και την 

αντίστοιχη συνάρτηση επιβίωσης, έστω 2
ˆ ( )S t , το στατιστικό κριτήριο Ŵ μπορεί να 

αντικατασταθεί από το: 2 1
ˆ ( ) ( )C S t dS t= −∫  

Έτσι καταλήγουμε σε πρόβλημα καλής προσαρμογής, κατά το οποίο 
ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε αν τα δεδομένα μας προσαρμόζουν καλά σε μία 
συγκεκριμένη συνάρτηση επιβίωσης. Μεταφέροντας το πρόβλημα στα δικά μας 
δεδομένα και θεωρώντας την 1( )S t  την παρατηρούμενη καμπύλη επιβίωσης (όπως 

αυτή προκύπτει με τη μη παραμετρική μέθοδο Kaplan-Meier) και ως 2
ˆ ( )S t  την 

εκτιμώμενη βάσει του μοντέλου (ημι-παραμετρικό Cox-proportional hazards ή 
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παραμετρικό Weibull μοντέλο) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το C  κριτήριο για 
την αξιολόγηση της καλής προσαρμογής του μοντέλου που εφαρμόσαμε. Πιο 
συγκεκριμένα, αν ενδιαφερόμαστε για τον έλεγχο της ισότητας εκτιμώμενης και 
παρατηρούμενης καμπύλης επιβίωσης, ( )Ŝ t  και ( )S t  αντίστοιχα, μπορούμε να 

εφαρμόσουμε το κριτήριο: ˆ( ) ( )C S t dS t= −∫  

Έστω min( , )i i iX T U= , όπου με iT  και iU  συμβολίζεται ο χρόνος μέχρι την 
εμφάνιση του γεγονότος και ο χρόνος μέχρι την αποκοπή αντίστοιχα, ( )X i  το 
διατεταγμένο δείγμα με 1 i k≤ ≤  όπου k οι διαφορετικές χρονικές στιγμές, στις 
οποίες σημειώνεται γεγονός ή αποκοπή και iδ  η δείκτρια συνάρτηση αποτυχίας. Μία 
απλουστευμένη μορφή της στατιστικής συνάρτησης C, που χρησιμοποιείται για 
λόγους ευκολίας στον τρόπο υπολογισμού της δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

C=
( )

( ) ( )
1

ˆ( ) ( )
í

i iS x J x
δ⎡ ⎤=⎣ ⎦

∑  , (Hollander & Proschan, 1979) 

όπου η άθροιση εκτείνεται για όλες τις μη αποκομμένες παρατηρήσεις και 

( )( )iJ x ,  η διαφορά στο ( )x i  από την καμπύλη Kaplan-Meier ανάμεσα σε δύο 

διαδοχικές μη αποκομμένες χρονικές στιγμές. Δηλαδή:  
                                                 ( ) ( 1) ( )( ) ( ) ( )i i iJ x S x S x−= −  

Για την εκτίμηση της διασποράς  2σ̂  της στατιστικής συνάρτησης C  
χρησιμοποιείται  μία τροποποίηση αυτής των Hollander & Proschan, η οποία 
προτάθηκε από τις   Kalamatianou A. G. & McClean S.  (2003), με σκοπό να 
εφαρμοστεί σε περιπτώσεις που έχουμε δεσμούς (ties). Κάτω από τη μηδενική 
υπόθεση, η εκτιμήτρια της διασποράς της στατιστικής συνάρτησης C δίνεται από τον 
τύπο : 

( ) ( ){ }2 4 4
11

*1

1

1 ˆ ˆˆ [ ( )] [ ( )]
16

k

i ii
i

j
j

n S x S x
n n

σ −−
=

=

= −
−

∑
∑

 

όπου *
jn   είναι ο αριθμός των γεγονότων και αποκοπών που σημειώθηκαν τη j-

οστή χρονική στιγμή. Επομένως: ( )* ˆ1/ 2 /C k C σ= −  ( )0,1N∼  και  η κρίσιμη 

περιοχή του ελέγχου θα είναι: Κ:   *
/ 2C Zα>  

 
3η μέθοδος   Hyde’s Test 
Ο Hyde (1977) γενίκευσε το δεξιά αποκομμένο μοντέλο σε διπλά αποκομμένο, με 

σκοπό να συμπεριλάβει και περιπτώσεις, στις οποίες ένας ασθενής εισέρχεται στη 
μελέτη μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος από την έναρξη της νόσου. 
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Θεωρούμε όπως και στην προηγούμενη μέθοδο τις τυχαίες μεταβλητές  Ti, Ui, Xi και 
τη δείκτρια αποτυχίας iδ . Επιπλέον συμβολίζουμε με iν  το χρόνο που έχει παρέλθει 
από την έναρξη της νόσου για τον ασθενή i έως  τη χρονική στιγμή που εισήχθει στη 
μελέτη. Όπως και στην προηγούμενη μέθοδο, η υπό εξέταση υπόθεση είναι η ισότητα 
εκτιμώμενης και παρατηρούμενης καμπύλης επιβίωσης. Ορίζονται οι ποσότητες: 

ˆ ˆlog ( ) log ( )i i iS S xα ν= − και   
1

( )
n

i i
i

A δ α
=

= −∑  

  Το στατιστικό κριτήριο που προτάθηκε από τον Hyde  είναι το : 

1

n

i
i

AD
α

=

=

∑
  

όπου η ποσότητα 
1

n

i
i
α

=
∑  αποτελεί μία εκτιμήτρια της τυπικής απόκλισης της 

στατιστικής συνάρτησης Α κάτω από τη μηδενική υπόθεση. Αποδεικνύεται ότι η 
κατανομή της στατιστικής συνάρτησης D κάτω από τη μηδενική υπόθεση τείνει στην 
τυποποιημένη κανονική. Θεωρώντας ότι όλοι οι ασθενείς του δείγματος εισήχθησαν 
στη μελέτη κατά την έναρξη της νόσου το στατιστικό κριτήριο παίρνει την ακόλουθη 
μορφή: 

1

1

ˆlog ( )
(0,1)

ˆlog ( )

n

i i
i

n

i
i

S x
D N

S x

δ
=

=

⎡ ⎤+⎣ ⎦
=
∑

∑
∼  

Οπότε η κρίσιμη περιοχή του ελέγχου θα είναι   Κ:   / 2D Zα>  
 Έχει δειχθεί ότι η μέθοδος αυτή μειονεκτεί σχετικά με την προηγούμενη μέθοδο 

(Hollander-Proschan), καθώς είναι δυνατό να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της μεθόδου 
από την κατανομή του χρόνου αποκοπής, με συνέπεια να προκύψουν αποτελέσματα 
που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (Hollander, M. & Proschan, F., 
1979). Για παράδειγμα, μπορεί να καταλήξουμε σε καλή προσαρμογή του μοντέλου, 
χωρίς όμως να ισχύει κάτι τέτοιο.                                             

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκαν μοντέλα αναλογικών κινδύνων 
(proportional hazards). Συνοπτικά, η γενική μορφή των μοντέλων είναι: 

0 0 1 1 2 2( ; ) ( ) exp( ) ( ) exp( ... )p pt x t x t x x xλ λ β λ β β β= = + + + , όπου 0 ( )tλ η 

συνάρτηση βασικού κινδύνου και x  ο πίνακας των επεξηγηματικών μεταβλητών. 
Στα ημι-παραμετρικά μοντέλα Cox δεν απαιτείται ο καθορισμός της συνάρτησης του 
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βασικού κινδύνου. Στα μοντέλα  Weibull αντίθετα, θεωρούμε ότι η συνάρτηση του 
βασικού κινδύνου ακολουθεί τη Weibull κατανομή. Εφαρμόζοντας πολυμεταβλητή 
ανάλυση, και αφού ελέγχθησαν πολλές επεξηγηματικές μεταβλητές, και από τα δύο 
μοντέλα προέκυψε ότι οι παράγοντες που σχετίζονται σε βαθμό στατιστικά 
σημαντικό με τον κίνδυνο επιβίωσης ήταν οι τέσσερις ευρέως χρησιμοποιούμενοι 
προγνωστικοί δείκτες (οι δείκτες MELD, Child-Pugh, και οι τροποποιημένοι Child-
Pugh I και II), οι οποίοι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά εξάγονται καθώς αποτελούν 
αντίστοιχους, με μικρές διαφοροποιήσεις, δείκτες  και το ένζυμο γ-Gt. Επομένως, 
εφαρμόστηκαν συνολικά οκτώ μοντέλα (τέσσερα Cox και τέσσερα Weibull), που 
έχουν ως επεξηγηματικές μεταβλητές τη γ-Gt και έναν από τους  προγνωστικούς 
δείκτες κάθε φορά. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και των δύο 
μοντέλων για τους δύο από τους τέσσερις δείκτες (αυτόν με την καλύτερη και αυτόν 
με τη χειρότερη προγνωστική αξία σε κάθε μοντέλο). 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα πολυπαραγοντικής ανάλυσης μοντέλων Cox και Weibull 

 Στη συνέχεια με βάση το μοντέλο που εφαρμόζεται αποδίδεται σε κάθε ασθενή 
ένας βαθμός κινδύνου σύμφωνα με το γραμμικό εκτιμητή του μοντέλου: 

1 2* *R x Gtβ β γ= +  όπου x  ο προγνωστικός δείκτης και 1 2,β β  οι αντίστοιχες 
εκτιμήσεις για τους συντελεστές παλινδρόμησης του μοντέλου. Όπως φαίνεται και 
από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, υψηλότερες τιμές στο 
βαθμό κινδύνου (δηλαδή στον προγνωστικό δείκτη και τη γ-Gt) αντιστοιχούν σε 
χειρότερη πρόγνωση (μεγαλύτερο κίνδυνο), ενώ μικρότερες τιμές σε καλύτερη. Με 
βάση το βαθμό κινδύνου χωρίστηκαν οι ασθενείς  σε τρεις ομάδες, έτσι ώστε σε κάθε 
ομάδα να έχουμε περίπου τον ίδιο αριθμό συμβάντων, οπότε προέκυψαν οι ομάδες 
των ασθενών χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου (Dickson E. Rolland et 
al.,1992). Θέλοντας να αξιολογήσουμε την ορθότητα των παραπάνω μοντέλων, κατά 
πόσο δηλαδή οι καμπύλες επιβίωσης που εκτιμώνται από τα εφαρμοζόμενα μοντέλα 
προσεγγίζουν την παρατηρούμενη, προχωρήσαμε σε γραφικό (Γράφημα 1) και 
κατόπιν σε στατιστικό έλεγχο καλής προσαρμογής.  

Μοντέλο Cox  Μοντέλο Weibull 
Μεταβλητές 

HR p-
value 

Log-
likelihoo

d 
HR p-value 

Log-
likelihoo

d 

1ο 
μοντέλο 

MELD 
γ-Gt 

1,114 
1,003 

<0,001 
0,003 -80,697 1,126 

1,003 
<0,001 
0,003 -80,697 

2ο 
μοντέλο 

Child-
Pugh 
γ-Gt 

1,33 
1,003 

0,002 
0,001 -85,72 1,3 

1,003 
0,002 
0,001 -85,72 
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Γράφημα 1. Παρατηρούμενες και εκτιμώμενες καμπύλες επιβίωσης για τις τρεις 

ομάδες κινδύνου που προκύπτουν από την εφαρμογή των μοντέλων Cox και Weibull με 
τη γ-Gt και τους δείκτες MELD (Α και Γ) και  Child-Pugh (Β και Δ). 

Α              Β 

 

     Γ          Δ 
Παρατηρώντας τα γραφήματα προκύπτει πως τα μοντέλα με το δείκτη MELD 

έχουν την καλύτερη προσαρμογή και τη μεγαλύτερη διαχωριστική ικανότητα. Για το 
στατιστικό έλεγχο εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι σύγκρισης που περιγράφηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα. Τα αποτελέσματα είναι εν γένει σύμφωνα με το γραφικό 
έλεγχο και παρατίθενται στον πίνακα 2. Η 3η μέθοδος δεν ανιχνεύει σημαντικές 
αποκλίσεις από την παρατηρούμενη (Kaplan-Meier) καμπύλη σε κανένα από τα 
εφαρμοζόμενα μοντέλα τόσο ανά ομάδα κινδύνου όσο και στο συνολικό δείγμα των 
ασθενών.  Αντίθετα, οι άλλες δύο μέθοδοι ανιχνεύουν σημαντικές αποκλίσεις σε 
διάφορες περιπτώσεις. Αναφορικά με τα δύο μοντέλα, σε γενικές γραμμές το μοντέλο 
Weibull φαίνεται να υπερέχει ελαφρώς του ημι-παραμετρικού μοντέλου. Σύμφωνα 
και με την 1η και με τη 2η μέθοδο σύγκρισης, ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης, σε 



 - 78 - 

συμφωνία με τη γραφική απεικόνιση, φαίνεται να είναι ο MELD (χαμηλότερες τιμές 
κριτηρίου, σε λιγότερες περιπτώσεις έλλειψη καλής προσαρμογής).  

Πίνακας 2. Αποτελέσματα από την εφαρμογή των  τριών μεθόδων σύγκρισης 
συσχετιζόμενων καμπυλών επιβίωσης 

Α. Rafael Perez-Ocon et al    Β. Hollander&Proscan 

 Μοντέλο Cox Μοντέλο Weibull 

 Λ p-
value

Λ p-
value

1ο μοντέλο: γ-Gt- MELD 

Ομάδα χαμηλού 
κινδύνου 

10,88 0,054 8,75 0,12 

Ομάδα μέτριου 
κινδύνου 

8,73 0,189 7,76 0,256 

Ομάδα υψηλού 
κινδύνου 

5,88 0,319 3,1 0,55 

Συνολικό δείγμα 
ασθενών 

123,76 <0,001 95,18 <0,001 

2ο μοντέλο: γ-Gt  Child-Pugh 

Ομάδα χαμηλού 
κινδύνου 

6,59 0,253 6,22 0,286 

Ομάδα μέτριου 
κινδύνου 

8,67 0,193 6,16 0,405 

Ομάδα υψηλού 
κινδύνου 

17,26 0,0003 7,68 0,263 

Συνολικό δείγμα 
ασθενών 

150,99 <0,001 102,41 <0,001 

 
Γ. Hyde 

 Μοντέλo Cox Μοντέλo Weibull 

 D p-value D p-value 

1ο μοντέλο: γ-Gt- MELD 

Ομάδα 
χαμηλού -0,59 0,556 -0,2 0,835 

Ομάδα μέτριου 
κινδύνου 0,73 0,464 0,84 0,401 

Ομάδα υψηλού 
κινδύνου 0,25 0,799 -0,02 0,985 

Συνολικό 
δείγμα 0,83 0,409 1,21 0,228 

2ο μοντέλο: γ-Gt  Child-Pugh 

Ομάδα 
χαμηλού 0,82 0,412 1,17 0,241 

Ομάδα μέτριου 
κινδύνου -0,63 0,526 -0,28 0,783 

Ομάδα υψηλού 
κινδύνου 0,22 0,825 -0,24 0,812 

Συνολικό 
δείγμα 0,22 0,829 0,66 0,512 

 

 

 Μοντέλo Cox Μοντέλo Weibull 

 C* p-
value

C* p-value 

1ο μοντέλο: γ-Gt- MELD 

Ομάδα χαμηλού 
κινδύνου

-1,93 0,054 -1,54 0,125 

Ομάδα μέτριου κινδύνου -1,17 0,242 -0,97 0,349 

Ομάδα υψηλού κινδύνου -0,26 0,795 -0,11 0,914 

Συνολικό δείγμα 
ασθενών

-2,23 0,026 -1,46 0,143 

2ο μοντέλο: γ-Gt  Child-Pugh 

Ομάδα χαμηλού 
κινδύνου

-2,64 0,083 -4,098 <0,001 

Ομάδα μέτριου κινδύνου -0,72 0,473 -0,37 0,711 

Ομάδα υψηλού κινδύνου -2,76 0,006 -2,25 0,024 

Συνολικό δείγμα  -2,58 0,01 -1,7 0,09 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αναφορικά με τις στατιστικές μεθόδους σύγκρισης, οι δύο πρώτες μέθοδοι 
έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα, ενώ η τρίτη δεν ανέδειξε καμία ουσιαστική 
διαφορά ανάμεσα σε παρατηρούμενη (Kaplan-Meier) και εκτιμώμενη (βάσει του 
μοντέλου) καμπύλη επιβίωσης σε καμία ομάδα κινδύνου, αλλά ούτε και στο σύνολο 
των ασθενών. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τη χαμηλή ισχύ της μεθόδου σε σχέση με 
τις άλλες δύο, πιθανότατα λόγω του ότι επηρεάζεται ισχυρά από την κατανομή του 
χρόνου αποκοπής. Τα συμπεράσματά μας αυτά είναι σύμφωνα και με αυτά των 
Hollander & Proschan  (1979) σε ανάλογη μελέτη. Περαιτέρω σύγκριση ως προς την 
ισχύ των μεθόδων θα πρέπει να γίνει, κυρίως μέσω προσομοιωμένων δεδομένων 
(simulation studies). Ως προς τα κλινικά συμπεράσματα, τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι για την επιβίωση των κιρρωτικών ασθενών, καλύτερη προγνωστική αξία και 
διαχωριστική ικανότητα έχει ο δείκτης MELD συγκριτικά με τους άλλους τρεις 
δείκτες, ενώ επιπλέον συνεισφέρει σημαντικά στην πρόγνωση το ένζυμο γ-Gt και 
επομένως θα πρέπει να συνυπολογίζεται. Η Weibull κατανομή φαίνεται να 
προσαρμόζει σχετικά καλά στα δεδομένα.   

 
ABSTRACT 

In survival analysis, due to continuous development of new estimation methods of 
the survival function, it is frequently essential to compare the different estimations. 
The aim of this study is to review the methods to compare related survival curves, to 
apply them in real data and to evaluate them.  

Three methods to compare survival functions are described. The first one was 
presented by Perez-Ocon, Ruiz-Castro & Gamiz-Perez (2001) and is practically a 
likelihood ratio criterion to evaluate model goodness of fit. The other two methods, 
which were proposed by Hollander-Proschan (1979) and Hyde (1977) 
correspondingly, are comparing the equality of the estimated survival function with 
the corresponding observed Kaplan-Meier function. 

The application of the methods was carried out on data of a sample of patients 
with non compensated liver cirrhosis. The results were similar for the first two 
methods, whereas the third one confronted a serious problem regarding its power, as 
it is strongly influenced by the distribution of the time of censoring.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι Στοχαστικές ανελίξεις χαρακτηρίζονται από τις σχέσεις εξάρτησης  μεταξύ των τυχαίων 
μεταβλητών τους. Τέτοιου είδους σχέσεις εξάρτησης είναι π.χ. η ιδιότητα Markov, η ιδιότητα 
των στάσιμων προσαυξήσεων, η ιδιότητα των martingales κ.α. H τελευταία αυτή σχέση 
(ιδιότητα) ικανοποιείται από αρκετά συστήματα, οπότε η θεωρία των martingales έχει 
αναπτυχθεί σ’ ένα βασικό «εργαλείο» στις Θεωρητικές και Εφαρμοσμένες Πιθανότητες αλλά 
και στην Στατιστική. Στην παρούσα εργασία  χρησιμοποιούμε την εν λόγω θεωρία για να 
αποδείξουμε: (α) μία βασική, εκθετικού τύπου, ανισότητα για την απόκλιση των τιμών ενός 
martingale από την αρχική του τιμή. Η ανισότητα αποδεικνύεται στην περίπτωση martingales 
ανταλλάξιμων (exchangeable) ακολουθιών τ.μ. Οι ανισότητες τέτοιου τύπου έχουν αρκετές 
εφαρμογές στην Συνδυαστική [Bollobas (1987)]. Η απόδειξη τέτοιου είδους ανισοτήτων, είναι 
αντικείμενο της θεωρίας των μεγάλων αποκλίσεων (large deviations), και στην οποία θεωρία 
τόσο ο συγγραφέας [Daras (1997), (1998)] όσο και οι Bahadur και Zabell (1979), Strook 
(1984), Dinwoodie (1992) κ.α. έχουν δημοσιεύσει αρκετά αποτελέσματα. (β) την συνέπεια 
των τεστ Λόγου Πιθανοφάνειας στην Στατιστική.  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έστω ( , , P)FΩ  ένας χώρος πιθανότητας και +
n n=0{ }F ∞  μία ακολουθία σ-αλγεβρών 

(τ.ω. n , nF F⊆ ∀ ). Εάν 0 1 n-1 nF F F F⊆ ⊆ ⊆ ⊆ ⊆  λέμε ότι η ακολουθία 
+

n n=0{ }F ∞  αποτελεί ένα φιλτράρισμα (filtration). Μία ακολουθία τ.μ. +
n n=0{X } ∞  

ορισμένων στον χ.π. ( , , P)FΩ , λέμε ότι είναι προσαρμοσμένη (adapted) στο 
φιλτράρισμα +

n n=0{ }F ∞ , εάν n∀  η  τ.μ. nX  είναι nF -μετρήσιμη  [Chow  και  Teicher, 
(1988)]. 
 
Ορισμός 1.1. Η ακολουθία των τ.μ. +

n n=0{X } ∞  καλείται martingale αναφορικά με το 

φιλτράρισμα +
n n=0{ }F ∞ , εάν: 
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(α)   η +
n n=0{X } ∞  είναι προσαρμοσμένη στο +

n n=0{ }F ∞       (β)  nE X < +∞ , n∀  

(γ)  [ ]n+1 n nE X | XF = , n∀  (όπου [ ]nE | F⋅  η δεσμευμένη μέση τιμή αναφορικά με 

την σ-άλγεβρα nF ). 

Εάν η (γ) αντικατασταθεί από την [ ]n+1 n nE X | XF ≥  (αντ. [ ]n+1 n nE X | XF ≤ ) λέμε 
ότι η ακολουθία των τ.μ. είναι ένα submartingale (αντ. supermartingale). Συνήθως  

n 1 2 nσ(X ,X ,…,X )F = , όπου σ(X)  η σ-άλγεβρα που γεννιέται από την τ.μ. Χ. 
Παράδειγμα 1.2.  (συμμετρικός τυχαίος περίπατος).  
Έστω +

n n=0{X } ∞  μία ακολουθία από ανεξάρτητες και ταυτοτικά κατανεμημένες τ.μ με 

κατανομή n n
1P{X =1}= =P{X =-1}
2

 ( ή γενικότερα [ ]1E X 0= ), και έστω 

n

n j
j=1

S = X∑  Τότε η ακολουθία +
n n=0{S } ∞  είναι ένα martingale αναφορικά με το 

φιλτράρισμα n 1 2 nσ(X ,X ,…,X ), n 1F = ≥   με 0 0{ , }, X 0F = ∅ Ω = . 
Ερμηνεία 1.3. Το παράδειγμα 1.2 μπορεί να ερμηνευτεί (και) ως εξής: εάν ένας 
παίκτης παίζει παιχνίδια βάζοντας στοιχήματα ενός ευρώ κάθε φορά, και η τ.μ. nX  
παριστάνει την τύχη του παίκτη κατά το nοστό παιχνίδι, δηλαδή nX =1 (αντ. nX =-1 ) 
εάν ο παίκτης κερδίζει  (αντ. χάνει) στο nοστό παιχνίδι, τότε  nS  είναι το συνολικό 
κέρδος  του παίκτη μετά το nοστό παιχνίδι. Η ιδιότητα martingale περιγράφει την έννοια 
ενός δίκαιου παιχνιδιού (fair), δηλαδή το κεφάλαιο του παίκτη μετά το nοστό παιχνίδι 
αναμένεται να είναι όσο και μετά το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι και δεν 
επηρεάζεται από την «προϊστορία» του παιχνιδιού. 
 Παρατήρηση 1.4. 
Η θεωρία των martingales έχει εξελιχθεί σ’έναν δυναμικό κλάδο της Θεωρίας 
Πιθανοτήτων λόγω των πολλών εφαρμογών της, οι οποίες από Μαθηματική άποψη 
βασίζονται σε δύο κυρίως σημεία της: 
(α) στις ανισότητες που μπορεί να αποδείξει κανείς με την βοήθεια της θεωρίας 

(maximal τύπου ανισότητες)   
(β) στα οριακά θεωρήματα που ισχύουν, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, για τα 

martingales. 
Η βασικότερη από αυτού του είδους τις ανισότητες καθώς και ένα από τα 
σπουδαιότερα οριακά θεωρήματα περιγράφονται παρακάτω [Chow,  Teicher, 
(1988)]. 
Πρόταση 1.5. (Maximal ανισότητα)  
Εάν +

n n n=0{X , }F ∞  είναι ένα  submartingale και x 0> , ενώ  +
n nX max{X ,0}= , τότε: 

+
k n1 k n

1P{max X > x} EX
x≤ ≤

≤  
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Θεώρημα 1.6. (Σύγκλιση ενός supermartingale) 

Έστω +
n n n=0{X , }F ∞  ένα  supermartingale και έστω ότι n

n
sup E( X )< +∞ . Τότε 

υπάρχει μία τ.μ. X   τ.ω.:                        
σ.β.

nX X→  

Πόρισμα 1.7. (Σύγκλιση μη-αρνητικού martingale) 

Έστω +
n n n=0{X , }F ∞  ένα  μη-αρνητικό martingale. Τότε υπάρχει μία τ.μ. X τ.ω.: 

σ.β.

nX X→ . 

Εφαρμογή 1.8. (Τέστ Λόγου Πιθανοφάνειας) 
Έστω +

n n=1{X } ∞  μία ακολουθία από ανεξάρτητες και ταυτοτικά κατανεμημένες τ.μ με  
κοινή πυκνότητα πιθανότητας  f.  Έστω ότι ξέρουμε ότι η f είναι είτε ίση με την p(.) 
είτε ίση με την q(.) (όπου p(.), q(.) διαφορετικές πυκνότητες). Το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει κανείς στην Στατιστική είναι να αποφασίσει ποιά από τις δύο είναι η 
πραγματική πυκνότητα (ελέγχουμε δηλαδή  την μηδενική υπόθεση 0H : f = p(.)  
έναντι της εναλλακτικής  εH : f = q(.) ).  Ένας τρόπος ελέγχου είναι με την βοήθεια 

του λόγου πιθανοφάνειας:   1 2 n
n

1 2 n

p(X )p(X )…p(X )Z =
q(X )q(X )…q(X )

  απ’ όπου αποφασίζουμε ότι  

f =p(.) εάν nZ a≥ , ενώ f=q(.)  εάν nZ < a  ,  για κάποια σταθερά (επίπεδο)  a  
δεδομένη εκ των προτέρων.  Ο κανόνας αυτός απόφασης είναι ο καλύτερος δυνατός 
(optimal). 
Απόδειξη 
Έστω ότι η κοινή κατανομή της +

n n=1{X } ∞  είναι η q(.). Tότε η +
n n=1{Z } ∞  είναι ένα μη- 

αρνητικό martingale αναφορικά με το φιλτράρισμα n 1 2 nσ(X ,X ,…,X )F = , γιατί:  

[ ] n+1 n+1
n+1 n n n n n n n

n+1 n+1

p(X ) p(X ) p(x)E Z | E Z | =Z E | =Z q(x)dx=Z
q(X ) q(X ) q(x)

F F F
⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∫  

Ακόμα: 

[ ]
n

1 2 n
n 1 2 n 1 2 n

1 2 n

p(x )p(x ) p(x )E Z q(x )q(x ) q(x )dx dx dx =1
q(x )q(x ) q(x )

= ⋅∫
… … …
…

 

Από το πόρισμα 1.7 έχουμε ότι: 
σ.β.

nZ Z→  για κάποια τ.μ. Z, την οποία εδώ μπορούμε 

να υπολογίσουμε (ακριβώς). Πράγματι, εάν 
n

k
n n

k=1 k

p(X )Y =logZ = log
q(X )

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ , η nY  

είναι ίση με το άθροισμα  n  ανεξάρτητων και ταυτοτικά κατανεμημένων τ.μ. Η  μέση 
τιμή: 
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k k

k k

p(X ) p(X )E log < log E =0
q(X ) q(X )

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (από την ανισότητα του Jensen), οπότε 

από τον Ι.Ν.Μ.Α. έχουμε:
σ.β.

n
1 logZ (- ,0]
n

c→ ∈ ∞ . Από την σχέση αυτή έπεται ότι: 

σ.β.

nZ 0Z→ =   (η Z είναι μη αρνητική τ.μ.), δηλαδή nZ < a  για όλα τα μεγάλα n, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο παραπάνω κανόνας απόφασης για την αποδοχή ή 
απόρριψη της υπόθεσης είναι ο σωστός (για όλα τα μεγάλα n).                 # 
Ορισμός 1.9.   Μια ακολουθία τ.μ. +

n n=1{X } ∞  καλείται ανταλλάξιμη ή συμμετρική 
(exchangeable ή interchangeable) εάν η από κοινού κατανομή  ενός οιουδήποτε 
πλήθους κ από αυτές, εξαρτάται μόνο από το πλήθος κ των τ.μ. και όχι από τις 
συγκεκριμένες τ.μ [Aldous,(1985)]. Εάν δηλαδή :π →  είναι μία πεπερασμένη 
μετάθεση, τότε  οι  κατανομές των  1 2, κ (1) (2), (κ)( , , ), ( , , )π π πΧ Χ Χ Χ Χ Χ… …  είναι  
ίσες. 

Εάν η ακολουθία των τ.μ. είναι πεπερασμένη, και είναι ανταλλάξιμη τότε καλείται  
Ν-ανταλλάξιμη.Θεωρήματα που ισχύουν για (άπειρα) ανταλλάξιμες ακολουθίες δεν 
είναι απαραίτητο να ισχύουν για  Ν-ανταλλάξιμες ακολουθίες. Είναι φανερό ότι οι 
ανταλλάξιμες  τ.μ. είναι ταυτοτικά κατανεμημένες (όχι απαραίτητα ανεξάρτητες).  
Παράδειγμα 1.10. (μεταβλητές δειγματοληψίας) 

Έστω ότι ένα δοχείο περιέχει Ν μπάλες τις οποίες ονομάζουμε 1 2 Nx ,x ,…,x . Τα 
αποτελέσματα 1 2X ,X ,…  μίας άπειρης δειγματοληψίας  με επανάληψη αποτελούν 
μια ανταλλάξιμη ακολουθία τ.μ. (στην πραγματικότητα είναι μία ακολουθία από 
ανεξάρτητες και ταυτοτικά κατανεμημένες τ.μ. με κατανομή την ομοιόμορφη στο 
σύνολο 1 2 N{x ,x ,…,x }). Τα αποτελέσματα 1 2 NX ,X ,…,X  , Ν δειγματοληψιών 
χωρίς επανάληψη,  αποτελούν μια  Ν-ανταλλάξιμη ακολουθία. 

Εάν +
n n=1{X } ∞  μια  ακολουθία τ.μ. ορισμένων στον χ.π. ( , , P)FΩ , ορίζουμε την σ-

άλγεβρα ℜ  των μεταθέσιμων γεγονότων (permutable events) ως εξής: εάν Q είναι 
το σύνολο όλων των πεπερασμένων μεταθέσεων του συνόλου  και θεωρήσουμε 
σαν 1 2 nX=(X ,X ,…,X , ) : ∞Ω→… , η: 

-1 -1 -1{X (B) / B ,P{X (B) ( X) (B)} 0, Q}B π π∞ℜ = ∈ = ∈  
Τα σπουδαιότερα αποτελέσματα που ισχύουν για ανταλλάξιμες ακολουθίες τ.μ. 

δίνονται  στις παρακάτω δύο προτάσεις [Aldous (1985)].  
Θεώρημα 1.11. 

Η  ακολουθία +
n n=1{X } ∞  είναι  ανταλλάξιμη, εάν και μόνον εάν οι nX ,n N∈ είναι 

ανεξάρτητες υπό συνθήκη και ταυτοτικά κατανεμημένες αναφορικά με μία σ-
άλγεβρα H , ( η H  μπορεί να είναι είτε η σ-άλγεβρα ℜ  των μεταθέσιμων 
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γεγονότων είτε η tail σ-άλγεβρα n n+1
n=1

= σ(X ,X ,…)
∞

ℑ ∩ . Ισχύει:  

1 1 1 1P{X A } P{X A }∈ ℑ = ∈ ℜ  
Πόρισμα 1.12. (Θεώρημα de Finetti) 

 Εάν +
n n=1{X } ∞  είναι μία ανταλλάξιμη ακολουθία τ.μ., τότε υπάρχει μία σ-άλγεβρα 

γεγονότων ℜ  τέτοια ώστε:  
n

1 1 2 2 n n j j
j=1

P{X x ,X x , ,X x } P{X x }(ω)dP(ω) (1)
Ω

< < < = < ℜ∏∫…  

Το Θ. de Finetti χρησιμοποιείται ως εξής: εάν οι τ.μ +
n n=1{X } ∞  ορίζονται στον χ.π. 

( , , P')FΩ  με τιμές στο σύνολο S  (συνήθως S⊆ , S μια σ-άλγεβρα του), 
θεωρούμε σαν ( , ) (S , )F S∞ ∞Ω =  ενώ σαν μέτρο P  την συνολική κατανομή της 

+
n n=1{X } ∞ :   

1 2 nP(A)=P'{(X ,X ,…,X , ) A, A }S∞∈ ∈… . 
Η (1) τότε μας λέει ότι, το μέτρο P έχει την εξής αναπαράσταση:  

                   θ
Θ

P(.)= P (.) dm(θ)∫                                                 (2) 

όπου { }θ θ Θ
P (.)

∈
 μια οικογένεια μ.π. ορισμένων στον ( , )FΩ  παραμετρικοποιημένων 

από ένα σύνολο Θ (πρώτος αριθμήσιμος τοπολογικός χώρος με την Borel σ-άλγεβρα 
του M ),  και m ένα μ.π. στον χώρο (Θ, M). Οι τ.μ 1 2X ,X ,… είναι οι συναρτήσεις 

προβολές του S∞  και είναι ανεξάρτητες και ταυτοτικά κατανεμημένες αναφορικά με 
καθένα από τα μέτρα θP (.), θ Θ∈ (η (2) μας λέει ότι το μέτρο Ρ είναι μίξη 

(mixture) των μέτρων { }θ θ Θ
P (.)

∈
 με μέτρο μίξης το m).  

Η εφαρμογή 1.8. αποδεικνύεται ότι ισχύει και για ακολουθίες ανταλλάξιμων  τ.μ.  
 
2. ΕΚΘΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

Αποδεικνύουμε παρακάτω, με την βοήθεια των martingales, μια (νέα) εκθετικού 
τύπου ανισότητα για ανταλλάξιμες ακολουθίες τ.μ. Έστω λοιπόν P ένα μέτρο 
πιθανότητας στον μετρήσιμο χώρο ( , )FΩ , το οποίο έχει την αναπαράσταση (2), και 

+
n n=1{X } ∞   μια ακολουθία τ.μ. ορισμένων στον ( , )FΩ .  

Πρόταση 2.1 (ανισότητα τύπου Hoeffding).  Εάν θ∀ ∈Θ , η ακολουθία των τ.μ. 
+

n n=0{X } ∞  είναι ένα martingale αναφορικά με ένα φιλτράρισμα +
n n=0{ }F ∞  (και το μέτρο 

θP (.) ) και οι διαφορές των εν λόγω martingale είναι ομοιόμορφα φραγμένες από μια 
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ακολουθία σταθερών n 1{K }n
+∞
= , δηλαδή: 

θ n n-1 nP { X -X K } 1, θ , n 1≤ = ∀ ∈Θ ∀ ≥ ,τότε: 
 
 
 

Απόδειξη 
Από την ανισότητα του Markov, για τυχόν λ>0, έχουμε: 

n 0 n-1 0 n n-1λ(X -X ) λ(X -X ) λ(X -X )-λx -λx
θ n 0 θ θP {X -X x} e E e =e E e e≥ ≤  

Παίρνοντας την δεσμευμένη μέση τιμή αναφορικά με την n-1F , έχουμε: θ∀ ∈Θ  

 
n 0 n-1 0 n n-1

n-1 0 n n-1

λ(X -X ) λ(X -X ) λ(X -X )
θ n-1 θ n-1

λ(X -X ) λ(X -X )
θ n-1

E e E e e

e E e

F F

F

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= =⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤= ⎣ ⎦

   (3) 

Η συνάρτηση λyh(y)=e  είναι όμως  κυρτή, οπότε ισχύει: 

λy -λ λ1 1e (1 )e (1 )e , y 1
2 2

a a≤ − + + ≤  

Εάν τώρα Υ είναι μια τ.μ. με μέση τιμή 0 και τέτοια ώστε: P{ Y 1} 1≤ =  τότε από 
την ανισότητα αυτή έχουμε (συγκρίνοντας τους συντελεστές των συναρτήσεων): 

2λ
λY -λ λ 21 1Ee e e < e

2 2
≤ +  

Εφαρμόζοντας την εν λόγω ανισότητα στην τ.μ. n n-1X -X , έχουμε  από την (3): 
2

2 n
n-1 0n n-1

Kλλ(X -X )λ(X -X ) 2
θ n-1E e e e , θF⎡ ⎤ ≤ ∀ ∈Θ⎣ ⎦  

απ’ όπου παίρνοντας μέσες τιμές αναφορικά με το θP (.) και χρησιμοποιώντας την 
σχέση αναδρομικά, έχουμε: 

2n
j2 2

2 n
j=1n 0 n-1 0

K
K λλ 2λ(X -X ) λ(X -X ) 2

θE e e e e , θ
∑

≤ ≤ ≤ ∀ ∈Θ…  

οπότε: 

n2
2
j

j=1

λ-λx+ K
2

θ n 0P {X -X x} e , θ , x 0
∑

≥ ≤ ∀ ∈Θ > .  

Η ποσότητα όμως  
2 n

2
j

j=1

λg(λ)=-λx+ K , x 0
2

>∑   ελαχιστοποιείται για 

n
2
j

j=1

λ=x / K∑  οπότε τελικά έχουμε: 

n
2

n 0 j
j=1

1P{ X -X x} 2exp - x / K , x>0
2

⎧ ⎫
≥ ≤ ⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑
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n2
2
j

j=1

x- / K
2

θ n 0P {X -X x} e , θ , x 0
∑

≥ ≤ ∀ ∈Θ >                              (4) 
Εφαρμόζοντας την ίδια τεχνική στην τ.μ. 0 nX X−  και προσθέτοντας κατά μέλη την 
ανισότητα που προκύπτει στην  (4), έχουμε: 

n2
2
j

j=1

x- / K
2

θ n 0P { X -X x} 2e , θ , x 0
∑

≥ ≤ ∀ ∈Θ >                          (5) 
Το δεξί  μέλος της ανισότητας  (5)  δεν εξαρτάται από το θ, άρα λόγω της μορφής του 
μέτρου Ρ, έχουμε 

                                   

n2
2
j

j=1

x- / K
2

n 0P{ X -X x} 2e , x 0
∑

≥ ≤ >     # 
Εφαρμογή 2.2. (Μεγάλες Αποκλίσεις για Ανταλλάξιμες Bernoulli τ.μ.). 
Έστω +

n n=1{X } ∞  μια ακολουθία από ανταλλάξιμες τ.μ ή γενικότερα έστω ότι το μέτρο 

Ρ έχει την αναπαράσταση (2). Εάν θ∀ ∈Θ  η ακολουθία +
n n=1{X } ∞  έχει την κατανομή 

Bernoulli με παράμετρο p , τότε ισχύει η παρακάτω ανισότητα: 

                     
2x- / 2ξ

2
nP{ S -np x n} 2e , x 0≥ ≤ >                                 (6) 

όπου 
n

n j
j=1

S = X , ξ=max{p,1-p}∑ . 

Απόδειξη 
θ∀ ∈Θ   η +

n n=1{X } ∞  είναι μια ακολουθία ανεξάρτητων και ταυτοτικά 
κατανεμημένων τ.μ με κατανομή την  Bernoulli με παράμετρο p , αναφορικά με το 
μέτρο θP (.) . Τότε όμως η ακολουθία των τ.μ. n nY =S -np, n∈   είναι ένα 
martingale, οπότε εφαρμόζοντας το προηγούμενο θεώρημα θ∀ ∈Θ  (με  nK =ξ ) 
έχουμε: 

2 2
2x x- / 2ξ - / 2ξ

2 2
θ nP { S -np x n} 2e 2e , x 0≥ ≤ ≤ >           (7)  

 
όπου ξ=max{p,1-p}. Η (6)  προκύπτει από την (7) και την μορφή του μέτρου Ρ.  # 
       
Παρατήρηση 2.3. 

Με τέτοιου είδους (εκθετικές) ανισότητες ασχολείται κανείς στην θεωρία των 
μεγάλων αποκλίσεων (large deviations). Ο συγγραφέας έχει αποδείξει (γενικότερα) 
αποτελέσματα του τύπου (6) [Daras (1997), (1998)] για την περίπτωση ανταλλάξιμων 
τ.μ., με οποιαδήποτε κατανομή και για τ.μ. με τιμές σε γενικούς χώρους (όχι 
απαραίτητα πραγματικές τ.μ.). Μία ειδική περίπτωση του θεωρήματος που 
αποδεικνύεται εκεί είναι το παρακάτω θεώρημα. 



 - 96 -

Θεώρημα 2.4  (Μεγάλες Αποκλίσεις για Ανταλλάξιμες τ.μ.-Θεώρημα Cramer). 

          Εάν +
n n=1{X } ∞  είναι μία ανταλλάξιμη ακολουθία τ.μ με τιμές στο S⊆  και μέτρο 

μίξης m, και (S, )S  ένας μετρήσιμος χώρος. Έστω ο Fenchel-Legendre 

μετασχηματισμός της 1X :     { }1yX
θ θ

y S
λ (x) sup yx-logE e

∈
= .  Τότε:    

          (α)  (κάτω φράγμα)    A S∀ ⊆  ανοικτό:  nn x A

1liminf logP{S A} -inf λ(x)
n→∞ ∈

∈ ≥    όπου:  

θ
θ s(m)

λ(x)= inf λ (x)
∈

 και s(m)  το στήριγμα  (support) του μέτρου m. 

          (β)  Εάν ο χώρος Θ είναι συμπαγής  

               (άνω φράγμα)  A S∀ ⊆ , κλειστό: n
n x A

1limsup logP{S A} -inf λ(x)
n→∞ ∈

∈ ≤         

      
Δηλαδή εάν τα φράγματα στα (α), (β) είναι ίσα (π.χ. εάν το Α είναι ανοικτό κυρτό 

σύνολο), τότε το θεώρημα μας λέει:    -nΛ(A)
nP{S A} e∈ ≅   όπου 

x A
(A)= inf λ(x)

∈
Λ  

(που είναι γενικότερη της (6) που αποδείξαμε παραπάνω, η χρησιμότητα  όμως της 
(6) βρίσκεται στο γεγονός ότι το φράγμα της είναι ευκολότερο να υπολογιστεί, οπότε 
μπορεί ευκολότερα να χρησιμοποιηθεί). 

Η θεωρία των μεγάλων αποκλίσεων έχει αρκετές εφαρμογές στη Θεωρία 
Πληροφοριών, στη Στατιστική Μηχανική και στη Στατιστική  τόσο στην Εκτιμητική 
όσο και  στον  Έλεγχο Υποθέσεων [Bucklew (1990), Ellis (1985), Varadhan (1984)].  
Εφαρμογή 2.5.  (Πρόβλημα συσκευασίας)   

Ένα από τα βασικά προβλήματα στην Επιχειρησιακή Έρευνα είναι και το εξής: 
έστω ότι δίνονται n αντικείμενα με μεγέθη 1 2 nx ,x ,...,x  και απεριόριστος αριθμός 
κιβωτίων (καθένα μεγέθους 1). Θα θέλαμε να βρούμε ποιός είναι ο ελάχιστος 
αριθμός κιβωτίων που χρειάζεται για να συσκευάσουμε τα αντικείμενα.  

Απόδειξη 
Έστω 1 2 nX ,X ,...,X  τ.μ. που παριστάνουν τα μεγέθη των αντικειμένων και έστω 

ότι οι εν λόγω τ.μ. είναι ανεξάρτητες και ταυτοτικά κατανεμημένες στο [0,1]. Έστω 
nY  μια τ.μ που παριστάνει τον (τυχαίο) αριθμό των κιβωτίων που χρειάζονται για να 

συσκευάσουμε τα αντικείμενα «αποδοτικά». Ορίζουμε σαν i n iZ =E[ Y ], i n,F ≤  

i 1 2 iσ( ,X ,...,X )F X= . Τότε η n
i i i=0{Z , }F  είναι ένα  martingale  

( n n 0 nZ =Y , Z EY= ). Έστω τώρα nY (i)  ο ελάχιστος αριθμός κιβωτίων που 
χρειάζονται για να συσκευάσουμε όλα τα αντικείμενα, εκτός από το i-αντικείμενο. 
Τότε ισχύει:  n n nY (i) Y Y (i) 1≤ ≤ +  αφού τα αντικείμενα συσκευάζονται αποδοτικά. 
Παίρνοντας δεσμευμένες τιμές στην σχέση αυτή έχουμε: 
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n i-1 i-1 n i-1 n i i n iE[ Y (i) ] Y E[ Y (i) ] 1 και E[ Y (i) ] Y E[ Y (i) ] 1F F F F≤ ≤ + ≤ ≤ +  

Αλλά: n i-1 n iE[ Y (i) ]=E[ Y (i) ]F F , αφού δεν χρειάζεται να συσκευάσουμε το i-

αντικείμενο και έτσι η γνώση ή όχι του iX  είναι χωρίς αξία. Αφαιρώντας κατά μέλη 

τις παραπάνω ανισότητες έχουμε: i i-1Y -Y 1≤  και έτσι από την ανισότητα του 
Hoeffding έχουμε:   

2x-
2n

n nP{ Y -EY x} 2e , x 0≥ ≤ >  
 
Για παράδειγμα, εάν x=εn  τότε βλέπουμε ότι η πιθανότητα η nY  να αποκλίνει από 
την μέση της τιμή κατά (τουλάχιστον) εn  μειώνεται εκθετικά αναφορικά με το n.                          
 
Εφαρμογή 2.6. (Ανισότητα του Bernstein για ανταλλάξιμες Bernoulli τ.μ.) 
Εάν +

n n=1{X } ∞  είναι όπως στην εφαρμογή 2.2, τότε αποδεικνύεται εύκολα ότι:  
2ε n-
4

nP{S -np ε n} 2e , ε 0≥ ≤ >  
 

(απλά θέτουμε στη εφαρμογή 2.2, x=ε n ).  Η ανισότητα αυτή στην περίπτωση 
ανεξαρτήτων  Bernoulli τ.μ. καλείται ανισότητα του Bernstein και χρησιμοποιείται 
για να αποδείξει κανείς αποτελέσματα μεγάλων αποκλίσεων (εκθετικού τύπου 
ανισότητες) στην περίπτωση Bernoulli τ.μ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

απόδειξη της συνέπειας του εκτιμητή n
n

SX =
n

  της  παραμέτρου p.  

 
ABSTRACT 

Martingale theory is a powerful tool in Theoretical and Applied Probability and in Statistics. 
We use this theory in order to prove: (a) an exponential type inequality (Hoeffding type) for 
the deviation of the values of a martingale from its initial value.  The proof is given for a 
sequence of exchangeable r.v.s.  Such type of inequalities is the content of the large deviations 
theory [see e.g. Daras (1997), (1998), Dinwoodie (1992), Strook (1984)] and have applications 
in Information Theory, Statistical Mechanics, Statistics e.t.c.  (b) the optimality of the 
maximum likelihood test  for exchangeable  r.v.s  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή ερευνά τη σχέση ανάμεσα στις κατηγορίες των φόρων και την οικονομική 

ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για την Ελλάδα και για την περίοδο 1965  – 2002. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ελέγξει τη μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στις κατηγορίες 
αυτές και την οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας την ανάλυση της συνολοκλήρωσης.  
Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος για να 
εκτιμηθούν οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες σχέσεις των μεταβλητών του υποδείγματος, 
καθώς και η αιτιακή σχέση μεταξύ των κατηγοριών των φόρων και της οικονομικής 
ανάπτυξης.  

Λέξεις Κλειδιά: κατηγορίες φόρων, συνολοκλήρωση, αιτιότητα 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στη δεκαετία του 80 έγιναν πολλές προσπάθειες φορολογικών μεταρρυθμίσεων 

τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες  που με τη σειρά τους 
οδήγησαν σε μια αλλαγή της φορολογικής σύνθεσης. Πολλοί ερευνητές 
ασχολήθηκαν και μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στη φορολογική και την οικονομική 
δομή και την επίδραση που έχουν οι αλλαγές της φορολογικής πολιτικής στην 
οικονομική ανάπτυξη. 

Το ερώτημα τι καθορίζει τη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη μιας οικο-νομίας 
έχει τεθεί σε αναρίθμητες εμπειρικές μελέτες τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι 
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επιδράσεις ανάπτυξης του δημόσιου τομέα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών 
ερευνητών, τα επιχειρήματα των οποίων προτείνουν μια αρνητική σχέση ανάμεσα 
στο δημόσιο τομέα και την ανάπτυξη βασιζόμενα κυρίως στις φορολογικές 
μεταρρθυμίσεις απαραίτητες για τη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα.  

Οι Engen & Skinner (1992) δείχνουν ότι η δημοσιονομική πολιτική έχει αρνητική 
και σημαντική επίδραση και βραχυχρόνια και μακροχρόνια στην ανάπτυξη 
παραγωγής. Οι Easterly & Rebelo (1993)  ισχυρίζονται ότι η υψηλή συσχέτιση 
ανάμεσα στις δημοσιονομικές μεταβλητές και το αρχικό επίπεδο εισοδήματος 
δυσκολεύει το γεγονός να απομονώσουμε την επίδραση της δημοσιονομικής 
πολιτικής στην ανάπτυξη. Δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η επίδραση των ποσοστών 
φόρου και της ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα «εύθραυστη». 

Ο Gerson (1998) παρέχει μια έρευνα στη σχέση ανάμεσα στη φορολογία, τα 
κυβερνητικά έξοδα και την ανάπτυξη και καταλήγει ότι, βασιζόμενος σε εμπειρικές 
μελέτες, ο αντίκτυπος των φόρων στην ανάπτυξη είναι μη ισχυρός. 

Οι αλλαγές στις κατηγορίες φόρων μπορεί να οφείλονται σε πολιτικούς 
παράγοντες. Ωστόσο, οι Volkerink & De Haan (1999) σε μια εμπειρική μελέτη τους 
για τους παράγοντες που καθορίζουν τη φορολογική σύνθεση στις χώρες του ΟΟΣΑ 
κατέληξαν ότι «οι πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες δεν είναι σηματνικοί για τη 
σύνθεση της φορολογικής δομής και ο αντίκτυπος της πολιτικής δεν είναι σταθερός 
με το χρόνο». 

Οι Kneller, Bleaney & Gemmell (1999) εξετάζουν τις επιδράσεις ανάπτυξης της 
δημοσιονομικής πολιτικής για 22 χώρες ΟΟΣΑ και τα αποτελέσματά τους βρίσκουν 
υποστήριξη των προβλέψεων του Barro (1990) σε σχέση με τις επιδράσεις της 
φορολογικής δομής και των δαπανών στην ανάπτυξη. 

Η Widmalm (2001), χρησιμοποιώντας την ανάλυση ακραίων τιμών του Leamer 
(1983), βρήκε ότι υπάρχει δυνατή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο μερίδιο της 
συνολικής φορολογίας που επιβάλλεται στο προσωπικό εισόδημα και την οικονομική 
ανάπτυξη αντίθετα με το φόρο εταιρικού εισοδήματος όπου παρατηρείται θετική 
συσχέτιση με την οικονομική ανάπτυξη. Ένα επιπλέον αποτέλεσμα της εργασίας της 
είναι ότι οι φόροι κατανάλωσης προωθούν την ανάπτυξη. Γενικά, καταλήγει ότι η 
φορολογική σύνθεση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνήσει τις ιδιότητες της στασιμότητας των 
στοιχείων και την τάξη της ολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας τον έλεγχο των Dickey-
Fuller. Στη συνέχεια ελέγχουμε την υπόθεση της μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα στις 
κατηγορίες των φόρων και την οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας τον έλεγχο 
των Engle-Granger και τέλος με τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger βρίσκουμε την 
κατεύθυνση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε. 

Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Η ενότητα 2 περιγράφει την εξειδίκευση 
του υποδείγματος και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της σχέσης 
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των κατηγοριών των φόρων και της οικονομικής ανάπτυξης. Η ενότητα 3 περιγράφει 
τα αποτελέσματα του ελέγχου για μοναδιαίες ρίζες. Η ενότητα 4 περιγράφει 
συνοπτικά τη συνολοκλήρωση και τον έλεγχο των Engle – Granger  για τη 
συνολοκλήρωση. Η ενότητα 5 περιγράφει το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος. H 
ενότητα 6 παρουσιάζει τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger και τέλος η ενότητα 7 
παρέχει μερικές συμπερασματικές τελικές παρατηρήσεις. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Για την ανάλυση της σχέσης  μεταξύ των κατηγοριών των φόρων και της  

οικονομικής ανάπτυξης  χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

 

TAXt = βo+ β1GDPCt + β2OPENt + et     (1) 

 

όπου: 

TAX είναι οι κατηγορίες των φόρων, δηλαδή ο προσωπικός φόρος στο εισόδημα 
(ΡΤ), ο εταιρικός φόρος (CT), ο φόρος κοινωνικών εισφορών (SST), ο φόρος 
μισθωτών υπηρεσιών (PAYT), ο φόρος περιουσίας (PROPT), και ο φόρος αγαθών 
και υπηρεσιών (GST). 

GDPC είναι το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 1995.  

)Im(
Im

portsExportsGDP
portsExportsOPEN

−−
+

=   

και  et ο όρος του σφάλματος1.    

Η περίοδος που εξετάζεται είναι από το 1965 μέχρι και 2002. Τα στοιχεία για την 
έρευνα αυτή αποκτήθηκαν από το Revenue Statistics of OECD Member Countries 
and OECD National Accounts που εκδόθηκαν από Organization for Economic 
Cooperation and Development OECD. 

Αν οι μεταβλητές αυτές μοιράζονται μία κοινή στοχαστική τάση, και οι πρώτες 
διαφορές είναι στάσιμες, τότε  μπορούν αυτές να συνολοκληρωθούν. Η οικο-νομική 
θεωρία σπάνια παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά το ποιες μεταβλητές εμφα-νίζουν 

                                                 
1 Επειδή είναι σύνηθες να παρουσιάζεται πρόβλημα αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων σε 
αναλύσεις, όπως οι χρονικές σειρές που θα ακολουθήσουν, θεωρούμε ότι στη συνάρτηση που 
εξετάζουμε οι τιμές του όρου σφάλματος δημιουργούνται με βάση ενός αυτοπαλίνδρομου 
σχήματος πρώτης τάξης AR(1), δηλαδή: ut = p u t-1 + et 
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στοχαστική τάση, καθώς και το πότε τέτοιες τάσεις είναι κοινές μεταξύ των 
μεταβλητών. Για την ανάλυση των χρονικών σειρών που περιλαμβάνουν στοχαστικές 
τάσεις χρησιμοποιείται ο επαυξημένος Dickey – Fuller έλεγχος μοναδιαίας ρίζας για 
τον υπολογισμό των ξεχωριστών χρονικών σειρών με στόχο να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το πότε οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες. 

1. ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ 

Ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποι-
ούνται στο παραπάνω υπόδειγμα απαιτεί προηγουμένως τον έλεγχο για την ύπαρξη 
μοναδιαίας ρίζας για κάθε μεταβλητή (για να αποφύγουμε το πρόβλημα της κίβδηλης 
παλινδρόμησης2), χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του επαυξημένου Dickey – Fuller 
(ADF) (1979) πάνω στην παρακάτω παλινδρόμηση: 

ΔXt = δ0 + δ1 t +  δ2 Xt-1 + ∑
=

− +ΔΧ
k

i
titi u

1

α        (2) 

    Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών εμφανίζονται στον πίνακα 1. Οι ελάχιστες 
τιμές των κριτηρίων του Akaike (1973) και του Schwartz (1978) έδωσαν την καλύ-
τερη δομή των ADF εξισώσεων καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς των χρονι-
κών υστερήσεων με την ένδειξη Lag. Όσον αφορά τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης 
στους διαταρακτικούς όρους, ο έλεγχος που χρησιμοποιήθηκε ήταν του πολλαπλα-
σιαστή Lagrange LM(1). Το οικονομετρικό πακέτο EVIEWS 4.0, το οποίο χρησιμο-
ποιήθηκε για τη διενέργεια του ADF ελέγχου μας δίνει τις προσομοιωμένες κρίσιμες 
τιμές. 
Πίνακας 1: Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας DF/ADF  

 
Επίπεδα 

 
                Πρώτες Διαφορές 

 
 

Μεταβλητές 
(Xt) 

 
Lag 

Test statistic 
(DF/ADF)* 

 
LM(1)** 

 
Lag 

Test statistic 
(DF/ADF)* 

 
LM(1)** 

PT 0 -2.4383 0.327[0.571] 0 -6.8811 1.255[0.270] 
CT 0 -0.8314 1.509[0.227] 0 -7.4046 0.090[0.765] 
SST 0 -3.0340 1.818[0.186] 0 -8.8807 0.041[0.839] 

PAYT 0 -0.9977 1.367[0.250] 0 -7.3069 1.075[0.307] 
PROPT 0 -1.9102 1.762[0.193]  1 -9.6012 1.974[0.169] 

GST 0 -2.8226 1.232[0.274] 0 -8.2300 0.013[0.909] 
GDPC 2 -1.2130 1.644[0.208] 2 -8.8076 1.669[0.206] 
OPEN 1 1.6693 0.006[0.981] 1 -5.0310 3.060[0.090] 

                                                 
2 Το πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης μπορεί να συμβεί όταν δύο χρονικές σειρές σε 
μια παλινδρόμηση έχουν σε μεγάλο βαθμό υψηλή συσχέτιση, ενώ δεν έχουν καμιά 
πραγματική σχέση μεταξύ τους. Η υψηλή συσχέτιση οφείλεται στην ύπαρξη χρονικών τάσεων 
και στις δύο χρονικές σειρές (Granger and Newbold 1974) 
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*Κρίσιμες τιμές: -3.6210 (1%), -2.9434 (5%), -2.6102(10%). 

**Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας 

Τα αποτελέσματα από τον πίνακα 1 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας 
δεν μπορεί να απορριφθεί στα επίπεδα των μεταβλητών, σε επίπεδο σημαντικότητας 
5%. Άρα καμία χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη στα επίπεδα των μεταβλητών. Στη 
συνέχεια όταν οι χρονικές σειρές μετασχηματιστούν σε πρώτες διαφορές γίνονται 
στάσιμες και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες μεταβλητές μπορούν να χαρακτηριστούν 
σαν ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1). Επίσης, για όλες τις μεταβλητές στις πρώτες 
διαφορές ο έλεγχος LM(1) δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση στους διαταρακτικούς 
όρους. 

4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Η υπόθεση που πρέπει να ελέγξουμε στο τμήμα αυτό είναι αν οι μεταβολές στο 
κατά κεφαλή ΑΕΠ και το άνοιγμα της αγοράς μεταβιβάζονται στις κατηγορίες των 
φόρων, δηλαδή αν οι μεταβλητές αυτές κινούνται μαζί. Αυτή η κοινή μετατόπιση των 
μεταβλητών δημιουργεί γραμμικές σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές αυτές που 
διαρκούν για μεγάλες χρονικές περιόδους, κατά συνέπεια πρέπει να ελέγξουμε τις 
μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας των μεταβλητών αυτών. Επομένως, αν οι γραμμι-
κές σχέσεις διαρκούν για μεγάλες χρονικές περιόδους το κατά κεφαλή ΑΕΠ το 
άνοιγμα της αγοράς και οι κατηγορίες των φόρων είναι συνολοκληρωμένες.  

Στη συνέχεια ελέγχουμε με τη μέθοδο των Engle – Granger (1987), αν το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, και το άνοιγμα της αγοράς  είναι συνολοκληρωμένα με κάθε 
κατηγορία φόρων ξεχωριστά (μια που όλες οι κατηγορίες φόρων είναι ολοκληρω-
μένες πρώτης τάξης). Τα βήματα που ακολουθήσαμε είναι τα εξής: 

Στην αρχή εκτιμούμε με τη μέθοδο OLS την μακροχρόνια εξίσωση ισορροπίας 

 

TAXit = βo+ β1GDPCt + β2OPENt + eit    (3) 

όπου it = 1, 2,……6 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των 
συνολοκληρωμένων διανυσμάτων. Από τις εκτιμήσεις αυτές σώζουμε τους διαταρα-
κτικούς όρους (σφάλματα ισορροπίας) eit.  Στην συνέχεια ελέγχουμε αν τα σφάλματα 
αυτά ισορροπίας είναι στάσιμα για να είναι οι μεταβλητές που εξετάζουμε συνολο-
κληρωμένες. 
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Πίνακας 2 - Συνολοκληρωμένες παλινδρομήσεις 

Μεταβλητή Σταθερά GDPC OPEN R2 

PT 6.739[0.000] 1.935[0.000] 842.24[0.000] 0.345 
CT 1.060[0.132] 0.652[0.049] 1104.14[0.000] 0.858 
SST 29.53[0.000] 0.826[0.248] 94.718[0.646] 0.043 

PAYT 0.367[0.263] 0.409[0.010] -93.486[0.039] 0.522 
PROPT 11.024[0.000] -1.979[0.125] -633.25[0.093] 0.085 

GST 50.294[0.000] -1.796[0.056] -1680.2[0.000] 0.595 
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας 

Για να ελέγξουμε τη στασιμότητα των σφαλμάτων ισορροπίας εφαρμόζουμε τη 
μέθοδο της μοναδιαίας ρίζας των κριτηρίων DF/ADF, μόνο που οι εξισώσεις των 
DF/ADF δεν περιλαμβάνουν σταθερό όρο, επειδή τα κατάλοιπα από την εξίσωση 
OLS είναι συγκεντρωμένα γύρω από το μηδέν.  Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της στασιμότητας για τα σφάλματα ισορροπίας. Τα στατιστικά 
κριτήρια των DF/ADF δείχνουν ότι όλα τα σφάλματα ισορροπίας είναι στάσιμα στα 
επίπεδά τους. Δηλαδή τα σφάλματα ισορροπίας είναι ολοκληρωμένα μηδενικής τάξης 
Ι(0). Επομένως, οι μεταβλητές των κατηγοριών των φόρων, του κατά κεφαλή ΑΕΠ 
και του ανοίγματος της αγοράς είναι συνολοκληρωμένες. Εδώ θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι οι κριτικές τιμές που αναφέρθηκαν στον πίνακα 2 δεν είναι 
κατάλληλες για την περίπτωση αυτή. Ο Mackinnon (1991) παρουσίασε κριτικές τιμές 
για τους ελέγχους αυτούς όπως εκτίθενται στον πίνακα 3. 

Πίνακας 3 - Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας για τα σφάλματα ισορροπίας 

Μεταβλητή  
Lag 

 
DF/ADF* 

 
LM(1)** 

e1 0 -3.5325 0.255[0.616] 
e2 0 -4.7714 2.118[0.154] 
e3 0 -3.3635 1.888[0.178] 
e4 0 -3.2111 1.006[0.322] 
e5 0 -4.4393 0.974[0.330] 

e6 0 -3.5954 1.197[0.281] 
*Κρίσιμες τιμές: -2.6289 (1%), -1.9501 (5%), -1.6113(10%). 

** Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας. 
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5.  ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με το θεώρημα του Granger (1986), αν δύο ή περισσότερες μεταβλητές 
είναι συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση ανάμεσά τους. 
Βέβαια, βραχυχρόνια οι μεταβλητές αυτές μπορεί να μην βρίσκονται σε ισορροπία. Η 
βραχυχρόνια αυτή σχέση ανισορροπίας μπορεί να περιγραφεί από ένα υπόδειγμα 
διόρθωσης σφάλματος (ECM). Στην περίπτωση αυτή το υπόδειγμα διόρθωσης 
σφάλματος συνδέει τη βραχυχρόνια με τη μακροχρόνια συμπεριφορά των 
μεταβλητών και δίνεται από τη σχέση: 

ΔTAXit = lagged(ΔTAXit , ΔGDPCt , ΔOPENt )  + λ et-1 + Vt        (4) 

όπου Δ αναφέρεται στις πρώτες διαφορές όλων των μεταβλητών. 
et-1 είναι τα εκτιμημένα κατάλοιπα από τη συνολοκληρωμένη παλινδρόμηση 

(μακροχρόνια σχέση) και αντιπροσωπεύει την απόκλιση από την ισορροπία σε μια 
χρονική περίοδο t.  

-1<λ<0 βραχυχρόνιος συντελεστής. ο οποίος αντιπροσωπεύει την αντίδραση της 
εξαρτημένης μεταβλητής σε κάθε περίοδο που ξεκινάει από την θέση ισορροπίας. 

Επειδή όλες οι μεταβλητές που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω εξίσω-ση 
είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την OLS 
στην εκτίμηση αυτής της εξίσωσης. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέ-σματα 
της από κοινού εκτίμησης των υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος. καθώς και η 
εκτίμηση του συντελεστή του λάθους ανισορροπίας. 

Πίνακας 4 - Εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών 
Μετα- 
βλητή 

ΔΤΑΧ 
(-1) 

ΔΤΑΧ 
(-2) 

ΔGDPC 
(-1) 

ΔGDPC 
(-2) 

ΔOPEN 
(-1) 

ΔOPEN 
(-2) e t-1 

ΔPT -0.0317 
[0.855] 

 0.2591 
[0.597] 

 265.78 
[0.563] 

207.695 
[0.613] 

-0.319 
[0.032] 

ΔCT 
 

[0.203] 

0.5704 
[0.053] 

 1132.09 
[0.000] 

 

[0.004] 
ΔSST  

 
0.2219 
[0.159] 

-0.8031 
[0.175] 

 -1003.3 
[0.084] 

758.70 
[0.147] 

-0.460 
[0.003] 

ΔPAYT  
   -0.150 

{0.109] 
-61.082 
[0.463] 

38.021 
[0.680] 

-0.230 
[0.040] 

ΔPROP
T 

-0.2709 
[0.189] 

-0.1605 
[0.348]  0.6924 

[0.490]   -0.516 
[0.018] 

ΔGST  
 

0.1674 
[0.302] 

-0.7956 
[0.305]  -502.42 

[0.488]  -0.413 
[0.014] 

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας 
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Από τον πίνακα 4 παρατηρούμε ότι όλες οι εκτιμήσεις των συντελεστών δεν είναι 
σημαντικές, πράγμα που σημαίνει ότι οι ετήσιες μεταβολές του κατά κεφαλή ΑΕΠ 
και του ανοίγματος της αγοράς δεν επηρεάζουν σημαντικά τις κατηγορίες των 
φόρων. Αντίθετα όλοι οι συντελεστές στην διόρθωση του σφάλματος είναι 
στατιστικά σημαντικοί. Η απόκλιση στις κατηγορίες των φόρων  από το μακροχρόνιο 
επίπεδό τους διορθώνεται κατά έτος από –0.230 για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών 
(PAYT) έως – 0,516 για το φόρο της περιουσίας (PROPT). 

6. ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER 

Το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε στο προηγούμενο τμήμα, χρησιμοποιήθηκε 
προκειμένου να διερευνήσουμε τις αιτιώδεις κατά Granger σχέσεις μεταξύ των υπό 
εξέταση μεταβλητών. Σαν κριτήριο ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η στατιστική F με την 
οποία ελέγχθηκε για κάθε εξίσωση ξεχωριστά η υπόθεση της στατιστικής σημαντικό-
τητας των ερμηνευτικών μεταβλητών. Τα αποτελέσματα τα σχετικά με την ύπαρξη 
αιτιωδών σχέσεων κατά Granger μεταξύ των μεταβλητών, για τις κατηγορίες των 
φόρων  TAXit του κατά κεφαλή ΑΕΠ (GDPC) και του ανοίγματος της αγοράς 
(OPEN)  εμφανίζονται στον πίνακα 5.   

Πίνακας 5 - Έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger 

Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1965 2002 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  OPEN does not Granger Cause CT 36  8.36453  0.00124 
  CT does not Granger Cause OPEN  0.85396  0.43550 
  GDPP does not Granger Cause PAYT 36  2.09331  0.14036 
  PAYT does not Granger Cause GDPP  2.67178  0.08501 
  GDPP does not Granger Cause PT 36  0.70173  0.50343 
  PT does not Granger Cause GDPP  0.98612  0.38442 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5   διαπιστώνουμε ότι: 

Υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς και του 
εταιρικού φόρου με κατεύθυνση από το άνοιγμα της αγοράς προς τον εταιρικό φόρο 
σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.  

Υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ του φόρου μισθωτών υπηρεσιών 
και του κατά κεφαλή ΑΕΠ με κατεύθυνση από το φόρο μισθωτών υπηρεσιών προς το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. 

Μεταξύ όλων των άλλων μεταβλητών δεν υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνήσει το ρόλο των κατηγοριών των 
φόρων  στο  κατά κεφαλή ΑΕΠ και το άνοιγμα της αγοράς στην οικονομία της 
Ελλάδος και να μετρήσει την επίδρασή τους σε ετήσια περίοδο. Με την ανάλυση της 
συνολοκλήρωσης που χρησιμοποιήσαμε, συμπεράναμε ότι υπάρχει  μια  
μακροχρόνια σχέση  ανάμεσα στις τρεις αυτές μεταβλητές και για όλες τις 
κατηγορίες των φόρων. Σε σχέση με το μέρος της απόκλισης των πραγματικών 
μεταβλητών από το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας που είναι διορθωμένο κάθε έτος 
ο φόρος της ακί-νητης περιουσίας, έδειξε τη μεγαλύτερη ετήσια προσαρμογή, ενώ  ο 
φόρος μισθωτών υπηρεσιών τη μικρότερη. Τέλος με την κατά Granger αιτιότητα 
παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μια μονόδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ του ανοίγματος 
της αγοράς και του εταιρικού φόρου, με κατεύθυνση από το άνοιγμα της αγοράς προς 
τον εταιρικό φόρο, όπως και  μεταξύ του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και του κατά 
κεφαλή ΑΕΠ, με κατεύθυνση από το φόρο μισθωτών υπηρεσιών προς το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ.  

ABSTRACT 
This paper examines the relationship between tax categories and economic growth using 

annual data from 1965-2002 for Greece. The aim is to test the long-run relationship between 
these categories and economic growth using cointegration analysis. Then the error correction 
model is applied in order to estimate long and short run relationships among variables. Finally, 
we test for Granger causality between tax categories and economic growth. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή ελέγχεται εμπειρικά ο ρόλος της εποχικότητας στα τουριστικά έσοδα της 
Ελλάδος. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξηγήσει τα μη στάσιμα εποχικά μη 
προσαρμοσμένα τριμηνιαία τουριστικά έσοδα της Ελλάδος για την περίοδο 1960:Ι – 2000:IV. 
Όσο τα διεθνή τουριστικά έσοδα (ως χρονική σειρά) θα παρουσιάζουν ένα δυναμικό εποχικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη μιας χώρας, η προσδιοριστική και στοχαστική εποχικότητα θα 
εξετάζεται ως μεταβολή στα διεθνή αυτά τουριστικά έσοδα. Για τον έλεγχο της 
προσδιοριστικής εποχικότητας  χρησιμοποιούμε τους ελέγχους των Osborn et. al. (1988), 
καθώς και τον έλεγχο Miron (1994).   
Λέξεις Κλειδιά: εποχικότητα, μοναδιαία ρίζα, τουριστικά έσοδα. 
 

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο τουρισμός είναι σήμερα μια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα η οποία 

κινείται σε διεθνές επίπεδο και καλύπτει όλες τις κοινωνικές τάξεις. Συνδέεται άμεσα 
με την ανάπτυξη κάθε σύγχρονης κοινωνίας και αποβλέπει στην ικανοποίηση 
ανεπτυγμένου πολιτισμού αναγκών του ανθρώπου με προοπτική τη δημιουργία προϋ-
ποθέσεων γνωριμίας και συναδέλφωσης των λαών για ένα καλύτερο μέλλον της αν-
θρωπότητας. 

Η οικονομική σημασία του τουρισμού και ο ρόλος που διαδραματίζει αυτός στην 
ανάπτυξη και πρόοδο των σύγχρονων κοινωνιών έχει γίνει πια κοινή συνείδηση στις 
πολιτικές εξουσίες όλων των χωρών. Για τον λόγο αυτόν καταβάλλεται σοβαρή 
προσπάθεια εκ μέρους τους να αναπτύξουν τον τόσο σημαντικό αυτόν κλάδο παρα-
γωγικής δραστηριότητας της οικονομίας τους και μάλιστα όσο το δυνατό δυναμικό-
τερα και γρηγορότερα γίνεται. 

Η συμβολή του τουρισμού στην εξασφάλιση των οικονομιών των χωρών που 
αναπτύσσονται με συναλλαγματικά έσοδα έχει ήδη τύχει γενικής αναγνώρισης. Οι 
περισσότερες χώρες σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας του ελλείμματος 
του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών τους. Είναι πολύ φυσικό λοιπόν στις χώ-
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ρες αυτές οι πολιτικές τους εξουσίες να δημιουργούν κίνητρα στους κλάδους 
εκείνους της οικονομικής τους δραστηριότητας που συμβάλλουν στην εισροή 
συναλλάγματος. 

Είναι από όλους παραδεκτό ότι ο τουρισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα 
πρωταρχικής σημασίας και σπουδαιότητας για πολλές χώρες. Οι αναπτυσσόμενες 
κυρίως χώρες όπως και η Ελλάδα είδαν στον τουρισμό ένα τομέα που θα μπορούσε 
να καλύψει την ανάγκη τους σε ξένο συνάλλαγμα Dritsakis and Athanasiadis (2000).   

Παρά το γεγονός ότι η τουριστική βιομηχανία είναι μεγάλης σημασίας για την 
παγκόσμια οικονομία και ότι για πολλές χώρες αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
εξαγωγικούς τομείς, οι οικονομολόγοι έχουν δώσει μικρή προσοχή στην εμπειρική 
έρευνα των επιδράσεων του τομέα αυτού προς την οικονομία μιας χώρας 
Papatheodorou (1999). 

Ένα χαρακτηριστικό που κάνει την Ελλάδα να ξεχωρίζει είναι η σπουδαιότητά της 
ως ένας διεθνής τουριστικός προορισμός σε σχέση με το σχετικό βάρος που έχουν για 
την οικονομία της τα έσοδα από το ξένο συνάλλαγμα. Στην πραγματικότητα, τα 
έσοδα από τον τουρισμό αποτελούν μια σημαντική πηγή αντισταθμίσεως για την 
Ελληνική τρέχουσα κατάσταση και πιο συγκεκριμένα για τις εμπορικές της 
ανισορροπίες τις τελευταίες δεκαετίες Dritsakis (2004). 

 
2) ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ (ΑIΤΙΑ) ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

Η κάθε χρονική σειρά προκύπτει από κάποιο αίτιο το οποίο διαμορφώνει και την 
τιμή της. Οι χρονικές σειρές συνήθως περιέχουν τάσεις, κυκλικές κυμάνσεις, 
εποχικές μεταβολές και ακανόνιστες (μη κανονικές) μεταβολές. Μακροχρόνιες 
ανοδικές ή καθοδικές κινήσεις των χρονικών σειρών αποτελούν τη συνιστώσα της 
τάσης. Η τάση αυτή ενδέχεται να είναι γραμμική, μη γραμμική ή και μηδενική. Η 
κυκλική κύμανση διαρκεί περισσότερο του ενός έτους και σχετίζεται με τις κινήσεις 
του επιχειρηματικού κύκλου ο οποίος κάνει το εισόδημα, τις επενδύσεις, την εργασία 
και τις τιμές να μεταβάλλονται σημαντικά. Το εύρος και η διάρκεια των κυμάνσεων 
δεν είναι σταθερή. Βραχυχρόνια, είναι  δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ της τάσης 
και της κυκλικής κύμανσης σε μία χρονική σειρά. Για το λόγο αυτό υποθέτουμε πως 
η τάση περικλείει και την κυκλική κύμανση και αυτός ο συνδυασμός είναι γνωστός 
ως κύκλος-τάση. Ένα επίσης σημαντικό αίτιο των χρονικών σειρών είναι η εποχική 
μεταβολή, ένα αίτιο το οποίο παρατηρείται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα (σε ένα 
έτος) και επαναλαμβάνεται με την ίδια περίοδο και στα επόμενα χρονικά διαστήματα. 
Τα τουριστικά έσοδα μπορεί να επηρεάζονται σημαντικά από μη κανονικές μεταβο-
λές οι οποίες είναι τυχαίες και οφείλονται σε μη συνήθη γεγονότα όπως υποτιμήσεις, 
πολέμους καιρικές συνθήκες κ.α. 

Ένα υπόδειγμα που περιγράφει εποχικά στοιχεία τουριστικών εσόδων, ως 
εξίσωση στοιχείων τάσης, εποχικότητας και μη κανονικότητας, μπορεί να παρουσια-
στεί είτε ως αθροιστικό υπόδειγμα, ATt = Τt + St + It είτε ως πολλαπλασιαστικό 
υπόδειγμα ΑTt  = Tt ×  St ×  It  
όπου ΑΤ είναι τα τουριστικά έσοδα από τον τόπο προέλευσης i στον τόπο προορι-
σμού j. 
Tt = είναι το αίτιο (συνιστώσα) της τάσης στο χρόνο t. 
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St = είναι το αίτιο (συνιστώσα) της εποχικότητας στο χρόνο t.  
It =  είναι το αίτιο (συνιστώσα) της μη-κανονικότητας στο χρόνο t.  

Οι συνιστώσες της τάσης και της εποχικότητας είναι οι «συστηματικές» συνι-
στώσες της χρονικής σειράς, ενώ η συνιστώσα της μη-κανονικότητας προσδιορίζει τα 
απρόβλεπτα γεγονότα (shocks) των καταλοίπων. Για να εξετάσουμε και να μετρή-
σουμε τις εποχικές μεταβολές οι οποίες χαρακτηρίζουν μία χρονική σειρά σε μία 
περίοδο, θα πρέπει να εξαλείψουμε τις μη εποχικές συνιστώσες. Η χρήση του αθροι-
στικού υποδείγματος επηρεάζει τη σταθερά, αλλά όχι την κλίση στην εξίσωση της 
πολλαπλής παλινδρόμησης για την περίπτωση των τουριστικών εσόδων, ενώ το 
πολλαπλασιαστικό υπόδειγμα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. 
 
3) ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ 

Πολλές φορές το φαινόμενο που μελετάται είναι δυνατόν να επηρεάζεται από τη 
χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται. Η μελέτη εποχικών επιδράσεων δεν μπορεί 
να γίνει με τη διερεύνηση ετήσιων χρονικών σειρών, αλλά με την αντίστοιχη 
μικρότερη του έτους χρονική μονάδα μέτρησης των στοιχείων. Για να αναδειχθεί ο 
μακροχρόνιος προσδιορισμός της εξαρτημένης μεταβλητής σε ένα υπόδειγμα επο-
χικών επιδράσεων, θα πρέπει να κάνουμε απαλοιφή της εποχικότητας. Η εποχικό-
τητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο στον τουρισμό, γι αυτό θα πρέπει 
να κάνουμε στα στοιχεία της χρονικής αυτής σειράς απαλοιφή από τις εποχικές 
επιδράσεις. Η χρησιμοποίηση των ψευδομεταβλητών  βοηθά για την μέτρηση και την 
απαλοιφή αυτών των εποχικών επιδράσεων και χρησιμοποιήθηκε από όλους σχεδόν 
τους ερευνητές. 

Όταν μία χρονική σειρά Χt μετράται s φορές το χρόνο, οι Dickey et. al. (1984) 
πρότειναν τη χρησιμοποίηση της παρακάτω εξίσωσης παλινδρόμησης: 

∑
=

−− +Δ+Ζ=ΖΔ
p

j
tjtsjstts X

1
εδδ     (1) 

όπου 

sttts −Ζ−Ζ=ΖΔ  και ∑
=

−−=Ζ
h

j
jtjtt XX

1
λ̂   (2) 

όπου τα jλ̂  αποτελούν εκτιμήσεις των jλ  που λαμβάνονται από την παρακάτω 
παλινδρόμηση: 
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Οι Osborn et. al. (1988) αντί για τη χρησιμοποίηση του tsΖΔ  ως εξαρτημένης 

μεταβλητής στην εξίσωση της παλινδρόμησης (1) πρότειναν τη μεταβλητή ts XΔ . 
Στην απλή περίπτωση που είναι καθαρά προσδιοριστικό το εποχικό σχήμα μιας χρο-
νικής σειράς Χt και μετράται s φορές ανά χρονική περίοδο, θα μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί η παρακάτω εξίσωση παλινδρόμησης. 
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όπου tn̂  είναι τα εκτιμημένα κατάλοιπα των tn  που προήλθαν από την παρακάτω 
εξίσωση παλινδρόμησης. 

∑
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όπου jtD  αποτελούν s – 1 ψευδομεταβλητές. Δηλαδή, με άλλα λόγια το tn̂  θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί μία εποχικά προσαρμοσμένη χρονική σειρά και θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη θέση της Χt. Στη συνέχεια, για τον έλεγχο των 
μοναδιαίων ριζών χρησιμοποιούνται οι συνηθισμένοι έλεγχοι των Dickey – Fuller 
(1979) σχετικά με το συντελεστή δ στην εξίσωση (4). Πρέπει να σημειώσουμε εδώ 
ότι στην περίπτωση που η προς διερεύνηση χρονική σειρά προέρχεται από εκτίμηση 
(όπως η χρονική σειρά tn̂ ), τότε τα στατιστικά των Dickey – Fuller  και MacKinnon, 
δεν είναι αξιόπιστα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο συντελεστής δ παρουσιάζει μία 
μεροληψία προς τις χαμηλότερες τιμές, ή με άλλα λόγια παρουσιάζει μία μεροληψία 
προς τη στασιμότητα, οπότε με τα στατιστικά των Dickey – Fuller και MacKinnon, 
είναι πολύ πιθανόν να απορριφθεί εσφαλμένα η μηδενική υπόθεση. Στις περιπτώσεις 
αυτές είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται τα στατιστικά των Davinson and 
MacKinnon (1993), τα οποία είναι περισσότερο αρνητικά. 

Από τη στιγμή που η εποχικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό των στοιχείων του 
τουρισμού,  και η χρονική σειρά των τουριστικών εσόδων είναι εκφρασμένη σε 
τριμηνιαία στοιχεία, οπότε επειδή η μεταβλητή αυτή έχει τέσσερα επίπεδα (s = 4) 
μπορούμε να κατασκευάσουμε τρεις ψευδομεταβλητές (s – 1 = 3) ως εξής: 
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Σύμφωνα με την εξίσωση (5) παίρνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα (όπου ΑΤ είναι 
τα τουριστικά έσοδα). 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα εποχικότητας 
Dependent Variable: LAT 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1960:1 2000:4 
Included observations: 164 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 12.68658 0.081644 155.3887 0.0000 
D2 1.067841 0.115462 9.248402 0.0000 
D3 1.197493 0.115462 10.37129 0.0000 
D4 0.596519 0.115462 5.166354 0.0000 

R-squared 0.452807     Mean dependent var 13.40204 
Adjusted R-squared 0.442548     S.D. dependent var 0.700185 
S.E. of regression 0.522778     Akaike info criterion 1.564766 
Sum squared resid 43.72742     Schwarz criterion 1.640373 
Log likelihood -124.3108     F-statistic 44.13388 
Durbin-Watson stat 0.041638     Prob(f-ststistic) 0.000000 

 
Από τα αποτελέσματα του πίνακα 1 παρατηρούμε ότι όλοι οι συντελεστές της 

παλινδρόμησης των τριών ψευδομεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικοί ακόμη και 
σε επίπεδο 1%. Επομένως, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η χρονική σειρά των του-
ριστικών εσόδων (LAT) παρουσιάζει εποχικότητα.  

Χρησιμοποιώντας τα εκτιμημένα κατάλοιπα tn̂  από την εκτιμημένη συνάρτηση 
του πίνακα 1 τα οποία διαγραμματικά παρουσιάζονται στο σχήμα 1, εφαρμόζουμε 
τους ελέγχους των Dickey – Fuller στη εξίσωση (4), για να διερευνήσουμε τη 
στασιμότητα της χρονική σειράς tn̂  και κατ’ επέκταση της εποχικά προσαρμοσμένης 
χρονικής σειράς των τουριστικών εσόδων.  

Στον πίνακα 2 σημειώνονται τα στατιστικά, που υπολογίστηκαν από την εξίσωση 
(4) χωρίς σταθερά και χωρίς χρονική τάση, καθώς και ο έλεγχος των Breusch – 
Godfrey ή πολλαπλασιαστών του Lagrange (LM) για την αυτοσυσχέτιση των κατά-
λοίπων. Από τα αποτελέσματα στον πίνακα 2 συγκρίνοντας τα στατιστικά των 
Akaike (1973) και Schwartz (1978) μεταξύ των διαφόρων μορφών εξισώσεων, βλέ-
πουμε ότι η ελάχιστη τιμή των στατιστικών αυτών είναι για p = 0. Επιπλέον, για τις 
εξισώσεις αυτές δεν παρατηρείται αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα.  
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Σχήμα 1. Κατάλοιπα (Residual), πραγματικά (Actual) και εκτιμημένα (Fitted) από την 
παλινδρόμηση του πίνακα 1 
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Πίνακας 2. Στατιστικά για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας των καταλοίπων tn̂  
 

p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 
AIC SCH AIC SCH AIC SCH AIC SCH AIC SCH 

-
1.650 

-
1.631 

-
1.631 

-
1.593 

-
1.613 

-
1.555 

-
1.596 

-
1.519 

-
1.633 

-
1.537 

0.001 [0.909] 0.053 [0.817] 0.282 [0.595] 1.505 [0.221] 0.068 [0.794] 
 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις χρονικές υστερήσεις (p = 0) τρέχουμε τη εξίσωση (4) και 
παίρνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα στον πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα εκτίμησης των καταλοίπων για p = 0. 
 

Dependent Variable: DN 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1960:2 2000:4 
Included observations: 163 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
N(-1) -0.015657 0.016276 -0.961969 0.3375 

R-squared -0.011786     Mean dependent var 0.013886 
Adjusted R-squared -0.011786     S.D. dependent var 0.105095 
S.E. of regression 0.105713     Akaike info criterion -1.650066 
Sum squared resid 1.810381     Schwarz criterion -1.631086 
Log likelihood 135.4804     Durbin-Watson stat 2.005170 

 
Από τα αποτελέσματα του πίνακα 3, βλέπουμε ότι για την εξίσωση (4) για p = 0 η 

τιμή του tδ = - 0.9619 είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές τ του 
MacKinnon (-2.5792, -1.9427, -1.6154) σε όλα τα επίπεδα σημαντικότητας, οπότε η 
μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας δεν απορρίπτεται. Με άλλα λόγια 
λέμε ότι τα τουριστικά έσοδα είναι μία μη στάσιμη χρονική σειρά. 

Σύμφωνα με τον Miron (1994), η προσδιοριστική εποχικότητα σε μη στάσιμα 
τριμηνιαία τουριστικά έσοδα, ίσως μπορεί να αποκτηθεί από την παλινδρόμηση των 
πρώτων διαφορών των λογαρίθμων των τουριστικών εσόδων στις εποχικές ψευδομε-
ταβλητές από τη παρακάτω συνάρτηση: 

∑
=

++++=+=Δ
4

1
44332211

s
ttttttstSt uDDDDuDLAT δδδδδ  (6) 

όπου stD  είναι μια ψευδομεταβλητή για την εποχή s η οποία παίρνει την τιμή 1 για 
την παρατήρηση την εποχή s και 0 για οποιαδήποτε άλλη εποχή.  
δs είναι ο συντελεστής της εποχιακής ψευδομεταβλητής που μετρά τα τριμηνιαία 
ποσοστά ανάπτυξης των εσόδων την εποχή s. 
s είναι ο αριθμός των εποχών (για τις τριμηνιαίες χρονικές σειρές  s = 4). 
ut = είναι ο στάσιμος όρος σφάλματος. 
Τα αποτελέσματα της συνάρτησης (6) που αποκτήθηκαν τρέχοντας OLS την 
συνάρτηση των τουριστικών εσόδων παρουσιάζονται στο πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Τριμηνιαίοι δείκτες ανάπτυξης των τουριστικών εσόδων 
Τρίμηνα Τυπική απόκλιση 

της εξηρτημένης 
μεταβλητής 

 
R2 

1 2 3 4 
0.68291 0.97760 -0.53993 1.0678 0.12965 -0.60097 
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Η τιμή του R2 δείχνει το ποσοστό της προσδιοριστικής εποχικότητας που 
παρουσιάζεται στις χρονικές σειρές. Η υψηλή τιμή του R2  δείχνει ότι τα τουριστικά 
έσοδα είναι σε μεγάλο βαθμό εποχικά, πράγμα που σημαίνει ότι οι εποχικές 
ψευδομεταβλητές επιδρούν κατά 97.7% στις μεταβολές ανάπτυξης των τουριστικών 
εσόδων.  

Από την εκτίμηση των συντελεστών δs της παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι η 
προσδιοριστική εποχικότητα δεν είναι σταθερή σε όλη την περίοδο αλλά μεταβάλ-
λεται και μάλιστα είναι μικρότερη του 1% σε τρεις περιόδους. Αρνητικά τριμηνιαία 
ποσοστά ανάπτυξης των τουριστικών εσόδων αποκτήθηκαν στο πρώτο και το τέταρ-
το τρίμηνο, ενώ τα ποσοστά ανάπτυξης των τουριστικών εσόδων αυξάνονται σημαν-
τικά το δεύτερο τρίμηνο. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 
της συνάρτησης (6).  

Αν τα τουριστικά έσοδα παρουσιάσουν ένα διαφοροποιημένο εποχικό τύπο, η 
παρουσία της εποχικής μοναδιαίας ρίζας συνεπάγεται ότι η εκτίμηση του υποδείγμα-
τος θα προκαλέσει κίβδηλα αποτελέσματα, επειδή οι εκτιμημένοι συντελεστές στις 
ψευδομεταβλητές αντανακλούν στις αρχικές συνθήκες και στη συσσώρευση των τυ-
χαίων διαταράξεων Miron (1994)  

 
Πίνακας 5. Αποτελέσματα της συνάρτησης (6) 

 
Dependent Variable: DLAT 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1960:2 2000:4 
Included observations: 163 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D1 -0.539933 0.016314 -33.09676 0.0000 
D2 1.067841 0.016114 66.26962 0.0000 
D3 0.129652 0.016114 8.046108 0.0000 
D4 -0.600974 0.016114 -37.29611 0.0000 

R-squared 0.977596     Mean dependent var  0.017546 
Adjusted R-squared 0.977174     S.D. dependent var 0.682915 
S.E. of regression 0.103177     Akaike info criterion -1.680502 
Sum squared resid 1.692643     Schwarz criterion -1.604582 
Log likelihood 140.9609     Durbin-Watson stat 2.026273 

4)  ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 
Για να δημιουργήσουμε ένα ακριβές υπόδειγμα πρόβλεψης, θα πρέπει να γίνει 

αρχικά ο τυπικός έλεγχος των μοναδιαίων ριζών στους λογαρίθμους των τριμηνιαίων 
τουριστικών εσόδων της Ελλάδος από το διεθνή τουρισμό, για την περίοδο που εξε-
τάζουμε. Ο σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να καθοριστεί αν οι χρονικές σειρές 
χρειάζονται να μετασχηματιστούν για να αποκτήσουν τη στασιμότητα λαμβάνοντας 
τις πρώτες διαφορές των αρχικών χρονικών σειρών. 

Ένα πιθανό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί όταν οι εποχικές ψευδομετα-
βλητές έχουν εκτιμηθεί για σημαντικές κυμάνσεις στα τουριστικά έσοδα είναι ότι οι 
εποχικές ψευδομεταβλητές επιδρούν κατά 97.7% στις μεταβολές ανάπτυξης των 
τουριστικών εσόδων της Ελλάδος. Δυστυχώς τα υποδείγματα αυτά αποτυγχάνουν να 
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ακολουθήσουν τα εποχικά υποδείγματα παρουσιάζοντας στα στοιχεία ένα αποτέ-
λεσμα που δείχνει ότι η έμφαση θα έπρεπε να δοθεί στην μοντελοποίηση της 
στοχαστικής εποχικότητας. 

Τέλος, από την εκτίμηση των συντελεστών  της παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι 
η προσδιοριστική εποχικότητα δεν είναι σταθερή σε όλη την περίοδο αλλά μετα-
βάλλεται και μάλιστα είναι μικρότερη του 1% σε τρεις περιόδους. Επίσης παρατη-
ρούμε ότι έχουμε αρνητικά τριμηνιαία ποσοστά ανάπτυξης των τουριστικών εσόδων 
στο πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο, ενώ υπάρχει μία σημαντική αύξηση στα ποσοστά 
ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο.  

ABSTRACT 

This paper empirically examines the role of seasonality in tourist revenues for Greece. The 
purpose of the paper is to explain non-stationary seasonally unadjusted quarterly tourist 
revenues for Greece covering the period 1960:I-2000:IV. As long as international tourist 
revenues (used as time series) introduce a dynamic seasonal pattern of a country’s growth, 
deterministic and stochastic seasonality are examined as variation in these international tourist 
revenues. Osborn et. al. (1988), and Miron (1994)  tests for seasonal  are used to examine 
determenictic  seasonality in the various series.  
 
Key words: seasonal, unit root, tourist revenues   
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 
Γιώργος Δρόσος 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αποτελεί μία εφαρμογή των πολυδιάστατων στατιστικών μεθόδων για τη διερεύνηση των 

αλληλεπιδράσεων των θεματολογικών αναφορών και των σημασιολογικών-πραγματολογικών 
κατηγοριών που εμφανίζονται σε κείμενα του έντυπου λόγου. Ως κείμενα χρησιμοποιήσαμε 
κύρια άρθρα εφημερίδων γιατί παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: μικρά κείμενα, ποικιλία 
θεματολογίας, πολλοί συγγραφείς. 

Η στατιστική ανάλυση των κειμένων έγινε σε επίπεδο προτάσεων για να είναι δυνατή η 
καταγραφή θεματικών ενοτήτων και συγχρόνως η καταγραφή σημασιολογικών-
πραγματολογικών χαρακτηριστικών με βάση τα γλωσσικά στοιχεία της πρότασης. Λόγω της 
φύσεως των δεδομένων (ποιοτικές μεταβλητές) εφαρμόσαμε την Παραγοντική Ανάλυση των 
Αντιστοιχιών και την Ταξινόμηση κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία.  

Επιλέξαμε από 121 κύρια άρθρα 4 εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας, ως θεματολογίες το 
κράτος, την εσωτερική πολιτική, την εξωτερική πολιτική, την οικονομία-ανάπτυξη και την 
κοινωνία και ως σημασιολογικές κατηγορίες την πληροφορία, τη δέσμευση, την υπόθεση, την 
αντίθεση και την επεξήγηση. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πρόκειται για μία εφαρμογή των πολυδιάστατων στατιστικών μεθόδων για τη 

διερεύνηση των επιδράσεων των σημασιολογικών-πραγματολογικών κατηγοριών επί 
των θεματολογικών αναφορών που εμφανίζονται σε κείμενα του έντυπου λόγου.  

Με την παρούσα έρευνα επιχειρούμε να προσδιορίσουμε τις τάσεις, τις 
ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των σημασιολογικών–πραγματολογικών 
μεταβλητών και των θεματικών ενοτήτων που αντιστοιχούν στα προτασιακά σύνολα 
των εν λόγω κειμένων. 

Το corpus μας αποτελείται από κύρια άρθρα εφημερίδων λόγω της ποικίλης 
θεματολογίας, της μικρής έκτασης των κειμένων και της διαφορετικής συγγραφικής 
πατρότητας. 
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Η στατιστική ανάλυση των κειμένων έγινε σε επίπεδο προτάσεων για να είναι 
δυνατή η καταγραφή τόσο των θεματικών ενοτήτων, όσο και των σημασιολογικών-
πραγματολογικών χαρακτηριστικών τους με βάση τα γλωσσικά στοιχεία της 
πρότασης.  

Χρησιμοποιήσαμε για την έρευνά μας,  την Παραγοντική Ανάλυση των 
Αντιστοιχιών σε συνδυασμό με την Ταξινόμηση κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία, γιατί 
θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα σύνθετα προβλήματα 
που διέπουν την οργάνωση της γλώσσας με τις δομικές σχέσεις στη λειτουργία των 
συγκεκριμένων κειμένων (Lebart 1994). 

Θεωρούμε αναγκαίο να ορίσουμε τις έννοιες που αποτελούν τα βασικά στοιχεία 
της γλωσσικής μας ανάλυσης.  

Κατά τον J. Lyons η πρόταση είναι η ανώτατη μονάδα της γραμματικής 
ανάλυσης. Κατά τον Bloomfield, η πρόταση είναι μια ανεξάρτητη γλωσσική δομή 
που δεν εμπεριέχεται, βάσει μιας οποιασδήποτε γραμματικής κατασκευής, σε 
ευρύτερη γλωσσική μορφή και αποτελεί το μέγιστο γραμματικά ανεξάρτητο 
γλωσσικό τύπο και κατά συνέπεια ο ορισμός αυτός καλύπτει τις απλές και σύνθετες 
προτάσεις.  

Η δομή των προτάσεων (Benveniste 1974) αποτελείται από φράσεις οι οποίες 
είναι τα άμεσα συστατικά μιας πρότασης. Οι φράσεις δίνουν τη δυνατότητα 
παραγωγής πλήθους προτάσεων και αποτυπώνουν τις δομικές σχέσεις ανάμεσα στα 
στοιχεία μιας πρότασης, δηλαδή τα συντακτικά στοιχεία και τη φραστική της δομή.  

Οι λέξεις λαμβάνονται υπόψη ως φορείς σύνταξης και σημασίας. Όσον αφορά τις 
πραγματολογικές σχέσεις, αυτές προκύπτουν από τη σημασία των λέξεων σε 
συνδυασμό με τη σχέση που διατηρεί ο ομιλητής με το προτασιακό περιεχόμενο. 

Επομένως η πρόταση επιλέγεται ως στατιστική μονάδα.  
 
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

  
Ο αρχικός πίνακας των δεδομένων ήταν διαστάσεων 111806× , όπου 1806 ήταν 

οι γραμμές, δηλαδή τα κοινά προτασιακά σύνολα, και 11 οι στήλες με τα 
θεματολογικά και τα σημασιολογικά–πραγματολογικά χαρακτηριστικά των 
προτάσεων. 

Οι θεματολογικές μεταβλητές εντάσσονται στις εξής πέντε ομάδες  θεματικών 
ενοτήτων:  

1.  Κράτος που περιλαμβάνει αναφορές στη νομοθετική, δικαστική και 
εκτελεστική εξουσία καθώς επίσης αναφορές στη λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος. 

2.  Εσωτερική πολιτική που περιλαμβάνει την Πολιτική, τους Πολιτικούς, την 
κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τα κόμματα  τις εκλογές, τη διαπλοκή, την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 
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3.  Εξωτερική πολιτική που περιλαμβάνει τα εθνικά ζητήματα, την Κύπρο, τις 
σχέσεις με την  Τουρκία, το θέμα της δημιουργίας Ευρωστρατού, την εικόνα της 
χώρας στο εξωτερικό και γενικώς τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4.  Οικονομία – Ανάπτυξη που περιλαμβάνει την οικονομία και ότι αφορά 
αυτή, την ανάπτυξη, την πορεία των  Ολυμπιακών έργων κλπ. 

5.  Κοινωνία που περιλαμβάνει την κοινωνική πολιτική, τα κοινωνικά 
προβλήματα, η Μετανάστευση, το Ασφαλιστικό, την κοινή γνώμη, τις 
δημοσκοπήσεις, την τρομοκρατία, τα κοινωνικά κινήματα, την εκπαίδευση την 
εκκλησία και τέλος τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.   
 

Αντίστοιχα οι 6 σημασιολογικές–πραγματολογικές μεταβλητές ήταν οι εξής: 
• Πληροφορία: μεταφορά λεγομένων «άλλου», περιγραφή γεγονότων,  

ορισμοί και γενικά αποφαντικός λόγος. 
•  Δέσμευση: κατευθυντική πράξη, δεοντολογική ή ευκταία.  
Κύρια γλωσσικά στοιχεία: Ρηματικοί τύποι μελλοντικοί, δυνητικοί, 

υποτακτικές, προστακτικές. 
• Κρίση: εισαγωγή προσωπικής εκτίμησης ή επιχειρη-ματολογίας. Εκφορά 

γνώμης, επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας.Εισαγωγικά ρήματα κρίσης: νομίζω, 
κρίνω, θεωρώ, πιστεύω… Δείκτες: μάλλον, ίσως, τροπικά επιρρήματα και επίθετα. 

• Υπόθεση: εισαγωγή υποθετικού λόγου με δείκτες: αν, εάν, και αν, …. 
• Αντίθεση: επιχειρηματολογία με αντιθετικούς όρους: αν και, μολονότι, 

παρόλο, δεν… 
• Επεξήγηση: επέκταση του λόγου με προσθήκη στοιχείων πληροφορίας. 

Κύρια γλωσσικά στοιχεία: απλή απαρίθμηση σε παράταξη.  
  

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η ανάλυση επιδιώκει την απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ των θεματολογικών και 

των σημασιολογικών–πραγματολογικών μεταβλητών που προκύπτουν από την 
επεξεργασία των προτασιακών συνόλων των άρθρων, όπως ήδη  έχουν περιγραφεί. 

Οι παραπάνω μεταβλητές, δηλαδή οι 5 θεματολογικές και οι 6 σημασιολογικές–
πραγματολογικές, είχαν δύο δυνατότητες: να εμφανίζονται ή να μην εμφανίζονται σε 
κάθε προτασιακό σύνολο. Επομένως είναι κατηγορικές μεταβλητές με δύο 
διαβαθμίσεις: εμφάνιση και μη εμφάνιση έτσι ώστε ο λογικός πίνακας με στοιχεία 0 
και 1, να είναι πίνακας διαστάσεων 221806× . 

Ο γενικευμένος πίνακας συμπτώσεων Burt που προκύπτει από τον πίνακα 10 −  
είναι ένας πίνακας διαστάσεων 2222× . 

Επειδή το ενδιαφέρον της ανάλυσης εστιάζεται στη διαβάθμιση της εμφάνισης 
των μεταβλητών, από τον πίνακα Burt με κατάλληλη επιλογή, προκύπτει ο εξής 
μερικός πίνακας συμπτώσεων: επιλέγουμε ως γραμμές τις εμφανίσεις των 5 
θεματολογικών μεταβλητών και ως στήλες τις 6 εμφανίσεις των σημασιολογικών – 
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πραγματολογικών μεταβλητών με την έννοια π.χ. ότι 105 προτάσεις, από το σύνολο 
των άρθρων είχαν ως θέμα την Εσωτερική πολιτική και εμφάνιζαν το γλωσσικό 
στοιχείο της Δέσμευσης.  

 
Πίνακας 1: Πίνακας συμπτώσεων θεματολογικών και σημασιολογικών-

πραγματολογικών μεταβλητών 

Επί του πίνακα αυτού, διαστάσεων 65× , θα εφαρμόσουμε τις αναλύσεις της 
Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία (CAH) και της Παραγοντικής Ανάλυσης των 
Αντιστοιχιών (AFC) (Παπαδημητρίου 1994, Καραπιστόλης 2001). 

     4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ    
ΚΑΤ’ ΑΥΞΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (CAH). 

 
Με την εφαρμογή της Ταξινόμησης κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία θα επιδιώξουμε ένα  

διαμελισμό του συνόλου των θεματολογικών χαρακτηριστικών δημιουργώντας 
ομοιογενείς ομάδες–κλάσεις η μία μέσα στην άλλη καθεμία από τις οποίες διαφέρει 
σημαντικά από τις υπόλοιπες, έτσι ώστε όσο απομακρύνεται κανείς από τον αρχικό 
κόμβο αυτός ο διαμελισμός να γίνεται πιο λεπτομερής. 

 Η διάσπαση του συνόλου των θεματικών ενοτήτων και ο προσδιορισμός των 
ομοιογενών ομάδων, πραγματοποιείται με βάση την επίδραση των σημασιολογικών 
πραγματολογικών χαρακτηριστικών 

Από το δενδρόγραμμα της Ταξινόμησης κατ’ αύξουσα Ιεραρχία (βλέπε σχήμα 1), 
διαπιστώνεται ο διαμελισμός των θεματολογικών χαρακτηριστικών σε ομάδες καθώς 
επίσης οι αιτίες διάσπασης των κόμβων και ο χαρακτηρισμός τους.  

  Έτσι ο κόμβος Ο διασπάται σε δύο ομάδες: την C που αποτελείται από τις 
θεματικές ομάδες Κράτος, Εξωτερική πολιτική και Κοινωνία και την B που 
αποτελείται από τις θεματικές ομάδες Εσωτερική πολιτική και Οικονομία – 
Ανάπτυξη. 

Η διάσπαση της αρχικής ομάδας Ο οδηγεί στην άποψη ότι ο τύπος μέσω των 
κύριων άρθρων επιδιώκει να πληροφορήσει το κοινό και ταυτόχρονα να ασκήσει την  
επιρροή του στις κρατικές ενέργειες και πρακτικές, όπως και στην διαμόρφωση της 

 Πληροφορ. Δέσμευση Κρίση Υπόθεση Αντίθεση Επεξήγηση 
Κράτος 121 51 185 21 78 110 

Εσωτερική 
πολιτική 205 105 416 48 123 174 

Εξωτερική 
πολιτική 104 55 154 13 52 88 

Οικονομία 
-Ανάπτυξη 75 31 158 10 61 60 

Κοινωνία 205 97 272 33 126 122 
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εξωτερικής και κοινωνικής πολιτικής. Αντίθετα περιορίζεται στην άσκηση κριτικής 
για θέματα που αφορούν την τρέχουσα εσωτερική πολιτική κατάσταση και τα 
οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα της χώρας. 

 

 
Σχήμα 1: Ταξινόμηση κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία (CAH)  

   
Βάσει των δεικτών, η ομάδα C εμφανίζει μικρότερη ομοιογένεια έναντι της 

ομάδας B γιατί σχηματίζεται πρώτα η C και μετά η Β. 
Η διάσπαση της ομάδας C σχετίζεται με την τάση να εστιάζεται το ενδιαφέρον 

των συγκεκριμένων άρθρων στην παρεχόμενη πληροφόρηση και στη διατύπωση 
ενστάσεων σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα, ώστε να είναι εύλογη η αμφίδρομη 
σχέση εφημερίδας και κοινού. Εντούτοις, όσον αφορά τη λειτουργία του κράτους και 
την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, η επεξήγηση λειτουργεί ως υποστηρικτικό 
εργαλείο της παρεχόμενης πληροφορίας και της επιχειρούμενης δέσμευσης. 
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι η μεταβλητή της Κοινωνίας φαίνεται να επενεργεί 
αποτρεπτικά στην άσκηση κριτικής.  

Είναι γεγονός ότι οι παραπάνω μεταβλητές υφίστανται κατά κύριο λόγο την 
κριτική των κύριων άρθρων λόγω της επικαιρότητας των θεμάτων, που αφορούν και 
απασχολούν άμεσα τον πολίτη. Για τα τρέχοντα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα η 
κριτική ασκείται έμμεσα, ενώ για την οικονομική πολιτική ή πίεση φαίνεται να είναι 
άμεση (ενδεχομένως λόγω των παρενεργειών του χρηματιστηρίου της περιόδου της 
έρευνας).     

Τέλος η ομάδα A που έχει τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα σε σχέση με τις ομάδες 
C και B διαχωρίζεται στο Κράτος και την Εξωτερική πολιτική. 
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Θεωρούμε ότι είναι φυσικό οι κρατικές λειτουργίες και ενέργειες να προκαλούν 
αντιθέσεις και ερωτηματικά, ενώ για τις ενέργειες ως προς την  εξωτερική πολιτική 
κυριαρχεί η έκφραση προτροπής και κατεύθυνσης.   

Με την Ταξινόμηση κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία που ολοκληρώσαμε, διαμελίσαμε το 
σύνολο των θεματικών ενοτήτων των κύριων άρθρων των εφημερίδων, λαμβάνοντας 
υπόψη την επίδραση των σημασιολογικών μεταβλητών που προέκυψαν από τη 
συστηματική ανάδειξη των γλωσσικών στοιχείων ύστερα από την επεξεργασία των 
προτασιακών συνόλων. 

 
5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ (AFC). 

 
Η ταυτόχρονη απεικόνιση γραμμών και στηλών θα προσδιορίσει τις αποκλίσεις 

και τις συγκλίσεις των μεταβλητών από το κοινό κέντρο βάρους των νεφών των 
θεματολογικών και σημασιολογικών μεταβλητών, το οποίο ταυτίζεται με την αρχή 
των αξόνων. 

Από τον πίνακα των χαρακτηριστικών ριζών διαπιστώνουμε ότι ο πρώτος 
παραγοντικός άξονας εκφράζει το 49,37% της συνολικής αδράνειας του νέφους.  

Οι υπόλοιποι άξονες με ποσοστά αδράνειας 25,87%, 17,78% και 7,0% αντίστοιχα 
θα λειτουργήσουν από μία άποψη συμπληρωματικά απ’ όπου θα ερμηνεύσουμε τις 
λεπτές διαφορές μεταξύ τόσο των θεματολογικών όσο και των σημασιολογικών 
μεταβλητών.  

Επιπλέον προσδιορίζεται και η διάταξη των ομάδων που σχηματίστηκαν από την 
Ταξινόμηση κατ’ Αύξουσα Ιεραρχία επί των παραγοντικών αξόνων. 
Κατασκευή και ερμηνεία του πρώτου παραγοντικού άξονα 1e  της AFC  
 Με βάση τους πίνακες που δίνουν τις συντεταγμένες, τις συσχετίσεις και τις 

συνεισφορές των μεταβλητών επί των αξόνων, διαπιστώνουμε ότι ο πρώτος άξονας 
1e  (βλέπε σχήμα 2), διακρίνεται από την αντιπαράθεση της Κοινωνίας που 
τοποθετείται στο αρνητικό μέρος με την Εσωτερική πολιτική και την Οικονομία που 
βρίσκονται στο θετικό. Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η Οικονομία εμφανίζει 
πολύ μικρότερη συσχέτιση και συνεισφορά σε σχέση με τις άλλες δύο. 

 

0

e1: λ1=49,37%

1ος παραγοντικός άξονας

Κοινωνία

Πληροφορία ΚρίσηΔέσμευση

Οικονομία 
Ανάπτυξη

Εσωτερική 
πολιτική  

Σχήμα 2: Πρώτος παραγοντικός άξονας 1e  της AFC  
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Αντίστοιχα η Πληροφορία που χαρακτηρίζει την Κοινωνία και δευτερευόντως η 
Δέσμευση αντιπαρατίθενται με την Κρίση που χαρακτηρίζει την Εσωτερική πολιτική 
και την Οικονομία – Ανάπτυξη. 

Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας εκφράζει 
μία νέα σύνθετη μεταβλητή η οποία αναφέρεται στην καθημερινότητα όπου η 
εσωτερική και οικονομική πολιτική έρχονται σε ρήξη με τα κοινωνικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο πολίτης. 

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας επιβεβαιώνει και συμπληρώνει μερικώς την 
διάταξη επί των παραγοντικών αξόνων των ομάδων της διάσπασης του κόμβου Ο της 
ταξινόμησης. 
Κατασκευή και ερμηνεία του δεύτερου παραγοντικού άξονα 2e  της AFC  
Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας 2e  (βλέπε σχήμα 3), ερμηνεύει το 25,87% της 

διασποράς των δεδομένων. 
 

0

e2: λ2=25,87%

2ος παραγοντικός άξονας

ΕπεξήγησηΑντίθεση

Οικονομία 
Ανάπτυξη

Εξωτερική 
πολιτική

Κοινωνία

 
Σχήμα 3: Δεύτερος παραγοντικός άξονας 2e  της AFC  

Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας συνιστά μια νέα σύνθετη μεταβλητή που 
εκφράζει το ενδιαφέρον των αρθρογράφων για την πορεία των εξωτερικών θεμάτων 
χωρίς να καταγράφεται γνώμη, όπως επίσης και για την καθημερινή ζωή με πεδίο 
αναφοράς την οικονομία και με έντονο το στοιχείο της αντίθεσης. 
Κατασκευή και ερμηνεία του τρίτου παραγοντικού άξονα 3e  της AFC  
Ο τρίτος παραγοντικός άξονας 3e  (βλέπε σχήμα 4), παρουσιάζει μικρότερο 

ποσοστό επί της συνολικής αδράνειας της τάξης του 17,78% και κυρίαρχη 
θεματολογική μεταβλητή είναι το Κράτος το οποίο απουσίαζε από τους δύο πρώτους 
άξονες. 

0

e3: λ3=17,78%

3ος παραγοντικός άξονας

ΕπεξήγησηΔέσμευση

Εσωτερική 
πολιτική

Οικονομία
Ανάπτυξη

Κράτος

Υπόθεση Αντίθεση

 
 

Σχήμα 4: Τρίτος  παραγοντικός άξονας 3e  της AFC του πίνακα 3  
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Θα μπορούσε ο τρίτος άξονας να θεωρηθεί ότι εκφράζει μία νέα σύνθετη 
μεταβλητή η οποία αναφέρεται στα εσωτερικά ζητήματα που αφορούν τον πολίτη, 
δηλαδή στο κράτος, στην οικονομία και στην εσωτερική πολιτική, όπου εντάσσονται 
όπως είναι φυσικό όλα τα σημασιολογικά – πραγματολογικά στοιχεία πλην της 
πληροφορίας. 

  
Ο τέταρτος παραγοντικός άξονας με πολύ μικρό ποσοστό αδράνειας μόλις 7% το 

μόνο που προσφέρει είναι η διάταξη των μεταβλητών της Εξωτερικής πολιτικής και 
του Κράτους οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση και που προέρχονται από τη διάσπαση 
της ομάδας Α της ταξινόμησης. 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εφαρμογή των δύο μεθόδων, διαπιστώνουμε τα εξής: 
• Το στοιχείο της Κρίσης έχει παρουσία σε όλες τις θεματολογικές μεταβλητές 

με εξαίρεση τη μεταβλητή της Κοινωνίας. Φαίνεται ότι οι αρθρογράφοι 
αποφεύγουν να διατυπώσουν κρίσεις ή προσωπικές απόψεις όταν πραγματεύονται 
κοινωνικά ζητήματα. Προτιμούν να τα παρουσιάσουν και να πληροφορήσουν την 
κοινή γνώμη με τα ζητήματα που αφορούν την Κοινωνία. 
• Γενικώς όπου εμφανίζεται η Πληροφορία απουσιάζει η Κρίση. 
• Στις θεματικές ενότητες που κυριαρχεί η Επεξήγηση, παρατηρούνται λίγα 

στοιχεία της Αντίθεσης και αντίστροφα.  
• Η Υπόθεση και η Δέσμευση συνυπάρχουν στην Εσωτερική πολιτική, ενώ 

στις άλλες θεματικές ενότητες αντιπαρατίθενται.  
• Στο Κράτος επιδρά πρωτίστως η Επεξήγηση και δευτερευόντως η Υπόθεση, 

ενώ η Αντίθεση έχει μικρή συμμετοχή.  
• Η Εξωτερική πολιτική έχει σαν βασικό στοιχείο την Επεξήγηση και λιγότερο 

τη Δέσμευση.  
• Παρατηρείται μία αντίθεση μεταξύ Κράτους και Εξωτερικής πολιτικής λόγω 

της επίδρασης των σημασιολογικών–πραγματολογικών χαρακτηριστικών της 
Υπόθεσης και της Δέσμευσης. Συγκεκριμένα η Υπόθεση έχει, έστω και μικρή, 
σχέση με το Κράτος ενώ η Δέσμευση με την Εξωτερική πολιτική.  
• Η Εσωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται κυρίως από την Κρίση, συμβάλλουν 

όμως παράλληλα η Δέσμευση και η Υπόθεση.  
• Στην Οικονομία – Ανάπτυξη σημαντική συμβολή έχουν τα στοιχεία της 

Κρίσης και της  Αντίθεσης.  
• Στην Κοινωνία είναι έντονη η παρουσία της Πληροφορίας και της 

Δέσμευσης ενώ λείπει η Κρίση, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή.  
• Παρατηρούμε γενικώς ότι οι σημασιολογικές–πραγματολογικές μεταβλητές 

συνδυάζονται με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και δημιουργούν ομοιογενείς 
ομάδες. Έτσι η Εσωτερική πολιτική συνδέεται με την Οικονομία – Ανάπτυξη ενώ 
το Κράτος με την Εξωτερική πολιτική. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την 
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εκτίμηση ότι στα ζητήματα που αφορούν το Κράτος και την Εξωτερική πολιτική οι 
αρθρογράφοι αποφεύγουν την κριτική και την έκφραση προσωπικής άποψης και 
προτιμούν να περιοριστούν στο να πληροφορήσουν το κοινό και να δώσουν 
κατευθύνσεις. Αντίθετα στα ζητήματα που σχετίζονται με την Εσωτερική πολιτική 
και την Οικονομία – Ανάπτυξη εκφράζουν κρίσεις, απόψεις, υποθέσεις, αντιθέσεις 
με στόχο να επιβάλουν δεσμεύσεις στους αποδέκτες της γνώμης τους. 
• Η Κρίση και η Πληροφορία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες του 

δημοσιογραφικού λόγου ενώ τα υπόλοιπα πραγματολογικά χαρακτηριστικά 
λειτουργούν συμπληρωματικά. 
• Η Πληροφορία έχει μία διακριτή και σαφή θέση. Δεν εμπλέκεται καθόλου με 

όλες τις άλλες μεταβλητές και χαρακτηρίζεται από τον απλό και σύντομο λόγο. 
• Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο λόγος που χρησιμοποιούν οι 

αρθρογράφοι των εφημερίδων χαρακτηρίζεται από σύντομη πληροφόρηση και 
έντονη κριτική που τη συνοδεύουν τα στοιχεία της δέσμευσης και της αντίθεσης 
και από μία προσπάθεια σύμπτυξης του λόγου. 
Με την έρευνα που προηγήθηκε εκτιμούμε ότι οι δυνατότητες των 

συγκεκριμένων Πολυμεταβλητών Στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήσαμε 
έχουν εφαρμογή στη διερεύνηση γλωσσικών δεδομένων και τεκμηριώνουν 
γλωσσικές αναλύσεις.  

ABSTRACT 
The present paper constitutes an application of the multidimensional statistical methods for 

the investigation of the interplay of the thematological references and the semantic-
pragmatological categories that appear in printed texts. We have used main newspaper articles 
as texts, because they present the following advantages: short texts, variety of themes, many 
authors. 

The statistical analysis of the texts took place at a level of sentences in order to be able to 
simultaneously record thematic units and semantic-pragmatological characteristics on the 
basis of the linguistic elements of the sentence. Due to the nature of the data (qualitative 
variables), we have applied the Factorial Analysis and Classification according to Ascending 
Hierarchy. 

From 121 main articles of 4 wide-circulation newspapers we chose as theme the state, 
national politics, international politics, economy-development and society and as semantic 
categories, information, commitment, hypothesis, antithesis and interpretation. 

The results of the statistical analysis with the corresponding comments confirm the 
correlation of the semantic and thematological variables. 
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Μανώλης Δρυμώνης και Μαρία Κατέρη 

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε εν συντομία στην θεωρία παλινδρόμησης για 
κατηγορικές χρονοσειρές, η οποία βασίζεται σε γνωστά αποτελέσματα των γενικευμένων 
γραμμικών μοντέλων καθώς και στην συμπερασματολογία με τη μέθοδο της μερικής 
πιθανοφάνειας. Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόζεται στην μοντελοποίηση της δίτιμης 
χρονοσειράς των ημερησίων δεδομένων βροχόπτωσης του νομού Ιωαννίνων, για την περίοδο 
4/1/1995 έως την 31/12/1999. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας συμφωνούν με τον φυσικό 
μηχανισμό που διαμορφώνει τις βροχοπτώσεις στην συγκεκριμένη περιοχή. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Διαθέτουμε την ημερήσια βροχόπτωση σε ‘mm’ για μια περίοδο Ν=1823 ημερών 
από τις 4/1/1995 έως τις 31/12/1999, για τον νομό Ιωαννίνων. Με βάση τα δεδομένα 
μας, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την συμπεριφορά του φαινομένου της 
βροχής στην δεδομένη περιοχή. Θα αναλύσουμε τη δίτιμη χρονοσειρά της 
βροχόπτωσης, ένα τμήμα της οποίας δίνεται στο Σχήμα 1. Η μεταβλητή 
ενδιαφέροντος λαμβάνει την τιμή 0 (δεν έβρεξε) εφόσον το ύψος της ημερήσιας 
βροχόπτωσης ήταν μικρότερο ή ίσο των 0.1 ‘mm’ και την τιμή 1 αν το ύψος της 
βροχής ήταν μεγαλύτερο των 0.1 ‘mm’ (έβρεξε). 

Η βροχόπτωση ανα ημέρα διαμορφώνεται τόσο από τις βροχοπτώσεις 
προηγούμενων ημερών όσο και από εξωτερικούς παράγοντες (θερμοκρασία, 
ατμοσφαιρική πίεση, υγρασία) της εκάστοτε αλλά και προγενέστερων ημερών. Για 
την παραπάνω ανάλυση προσφέρονται τα Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα  

 
(Generalized Linear Models-GLM), τα οποία επιτρέπουν την μοντελοποίηση 
φαινομένων που επιδεικνύουν διαχρονική εξάρτηση.  

Σχήμα 1: Δίτιμη χρονοσειρά 
βροχόπτωσης για Ν=104 

ημέρες 
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Αρχικά, στην Ενότητα 2, θα αναφερθούμε στην θεωρία των GLM για εξαρτημένα 
δεδομένα και εν συνεχεία θα παρουσιάσουμε την θεωρία της Μερικής Πιθανοφάνειας 
(Partial Likelihood-PL). Στην Ενότητα 3 θα μιλήσουμε για τις Δίτιμες Χρονοσειρές 
και την συμπερασματολογία τους μέσω της PL. Tέλος, στην Ενότητα 4 θα 
παρουσιάσουμε την προσπάθεια μοντελοποίησης των βροχοπτώσεων του νομού 
Ιωαννίνων βάση των προηγούμενων θεωρητικών αποτελεσμάτων.  

 
2. GLM ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η θεωρία των GLM  εισήχθη απο τους Nelder and Wedderburn (1972). Για την 
ανάλυση όμως των ποιοτικών  χρονοσειρών μέσω GLM, η σχετική θεωρία απαιτείται 
να τροποποιηθεί καθώς οι παρατηρήσεις, ενώ προέρχονται απο την Εκθετική 
Οικογένεια Κατανομών (Ε.Ο.Κ), δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Τα GLM για 
εξαρτημένα δεδομένα αναφέρονται σε κατηγορικές μεταβλητές των οποίων η 
δεσμευμένη κατανομή δοθέντος του παρελθόντος ανήκει στην Ε.Ο.Κ. Έτσι για την 
δεσμευμένη κατανομή της tY  δοθέντος του παρελθόντος ( 1−ℑt )1 για κάθε χρονική 
στιγμή Nt ,...,2,1=  θα ισχύει 

 
(1) 

 
Παρατηρώντας την σχέση (1) βλέπουμε ότι η μορφή της τυχαίας συνιστώσας δεν 
διαφοροποιείται απο εκείνη της περίπτωσης των ανεξάρτητων παρατηρήσεων. Η ίδια 
διαπίστωση γίνεται και για τη συστηματική συνιστώσα, την οποία θα παρουσιάσουμε 
στην συνέχεια στα πλαίσια των δίτιμων χρονοσειρών.  

Για την στατιστική ανάλυση των κατηγορικών χρονοσειρών μέσω μοντέλων 
παλινδρόμησης που βασίζονται στα GLM καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η θεωρία 
της Μερικής Πιθανοφάνειας (βλ. Fokianos and Kedem, 2002).  

Θεωρούμε τη διδιάστατη χρονοσειρά { } NtXY tt ,...,2,1,, =  με tY  την αποκριτική 
μεταβλητή και tX  τη τυχαία χρονοεξαρτώμενη συμμεταβλητή. Για την από κοινού 
κατανομή της παραπάνω δειγματοληπτικής διαδρομής ισχύει 

),;/();/();();,,...,,(
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11111 tt μκθθ t
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1 Το  1−ℑt  είναι η σ-άλγεβρα η οποία εμπεριέχει οτιδήποτε είναι γνωστό σε εμάς από την 
στιγμή που ξεκινήσαμε να παρατηρούμε το φαινόμενο (t=0) μέχρι και τον χρόνο t-1. Συνάμα 
το  1−ℑt  μπορεί να περιέχει τιμές ντετερμινιστικών μεταβλητών που αναφέρονται στο χρόνο 
t. 
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με ),,...,,( 1111 −−= ttt xyxyd  και ),,,...,,( 1111 tttt xxyxyc −−= . Το δεύτερο γινόμενο 

της (2) θα οδηγήσει στην PL. Στην παρούσα όμως μορφή δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για συμπερασματολογία καθώς όσο περνάει ο χρόνος μεγαλώνει η 
διάσταση του συνόλου πληροφορίας tc  και επομένως αυξάνει ο αριθμός των προς 

εκτίμηση παραμέτρων2. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, για κάθε 
χρονική στιγμή η );/( tμtt cyf  αντικαταστήθηκε από την )./( 1−ℑttyf  Συνάμα για 
κάθε χρόνο ,...2,1=t  θεωρούμε την p-διάστατη συμμεταβλητή διαδικασία { 1tZ −  

}(covariate process) με 
)'.,...,( )1(1)1( ptt ZZ −−− =1tZ  

Παρατήρηση: To 1tZ −  περιέχει υστερήσεις τόσο της tY (π.χ 21 , −− tt YY ), όσο και 
υστερήσεις της tX (π.χ 21 , −− tt XX ) καθώς και τιμές ντετερμινιστικών μεταβλητών οι 
οποίες είναι γνωστές το χρόνο t ( tW ). 

     Έτσι το μοντέλο μας θα στηριχτεί στις δεσμευμένες ροπές  
[ ]1/μ −ℑ= ttt YE  και [ ]1

2 /σ −ℑ= ttt YVar                                (3) 
και το πρόβλημα είναι η σύνδεση του tμ  με το 1tZ − . Κατάλληλη επιλογή του 1tZ − , 

σύμφωνα με την κρίση του ερευνητή, επιτρέπει ‘parsimonious modeling’. 
     Με τον τρόπο αυτό η  )/( 1−ℑttyf συμβολίζεται με );( βtt yf , όπου 

pR∈β είναι το σταθερό διάνυσμα με το οποίο συνδέεται το tμ  με το 1tZ − . Έτσι θα 

έχουμε )(βtt μμ = και )(22 βtt σσ = και το πρόβλημα ανάγεται στην εκτίμηση του 
β μέσω της PL της { } NtYt ,...2,1, =  που έχει την τελική μορφή 

∏
=

=
N

t
ttN yfyyPL

1
1 ).;(),...,;( ββ                                     (4) 

 
Το διάνυσμα το οποίο μεγιστοποιεί την (4) ονομάζεται εκτιμητής μέγιστης μερικής 
πιθανοφάνειας (maximum partial likelihood estimator-MPLE). O MPLE είναι 
συνεπής και ασυμπτωτικά κανονικός (Wong, 1986). 

 
 

 
                                                 
2 Tα διανύσματα κt και μt αποτελούν τις παραμέτρους των υπο συνθήκη πυκνοτήτων 
πιθανότητας των μεταβλητών tX  και tY  αντιστοίχως και μαζί με το θ1 συνιστούν τις 
παραμέτρους του πιθανοθεωρητικού μοντέλου που καταλήξαμε με την (2). 
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3. ΔΙΤΙΜΕΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ 

Μέσω της PL μας δίνεται η δυνατότητα οι μεταβλητές tY  να μοντελοποιηθούν 
σαν ανεξάρτητες μέσω της θεωρίας των GLM. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως 
αποδεικνύεται, οι εξισώσεις των σκορ για την έρευση του β μέσω της PL είναι ίδιες 
με τις εξισώσεις των σκορ που ισχύουν όταν έχουμε ανεξάρτητα δεδομένα. Πλέον τα 
τυπικά σφάλματα των εκτιμητριών είναι υπο συνθήκη σφάλματα δοθέντος της 
ιστορίας  1−ℑt  

Θεωρούμε λοιπόν την δίτιμη χρονοσειρά { } ,...2,1, =tYt  καθώς και την p-
διάστατη συμμεταβλητή στοχαστική διαδικασία { } ,...2,1, =− t1tZ  . Για την 
δεσμευμένη κατανομή του tY  δοθέντος του 1−ℑt  έχουμε ότι 

tY / 1−ℑt ~ ))(π,1( βtBernoulli με )./1()(π 1−ℑ== ttt YPββ  Η δεσμευμένη 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του tY  δοθέντος του 1−ℑt  ανήκει στην Ε.Ο.Κ 
και έχει την ακόλουθη μορφή 
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log(exp)/φ,θ;( 1
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Το πρόβλημα είναι να συνδέσουμε την πιθανότητα «επιτυχίας» )(π βt με το 
διάνυσμα 1tZ −  μέσω του διανύσματος β σύμφωνα με την σχέση  

1tZββ −= '))(π( tg  η οποία ισοδυνάμως γράφεται ),η()(π tt h=β με 1tZβ −= 'ηt . 
Η g είναι μια γνωστή μονότονη συνάρτηση και ονομάζεται συνάρτησης σύνδεσης, 
ενώ η h είναι η αντίστροφη της. Επειδή Rt ∈η και ]1,0[)(π ∈βt  
καταλήγουμε ότι ]1,0[: →Rh . Επομένως θα επιλέξουμε την h ανάμεσα απο 
κάποιες γνωστές cdf. Έτσι το μοντέλο συμπερασματολογίας για την )(π βt θα έχει 
την μορφή 

).'()'()/1( 1 1t1t ZβZβ −−− ==ℑ= hFYP ttβ  

Οι πιο συνηθισμένες επιλογές για την h στις δίτιμες χρονοσειρές είναι οι standard 
logistic distribution, extreme value distribution και η standardized normal 
distribution. 

 Στην ανάλυση των βροχοπτώσεων του νομού Ιωαννίνων θα χρησιμοποιήσουμε 
μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης ( )η(])'exp[1/(1)(π tt h≡−+= −1tZββ ) και η 
μερική πιθανοφάνεια του β παίρνει την ακόλουθη απλή μορφή 
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4. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
  Το φαινόμενο της βροχής επιδεικνύει εξαιρετικά πολύπλοκη δομή. Οι 

βροχοπτώσεις σχετίζονται πρωτίστως με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Παράλληλα 
οι βροχοπτώσεις επηρεάζονται απο τοπικούς παράγοντες θερμοκρασίας, υγρασίας 
και ατμοσφαιρικής πίεσης (Lolis, Bartzokas and Katsoulis, 2004). To γεγονός αυτό, 
σε συνδυασμό και με την σύνδεση της βροχής με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της 
κάθε περιοχής, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα που θα 
παρουσιάσουμε για τα Ιωάννινα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γενικευθούν για 
την ερμηνεία των βροχοπτώσεων άλλων περιοχών. 

Για την ανάλυση μας διαθέτουμε τις ακόλουθες μεταβλητές 
tY : βροχόπτωση τη μέρα t (δίτιμη). 

tT : θερμοκρασία τη μέρα t (ελάχιστη, μέγιστη, εύρος). 

tH : υγρασία τη μέρα t (τιμή της ανα δυο ώρες). 

tA : ατμοσφαιρική πίεση τη μέρα t (τιμή της ανα δυο ώρες). 
Για την ( tH ) και την ( tA ) υπολογίσαμε τις μέσες τιμές των 12 μετρήσεων που 

διαθέτουμε για αυτές ημερησίως. Για την ( tT ) επιλέξαμε το εύρος διότι σύμφωνα με 
τα κλιματολογικά δεδομένα, τις ημέρες που έχουμε συννεφιά παρατηρείται σχετικά 
μικρότερο εύρος θερμοκρασίας απο αυτό που καταγράφεται τις ημέρες που επικρατεί 
ξαστεριά. 

Για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε το S-PLUS και 
την βιβλιοθήκη MASS που είναι κατάλληλη για GLM και εξαρτημένα δεδομένα. 
Τέλος για την επιλογή βέλτιστου μοντέλου στηριχτήκαμε κυρίως στα κριτήρια 
πληροφορίας του AIC και BIC. 

 Προσαρμόζοντας μοντέλα στην αρχική μας χρονοσειρά διαπιστώσαμε ότι αν και 
δεν ήταν ‘parsimonious’, δεν παρουσίαζαν καλή προσαρμογή. Η διαπίστωση αυτή 
συμφωνεί με την διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με δεδομένα τέτοιας μορφής. 

 Προκειμένου να βρούμε πιο ελκυστικά μοντέλα τα οποία θα μας παρέχουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες για το μηχανισμό των βροχοπτώσεων στον νομό 
Ιωαννίνων, αποφασίσαμε να λάβουμε υπόψη μας τα μετεωρολογικά γνωρίσματα της 
δεδομένης περιοχής. 

 Τους χειμερινούς μήνες λοιπόν στα Ιωάννινα οι βροχές οφείλονται κυρίως σε 
συστήματα χαμηλών πιέσεων τα οποία κινούνται από την δυτική προς την ανατολική 
Μεσόγειο. Διαφορετική κατάσταση επικρατεί τα καλοκαίρια όπου οι βροχοπτώσεις 
προκαλούνται πρωτίστως από τοπικούς παράγοντες θερμικής φύσεως. Με βάση τα 
προαναφερθέντα φαίνεται ρεαλιστικό να μοντελοποιήσουμε ξεχωριστά κάθε χειμώνα 
(αρχές Νοέμβρη-τέλος Μάρτη) και ξεχωριστά κάθε καλοκαίρι (αρχές Μαΐου-τέλος 
Σεπτέμβρη), εξαιρώντας από την ανάλυση μας τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβρη που 
συνιστούν τις λεγόμενες ‘buffer’ ζώνες. Τα αρχικά μοντέλα για κάθε χειμώνα δεν θα 
περιέχουν συμμεταβλητές της θερμοκρασίας και τα αρχικά υποδείγματα των 
καλοκαιριών δεν θα έχουν ερμηνευτικές μεταβλητές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Έτσι 
θα καταλήξουμε σε υποδείγματα με μικρό αριθμό παραμέτρων. 
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Για οικονομία χώρου θα παρουσιάσουμε την προσπάθεια μοντελοποίησης των 
χειμώνων. Έτσι για κάθε χειμερινή περίοδο (περίοδοι: 95-96, 96-97, 97-98, 98-99), 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το αρχικό μοντέλο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
μεταβλητές 

,,,,,,,,, 32,1321,321 −−−−−−−−− ttttttttttt AAAAHHHHYYY  
Την καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα παρατηρούμε τον χειμώνα 96-97 

(ΜΧ96.97) όπου τόσο το αρχικό μοντέλο όσο και το βέλτιστο (συνάρτηση stepAIC- 
ΜΧ96.97step) 

11 ,, −− ttt AAH  

έχουν μικρότερο AIC σε σχέση με τους υπόλοιπους χειμώνες. Στον πίνακα που 
ακολουθεί δίνονται για αυτά τα διαγνωστικά κριτήρια AIC, BIC, η απόκλιση 
(Deviance-D), το 2 του Pearson καθώς και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Μean 

Square Error-MSE). Aκόμη για κάθε υπόδειγμα δίνεται ο αριθμός των παραμέτρων 
(p) καθώς και οι αντίστοιχοι βαθμοί ελευθερίας (df). 

 
To μοντέλο ( 11 ,, −− ttt AAH ) είναι parsimonious και παρατηρούμε ότι συμφωνεί με 

τον φυσικό μηχανισμό που διαμορφώνει τις βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα τους 
χειμερινούς μήνες. Η προσαρμογή του δεδομένου υποδείγματος στις υπόλοιπες 
χειμερινές ζώνες έδωσε εξίσου καλά αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό δείχνει πως θα 
είχε νόημα η από κοινού μοντελοποίηση των βροχοπτώσεων βάση και των τεσσάρων 
χρονοσειρών του χειμώνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν παρέχεται αυτοματοποιημένα απο 
τα στατιστικά πακέτα. Το δεδομένο πρόβλημα θα αποτελέσει αντικείμενο 
μελλοντικής έρευνας. 

 
4.1 Αυτοπαλινδρομούμενα Μοντέλα 

 Για την στατιστική ανάλυση δεδομένων βροχόπτωσης συχνά χρησιμοποιούνται 
μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης με συμμεταβλητές τις χρονικές υστερήσεις της 
βροχής (Chandler, 2003). Για την δειγματοληπτική διαδρομή των 1823 ημερών 
προσαρμόσαμε τα ακόλουθα μοντέλα 
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για τα οποία προέκυψαν 
 

 
 
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι βροχοπτώσεις ανα ημέρα διαμορφώνονται κυρίως απο τις 
χρονικές υστερήσεις της βροχής πρώτης και τρίτης τάξης αφού παρατηρούμε ότι τα 
υποδείγματα ΜΧ1F και MΧ4F παρουσιάζουν την καλύτερη προσαρμογή στα 
δεδομένα. 
 
4.2 Μοντελοποίηση των βροχοπτώσεων για ομαδοποιημένα δεδομένα 

Οι μετεωρολόγοι συχνά παρέχουν προβλέψεις για την βροχόπτωση της επόμενης 
εβδομάδας ή του επόμενου δεκαπενθημέρου. Με βάση αυτή την τακτική 
ομαδοποιήσαμε τα αρχικά δεδομένα, θεωρώντας ως νέα μονάδα παρατήρησης το 
δεκαπενθήμερο. 

Αρχικά λοιπόν θεωρήσαμε ένα σύνολο C, 1620 ημερών που καταγράψαμε την 
κατάσταση της βροχόπτωσης. Εν συνεχεία, διαμερίσαμε το σύνολο αυτό σε 108 
διαδοχικά δεκαπενθήμερα 108,...2,1, =iCi  με ),...,,...,,( 1521 itiiii YYYYC = όπου 

tiY : η βροχόπτωση (σε ‘mm’) την t-οστή μέρα του i-οστού δεκαπενθήμερου. Mε τον 
τρόπο αυτό προέκυψε η δίτιμη μεταβλητή iD  η οποία λαμβάνει τις τιμές 0 (ξηρό 
δεκαπενθήμερο) και 1 (βροχερό δεκαπενθήμερο) σύμφωνα με την παρακάτω 
κωδικοποίηση 
 

 
 

Στην νέα δίτιμη χρονοσειρά 10821 ,...,, DDD  προσαρμόστηκαν τα αυτοπαλίνδρομα 
υποδείγματα που παρουσιάσαμε στην παράγραφο 4.1. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν 
ότι στα ομαδοποιημένα δεδομένα επικρατεί η ίδια δομή, που διαμορφώνει τις 
βροχοπτώσεις, με εκείνη των ημερησίων μετρήσεων. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Γενικά τα GLM που στηρίζονται σε δεδομένα βροχοπτώσεων αξιοποιούνται 

κυρίως για την ανίχνευση κλιματολογικών αλλαγών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές 
ζώνες. Παράλληλα μέσω των δεδομένων μοντέλων επιδιώκεται η ανάδειξη του 
φυσικού μηχανισμού που διαμορφώνει τις βροχοπτώσεις ανα περιοχή. Τέλος να 
σημειώσουμε ότι τα GLM δεν συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται για την παροχή 
προβλέψεων στην μετεωρολογία. Η πρόβλεψη διεξάγεται μέσω χωρικών δεδομένων 
(spatial data). 

 

ABSTRACT 
At this project we will refer to categorical time series, whose foundation is based on 
generalized linear models and partial likelihood inference. This approach will be used for the 
modeling of binary time series of daily rainfall data from Ioannina, for the period between 
4/1/1995 until 31/12/1999. The results from our analysis agree with the natural mechanism 
which modes the rainfall at this region. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή επιχειρούμε τη μαθηματική θεμελίωση της επέκτασης της παραγοντικής 
Ανάλυσης Αντιστοιχιών στην Ασαφή Λογική (Fuzzy Logic), συλλέγοντας και επεκτείνοντας 
τις κατάλληλες αλγεβρικές έννοιες από την Ασαφή Συνολοθεωρία. Εισάγουμε την “δύο-
βημάτων (two-step)” μέθοδο, για τη μετατροπή του προβλήματος της ασαφούς ιδιοτιμής στο 
σύνηθες πρόβλημα ιδιοτιμής. Χρησιμοποιούμε τριγωνικούς ασαφείς αριθμούς για την εν 
λόγω ασαφή επέκταση.  Επεξηγούμε την ανωτέρω μέθοδο “δύο-βημάτων” της Ασαφούς 
Ανάλυσης Αντιστοιχιών (Fuzzy Correspondence Analysis-FCA), με ένα απλό χαρακτηριστικό 
αριθμητικό παράδειγμα. 

     1.  ΕΙΣΑΓΩΓH 

Η Ανάλυση Αντιστοιχιών (Correspondence Analysis-CA) είναι μια καλά γνωστή 
διερευνητική στατιστική μέθοδος της πολυπαραγοντικής Ανάλυσης Δεδομένων, για 
τη στατιστική ανάλυση βασικά πινάκων συμπτώσεων K(I J)×  διπλής εισόδου (two-
way contingency tables), που εκφράζουν την κατανομή ενός πληθυσμού ως προς δύο 
ποιοτικές μεταβλητές I   και  J , καθώς και γενικά πινάκων πολλαπλής εισόδου 
(multi-way contingency tables). Όμως πολλές φορές στις εφαρμογές της Ανάλυσης 
Δεδομένων, η χρήση ασαφών ή αβέβαιων δεδομένων είναι αναπόφευκτη. Η 
επεξεργασία τέτοιων δεδομένων χρησιμοποιώντας τη συνήθη CA  δεν είναι πάντα 
εύκολη, ή είναι ανώφελη ή ακόμη  και αδύνατη. Η εισαγωγή τότε ασαφών 
ποσοτήτων όπως, “ασαφή σύνολα και ασαφείς αριθμοί, ασαφή διανύσματα και 
ασαφείς διανυσματικοί χώροι, ασαφείς ιδιοτιμές-ιδιοδιανύσματα”, φαίνεται να είναι 
αναπόφευκτη. Η επέκταση της συνήθους CA μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους 
[βλ. Chouakria (1998), Gallego (1982), Loslever & Bouilland (1999)]. Στην εργασία 
αυτή ακολουθούμε την ασαφή επέκταση της CA όπου ο πίνακας συμπτώσεων διπλής 
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εισόδου περιέχει ως στοιχεία ασαφείς αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα στην εργασία 
αυτή αποδεικνύουμε ότι: κάθε (p p)×  ασαφής πίνακας S  της  FCA με στοιχεία μη-
αρνητικούς τριγωνικούς ασαφείς αριθμούς έχει ασαφείς ιδιοτιμές sλ . 

2.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 

Το βασικό μαθηματικό υπόβαθρο της συνήθους Ανάλυσης Αντιστοιχιών (two-
way CA), έχει συνοπτικά, ως εξής  [βλ. π.χ. Benzecri (1985), Bertier & Bouroche 
(1977), Lebart et al (2000)] :   

Έστω ένας πίνακας συμπτώσεων K(IxJ)  μεταξύ δύο πεπερασμένων συνόλων 
I (γραμμές-rows) και J (στήλες-columns), που τον συμβολίζουμε επίσης με τον (n p)×  

πίνακα  jK (k )in,p
=  με στοιχεία μη-αρνητικούς αριθμούς,   jk 0, i I {1,...,n}, j J {1,...,p}i ≥ ∈ = ∈ = .  

 
Έστω επίσης οι (παραγόμενοι από τον K ) πίνακες,  
                jX (x )in,p

= ,             D diag(m )i
n,n

= ,             1Q diag( )jmp,p
= ,             όπου:  

jkj ix , ( j J)i ki
= ∈ ,           j j p p1x (x ) (x , ..., x , ...x )i i i i i= = ∈ ,           και 

jp n n p k kj jj j j ik k , k k , k k , m , mi i ii i k kj 1 i 1 i 1 j 1
∑ ∑ ∑= = = = =∑
= = = =

 ,               (1)                     

 
   Η τυπολογική αλγεβρική επεξεργασία της συνήθους CA, καταλήγει τελικά στη 

διαγωνοποίηση του πίνακα,                 TS V Q ( X D X ) Q
p,n n,n n,pp,p p,pp,p p,p

= =   ,                         (2)                     

Οι ιδιοτιμές του πίνακα S  εκφράζουν διασπορά και είναι εν γένει διακεκριμένες  
[βλ.Benzecri (1985), τομ.1, σ. 67&152]–εκτός ορισμένων ειδικών περιπτώσεων.  

Στο εξής θεωρούμε διακεκριμένες τις ιδιοτιμές  sλ  του  S ,      
με    [ ]0,1 , (s 1,...,r)sλ ∈ = ,    και   rank(S) p min{n,p}= = ,                                                 (3)                    

Επίσης στη  CA, ισχύει:      
n 2m (x )s i s i

i 1
λ = ψ∑

=
,                                                         (4)                    

όπου,   T(x ) proj (x ) (x ) Qus i u i i ssψ = = ,    
n

m (x ) 0i s i
i 1

ψ =∑
=

,  
n

m 1i
i 1

=∑
=

,    δηλ.  (x )s iψ    

είναι η απόσταση μεταξύ της αρχής των παραγοντικών αξόνων και της προβολής του 
profil-γραμμής xi  και του παραγοντικού άξονα του  us . 

 Από την Ασαφή Λογική [βλ. π.χ. Dubois & Prade (1980), Klir & Yuan (1995), 
Nguyen & Walker (2000)], ένας ασαφής αριθμός (fuzzy number) ορίζεται ως ένα 
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ειδικό ασαφές σύνολο (fuzzy set),    
M

M : x M(x) [0,1]≡ μ ∈ → ∈ ,     τέτοιο ώστε  M  
να είναι: συνεχής κατά διαστήματα, κανονικό (normal) και κυρτό (convex). 

    
Κάθε  ασαφές σύνολο A  μπορεί να εκφραστεί πλήρως και μοναδικά μέσω της 

οικογένειας των a-cuts αυτού, ως εξής (Θεώρημα Αναπαράστασης-Representation 
Theorem):     

                     
[ ]

a a a aA aA aA sup aA sup {min{a,I }}A
a [0,1] a 0,1 a [0,1] a [0,1]

= ∪ = = =∑
∈ ∈ ∈ ∈

,                    (5)                   

 

όπου,  
a1, A(x) a x Aa (x)
a0, A(x) a x A

⎧ ≥ ⇔ ∈⎪Ι =⎨Α
⎪ < ⇔ ∉⎩

   αν  
 

  αν  
,είναι η χαρακτηριστική συνάρτηση του  aA . 

   Η άλγεβρα των ασαφών αριθμών ορίζεται συνήθως μέσω των a-cuts αυτών, με 
χρήση της (5), δηλ. η Ασαφής Αριθμητική (Fuzzy Arithmetic) μετατρέπεται στη 
γνωστή άλγεβρα των συνήθων διαστημάτων, [βλ. Kaufmann & Gupta (1985), Moore 
(1979)]. Έτσι, αν  M(x)   και  N(x)   είναι δύο ασαφείς αριθμοί με αντίστοιχα a-cuts,     

a a a a a aM [m ,m ] , N [n ,n ], a [0,1]r r= = ∈  , τότε αν  συμβολίζει κάθε μια από τις 4 
βασικές ασαφείς αριθμητικές πράξεις (fuzzy Addition-Abstraction-Multiplication-
Division),  έχουμε: 

                       
[ ]

aM N a(M N)
a 0,1

= ∑
∈

      και       a a a(M N) M N= ,                     (6)                     

Στις εφαρμογές όμως της Ασαφούς Λογικής χρησιμοποιούνται συνήθως 
απλούστεροι ασαφείς αριθμοί όπως οι  L-R ασαφείς αριθμοί, και οι τριγωνικοί-
τραπεζοειδείς  (triangular-trapezoidal). Συγκεκριμένα [βλ. Kaufmann & Gupta 
(1985)], οι Triangular Fuzzy Numbers(TFN) είναι μια ειδική και απλούστερη 
περίπτωση των L-R fuzzy numbers.   

   Κάθε  TFN A ,  μπορεί να εκφραστεί πλήρως από μια τριάδα A (a ,a ,a )1 2 3=  και 
να γραφεί  ως εξής: 

  και  

=

−⎧ ⎫∈⎪ ⎪−⎪ ⎪
−⎪ ⎪∈⎨ ⎬−⎪ ⎪

⎪ ⎪< >
⎪ ⎪
⎩ ⎭

1
1 2

2 1

3
2 3

3 2

1 3

A(x)

x a , x [a ,a ]
a a
a x , x [a ,a ]
a a
     0 , x a x a

 και   

⎧ ⎫= = + − − −⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪που ∈ και ∈⎩ ⎭

a a aA [A ,A ] [a a(a a ), a a(a a )]r 1 2 1 3 3 2
ό x,a ,a ,a a [0,1]1 2 3

,       (7)                                                  

Επίσης,  A  είναι ένας μη-αρνητικός συμμετρικός TFN, όταν: 
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    1 2 3A (a , a , a )= ,   με     1 2 3 2 1 3 2a , a , a a a a a+∈ και − = − ,                          (8)                    

Ειδικά, αν   1 2 3A (a , a , a )=    και    1 2 3B (b , b , b )= ,  με   1 2 3 1 2 3a , a , a , b , b , b +∈ ,   
τότε οι 4 βασικές αριθμητικές πράξεις (6), απλοποιούνται ως εξής: 
 

                   
A B (a b , a b , a b ), A B (a b , a b , a b )1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 3 1

A B (a b ,a b ,a b ) , A B (a / b ,a / b ,a / b ).1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 3 1

⊕ = + + + = − − −

⊗ ≅ ≅
            (9)  

                                                                               
3.  ΑΣΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕ ΑΣΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
3.1.   Γενική τοποθέτηση  
Έστω ένας διπλής εισόδου (n p)×  πίνακας συμπτώσεων K , που τα στοιχεία του 

είναι μη-αρνητικοί ασαφείς αριθμοί (κάποιοι μπορεί να είναι συνήθεις πραγματικοί 
μη αρνητικοί αριθμοί). Ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία της συνήθους CA, αλλά 
χρησιμοποιώντας την Ασαφή Αριθμητική, το πρόβλημα καταλήγει τελικά στον 
προσδιορισμό των ιδιοτιμών-ιδιοδιανυσμάτων του ασαφούς πίνακα,  

TS X D X Q
p,p

= ⊗ ⊗ ⊗ . 

Συνεπώς η ασαφής επέκταση της CA (Fuzzy Correspondence Analysis-FCA), 
αλγεβρικά οδηγεί στο πρόβλημα της ασαφούς ιδιοτιμής (fuzzy eigenvalue problem) 
του ασαφούς πίνακα S  της FCA, δηλ. στη λύση της ασαφούς εξίσωσης:      

S u u⊗ =λ⊗ ,   όπου,   ( )jTS X D X Q (s ), i, j 1,...,pip,p
= ⊗ ⊗ ⊗ = = ,                              (10)                   

Μια ασαφής ιδιοτιμή (fuzzy eigenvalue) λ  ενός ασαφούς πίνακα A  [βλ. Buckley 
(1990),  Dubois & Prade (1980)], ορίζεται ως ένας ασαφής αριθμός, που είναι λύση 
της ασαφούς χαρακτηριστικής εξίσωσης A u u⊗ =λ⊗ .  Ενώ u  είναι το αντίστοιχο 
ασαφές ιδιοδιάνυσμα (fuzzy eigenvector), που ορίζεται ως ένα μη-μηδενικό ασαφές 
διάνυσμα  με συντεταγμένες ασαφείς αριθμούς, (βλ. επίσης Abdukhalikov (1998), 
Lubczonok (1990)]. Άρα, οι ασαφείς ιδιοτιμές του S  είναι εκείνοι οι ασαφείς αριθμοί 
που είναι λύσεις της ασαφούς εξίσωσης (10),  S u u⊗ =λ⊗ ,   όπου  

j TS (s ), u (u ,...,u ), 1 i, j p1 pi= = ≤ ≤ ,  και    js , uii ,  είναι ασαφείς αριθμοί. Εξάλλου η 
ασαφής εξίσωση (10), σύμφωνα με την ασαφή αριθμητική, μπορεί να γραφεί:     
    p1(s u ) (s u ) u1 p ii i⊗ ⊕ ⊕ ⊗ =λ⊗ ,                                     (11)                   

είτε μέσω του Θεωρήματος Αναπαράστασης (5), ως εξής:  
a a a a( aS ) ( a u ) ( a ) ( a u )

a [0,1] a [0,1] a [0,1] a [0,1]
⊗ = λ ⊗∑ ∑ ∑ ∑

∈ ∈ ∈ ∈
,                                              (12)                   

Συνεπώς η αλγεβρική θεμελίωση της FCA οδηγεί στο πρόβλημα της ασαφούς 
ιδιοτιμής, δηλ. στη λύση μιας εκ των ασαφών εξισώσεων  (10), (11), ή  (12). 
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Στην εργασία αυτή εισάγουμε μια μέθοδο για την επεξεργασία του «fuzzy 
eigenvalue problem» της FCA, η οποία βασίζεται σε «δύο-βημάτων» ανάλυση. 
Πρώτον μετατρέπουμε έναν FCA-fuzzy matrix S  σε έναν  interval matrix, και 
δεύτερον μετατρέπουμε τον interval matrix σε συνήθεις πίνακες. Τελικά, συνδέουμε 
τα αποτελέσματα του δεύτερου βήματος με τα προηγούμενα. 

   Συγκεκριμένα, παίρνοντας τα a-cuts της ασαφούς εξίσωσης (10), έχουμε μία 
εξίσωση διαστημάτων (interval-equation),       

[ ]a a a a a a(S u) ( u) S u u , a 0,1⊗ = λ⊗ ⇔ ⊗ =λ ⊗ ∈ ,                             (13)                    

Ειδικότερα για τον ασαφή πίνακα jS (s )i= , κάθε a-cut   αυτού ja aS (s )i=    είναι ένας 
πίνακας διαστημάτων (interval matrix), όπου τα στοιχεία του είναι συνήθη κλειστά 
διαστήματα.  

Δηλαδή:             

[ ]j j j j j ja a a a a aS ((s ) ) ([(s ) , (s ) ]) ([S , S ]) ((1 )S S ),i i i r r i i r i 0,1α α= = = = − θ + θ θ ∈                 (14)                     

όπου οι συνήθεις πίνακες    ja aS (s )i=     και     ja aS (s )r ri=    είναι το αριστερό και δεξιό 
άκρο, αντίστοιχα, του a-cut.  

Άρα η σχέση (13), μέσω και της (14), ισοδυναμεί: 
a a a a a a a a a a a aS u u [S ,S ] [u ,u ] [ , ] [u ,u ]r r r r⊗ =λ ⊗ ⇔ ⊗ = λ λ ⊗ ⇔  

 
j j p p1 a 1 a a a a a[(s ) ,(s ) ]...[(s ) ,(s ) ]...[(s ) ,(s ) ]r r r1 1 1 1 1 1

.....................................................................
j j p p1 a 1 a a a a a[(s ) ,(s ) ]...[(s ) ,(s ) ]...[(s ) ,(s ) ]r r ri i i i i i

.................

a a[(u ) ,(u ) ]1 1 r
.....................

a a[(u ) ,(u ) ]i i r
.....................................................................

j j p p1 a 1 a a a a a[(s ) ,(s ) ]...[(s ) ,(s ) ]...[(s ) ,(s ) ]p p r r rp p p p

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⊗⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

a a[(u ) ,(u ) ]1 1 r
.....................

a a a a[ , ] [(u ) ,(u ) ]i i rr
... .....................

a a a a[(u ) ,(u ) ] [(u ) ,(u ) ]p p r p p r

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= λ λ ⊗
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

, (15)  

 
3.2.   Το πρόβλημα της ασαφούς ιδιοτιμής ενός FCA-ασαφούς πίνακα με TFN      
          στοιχεία 
Έστω τώρα τα στοιχεία j(k )i  του αρχικού ασαφούς πίνακα K  της FCA, είναι μη 

αρνητικοί συμμετρικοί TFN, δηλ. είναι της μορφής (8). Τότε ο FCA-ασαφής πίνακας  
TS X D X Q= ⊗ ⊗ ⊗ , χρησιμοποιώντας τις απλοποιημένες ασαφείς αριθμητικές πράξεις 

(9), θα έχει [βλ. Kaufmann & Gupta, (1985)] ως στοιχεία j(s )i , μη-αρνητικούς  TFN. 
Συνεπώς, ο  (p p)×   ασαφής πίνακας S  της FCA, γενικά τότε θα είναι:   
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j j j j p p p p1 1 1 1s (l ,c ,r )  s (l ,c ,r )  s (l ,c ,r )1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

j j j j j p p p p1 1 1 1S (s ) s  (l ,c ,r )  s =(l ,c ,r ) s =(l ,c ,r )i i i i i i i i i i i i ip,p

j j j j p1 1 1 1s (l ,c ,r )  s (l ,c ,r )  sp p p p p p p p p

= = =

= = =

= = p p p(l ,c ,r )p p p

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥=⎢ ⎥⎣ ⎦

,                                           (16)                     

όπου τα στοιχεία του j j j j(s ) (l ,c ,r ), i, j 1, ,pi i i i= = … , είναι μη-αρνητικοί TFN, δηλ.  
j j j0 l c ri i i≤ ≤ ≤ . 
Σύμφωνα με τη δύο-βημάτων μέθοδο (two-steps method), πρώτα υπολογίζουμε 

τον πίνακα-διαστημάτων,  = = =j j ja a a a a aS (s ) [(s ) ,(s ) ] [S ,S ]r ri i i , ο οποίος από τη σχέση (7),  
γράφεται: 

    j j j j j j j j j ja a a a aS [S ,  S ] [(s ) ,  (s ) ] [l a(c l ), a(r c )] [l aC , aR ].r i i r i i i i i i i i= = = + − − − = + −
j j

   r    ri i  
Ακολούθως, στο δεύτερο βήμα, προσδιορίζουμε τους συνήθεις πίνακες,        

⎛ ⎞+ +⎜ ⎟
⎜ ⎟= =⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

… p p1 1l C a l C a1 1 1 1ja aS (s )i
p p1 1l C a l C ap p p p

,    (17)  και   

⎛ ⎞− −⎜ ⎟
⎜ ⎟= =⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟− −⎝ ⎠

… p p1 1r R a r R a1 1 1 1ja aS (s )r ri
p p1 1r R a r R ap p p p

,      (18)                    

όπου,    j j j j j jC (c l ) 0, R (r c ) 0, ( ά ά i, j)i i i i i i= − ≥ = − ≥ γι κ θε ,     
και όμοια από την  (7), παίρνουμε: 

a aD diag((m ) ) diag( a)i i i= = ν +μ ,   a aD diag((m ) ) diag( a)r i r i i= = β −ξ ,   όπου   , , , 0i i i iν μ β ξ > ,  κλπ. 
  Όπως ο πίνακας S  στην κλασική  CA, έτσι και στην FCA οι όμοια 

κατασκευασθέντες αντίστοιχοι συνήθεις πίνακες, 
ja a T aS (s ) (X D X Q)i= = ⊗ ⊗ ⊗      και      ja a T aS (s ) (X D X Q)r i r r= = ⊗ ⊗ ⊗ , 

θα ικανοποιούν τις συνθήκες της κλασικής CA, αλλά με στοιχεία-συναρτήσεις της 
παραμέτρου [ ]a 0,1∈ . Επομένως θα έχουν συνήθεις ιδιοτιμές που εκφράζουν επίσης 

διασπορά, (βλ.(4)), αλλά  είναι συναρτήσεις του a,  δηλ. a( ) f (a) 0s 1λ = ≥    και  
a( ) f (a) 0s r 2λ = ≥ , ενώ για a 1=  θα πρέπει να ισούνται με τις ιδιοτιμές της κλασικής 

CA. 
 
Θεώρημα: Έστω S  ένας FCA-ασαφής πίνακας, με μη-αρνητικά TFN στοιχεία, 

βλ. (16). Τότε ο πίνακας S  έχει ασαφείς ιδιοτιμές, δηλ. λ  είναι ένας ασαφής αριθμός-
λύση της ασαφούς εξίσωσης (10) και πιο συγκεκριμένα λ  είναι ένας TFN. 
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Απόδειξη:  Ισοδύναμα με τον ορισμό ενός ασαφούς αριθμού, για το λ  της (10) ή 
(12), (μέσω των (14)-(18)), πρέπει να αποδειχτεί ότι ικανοποιεί τις ακόλουθες 
συνθήκες:  

1) λ και λa a( ) ( )r , είναι συνεχώς διαφορίσιμες συναρτήσεις ως προς [ ]a 0,1∈ ,   

2) λ a( )  είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση και  λ a( )r   είναι γνησίως φθίνουσα 

συνάρτηση, του [ ]a 0,1∈ ,   και    3)  λ ≤ λ1 1( ) ( )r . 

  Γνωρίζουμε ήδη ότι τα μη-αρνητικά στοιχεία των συνήθων πινάκων ja aS (s )i=   

και  ja aS (s )r ri= , είναι γραμμικές συναρτήσεις του [ ]a 0,1∈ . Προφανώς και οι ιδιοτιμές 

τους, λ τουa a( ) Ss   και  λ τουa a( ) Ss r r , είναι επίσης συναρτήσεις του [ ]a 0,1∈ . Έτσι, 

επειδή a aS Srκαι  είναι συνήθεις πίνακες της CA, άρα και οι ιδιοτιμές τους θα είναι 
διακεκριμένες και εκφράζουσες διασπορά, (βλ. σχέσεις (3),(4) και [Benzecri (1985), 
τομ.1, σ.67]),  αλλά εξαρτώμενες από την παράμετρο [ ]a 0,1∈ . Συγκεκριμένα, θα 

έχουμε  (για  s 1,...,p= ):    a( ) 0sλ ≥       και      a a a a( ) ( ) ... ( ) ... ( ) 01 2 s pλ > λ > > λ > > λ ≥ ,  

                         a( ) 0s rλ ≥       και      a a a a( ) ( ) ... ( ) ... ( ) 01 r 2 r s r p rλ > λ > > λ > > λ ≥ .                                  

      
   Συνεπώς, αποδεικνύουμε: 
1)  λ και λ =a a( ) ( ) , (s 1,...,p)s s r  είναι συνεχώς διαφορίσιμες: 

   Καταρχήν, οι ιδιοτιμές λ a( )s , [ ]a 0,1∈  του συνήθους πίνακα aS   είναι οι ρίζες της 

χαρακτηριστικής εξίσωσης, a p p p 1F(a, ) S I ( 1) h (a) ... h (a) 0p 1 0
−λ = −λ = − λ + λ + + =− , όπου  

F(a, )λ  είναι συνάρτηση δύο μεταβλητών  και h (a),...,h (a)p 1 0−   είναι συναρτήσεις των 
j a(s )i  που εξαρτώνται από το [ ]a 0,1∈ . Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο F(a, )λ  έχει 

προφανώς συνεχείς μερικές παραγώγους,   F(a, ) F(a, )
a

∂ λ ∂ λ
και

∂λ ∂
.  

Επίσης, για μια σταθερή τιμή του a, έστω  a (0,1)0∈ , έχουμε:   a0F(a ,( ) ) 00 sλ = .  

Αφού  a( )sλ , s 1,...,p= ,  είναι μία διακεκριμένη ιδιοτιμή της CA, δηλ. είναι ρίζα 
πολλαπλότητας ένα, ενώ κατά γνωστό θεώρημα της Ανάλυσης (αν ένα πολυώνυμο 
P(x) , n-βαθμού, έχει n πραγματικές και διακεκριμένες ρίζες  ,...,1 nρ ρ , τότε  P (x)′  δεν 

έχει ρίζες τις ,...,1 nρ ρ ), άρα έχουμε,      F(a, ) a0| 0(a, ) (a , ( ) )0 s
∂ λ

≠λ = λ∂λ
. 
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Συνεπώς, η συνάρτηση  F(a, )λ  ικανοποιεί τις συνθήκες του «The Implicit 
Function Theorem». Άρα, θα υπάρχει μια μοναδική συνάρτηση,   

af ( ) : a (0,1) f (a)s≡ λ ∈ → ∈ ,          

συνεχώς διαφορίσιμη στο (0,1)  και τέτοια ώστε, 
ad( ) F( ,a) / asf (a)

da F( ,a) /

λ ∂ λ ∂′ = =−
∂ λ ∂λ

.  

Επιπλέον,  F( ,a) F( ,a)
a

∂ λ ∂ λ
και

∂ ∂λ
,  είναι συνεχείς συναρτήσεις του  [ ]a 0,1∈   και 

άρα   
ad( )s

da

λ
   είναι συνεχής για κάθε  [ ]a 0,1∈   και   =s 1,...,p . 

Συνεπώς a( ) f (a)sλ = , ως συνάρτηση του a, είναι διαφορίσιμη για κάθε [ ]a 0,1∈  και η 

παράγωγός της  
ad( )s

da

λ
  είναι συνεχής για  [ ]a 0,1∈ .  

   Όμοια, αποδεικνύουμε ότι,  a( )s rλ    είναι συνεχώς διαφορίσιμη για [ ]a 0,1∈ . 

2)i) a( )sλ   είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση του [ ]a 0,1∈ :   

Από τη σχέση (4), έχουμε:     
pa a a 2( ) {(m ) ( (x ) ) }s i s i

i 1
λ = ψ∑

=
, 

όπου a a T aa((x ) ) proj (x ) ((x ) Qu )s i (u ) i i ssψ = =  είναι γενικά ένας αριθμός, και άρα   
a 2( (x ) )s iψ   είναι ένας θετικός αριθμός για κάθε [ ]a 0,1∈ , έστω  0iε > . Επιπλέον έχουμε:    

a aD diag((m ) ) diag(a )i i i= = μ +ν , όπου τα στοιχεία του πίνακα aD  είναι γραμμικές 
συναρτήσεις του a  και  , 0i iμ ν > .  Οπότε, 

pa a aa( ) {(m ) } (m ) ... (m ) (a ) ... (a )i is 1 1 p p 1 1 1 p p pi 1

( ... )a ( ... ) a , γ ( ... ) 0.1 1 p p 1 1 p p 1 2 1 1 1 p p

∑λ = ε = ε + + ε = ε μ + ν + + ε μ + ν =
=

= ε μ + +ε μ + ε ν + +ε ν =γ +γ με = ε μ + +ε μ >

 

Άρα,  a( ) a , 0s 1 2 1λ =γ +γ με γ > ,  είναι μια γνησίως αύξουσα γραμμική συνάρτηση 
του  [ ]a 0,1∈ . 

2)ii)  Όμοια όπως παραπάνω, αποδεικνύουμε ότι 
a( ) a , ό ώ ί 0s r 1 2 1λ = γ + γ που τ ρα ε ναι γ < , και άρα a( )s rλ   είναι μία γνησίως φθίνουσα 

γραμμική συνάρτηση του  [ ]a 0,1∈ . 
3)   Από τους συνήθεις πίνακες (17) και (18), για a 1= , παίρνουμε: 
 j j j j j j j1 1S (s ) (l C .1) (l (c l )) ci i i i i i i= = + = + − =       και     j j j j j j j1 1S (s ) (r R .1) (r (r c )) cr ri i i i i i i= = − = − − = . 
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Οπότε, οι συνήθεις πίνακες 1 1S Srκαι  ταυτίζονται και επομένως έχουμε:    
1 1( ) ( )s s rλ = λ . 
   Συνεπώς, το θεώρημα αποδείχτηκε. ■    
 
4.   EΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ FCA 
Έστω ότι ο αρχικός πίνακας συμπτώσεων K  της FCA, είναι συγκεκριμένα ο εξής: 

                        
1 2k (10,15,20)     k (5,6,7)1 1K
1 22,2 k (4,4,4)         k =(7,9,11)2 2

⎡ ⎤= =⎢ ⎥=⎢ ⎥
=⎢ ⎥⎣ ⎦

,                                                    (19)                    

όπου δηλ. τα στοιχεία του ασαφούς πίνακα K  είναι συμμετρικοί μη-αρνητικοί  
TFN, της μορφής (8).   

   Μέσω της Ασαφούς Αριθμητικής-με χρήση του υπολογιστικού πακέτου  “Fuzzy 
Systems Toolbox”   [βλ.  Wolkenhauer (1998), σελ.8]) και σύμφωνα με την κλασική 
διαδικασία της CA, προσδιορίζουμε τον ασαφή πίνακα που αντιστοιχεί στονK ,   

δηλ.   TS X D X Q
p,n n,n n,pp,p p,p

= ⊗ ⊗ ⊗ .  

Οπότε, καταρχήν υπολογίζουμε τον ασαφή πίνακα X  των προφίλ-γραμμών, που 

παράγεται από τον K , δηλ.:
1 2x (0.37, 0.71, 1.33)         x (0.19, 0.29, 0.47)1 1X
1 22,2 x (0.27, 0.31, 0.37)        x =(0.46, 0.69, 1.00)2 2

⎡ ⎤= =⎢ ⎥=⎢ ⎥
=⎢ ⎥⎣ ⎦

, και όμοια 

τους αντίστοιχους ασαφείς τετραγωνικούς πίνακες, 

  
⎡ ⎤ ⎡ ⎤= =

= και =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
= =⎣ ⎦ ⎣ ⎦

m (0.36,0.62,1.04) 0 q (1.08,1.79,3.00) 01 1D Q .
0 m (0.26,0.38,0.57) 0 q (1.45,2.27,3.53)2 22,2 2,2

 

Έτσι, παίρνουμε τον FCA-ασαφή (2x2) πίνακα:                                                                           

                
1 2s (0.07,0.63,5.77)     s (0.08,0.47,3.00)1 1TS X D X Q
1 22,2 s (0.06,0.37,2.57)    s =(0.10,0.53,2.81)2 2

⎡ ⎤= =⎢ ⎥= ⊗ ⊗ ⊗ =⎢ ⎥
=⎢ ⎥⎣ ⎦

,                    (20) 

Ακολούθως, αναζητούμε τις ασαφείς ιδιοτιμές της ασαφούς εξίσωσης  (10),  
S u u⊗ =λ⊗ , όπου S  είναι ο ασαφής πίνακας της (20). 

Σύμφωνα με το πρώτο βήμα της προηγούμενης ενότητας 3, υπολογίζουμε το a-cut 
του S  δηλ. τον πίνακα-διαστημάτων,    j j ja a a a a aS [S ,S ] [(s ) ,(s ) ] (s )r ri i i= = = ,     ήτοι:   

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

1 a 2 a 1 a 1 a 2 a 2 a(s )    (s ) [(s ) ,  (s ) ]     [(s ) ,(s ) ] r r1 1 1 1 1 1aS
1 a 2 a 1 a 1 a 2 a 2 a(s )    (s ) [(s ) ,  (s ) ]     [(s ) ,(s ) ]r r2 2 2 2 2 2

   

   
⎡ ⎤+ −

= ⎢ ⎥
+ −⎣ ⎦

[0.07 0.56a,  5.77-5.14a]      [0.08+0.39a,  3.00 2.53a] 
[0.06 0.31a,  2.57-2.20a]      [0.10+0.43a,  2.81 2.28a]

 

αφού μέσω της (7),  βρίσκουμε: 
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1 a 1 a 1 a[(s ) [(s ) ,  (s ) ] [a a(a a ), a a(a a )]1 1 1 r 1 2 1 3 3 2

[0.07 a(0.63 0.07), 5.77 a(5.77 0.63)] [0.07 0.56a, 5.77 5.14a],

= = + − − − =

= + − − − = + −

  

      
 

και
2 a 2 a 2 a[(s ) [(s ) ,  (s ) ] [0.08 a(0.47 0.08, 3.00 a(3.00 0.47)] [0.08 0.39a, 3.00 2.53a)],   κλπ.1 1 1 r= = + − − − = + −

                                                                                                    
Οπότε στο δεύτερο βήμα , υπολογίζουμε τους συνήθεις πίνακες:  

                      +⎡ ⎤
=⎢ ⎥+⎣ ⎦

0.07 0.56a      0.08+0.39a aS
0.06 0.31a      0.10+0.43a

,                                                        (21)                   

      και            

                     −⎡ ⎤
=⎢ ⎥−⎣ ⎦

5.77-5.14a       3.00 2.53a aSr 2.57-2.20a       2.81 2.28a
,                                                         (22)                    

από όπου βρίσκουμε τις ασαφείς ιδιοτιμές λ λ,1 2 , αντίστοιχα, ως εξής: 
 
•  Από τον (συνήθη) πίνακα aS , βρίσκουμε τις (συνήθεις) ιδιοτιμές του: 

           
λ = + + + +

= + + + ≅ +

a 1 2( ) 0.495a 0.085 0.5005a 0.185a 0.02011 2
0.495a 0.085 (0.349a 0.071) 0.84a 0.16

                                    (23)                   

και   
           λ = + − + + ≅ +a 1 2( ) 0.495a 0.085 0.5005a 0.185a 0.0201 0.146a 0.0142 2             (24) 

•  Από τον (συνήθη) πίνακα aSr , βρίσκουμε τις (συνήθεις) ιδιοτιμές του: 

         
λ = − + − +

= − + − ≅ − +

a 1 2( ) 4.29 3.71a 30.444a 69.340a 39.6021 r 2
4.29 3.71a (3.15 2.73a) 6.44a 7.44

                                     (25)                   

και 
         λ = − − − + ≅ − +a 1 2( ) 4.29 3.71a 30.444a 69.340a 39.602 0.98a 1.142 r 2                 (26)                   
Έτσι, από τις παραπάνω σχέσεις (23), (24)  και  (25), (26), βρίσκουμε τα a-cuts 

των δύο ασαφών ιδιοτιμών: λ = λ λa a a( ) [( ) ,( ) ]1 1 1 r       και      λ = λ λa a a( ) [( ) ,( ) ]2 2 2 r       (27) 
    Τέλος μέσω της (5) ή (7), μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ασαφείς ιδιοτιμές 

του ασαφούς πίνακα S , δηλ.: 
[ ]

λ = λ∑
∈

aa( )1 1
a 0,1

   και   
[ ]

λ = λ∑
∈

aa( )2 2
a 0,1

,                (28)                    

που εύκολα διαπιστώνουμε ότι είναι TFN:  
λ = και λ =(0.16, 1.00, 7.44) (0.014, 0.16, 1.14)1 2 , 

(βλ. Σχήμα 1). 
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0

0.5-

0.014 0.16 1

↑

→7.44
x

a
1

1.14

1λ2λ
a

2( )λ a
2 r( )λ a

1 r( )λ
a

1( )λ

 
 Σχήμα 1: Τα γραφήματα των TFN-ασαφών ιδιοτιμών  1λ   και  2λ , της FCA.  
  
 
5.   ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σε αυτή την εργασία, αποδείξαμε ότι: για ένα διπλής εισόδου (n p)×  ασαφή πίνακα 

συμπτώσεων K
n,p

 με στοιχεία μη-αρνητικούς TFN, ο αντίστοιχος FCA-ασαφής 

πίνακας S
n,p

 έχει TFN ασαφείς ιδιοτιμές. Η διαδικασία της παρουσιασθείσας “two-

step” μεθόδου, μπορεί προφανώς να εκτελεστεί γενικά μέσω computer, 
υπολογίζοντας έτσι εύκολα τις TFN-ασαφείς ιδιοτιμές της FCA.  

ABSTRACT 
In this paper we try to lay dawn the algebraic foundations for a fuzzy extension of the 

ordinary Correspondence Analysis, by collecting and extending the appropriate notions from 
Fuzzy Set Theory. We employ Triangular Fuzzy Numbers as data, to accomplish the said 
extension. A “two-step” method is used to reduce the Fuzzy Eigenvalue Problem to an 
ordinary one. We illustrate the proposed method of Fuzzy Correspondence Analysis, with a 
simple and characteristic numerical example.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία μελετούμε την εφαρμογή ενός κλασσικού υποδείγματος που αναλύει τη 
συμπεριφορά των χρεογράφων, το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων – Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) των Sharpe (1964), Lintner (1965) και Mossin (1966). Με τη 
χρήση του υποδείγματος του CAPM περιγράφουμε το βαθμό στον οποίο είναι  δυνατή η 
πρόβλεψη των αποδόσεων των μετοχών που περιλαμβάνονται στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών (Χ.Α.Α.), σε μια χρονική περίοδο 16 ετών (1988-2003) με την εφαρμογή της ανάλυσης 
γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας το οικονομετρικό εργαλείο Microfit. 
Συγκεκριμένα, εξετάζουμε το βαθμό στον οποίο είναι εμφανείς οι παραβιάσεις  του 
υποδείγματος της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, έχοντας ως μεταβλητές έρευνας τις 
αποδόσεις των μετοχών και τις αποδόσεις του γενικού δείκτη της αγοράς, ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
παραβιάσεις είναι εμφανείς, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την ισχύ της υπόθεσης 
αποτελεσματικότητας της αγοράς. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μία ραγδαία ανάπτυξη 

των χρηματιστηρίων αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η πορεία οδήγησε στην 
ανάπτυξη υποδειγμάτων με στόχο την αποτίμηση των αποδόσεων διαφόρων 
περιουσιακών στοιχείων (Sharpe, 1964, Lintner, 1965, Mossin, 1966, Black, 1972, 
Merton, 1973, Ross, 1976, Breeden, 1979, Chen, Roll και Ross, 1986, Fama και 
French, 1992 κ.ά.) 

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το CAPM, των Sharpe (1964), Lintner (1965) 
και Mossin (1966), το οποίο εκφράζει τη γενικότερη σχέση απόδοσης και κινδύνου 
μεταξύ των αποδόσεων χαρτοφυλακίων ή μεμονωμένων χρεογράφων και του 
χαρτοφυλακίου της αγοράς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το CAPM και η σχέση του με 
την αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς. Επίσης, εξηγούνται ορισμένες 
πληροφορίες για τις παραβιάσεις της απλής γραμμικής παλινδρόμησης και τις 
επιπτώσεις τους στην εφαρμογή του CAPM.  

Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Εξηγείται η 
συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και σχολιάζεται ο αντίκτυπος της 
εφαρμογής του CAPM στην υπόθεση αποτελεσματικότητας της αγοράς. Τέλος, 
παρουσιάζονται τα γενικότερα συμπεράσματα αλλά και οι περιορισμοί της έρευνας.  

 
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(CAPM) ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET 
EFFICIENCY) 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζονται ορισμένα 
υποδείγματα προσδιορισμού των αναμενόμενων αποδόσεων των χρεογράφων. Εκτός 
του κλασσικού CAPM (Black, Jensen και Scholes, 1972, Fama και  MacBeth, 1973), 
έχουν δημιουργηθεί και παραλλαγές του μοντέλου, οι οποίες εκτείνονται από απλές 
αλλαγές στο υπόδειγμα (Black, 1972), μέχρι και αλλαγές στη φιλοσοφία στην οποία 
στηρίζεται το CAPM (Merton, 1973, Breeden, 1979). 

 Σε σχέση με το CAPM, η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς ορίζει ότι οι 
αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές χαρακτηρίζονται από μια έλλειψη οποιονδήποτε 
επιδράσεων ή στοιχείων που μπορούν να προβλέπουν υπερκανονικά κέρδη για τις 
επιχειρήσεις (Fama, 1991). Αυτές οι επιδράσεις ή στοιχεία χαρακτηρίζονται από 
μόνιμες αποκλίσεις από τις υποθέσεις που χαρακτηρίζουν το CAPM και συχνά 
αναφέρονται ως ανωμαλίες ή χαρακτηριστικά της αγοράς. Η θεωρία κεφαλαιαγοράς 
περιγράφει τις σχέσεις της αγοράς που οδηγούν σε ισορροπημένες καταστάσεις εάν οι 
επενδυτές συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της θεωρίας 
χαρτοφυλακίου. Αυτές οι σχέσεις καταλήγουν στον προσδιορισμό μεγεθών μέτρησης 
κινδύνου κατά την επένδυση σε κάποιο χαρτοφυλάκιο, αλλά και σε μεμονωμένα 
κεφαλαιακά στοιχεία. Για να στηριχτεί, λοιπόν, η κεφαλαιαγορά και να μπορούν τα 
τιμολογηθούν τα διάφορα κεφαλαιακά στοιχεία, έπρεπε να κατασκευαστεί κάποιο 
μαθηματικό υπόδειγμα.  
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Η εξίσωση του CAPM εξετάζεται αναλυτικά παρακάτω: 
itftmtitftit eRRbRR +−+= )(   ή  (1)  

itftmtitftit eRRbRR +−=− )(     (2) 
όπου: 

itR = Οι ποσοστιαίες μεταβολές των αποδόσεων ενός χρεογράφου. 

ftR = Οι ποσοστιαίες μεταβολές των αποδόσεων του ακίνδυνου επιτοκίου. 

itb = Ο συντελεστής ευαισθησίας ενός χρεογράφου. 

mtR = Οι ποσοστιαίες μεταβολές των αποδόσεων του γενικού δείκτη της αγοράς, 
που χρησιμοποιείται ως δείκτης για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. 

=− ftit RR Η υπερβάλλουσα απόδοση ή υπεραπόδοση ενός χρεογράφου. 

=− ftmt RR Η υπερβάλλουσα απόδοση ή υπεραπόδοση του γενικού δείκτη τιμών 
του Χ.Α.Α. 

ite = Ο διαταρακτικός όρος της γραμμικής παλινδρόμησης. 
Το υπόδειγμα του CAPM έχει αρκετές υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται. Στην 

παρούσα μελέτη μάς ενδιαφέρει η υπόθεση που σχετίζεται  άμεσα με την υπόθεση 
αποτελεσματικότητας της αγοράς: 

Όλοι οι επενδυτές έχουν άμεση πληροφόρηση και χωρίς κόστος. Αυτή η υπόθεση 
μάς δείχνει στην ουσία τον ορισμό της αποτελεσματικότητας της αγοράς στην οποία 
βασίζεται το CAPM. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας εξετάζουμε αυτή την 
συγκεκριμένη υπόθεση (Diacogiannis, 1994; Elton et. al., 2003). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σχεδόν ποτέ οι αγορές δεν είναι 
αποτελεσματικές. Τα διάφορα κεφαλαιακά στοιχεία δεν μπορούν να συναλλάσσονται 
σε οποιοδήποτε ποσότητα διευκολύνει τους επενδυτές και οι περιορισμοί είναι στην 
πραγματικότητα πολύ περισσότεροι. Π.χ. πάντα υπάρχουν πληρωμές φόρων και 
προμηθειών. Οι τελευταίες εισπράττονται από τους μεσίτες στις διάφορες συναλλαγές. 
Ακόμη, το κράτος επιβάλλει κάποια ορισμένη φορολογία σε αυτές τις 
χρηματιστηριακές συναλλαγές. Επίσης, σύμφωνα με το CAPM οι επενδυτές έχουν 
ομοιογενείς προσδοκίες σχετικά με την αναμενόμενη απόδοση και τον αντίστοιχο 
κίνδυνο από την επένδυσή τους, γεγονός που στην καθημερινότητα δεν ισχύει στον 
βαθμό που παρουσιάζεται. Τέλος, σε κάθε αγορά ανά τον κόσμο, τα διάφορα επιτόκια 
που σχετίζονται με τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις των τραπεζών και άλλων 
οργανισμών διαφέρουν σε αρκετό βαθμό μεταξύ τους.  

 
ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το υπόδειγμα του CAPM στηρίζεται στην απλή γραμμική 
παλινδρόμηση. Οι υποθέσεις της απλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι γνωστές στο 
χώρο της επιστήμης της στατιστικής και της οικονομετρίας. Η παραβίαση αυτών των 
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υποθέσεων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις εκτιμήσεις και στην αξιοπιστία των 
συμπερασμάτων. Τα προβλήματα που θα παρουσιάσουμε και που δημιουργούνται από 
την παραβίαση των υποθέσεων του γραμμικού υποδείγματος είναι το πρόβλημα της 
αυτοσυσχέτισης, το πρόβλημα της κανονικότητας, το πρόβλημα της εξειδίκευσης, και το 
πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας: 

α) Το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης. Αυτοσυσχέτιση υπάρχει όταν η διακύμανση 
του διαταρακτικού όρου δεν είναι σταθερή και η συνδιακύμανση όλων των 
διαταρακτικών όρων δεν ισούται με το μηδέν. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το 
φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης ή αυτοπαλινδρόμησης. β) Σύμφωνα με τον ορισμό της 
κανονικότητας η εξαρτημένη μεταβλητή της γραμμικής παλινδρόμησης κατανέμεται 
κανονικά, όπως συμβαίνει και με τους εκτιμητές των συντελεστών της παλινδρόμησης. 
Επίσης, οι έλεγχοι των υποθέσεων, όπως και οι μέθοδοι εκτίμησης βασίζονται στην 
κανονική κατανομή ή στις παράγωγές της. Όταν δεν ισχύει κάτι από τα προηγούμενα 
δεν έχουμε κανονικότητα. γ) Ετεροσκεδαστικότητα υπάρχει όταν οι διαταρακτικοί όροι 
δεν έχουν την ίδια διακύμανση και, τέλος, δ) η εξειδίκευση του υποδείγματος 
αναφέρεται τόσο στην περιγραφή των ερμηνευτικών μεταβλητών, όσο και στην 
διατύπωση του διαταρακτικού όρου. Επειδή δεν υπάρχουν κριτήρια για την επιλογή 
του πιο κατάλληλου υποδείγματος, με το πρόβλημα της εξειδίκευσης αναφερόμαστε 
στην παράλειψη π.χ. μιας ερμηνευτικής μεταβλητής ή σε μη σωστή μορφή του 
μοντέλου προς ανάλυση. 

 Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας, το 
οποίο περιλαμβάνει τον τρόπο συλλογής των δεδομένων και την ανάλυσή τους.  

 
2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η συλλογή δεδομένων έγινε από τις ηλεκτρονικές βάσεις του Χ.Α.Α. και από τα 
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η περίοδος που εξετάζουμε την 
εφαρμογή του υποδείγματος του CAPM για να ελέγξουμε κατά πόσο ισχύει η υπόθεση 
της αποτελεσματικής αγοράς στο Χ.Α.Α. εκτείνεται από την 1/8/1988 έως και την 
31/7/2003. Σε αυτή την περίοδο χρησιμοποιήσαμε  για την έρευνά μας τις μηνιαίες 
τιμές 390 μετοχών του Χ.Α.Α.   

Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα της έρευνας ήταν: 1) Oι καθημερινές τιμές 
κλεισίματος 390 μετοχών της αγοράς. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές αυτές δεν 
περιλαμβάνουν μερίσματα. 2) Για την παράσταση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου 
της αγοράς χρησιμοποιήθηκε ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 3) Για 
τις τιμές του ακίνδυνου επιτοκίου χρησιμοποιήθηκε το τριμηνιαίο επιτόκιο κρατικών 
ομολόγων. Ο κατάλογος με τις τιμές των τριμηνιαίων επιτοκίων των κρατικών 
ομολόγων έχει ληφθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Για να υπολογιστούν 
αρχικά οι καθημερινές αποδόσεις των μετοχών και του δείκτη της αγοράς, δόθηκε 
βάση στην παρακάτω εξίσωση: 

)/log( 1−= ititit PPR                                                         (3) 
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όπου itP  είναι η τιμή κλεισίματος της ημέρας t  για το περιουσιακό στοιχείο i και 

1−itP  η τιμή κλεισίματος  την ημέρα 1−t . Στη συνέχεια αθροίστηκαν οι αποδόσεις για 
να συνθέσουμε τις μηνιαίες αποδόσεις του δείκτη και των μετοχών. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα του CAPM, θα έπρεπε να δημιουργήσουμε χρονολογικές 
σειρές υπερβάλλουσων αποδόσεων της αγοράς και των μεμονωμένων κοινών μετοχών. 
Αυτός ο υπολογισμός προέκυψε ύστερα από αφαίρεση του τριμηνιαίου επιτοκίου 
κρατικών ομολόγων χωρίς κίνδυνο από τις αποδόσεις του δείκτη της αγοράς και των 
μετοχών. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι επιλέξαμε αυτή την χρονική περίοδο 
ανάλυσης, διότι δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα (τουλάχιστον σε ηλεκτρονική μορφή) 
για την ανάλυση προηγούμενων περιόδων αλλά και δεν ήταν έντονο το ενδιαφέρον για 
να εξετάσουμε τις χρονικές αυτές περιόδους. 

Η επιλογή των μετοχών βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια: 1) Έχουν συνεχείς τιμές 
και καμία ποινή σε όλη τη διάρκεια  ανάλυσης και 2)  από όλες τις μετοχές που έχουν 
εισηχθεί στο Χ.Α.Α., οι τιμές των πρώτων δύο μηνών αποκλείστηκαν λόγω μεγάλης 
διακύμανσης, γεγονός που θα προκαλούσε σφάλματα στην ανάλυση των αποδόσεων 
των μετοχών. Η εφαρμογή του CAPM και η εξέταση των παραβιάσεων της γραμμικής 
παλινδρόμησης έγινε με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου “Microfit for Windows 
4.1”, καθώς και του προγράμματος “MS Excel”. 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σε δύο βήματα που περιγράφονται παρακάτω: 
Βήμα 1ο : Για ολόκληρη την χρονική περίοδο ανάλυσης (1/8/1988-31/7/2003), 

προχωρήσαμε σε απλή γραμμική παλινδρόμηση των υπερβάλλουσων αποδόσεων ή 
υπεραποδόσεων των μετοχών (εξαρτημένη μεταβλητή) με την υπερβάλλουσα απόδοση 
ή υπεραπόδοση του γενικού δείκτη τιμών του Χ.Α.Α, η οποία αποτελεί την ανεξάρτητη 
μεταβλητή της ανάλυσης. Με αυτό τον τρόπο μπορέσαμε να συλλέξουμε τους 
διαγνωστικούς ελέγχους που μάς ενδιέφεραν για την έρευνά μας. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι με το πέρασμα των ετών ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο 
Αξιών αυξήθηκε, γεγονός που δείχνει την ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των 
επιχειρηματιών σε μια χρηματαγορά για την αποκόμιση κερδών. Παρακάτω 
παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με την μετοχή της εταιρίας GOODY’S. Συγκεκριμένα: 

Η χρονοσειρά της μετοχής GOODY’S εκτείνεται από τον Δεκέμβριο του 1995 έως 
και τον Ιούλιο του 2003. Για να υπολογιστούν οι καθημερινές αποδόσεις της μετοχής, 
αλλά και του γενικού δείκτη, χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση 3, όπου itP  είναι η τιμή 
κλεισίματος της ημέρας t  για τη συγκεκριμένη μετοχή και το δείκτη, και 1−itP  η τιμή 
κλεισίματος την ημέρα 1−t . Στη συνέχεια αθροίστηκαν οι αποδόσεις για να 
συνθέσουμε τις μηνιαίες αποδόσεις της μετοχής της εταιρίας GOODY’S και του 
γενικού δείκτη. 

Για να δημιουργηθεί μία χρονολογική σειρά υπερβάλλουσων αποδόσεων ή 
υπεραποδόσεων για τη μετοχή και για τον γενικό δείκτη,  αφαιρέσαμε από τις 
αποδόσεις της μετοχής το τριμηνιαίο επιτόκιο κρατικών ομολόγων )( ftit RR − . Ο ίδιος 
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υπολογισμός έγινε και στην περίπτωση του γενικού δείκτη )( itmt RR − . Με αυτό τον 
τρόπο υπολογίσαμε την εξαρτημένη μεταβλητή (υπερβάλλουσα απόδοση μετοχής 
GOODY’S) και την ανεξάρτητη μεταβλητή (υπερβάλλουσα απόδοση γενικού δείκτη 
Χ.Α.Α.) και στην συνέχεια προχωρήσαμε στην απλή γραμμική παλινδρόμηση για να 
εξάγουμε τα συμπεράσματα της έρευνας χρησιμοποιώντας την εξίσωση 2. 

 Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων 
είναι: α) για την αυτοσυσχέτιση ο έλεγχος του πολλαπλασιαστή του Lagrange στην 
σειριακή συσχέτιση των καταλοίπων της παλινδρόμησης, β) για την εξειδίκευση του 
υποδείγματος ο έλεγχος RESET (Ramsey, 1969), χρησιμοποιώντας το τετράγωνο των 
προσαρμοσμένων τιμών γ) για την κανονικότητα ο έλεγχος της ασυμμετρίας και της 
κύρτωσης των καταλοίπων (Jarque και Bera, 1980) και δ) για την 
ετεροσκεδαστικότητα ο έλεγχος της παλινδρόμησης των τετραγωνισμένων καταλοίπων 
στα τετράγωνα των προσαρμοσμένων τιμών (Koenker, 1981). 

 
Εξαρτημένη μεταβλητή GOODY’S 

97 παρατηρήσεις από Δεκέμβριο 1995 μέχρι Ιούλιο 2003 
Διαγνωστικοί έλεγχοι 

Στατιστικές ελέγχων LM Version        F Version           
Α: Αυτοσυσχέτιση [0.085] [0.081] 
Β: Εξειδίκευση    [0.896] [0.898] 
Γ: Κανονικότητα          [0.000] - 
Δ: 

Ετεροσκεδαστικότητα 
[0.837] [0.839] 

Πίνακας 1: Τα αποτελέσματα από τους διαγνωστικούς ελέγχους για την εταιρία 
GOODY’S 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η εξαρτημένη τιμή είναι η μετοχή GOODY’S με 97 
παρατηρήσεις από 1/12/1995 μέχρι 31/7/2003 η οποία έχει πρόβλημα κανονικότητας 
(<0,05).  

Με τον ίδιο τρόπο εξετάσαμε όλες τις μετοχές του Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
από το 1/8/1988  μέχρι 31/7/2003. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους 
παραπάνω έλεγχους απεικονίζονται στην Εικόνα 1.  
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Serial Correlation
Functional Form
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Εικόνα 1: Έλεγχος των παραβιάσεων των βασικών υποθέσεων της γραμμικής 

παλινδρόμησης ολόκληρης της χρονικής περιόδου ανάλυσης (1988-2003). 

Τα αποτελέσματα μάς έδειξαν ότι το 81% των μετοχών παρουσιάζουν πρόβλημα 
κανονικότητας, 10% ετεροσκεδαστικότητας, 6% εξειδίκευσης του υποδείγματος και 
3% πρόβλημα αυτοσυσχέτισης. Με βάση την θεωρία, δεν μπορεί σε έναν αρκετό 
βαθμό να ισχύει η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς. Με άλλα λόγια, η 
πληροφόρηση δεν είναι επαρκής για όλους τους επενδυτές και υπάρχει περίπτωση 
επίτευξης υπερκανονικών κερδών. Π.χ., η ύπαρξη, ίσως, και άλλων ερμηνευτικών 
μεταβλητών (παραβίαση της εξειδίκευσης του υποδείγματος), μπορεί να βοηθήσει στην 
πρόβλεψη των αποδόσεων των μετοχών και στην επίτευξη κερδών.   

Συνολικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 83% των μετοχών που εξετάστηκαν 
κατά την περίοδο από την 1/8/1988 μέχρι την 31/7/2003, παρουσιάζουν έστω ένα από 
τα προβλήματα παραβίασης των βασικών υποθέσεων της παλινδρόμησης και μόλις το 
17% των μετοχών δεν παρουσιάζει κανένα από τα παραπάνω προβλήματα. 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε σε ακόμη ένα γενικότερο 
συμπέρασμα, ότι δηλαδή μπορούν σε κάποιο βάθμο οι επενδυτές να επιτύχουν 
υπερκανονικά κέρδη. 

Βήμα 2ο : Για τρεις συνεχόμενες χρονικές περιόδους (1988-1992, 1993-1997, 1998-
2003), προχωρήσαμε σε απλή γραμμική παλινδρόμηση των υπερβάλλουσων 
αποδόσεων των μετοχών με την υπερβάλλουσα απόδοση του γενικό δείκτη της αγοράς. 
Με αυτό τον τρόπο έγινε μία προσπάθεια να σχολιαστούν τυχόν διαφορές στα 
αποτελέσματα από τον διαχωρισμό των χρονικών περιόδων.  
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 Τα αποτελέσματα της έρευνας μάς  έδειξαν ότι μειώνονται οι  παραβιάσεις  
των βασικών υποθέσεων της παλινδρόμησης, άρα και τα προβλήματα που προκύπτουν 
σε ότι αφορά την πρόβλεψη των αποδόσεων των μετοχών στο Χ.Α.Α. Αυτό σημαίνει 
ότι η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς ισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό με την 
πάροδο του χρόνου. Αυτό δείχνει ότι, με νέα και πιο ενημερωμένα μέσα 
πληροφόρησης, μπορεί ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών να ενσωματωθεί 
γρηγορότερα, ευκολότερα και, ίσως με χαμηλότερο κόστος, στην τιμή μιας 
οποιασδήποτε μετοχής. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για την μεγαλύτερη χρονική περίοδο παρατηρούνται οι παραβιάσεις της απλής 
γραμμικής παλινδρόμησης, με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, για την 
εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος της παλινδρόμησης, στοιχεία που 
δείχνουν ότι όσο μεγαλώνει το ποσοστό των παραβιάσεων, τόσο δεν ισχύει η υπόθεση 
της αποτελεσματικής αγοράς για την περίοδο ανάλυσης (1/8/1988 – 31/7/2003). Με 
άλλα λόγια, προκύπτει ότι το Χ.Α.Α. δεν ενσωματώνει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 
πληροφορίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό του περιβάλλον. Και, σύμφωνα με 
τον εμπειρικό έλεγχο, με το πέρασμα των χρόνων παρατηρείται μια μείωση των 
παραβιάσεων. Αρα, η αποτελεσματικότητα στην αγορά είναι πιο έκδηλη και η 
ενσωμάτωση της πληροφορίας πιο επαρκής, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν μπορούν 
εύκολα να προβλεφθούν και να υπολογιστούν υπερκανονικά κέρδη σε σχέση με μια 
δεκαετία πριν. 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι τις περισσότερες φορές  η τυχαία συμπεριφορά 
των τιμών των μετοχών οφείλεται ως ένα βαθμό στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς 
και στην προσφορά και ζήτηση του χρήματος. Όπως και να έχει το Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών από περιθωριακή και μάλλον κερδοσκοπική ενασχόληση, τείνει να 
γίνει καθημερινή απασχόληση για πολλούς, ανεξαρτήτως εισοδηματικής 
επαγγελματικής γεωγραφικής ή ηλικιακής διαστρωμάτωσης αφού πάνω από το 20% 
του ελληνικού πληθυσμού έχει αγοράσει μετοχές στο Χρηματιστήριο Άξιων Αθηνών. 
Εδώ πρέπει να παραθέσουμε ότι υπήρχαν ορισμένοι περιορισμοί στην έρευνά μας, που 
σχετίζονται κυρίως με το μικρό δείγμα μετοχών προς ανάλυση που είναι εισηγμένες 
στο Χ.Α.Α. Επίσης, η μικρή χρονική περίοδος έρευνας, καθώς και η έλλειψη χρόνου, 
μας οδήγησαν  στο να αρκεστούμε σε έναν περιγραφικό έλεγχο των παραβίασεων των 
βασικών υποθέσεων της απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Στο μέλλον, με την 
εισαγωγή όλο και περισσότερων εταιριών στο Χ.Α.Α., αλλά και με νέες τεχνικές 
πρόβλεψης της πορείας των διαφόρων χρεογράφων, οι ερευνητές θα επιτύχουν ακόμη 
πιο σφαιρική εικόνα σχετικά με την ισχύ της αποτελεσματικότητας της αγοράς.  
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ABSTRACT 
In the current work, we study the application of a classical model on the behaviour of 
securities, the Capital Asset Pricing Model (CAPM), which was first developed by Sharpe 
(1964), Lintner (1965) and Mossin (1966). With the use of the CAPM we try to describe the 
extent that the prediction of the returns of stocks, that are included in the Athens Stock 
Exchange, is possible, in a period of 16 years (1988-2003), by applying the linear regression 
analysis, using the Microfit econometric tool. Particularly, we analyze the extent that the 
violations of the linear regression model are evident, using as research variables the returns of 
stocks and the returns of the general market index, which was used as a proxy for the market 
portfolio. The results showed that the violations are truly evident, something which contrasts 
the power of the efficient market hypothesis. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μέσα  από μια ιστορική αναδρομή παρατίθενται πρώιμες εκδοχές απεικόνισης, μορφές 
δηλαδή απεικόνισης πριν τον 16ο αιώνα, όπως είναι γεωμετρικά διαγράμματα, πίνακες 
αστεριών και άλλων ουρανίων σωμάτων. Επίσης παρουσιάζεται το quipu, τεχνούργημα των 
Ίνκας, το οποίο έχει ενδιαφέρον τόσο για τη μορφή του όσο και για τη λειτουργία του ως μέσο 
καταγραφής δεδομένων, αναγκαίων για τον έλεγχο της αυτοκρατορίας των Ίνκας. 
Επιπλέον εξετάζεται αν οι γραφικές παραστάσεις της στατιστικής είναι γνωστικό αντικείμενο 
ή διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία των Μαθηματικών και διερευνάται  αν και πως η 
ιστορικότητα μπορεί να επηρεάσει  την εκπαιδευτική διαδικασία. 

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα διερευνήσουμε τη 

χρήση της ιστορικότητας στη διδασκαλία των Μαθηματικών και ειδικότερα της 
Στατιστικής. Στο δεύτερο μέρος με βιβλιογραφική ανασκόπηση θα δούμε τους 
πρόωρους σπόρους της Στατιστικής απεικόνισης. Και τέλος, στο τρίτο μέρος θα 
παρουσιάσουμε μια ενδιαφέρουσα μέθοδο Στατιστικής απεικόνισης, το Quipu. 
 

Α. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Η  ιστορικότητα αρχικά μας απασχολεί σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο του 
υποκειμένου που μαθαίνει και στο επίπεδο της γνώσης, του γνωστικού αντικειμένου. 

Η νοητική δομή και η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού δεν ξεκινούν από το μηδέν, 
είναι φορτωμένα μνήμες και συνεχώς ανακατασκευάζονται. 

Η προσφερόμενη στο παιδί γνώση, η επιδιωκόμενη γνώση, η ζητούμενη δεξιότητα 
ή επιδεξιότητα είναι προϊόντα με κάθε φορά καινούργιο χωροχρονικό προσδιορισμό, 
κάθε φορά από πάντα. Στο συνδυασμό των δυο επιπέδων επιχειρούμε να 
προσδιορίσουμε τις διαδικασίες μάθησης του γνωστικού αντικειμένου, των 
μαθηματικών. 

Η αναζήτηση της ιστορικότητας, η ανάδειξη των στοιχείων της σε ένα 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αν η ιστορία έχει τους δικούς 
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της κανόνες γραφής, χρονικής καταγραφής, ιεράρχησης, η ιστορικότητα είναι το 
αποτέλεσμα της υποκειμενικής αντίληψης της ιστορίας, της υποκειμενικής δόμησής 
της και χρήσης της ως σημείων αναφοράς, αναπαραστάσεων, μοντέλων. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο η ιστορικότητα μας απασχολεί στο επίπεδο των 
γενικότερων συνθηκών στις οποίες παράγεται η συγκεκριμένη γνώση από το 
υποκείμενο: συνθήκες κοινωνικές, οικονομικές, χρήσης της γνώσης στην 
καθημερινότητα, τεχνολογικές.  

Μπορούμε  να δημιουργήσουμε  διδακτικές  καταστάσεις που να ευνοούν τη 
μάθηση, την επικοινωνία, την ανάπτυξη προσωπικότητας. Το διδακτικό υλικό και η 
παιδαγωγική μέθοδος, ακολουθώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες και τους 
εκάστοτε ιδεολογικούς, οικονομικούς, πολιτικούς συσχετισμούς, απαντούν στο 
προηγούμενο καθεστώς για να προετοιμάσουν ένα πολίτη ικανό να σταθεί στο 
αβέβαιο καινούργιο μέλλον που σύντομα θα γίνει παρελθόν. 

Σε ένα τρίτο στάδιο, η ιστορικότητα μας απασχολεί στο επίπεδο των λειτουργικών 
σχέσεων της συγκεκριμένης γνώσης με άλλα γνωστικά πεδία, καθώς και των 
σχέσεων με την ανάπτυξη του ίδιου γνωστικού πεδίου σε διαφορετικές γεωγραφικές 
ή πολιτισμικές περιοχές. 

Οι ταχύτατες νέες τεχνολογίες στη συγκοινωνία και στην επικοινωνία, μας έχουν 
στρατεύσει σε μία επιστημονική προσπάθεια εκπαιδευτικής ενοποίησης του 
σταθερού με την κίνηση, της μνήμης με τη δράση, δηλαδή στη δυσκολία έκφρασης 
της ιστορικότητας. (Καλαβάσης,2002). 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των παιδαγωγών των μαθηματικών για τον 
τρόπο με τον οποίο η Ιστορία των Μαθηματικών μπορεί να βοηθήσει στη 
μαθηματική εκπαίδευση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο (Fauvel & van Maanen, 
1997). 

Η προσπάθεια μιας δημιουργικής αξιοποίησης της ιστορίας της μαθηματικής 
επιστήμης κατά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος συνδέεται άμεσα με τις 
σύγχρονες απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τη φύση των σχολικών μαθηματικών, 
τη μάθηση και τη διδασκαλία τους. Η άποψη ότι τα σχολικά μαθηματικά είναι ένα 
σύνολο προκαθορισμένων κανόνων και τεχνικών που πρέπει να μεταφερθούν από το 
δάσκαλο στους μαθητές έχει δώσει τη θέση της στην αντίληψη ότι τα μαθηματικά 
πρέπει να βιωθούν από τους μαθητές ως μία κοινωνικά κατασκευασμένη ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Η διαμόρφωση μιας τέτοιας αντίληψης  από τα παιδιά συμφωνεί με 
τα σύγχρονα φιλοσοφικά  ρεύματα των μαθηματικών, αλλά και με την ιστορική 
εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης. 

Σε αντίθεση με την ιδέα των πλατωνικών αληθειών, των οποίων η ύπαρξη είναι 
ανεξάρτητη από τον άνθρωπο, σήμερα τονίζεται ότι η ανάπτυξη των μαθηματικών 
ιδεών έχει στηριχθεί τόσο στην προσωπική δημιουργία των μαθηματικών 
επιστημόνων όσο και τη διαπραγμάτευση των μαθηματικών ιδεών μεταξύ 
επιστημόνων διαφορετικών κλάδων (Confrey, 1991).Οι μαθηματικές γνώσεις δεν 
ήταν ανεξάρτητες από το χρόνο και τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
αναπτύχθηκαν. Η μελέτη της ιστορίας των μαθηματικών αποκαλύπτει ότι η πορεία 
κατασκευής των μαθηματικών εννοιών ήταν γεμάτη από δυσκολίες, λάθη και 
αδιέξοδα. Οι εικασίες, οι λανθασμένες υποθέσεις, η αποτυχία της επίτευξης ενός 
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στόχου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης. 
(Καφούση, 2002).Στην επόμενη ενότητα θα δούμε πρώιμες μορφές απεικόνισης  οι 
οποίες μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 
κινητοποιήσουν για το μάθημα της Στατιστικής. 
 
Β. ΠΡΩΙΜΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Στην προ-1600 μ.Χ. εποχή έχουμε πρώιμες εκδοχές απεικόνισης. Θα δούμε τα 
κύρια σημεία στην ιστορία, τη θεματική χαρτογραφία, τη στατιστική γραφική 
παράσταση και την απεικόνιση στοιχείων. 

Οι πιο πρόωροι σπόροι της απεικόνισης προέκυψαν στα γεωμετρικά διαγράμματα, 
στους πίνακες θέσεων των αστεριών και άλλων ουράνιων σωμάτων και στην 
παραγωγή χαρτών για ενίσχυση της ναυσιπλοΐας και της εξερεύνησης. Βλέπουμε τις 
αρχικές ιδέες για να συλλάβουμε τις εικόνες άμεσα και τις μαθηματικές λειτουργίες 
καταγραφής στους πίνακες. 

Αυτά τα πρώιμα βήματα περιλαμβάνουν τις αρχές της απεικόνισης. 
Αν κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση στην προ-1600 π.Χ. εποχή έχουμε: 

♦ Εύρεση του πιο αρχαίου χάρτη (κατά μερικούς) της πόλης Konya στην Τουρκία 
(6200 π.Χ.). 

♦ Ο πρώτος παγκόσμιος χάρτης, 550 π.Χ., δεν υπάρχει αντίγραφο, αλλά 
περιγράφεται στις ιστορίες του Ηρόδοτου, Βιβλία ii και iv, Αναξίμανδρος ο 
Μιλήσιος 610 π.Χ. - 546 π.Χ. Ελλάδα. 

♦ Εύρεση προβολής στο χάρτη της σφαίρας της γης και χρήση του γεωγραφικού 
μήκους και πλάτους για να προσδιοριστεί η θέση (85-165 μ.Χ.), Κλαύδιος 
Πτολεμαίος, Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. 

♦ Το 950 μ.Χ. έχουμε το πλανητικό διάγραμμα των μετακινήσεων. Είναι η πιο 
πρόωρη γνωστή προσπάθεια να εκτιμηθούν γραφικά οι θέσεις του ήλιου, του 
φεγγαριού και των πλανητών. Έχουμε μια πλανητική εικόνα των μετακινήσεων. 

♦ Το 1255 μ.Χ. έχουμε τα τριγωνικά διαγράμματα από τον Ramon Liull για 
σύγκριση στα εκλογικά τμήματα. Επίσης το δέντρο της γνώσης και τα μηχανικά 
διαγράμματα της γνώσης, ως ενισχύσεις στο συμβολισμό. Χρησιμοποιείται ως 
έμπνευση από το Leibnitz στην ανάπτυξη της συμβολικής λογικής. 

♦ Ο Oresme (1323-1382 μ.Χ.) πρότεινε τη χρήση της γραφικής παράστασης για τη 
σχεδίαση ενός μεταβλητού μεγέθους, η αξία του οποίου εξαρτάται από ένα άλλο. 

♦ Το 1375 μ.Χ. έχουμε τον πρώτο Καταλανικό Άτλαντα, που είναι μια εξαίσια, 
όμορφη οπτική κοσμογραφία, ένα διαρκές ημερολόγιο και μια θεματική 
παρουσίαση του γνωστού κόσμου. 

♦ Το 1450 μ.Χ. έχουμε μια γραφική παράσταση της απόστασης σε σχέση με την 
ταχύτητα, πιθανώς της θεωρητικής σχέσης από τον Nicolas of Casa (1401-1465), 
Ιταλία. 

♦ Επίσης το 1453 μ.Χ. έχουμε εφεύρεση της τυπογραφίας και εκτύπωση της 
βίβλου. J. Gutenberg (1387-1468). 

♦ Το 1569 ο Mercator, από το Βέλγιο, βρήκε την κυλινδρική προβολή για την 
απεικόνιση στους χάρτες. 
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♦ Το πρώτο μοντέρνο άτλαντα τον έχουμε από τον Ortelius το 1572. 
♦ Τέλος τον Tycho Brahe το 1572 έχουμε τη βελτίωση των οργάνων για την ακριβή 

μέτρηση των θέσεων των αστεριών και των πλανητών. 
Στις πρώιμες μορφές απεικόνισης εντάσσεται και το Quipu , το οποίο είναι ένα 

πολύ καλό παράδειγμα που μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το 
μάθημα της Στατιστικής γιατί είναι μία ενδιαφέρουσα μέθοδος στατιστικής 
απεικόνισης και αναδεικνύει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της μαθηματικής 
δραστηριότητας. 

 
Γ. QUIPU: ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Το Quipu είναι ενός τύπου κομποσκοίνι στο οποίο κατέγραφαν μια σειρά από 
δεδομένα στην αυτοκρατορία των Ίνκας και το οποίο το χρησιμοποιούσαν και ως 
μνημονικό εργαλείο. 

Εκτιμάται ότι η αυτοκρατορία των Ίνκας έφτασε τον αριθμό των δώδεκα 
εκατομμυρίων κατοίκων και η εδαφική της έκταση ήταν εξακόσιες χιλιάδες 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η διοικητική αποτελεσματικότητα αυτού του πληθυσμού 
απέρρεε από μια ιεραρχία με απόλυτες εξουσίες. Η γραφειοκρατία συνεχώς 
κατέγραφε τις υπό έλεγχο περιοχές. Ημερησίως έστελναν πολλές οδηγίες και 
ελάμβαναν πολλά μηνύματα. Τα μηνύματα μεταφέρονταν γρήγορα μέσα από ένα 
εκτεταμένο οδικό δίκτυο, με τη χρήση ενός απλού αλλά αποτελεσματικού 
συστήματος δρομέων. Το εργαλείο στη διαδικασία μεταφοράς πληροφοριών ήταν το 
Quipu(s). 

Το Quipu ήταν μια εναλλακτική μέθοδος καταγραφής   
αριθμών. Οι Ίνκας σε αντίθεση με άλλους προκολομβιανούς 
πολιτισμούς χρησιμοποιούσαν δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και 
δεν χρησιμοποιούσαν μολύβι και χαρτί.  Όλη η πνευματική 
δραστηριότητα συνδεόταν με την προφορική παράδοση της 
γνώσης. Καθώς έλειπαν οι γραπτές αναφορές χρησιμοποιούσαν 
το Quipu και ως μνημονικό εργαλείο. Η χρήση του Quipu, στο 

συγκεκριμένο πολιτισμό θα λέγαμε ότι ακυρώνει τη συνήθη διχοτομία σε λαούς ‘με’ 
και ‘χωρίς’ γραπτή γλώσσα. Στην περίπτωση των Ίνκας έχουμε μια κοινωνία που 
εκδήλωνε ένα ενδιαφέρον σε αφηρημένη κριτική σκέψη, με εμπειρική επικύρωση, με 
λίστες και πίνακες, χωρίς γραφή.(Σταθοπούλου ,2004 ) 

Το Quipu στην πιο απλή του εκδοχή συνίστατο σε ένα κύριο σπάγκο, ο οποίος 
τοποθετείτο οριζόντια και το μήκος του δεν ξεπερνούσε το ένα μέτρο, και από 
άλλους σπάγκους που κρέμονταν κατακόρυφα σε ποικιλία χρωμάτων και αριθμού 
κόμπων.  Συχνά από τους σπάγκους που κρέμονταν κατακόρυφα ξεκινούσαν άλλοι 
σπάγκοι οι οποίοι ονομάζονταν βοηθητικοί. Το χρώμα των σπάγκων ήταν σημαντικό 
καθώς αντιπροσώπευε το προς καταμέτρηση είδος. Επειδή τα χρώματα δεν 
επαρκούσαν πολλές φορές χρησιμοποιείται ένα χρώμα για την περιγραφή 
περισσοτέρων ειδών. 

Μια ενδιαφέρουσα περιγραφή του Quipu έχουμε από τους Marcia & Robert 
Ascher - μαθηματικός και ανθρωπολόγος αντίστοιχα - στη μελέτη τους: “Code of the 
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Quipu: a Study in Media, Mathematics, and Culture” (1981) όπου και αναλύουν 
περίπου διακόσια Quipu. Σύμφωνα λοιπόν με τους Ascher, σε κάθε σπάγκο, από 
αυτούς που κρέμονταν κατακόρυφα, υπήρχαν δέσμες από κόμπους. Η συλλογή των 
δεσμών σε κάθε σκοινί σχημάτιζε μια συμβολική αναπαράσταση ενός αριθμού. Σε 
κάθε δέσμη μπορεί να υπήρχαν από μηδέν μέχρι εννέα κόμποι. Η κάθε δέσμη ήταν σε 
απόσταση από τις διπλανές της καθώς η θέση τους προσδιόριζε την τάξη των 
ψηφίων. Η δέσμη που ήταν στο ελεύθερο άκρο του σπάγκου αντιστοιχούσε στις 
μονάδες και σε κάθε επόμενη θέση ανέβαινε και η τάξη των ψηφίων, προχωρώντας 
δηλαδή προς το σημείο επαφής με τον κυρίως σπάγκο συνέχιζε με δεκάδες, 
εκατοντάδες κοκ. Εκτός αυτού η αξία της θέσης μιας συγκεκριμένης δέσμης 
ξεκαθάριζε επιπλέον από τον τύπο των κόμπων που χρησιμοποιούντο.  Επιμήκεις 
κόμποι χρησιμοποιούντο στη θέση των μονάδων και απλοί κόμποι σε όλες τις άλλες 
θέσεις.  

Αποφασιστικής σημασίας ζήτημα σε ένα σύστημα αρίθμησης που βασίζεται στην 
αξία θέσης των ψηφίων είναι η αναπαράσταση του ‘μηδέν’. Ο αριθμός 68 είναι 
διαφορετικός από τον 608, για παράδειγμα. Θέτοντας το μηδέν ανάμεσα στο 6 και το 
8 αλλάζει η τάξη του ψηφίου 6 καθώς μετακινείται από τη δεύτερη στην τρίτη θέση. 
Η έννοια του μηδενός έχει τρεις διαστάσεις σε ένα σύστημα αρίθμησης: κατανόηση 
ότι οι θέσεις που δεν περιέχουν τίποτα συμβάλλουν στη συνολική αξία ενός αριθμού, 
πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αναπαράστασης για το ‘τίποτα’,  η αναπαράσταση του 
‘τίποτα’ είναι επίσης ένα αριθμός. 

Στο Quipu το μηδέν αναπαρίστατο με το να μην υπάρχουν κόμποι σε μια 
συγκεκριμένη θέση δεσμών. Όσο πιο προσεκτικά ήταν ευθυγραμμισμένες οι δέσμες 
των κόμπων από σκοινί σε σκοινί τόσο πιο εύκολα ήταν να διακρίνει κανείς την 
άδεια θέση όταν συγκρίνονταν με τις άλλες. Ένα παράδειγμα αναπαράστασης των 
αριθμών 370, 0, 2164, και 601 εμφανίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

Για τη χρήση των Quipu αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία τρεις εκδοχές: για κάποιους 
ερευνητές είχε αφηγηματικό χαρακτήρα, για 
άλλους μόνο αριθμητικό και για τρίτους ήταν 
ένας συνδυασμός των δυο προηγουμένων.  

Σύμφωνα με το Bushnell στο Giordani 
(1970: 233) ήταν απλώς για να καταγράφει 
αριθμούς για αγαθά όπως σπόρους 
δημητριακών και υφάσματα. Οι Negra και 

Negra (2000) εξομοιώνουν το Quipu με ένα σύγχρονο λογιστικό δελτίο. 
O Huber(1958) θεωρεί ότι η χρήση του Quipu, πήγαινε πέρα από την καταγραφή 

αγαθών και εξυπηρετούσε τόσο στην καταγραφή των φόρων όσο και των 
μετακινήσεων του πληθυσμού.  

Κατά τον Baity (1998:181) χρησιμοποιείτο για να μετρήσει τον αριθμό των 
πόλεων, τους φόρους που πλήρωναν και το χρόνο που δούλευαν στην κατασκευή 
δημοσίων έργων, και τα προϊόντα που παρήγαγαν και  έπαιρναν. Επίσης  με 
καλλίτερη επεξεργασία υπηρετούσε ως βοηθητικό μνήμης τους ιερείς στη διατήρηση 
της ιστορίας της φυλής, στα θρησκευτικά τραγούδια και στην τελετουργία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η χρήση της Ιστορίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών και ειδικότερα της 
Στατιστικής είναι σημαντική γιατί: αναδεικνύει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της 
μαθηματικής δραστηριότητας, προκαλεί το ενδιαφέρον και συμβάλλει στη 
συγκρότηση θετικής στάσης, συνεισφέρει στην κατανόηση των εννοιών, 
αναδεικνύοντας τα πλαίσια και τις συνθήκες προέλευσής τους, αλλά και τους όρους 
εξέλιξης.  Ειδικά για τη στατιστική θεωρούμε  ότι τα διαγράμματα πληρούν όλα τα 
παραπάνω. 

 
ABSTRACT 

Through historical retrospection precocious versions of depiction as geometric diagrams, 
tables of stars’ are mentioned. Also quipu an artefact of Incas is presented. Quipu is of interest 
because of its form as well as of its function - registration of data, that were necessary for the 
control of Incas Empire. Furthermore the role of graphical representations as cognitive objects 
or didactical tool is examined. In addition the affection of use historical examples in teaching 
procedure is explored. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή μελετούμε την ταξινόμηση χρονικών σειρών στο πεδίο του χρόνου με το 
παραμετρικό μοντέλο χώρου καταστάσεων. Εξετάζουμε μία συνάρτηση ταξινόμησης που 
βασίζεται στο λόγο γκαουσιανών συναρτήσεων πιθανοφάνειας. Δίνουμε μία προσεγγιστική 
έκφραση για την κατανομή της. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν ως  υποπεριπτώσεις οι 
συναρτήσεις ταξινόμησης για σειρές ARMA οποιασδήποτε τάξεως. Δίνουμε αριθμητικά 
αποτελέσματα, όπου φαίνεται ότι η μέθοδος μας είναι το ίδιο αποτελεσματική με γνωστές 
εκφράσεις για την ειδική περίπτωση ενός ΑR(1). Η υπεροχή της πρότασής μας έγκειται στην 
υπολογιστική γενικότητά της. 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην Aνάλυση Tαξινόμησης (ΑΤ) έχουμε δύο τουλάχιστον γνωστές ομάδες 

ταξινόμησης-πληθυσμούς, έστω jΠ , j 0,1= , σε μία από τις οποίες καλούμαστε να 

ταξινομήσουμε μία νέα n-μεταβλητή παρατήρηση, ( )1 2 ny y , y ,..., y '= .  
Η ταξινόμηση γίνεται με την βοήθεια μιας Συνάρτησης Ταξινόμησης (ΣΤ) που 
προκύπτει από διάφορα κριτήρια, όπως ο λόγος πιθανοσυναρτήσεων, η πληροφορία 
των Κullback-Leibler, κ.ά. Αν θεωρήσουμε ότι το διάνυσμα y είναι κανονικά 
κατανεμημένο, η διαφορετικότητα μεταξύ των ομάδων μπορεί να βρίσκεται στον 
μέσο του διανύσματος, στον πίνακα συνδιακυμάνσεων του ή και στα δύο. 

Η μεθοδολογία της ΑΤ επεκτείνεται και στις χρονικές σειρές λόγω των πρακτικών 
εφαρμογών που παρουσιάζει σε διάφορα πεδία, όπως στην ιατρική, 
μηχανική, σεισμολογία και οικονομική επιστήμη, [βλπ, παραδείγματος χάριν, 
Shumway & Stoffer (2000) και Taniguchi & Kakizawa (2000)]. Μια 
πραγματοποίηση μήκους n από μία χρονική σειρά εκλαμβάνεται ως μία n-μεταβλητή 
παρατήρηση y, που πρέπει να καταταγεί σε μία από τις δύο γνωστές ομάδες. Για 
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χρονικές σειρές μας ενδιαφέρει κυρίως η διαφορά να έγκειται στον πίνακα 
συνδιακυμάνσεων, δηλαδή την συνάρτηση αυτοσυνδιακυμάνσεων της σειράς. 

Η σχετική βιβλιογραφία, που σε μεγάλο βαθμό συνοψίζεται από τους Taniguchi & 
Kakizawa (2000), διακρίνει δύο περιπτώσεις. Έχουμε την μη-παραμετρική 
περίπτωση, όπου η σειρά προέρχεται από ένα γενικό γραμμικό μοντέλο, και την 
παραμετρική περίπτωση, όπου η σειρά μας προέρχεται από ένα μοντέλο που 
εκφράζεται συναρτήσει ενός πεπερασμένου διανύσματος παραμέτρων θ . Το μοντέλο 
χώρου καταστάσεων που θα ασχοληθούμε στην συνέχεια ανήκει στην δεύτερη 
περίπτωση. Επίσης, στην μελέτη της ΣΤ ακολουθούνται και οι δύο καθιερωμένες 
προσεγγίσεις στην ανάλυση χρονικών σειρών, η ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων 
και η ανάλυση στο πεδίο του χρόνου. Εμείς διατυπώνουμε τα αποτελέσματά μας 
ακολουθώντας την δεύτερη. 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην ΑΤ για χρονικές σειρές είναι κυρίως 
αυτό του προσδιορισμού της κατανομής της ΣΤ, προκειμένου να υπολογιστούν οι 
θεωρητικές πιθανότητες σφάλματος. Επίσης, εκεί όπου απαιτείται η ταξινόμηση 
πραγματοποιήσεων μεγάλου μήκους, οι υπολογιστικές δυσκολίες μας αποτρέπουν 
από τον ακριβή υπολογισμό της ΣΤ, δεδομένου ότι χρειάζεται η αντιστροφή μεγάλων 
πινάκων συνδιακύμανσης. Η ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων ξεπερνά τα 
προβλήματα αυτά, δίνοντας προσεγγιστικές λύσεις. Οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουμε φαίνονται στην προσπάθεια των Chan, κ.ά. (1996) να υπολογίσουν 
και να μελετήσουν μια ΣΤ που βασίζεται στον λόγο γκαουσιανών πιθανοφανειών για 
στάσιμα μοντέλα ARMA. Παρ’ όλο το υπολογιστικό κόστος και την περιπλοκότητα 
των εκφράσεων, ακόμη και σε απλές περιπτώσεις όπως ενός AR(1), τα αποτελέσματά 
τους μπορεί να είναι προσεγγιστικά. 

Στη εργασία αυτή, όπως ήδη αναφέραμε, εξετάζουμε την ΑΤ χρονικών σειρών 
που παριστάνονται στην παραμετρική μορφή του μοντέλου χώρου καταστάσεων. 
Μια ΣΤ που βασίζεται στον λόγο γκαουσιανών πιθανοφανειών γράφεται με την 
βοήθεια των σφαλμάτων πρόβλεψης των εξισώσεων του φίλτρου του Kalman. Οι 
ίδιες εξισώσεις μας βοηθούν να βρούμε την κατανομή της ΣΤ και τις αντίστοιχες 
πιθανότητες σφάλματος. Το μοντέλο χώρου καταστάσεων είναι αρκετά γενικό ώστε 
να περιλαμβάνει μια σειρά από καθιερωμένα μοντέλα χρονικών σειρών ως 
υποπεριπτώσεις, μεταξύ των οποίων και τα ARMA που προαναφέραμε. Από την 
άποψη αυτή, τα αποτελέσματά μας υπερέχουν από αυτά των Chan, κ.ά. (1996) για 
ARMA μοντέλα που έχουν AR μέρος. 

Στην συνέχεια, στην Ενότητα 2 παρουσιάζουμε το μοντέλο χώρου καταστάσεων, 
την προτεινόμενη ΣΤ και δίνουμε εκφράσεις για τον υπολογισμό και την κατανομή 
της. Στην Ενότητα 3 συγκρίνουμε την ΣΤ ενός AR(1) σε μορφή χώρου καταστάσεων 
με τις αντίστοιχες εκφράσεις των Chan, κ.ά. (1996). Τέλος, δίνουμε μερικά 
αριθμητικά αποτελέσματα από μια μικρή μελέτη προσομοίωσης. 

2. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στο μοντέλο χώρου καταστάσεων, η αριθμητική παρατήρηση ty  δίνεται από τις 
σχέσεις 
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t t t ty Z= α + ζ , ( )t tN 0, Hζ ∼  (1) 

t t t 1 t tT R−α = α + η , ( )t tN 0,Qη ∼  (2) 

t 1,2,= … , όπου tα  είναι το μη-παρατηρήσιμο διάνυσμα κατάστασης, και tζ  και 

tη  είναι σφάλματα, ανεξάρτητα κατανεμημένα ως προς τον χρόνο και μεταξύ τους. 
Οι μη-στοχαστικοί πίνακες tZ , tT , tR , tH  και tQ  χαρακτηρίζονται από ένα d-

διάστατο διάνυσμα παραμέτρων θ . Η γκαουσιανή πιθανοσυνάρτηση ( )L y  για το 

μοντέλο (1)-(2) γράφεται με την βοήθεια των σφαλμάτων πρόβλεψης te  και των 
διακυμάνσεών τους tF . Αυτά υπολογίζονται αναδρομικά από τις εξισώσεις του 

φίλτρου του Kalman, [βλπ Shumway & Stoffer (2000)]. Οι εξισώσεις δίνονται στο 
Παράρτημα Ι. Στην συνέχεια, όταν η σειρά προέρχεται από την ομάδα 0 0:  Π θ = θ , 

δίπλα στα σφάλματα και στους υπόλοιπους παράγοντας στο (1)-(2) γράφουμε τον 
δείκτη 0, πχ γράφουμε 0te , 0tα , 0tZ , κλπ. Ανάλογα γράφουμε ένα δείκτη 1, όταν η 
σειρά προέρχεται από την ομάδα 1 1:  Π θ = θ . 

Τηρώντας τους προηγούμενους συμβολισμούς, η συνάρτηση ταξινόμησης Qd (y)  

που βασίζεται στον λόγο των πιθανοφανειών ( )Q 0 1d (y) ln L (y) L (y)= , θα είναι,  

 
2 2n n

1t 1t 0t
Q

t 1 t 10t 1t 0t

F e ed (y) ln
F F F= =

⎛ ⎞
= + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ .                                                               (3) 

 
Η ταξινόμηση γίνεται στον πληθυσμό 0Π  αν Qd (y) 0>  και διαφορετικά στον 1Π . 

Η (3), όπως και τα ijλ  παρακάτω, υπολογίζονται τρέχοντας δύο φορές το φίλτρο του 

Kalman, μία φορά με 0θ = θ και μία με 1θ = θ . 
Θέλουμε να προσδιορίσουμε την κατανομή της Qd (y)  κάτω από την υπόθεση ότι 

τα δεδομένα μας προέρχονται από την ομάδα 0Π . Συμβολίζουμε με nI  τον n n×  

μοναδιαίο πίνακα, ( )01 02 0ne e ,e ,...,e '=  και 0 01 02 0nF diag{F ,F ,..., F }= . Έστω 
n

tt 1
B B

=
= ∑ , Β συμμετρικός n n×  πίνακας, { }t ijB b= , όπου 

 

1
1i ij

1 1
ij 1i 0i

F , j i t
b F F , j i t

0, i, j t

−

− −

⎧ λ < ≤
⎪= − = ≤⎨
⎪ >⎩

, 

και 
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i 1 i 1 i 1

ij 0i 0k 0 j 1i 1k 1j j
k j 1 j i 1

Z T K Z T K
− − −

= + = = +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞λ = − λ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

∏ ∑ ∏ . 

Γράφουμε 1/ 2 1/ 2
0 0C F BF= . Η ασυμπτωτική κατανομή της (3) δίνεται στην επόμενη 

πρόταση. 
Πρόταση 1: Κάτω από την υπόθεση ότι η παρατηρηθείσα σειρά y προέρχεται από 

την ομάδα 0 0:  Π θ = θ , για μεγάλο n, η ΣΤ στην (3) κατανέμεται ως 

( )Q Q

d 2
Q d dd (y) N ,⎯⎯→ μ σ , 

όπου 

Q

n
1t

d
t 1 0t

Fln trace(C)
F=

μ = +∑ , 

( ) ( )
Q

n n
2 2 2
d n ij ij n n

i n j 1

trace C C I W W vec(I )vec(I ) trace C
= =

⎡ ⎤⎛ ⎞
′ ′σ = ⊗ + ⊗ + −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑∑ , 

ijW  ο n n×  πίνακας με μόνο μη μηδενικό στοιχείο την μονάδα στη θέση ij , 
i, j 1, 2,..., n= . 

Απόδειξη: Η απόδειξη στηρίζεται στην παρατήρηση, ότι αν η 0Π  αληθής, τότε 
τα 0te  είναι ανεξάρτητα, όχι όμως τα 1te , όπως και τα 0te , 1te  μεταξύ τους. 
Γράφουμε τα 1te  στην (3) συναρτήσει των 0te  και προσεγγίζουμε την κατανομή της 
τετραγωνικής μορφής που προκύπτει με την αντίστοιχη κανονική. 
Παρατήρηση: Αντίστοιχες προσεγγίσεις προτείνονται στην περιοχή των συχνοτήτων 
από τους Taniguchi & Kakizawa (2000).  
 
3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης προσομοίωσης 
για ταξινόμηση πραγματοποιήσεων που προέρχονται από ένα AR(1). Σκοπός της 
μελέτης είναι να δείξει ότι εφαρμόζοντας την ΣΤ στην σχέση (3), οι συχνότητα 
λανθασμένης ταξινόμησης δεν διαφέρει απ’ αυτήν της ΣΤ των Chan, κ.ά. (1996) και 
της κλασικής προσέγγισης που περιγράφουμε στην συνέχεια. Δεν εξετάζουμε την 
ακρίβεια της ασυμπτωτικής κατανομής στην Πρόταση 1. 

Μια σειρά παρατηρήσεων ty , t 1, , n= … , προέρχεται από ένα Γκαουσιανό 
στάσιμο AR(1), όταν δημιουργείται από την σχέση 

t t 1 ty y −= ϕ + ε , 1ϕ < , ( )2
t iidN 0,ε ∼ σ . 

Το προηγούμενο γράφεται στη μορφή χώρου καταστάσεων θέτοντας στις σχέσεις 
(1)-(2), tZ 1= , tT = ϕ , tR 1= , t tη = ε  tH 0=  και 2

tQ = σ . Στην μελέτη 

προσομοίωσης η πραγματοποίηση ( )1 ny y ,...y '=  προέρχεται κάθε φορά από τον 
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πληθυσμό 0 0:  =Π ϕ ϕ , που χαρακτηρίζεται από την παράμετρο αυτοπαλινδρόμησης 

ϕ . Αντίστοιχα έχουμε την λάθος εναλλακτική 1 1:  =Π ϕ ϕ . Η διακύμανση 2 1σ =  

παραμένει η ίδια. 
Η ΣΤ που προκύπτει για το AR(1) από την εφαρμογή της (3) είναι η 

 ( )
n

2 2 2 2 20
Q 0 1 1 1t 0t2

t 21

1 1d (y) ln y (e e )
1 =

−ϕ ⎡ ⎤= + ϕ −ϕ + −⎢ ⎥−ϕ σ ⎣ ⎦
∑ .                                (4) 

Την (4) θα την συγκρίνουμε με την κλασική ΣΤ, [βλπ, παραδείγματος χάριν, Johnson 
& Wichern (1992)],  

 ( ) ( )1 1 1
Q 1 0

0

d x ln y ' y− −Σ
= + Σ −Σ

Σ
,                                                                 (5) 

όπου 0Σ  και 1Σ  είναι οι πίνακες συνδιακυμάνσεων του AR(1) διανύσματος y κάτω 
από τις 0Π  και 1Π  αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή είναι εύκολο να γράψουμε τον 

πίνακα { }ijΣ = σ , ( ){ }i j 2 2
ij 1−σ = ϕ σ −ϕ , i, j 1, 2,..., n= . Η τρίτη ΣΤ προέρχεται 

από τους Chan, κ.ά. (1996). Από την προηγούμενη εργασία, για το AR(1) έχουμε 

 
n

21
Q 1 0 i i

i 10

d (x) ln ( ) v
=

Σ
= + ϕ − ϕ Λ

Σ ∑ .                                                              (6) 

Στην προηγούμενη ( )( )i 0 1 2cos i n 1Λ = ϕ + ϕ − π +  είναι η i  ιδιοτιμή του πίνακα 

B  με 

0 1

rs

, r s
B 1, | r s | 1

0, ά

ϕ + ϕ =⎧
⎪= − − =⎨
⎪ διαφορετικ⎩

, 

και v L y′= , όπου L είναι ο πίνακας των ιδιοδιανυσμάτων του B . Επισημαίνουμε 
πως με τον πίνακα Β οι συγγραφείς προσεγγίζουν την διαφορά 1 1

1 0
− −Σ −Σ . 

Κάθε προσομοιωμένη σειρά έχει μήκος n 200= . Για κάθε ζεύγος 0 0:  =Π ϕ ϕ  
έναντι 1 1:  =Π ϕ ϕ , δημιουργούνται 100 σειρές-επαναλήψεις, οι οποίες στη συνέχεια 
ταξινομούνται. Οι επόμενοι πίνακες δίνουν την συχνότητα λανθασμένης 
ταξινόμησης. Τα αποτελέσματα δεν συνιστούν την υπεροχή κάποιας από τις ΣΤ για 
το AR(1) υπόδειγμα. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε πάρει και για ΜΑ(1). Στα 
τελευταία, η ΣΤ των Chan, κ.ά. (1996) δεν χρειάζεται προσεγγίσεις για την εφαρμογή 
της. 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα ταξινόμησης με βάση την σχέση (4) 

 0 0:  =Π ϕ ϕ  

1 1:  =Π ϕ ϕ  0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8 0.9 
0.0  0.24 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.1 0.26  0.23 0.02 0.00 0.00 0.00 
0.2 0.07 0.26  0.08 0.01 0.00 0.00 
0.4 0.01 0.03 0.06  0.21 0.00 0.00 
0.5 0.00 0.01 0.03 0.21  0.00 0.00 
0.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.08 
0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09  

 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα ταξινόμησης με βάση την σχέση (5) 

 0 0:  =Π ϕ ϕ  

1 1:  =Π ϕ ϕ  0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8 0.9 
0.0  0.24 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.1 0.26  0.23 0.02 0.00 0.00 0.00 
0.2 0.07 0.26  0.08 0.01 0.00 0.00 
0.4 0.01 0.03 0.06  0.21 0.00 0.00 
0.5 0.00 0.01 0.03 0.21  0.00 0.00 
0.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.08 
0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09  

 
Πίνακας 3. Αποτελέσματα ταξινόμησης με βάση την σχέση (6)  

 0 0:  =Π ϕ ϕ  

1 1:  =Π ϕ ϕ  0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8 0.9 
0.0  0.24 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.1 0.26  0.24 0.02 0.00 0.00 0.00 
0.2 0.07 0.24  0.08 0.01 0.00 0.00 
0.4 0.01 0.03 0.05  0.24 0.00 0.00 
0.5 0.00 0.00 0.02 0.20  0.00 0.00 
0.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.14 
0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην εργασία αυτή προτείναμε μια συνάρτηση ταξινόμησης βασισμένη στο λόγο 

κανονικών πιθανοφανειών για μοντέλα χρονικών σειρών που γράφονται στην μορφή 
του χώρου καταστάσεων. Η συνάρτηση υπολογίζεται εύκολα από τα σφάλματα 
πρόβλεψης και τις αντίστοιχες διακυμάνσεις που δίνουν οι επαναλήψεις του φίλτρου 
του Kalman. Παραθέσαμε παράδειγμα εφαρμογής της συνάρτησης ταξινόμησης για 
το μοντέλο ΑR(1) και η σύγκριση με γνωστές μεθόδους έδειξε ότι δίνει το ίδιο 
αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο υπολογισμός της (3) μπορεί να γίνει με έτοιμο εμπορικό 
λογισμικό, όπως η συνάρτηση KalmanFil του συμπληρώματος S+Finmetrics 2.0 του 
πακέτου S-Plus (2005). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Οι εξισώσεις του φίλτρου του Kalman, για t 1, 2,...n= , είναι οι 

 t t t te y Z a= −  

 '
t t t t tF Z P Z H= +  

 ' 1
t t t t tK T P Z F−=  

 t 1 t t t ta T a K e+ = +  
 t t t tL T K Z= −  

 ' '
t 1 t t t t t tP T P L R Q R+ = +  

και αρχίζουν με κατάλληλες τιμές 0a  και 0P . 

ABSTRACT 
In this paper we examine the classification of a time series generated by a state space model. 
We discuss a classification function originating from a Gaussian loglikelihood ratio and we 
propose an approximate expression for its distribution. Following our procedure, we can 
classify series coming from an ARMA process of any order. We give some numerical 
evidence that our procedure is equally efficient with other known expressions for the 
particular AR(1) case. The potential of our proposal stems from its computational generality. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή, επεκτείνουμε τ’ αποτελέσματα των Chatterjee και Narasimhan (2002) και 
Karagiannis και Moyssiadis (2004), δίνοντας το πάνω φράγμα της ορίζουσας του 0-1 πίνακα 
U , που έχει άμεση σχέση με τους συνδυασμούς των αγωγών ενός 23 s×  κορεσμένου 
D-Βέλτιστου παραγοντικού σχεδιασμού εκτιμητικής τάξης ΙΙΙ, , για κάθε 3s ≥ . Οι αποδείξεις 
μας βασίζονται σε στοιχεία της Θεωρίας Γραφημάτων και δίνονται περιληπτικά, ενώ τα 
θεωρητικά μας συμπεράσματα αποτελούν γενίκευση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων  άλλων 
ερευνητών. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι Chatterjee και Narasimhan (2002), χρησιμοποιώντας στοιχεία της Θεωρίας 

Συζεύξεων (Matching Theory), έδωσαν μια εναλλακτική απόδειξη για την κατασκευή 
των κορεσμένων D-Βέλτιστων, Εκτιμητικής Τάξης ΙΙΙ, 2 32 s s× ×  παραγοντικών 
πειραμάτων για κάθε τιμή των 2s , 3s . Στην ίδια εργασία δόθηκε επιπλέον ο ορισμός 
των πινάκων που ικανοποιούν την ιδιότητα iP , δηλαδή n n× , 0-1 πίνακες των 
οποίων οι γραμμές διαμερίζονται σε τρία σύνολα 1S , 2S  και 3S , με 1| |S i=  ενώ 
κάθε στήλη τους περιέχει το πολύ μία μονάδα σε κάθε ένα από τα σύνολα 1S , 2S  και 

3S  ( | |S  συμβολίζει είτε τον πληθυκό αριθμό του συνόλου S , είτε την απόλυτη τιμή 
του αριθμού S ) Στην εργασία των Karagiannis και Moyssiadis 2004 αποδείχτηκε ότι 



 - 174 - 

η μέγιστη τιμή της ορίζουσας των πινάκων αυτών είναι αύξουσα συνάρτηση του 
2 2| |S m= , δόθηκε το πάνω φράγμα για την περίπτωση 2i=  (που αντιστοιχεί στα 

κορεσμένα D-Βέλτιστα, Εκτιμητικής Τάξης ΙΙΙ, 2 33 s s× ×  παραγοντικά πειράματα), 
κατασκευάστηκε ο πίνακας που ικανοποιεί την ιδιότητα iP  για 2i=  και το 
αντίστοιχο σχέδιο στις περιπτώσεις 3 2 1s s≥ + , 2 3s ≥ . Στην παρούσα εργασία 
δίνουμε για την περίπτωση που 3 2 3s s s= = ≥  (δηλαδή την περίπτωση ενός 

κορεσμένου D-Βέλτιστου, Εκτιμητικής Τάξης ΙΙΙ, 23 s×  παραγοντικού πειράματος), 
το πάνω φράγμα για την τιμή της ορίζουσας του αντίστοιχου −0 1 πίνακα  που 
ικανοποιεί την ιδιότητα iP  για 2i=  (δεν πετυχαίνει την ίδια τιμή με την περίπτωση 
s s≥ +3 2 1).  

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
Θεωρούμε ένα πείραμα με τρεις παράγοντες 1F , 2F  και 3F , οι οποίοι 

εμφανίζονται με 3 , s  και s  στάθμες αντίστοιχα. Ένα γραμμικό μοντέλο που εκτιμά 
το γενικό μέσο και τις κύριες επιδράσεις των παραγόντων (κάθε αλληλεπίδραση 
θεωρείται αμελητέα), όταν κάθε δυνατός συνδυασμός αγωγών εφαρμοστεί ακριβώς 
σε μια πειραματική μονάδα, έχει διάνυσμα μέσων τιμών και πίνακα 
διασπορών-συνδιασπορών που δίνονται από τις σχέσεις: 

( )E =y Vθ ,  ( ) 2Disp σ=y I , 

όπου, y  το διάνυσμα των λεξικογραφικά διατεταγμένων παρατηρήσεων 
1 2 3i i iy , 

στις οποίες εφαρμόζεται η αγωγή ( )1 2 3, ,i i i  με 1 0,1,2i =  και 

0,1,..., 1, 2,3ji s j= − = , V  ο u n×  πίνακας σχεδιασμού ( 23u s=  και 

2 1n s= + ), σ 2  η άγνωστη διασπορά των σφαλμάτων και 1 2 3( , , , )T T T Tμ=θ β β β  το 
διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων που αντιστοιχούν στο γενικό μέσο και στα 
πλήρη σύνολα ορθογωνίων αντιθέσεων των παραγόντων. Είναι γνωστό ότι 
(Chatterjee και Mukerjee, 1993), υπάρχει ένας μη ιδιάζων πίνακας μετασχηματισμού 
H , τέτοιος ώστε 

=V UH . 
Ο πίνακας H  είναι ×n n  πίνακας σταθερών, ενώ o πίνακας  * *

1 2 3[ , , ]=U X X X  
είναι ×u n  υποπίνακας του πίνακα X , όπου: 

1 2 3[ , , , ]=X ε X X X , u=ε 1 , 1 3= ⊗ ⊗s sX I 1 1 , 2 3= ⊗ ⊗s sX 1 I 1 , 

3 3= ⊗ ⊗s sX 1 1 I , p1  είναι ένα 1p×  διάνυσμα με στοιχεία μονάδες και pI  ο 
μοναδιαίος p p×  πίνακας, ενώ με ⊗  συμβολίζουμε το Kronecker γινόμενο 
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πινάκων. Ο πίνακας *Xi  προκύπτει από τον Xi , 1, 2=i  με διαγραφή της τελευταίας 
στήλης.  

 
Παρατήρηση 2.1. Είναι φανερό ότι ο υποπίνακας 3X  περιέχει ακριβώς μια μονάδα 

σε κάθε στήλη του. 
 
Έστω D  το σύνολο των κορεσμένων σχεδιασμών (με 2 3 1n u s s= = + + , 

παρατηρήσεις) και dV  ο πίνακας σχεδιασμού. Τότε 
    d d=V U H .                                (1) 

Σύμφωνα με τους Chatterjee και Narasimhan (2002), ο πίνακας T
dU  ( TA  είναι ο 

ανάστροφος του A ) ικανοποιεί την ιδιότητα iP  με 2i= . Θα συμβολίζουμε τον 
T
dU  είτε ως 

2mA  είτε ως 
2 2, 1m m +A , τονίζοντας αντίστοιχα είτε ότι 2 2| |S m=  είτε ότι  

3 2| | 1S m= + . Σε κάθε πίνακα 
2mA  αντιστοιχίζουμε ένα διμερές γράφημα 

( , )r cG V V E= ∪ , έτσι ώστε, κάθε γραμμή του ν’ αντιστοιχεί σ’ ένα στοιχείο του 
συνόλου rV , κάθε στήλη του σ’ ένα στοιχείο του συνόλου cV , ενώ η ακμή [ ],i j E∈  

υπάρχει αν και μόνο αν, 1ija = . Ο πίνακας 
2mA  θα ονομάζεται μη συμμετρικός 

πίνακας συνδέσεων του G  (θα γράφουμε για συντομία ΜΣΠΣ). Στο G  ορίζουμε την 
επόμενη συνάρτηση χρωματισμού ( )c c v= , με r cv V V∈ ∪   

( )
1

2

3

, αν ,στο γραφημα συμβολιζουμε 
αν ,στο γραφημα συμβολιζουμε  ,
αν ,στο γραφημα συμβολιζουμε  ,

, αν ,στο γραφημα συμβολιζουμεc

r v S
v Swc v v Sb

g v V

⎧ ∈⎪⎪⎪ ∈⎪⎪=⎨ ∈⎪⎪⎪ ∈⎪⎪⎩
•
○

 

Θα συμβολίζουμε τις κορυφές του γραφήματος και τις αντίστοιχες γραμμές του 
πίνακα με , ,i j kr w b , ενώ τις κορυφές και τις αντίστοιχες στήλες με mg . Το 

γράφημα G  περιέχει 2, r -κορυφές, ( )2 1m s= −  w -κορυφές, ( )2 1m s+ =  

b -κορυφές και ( )22 2 2 1m s+ = + , g -κορυφές. Μονοπάτια όπως το 

1 2[ , , , , ]s u tr g b g r  ( 1 2[ , , , , ]s u tr g w g r ), στα οποία η διαδοχή των κορυφών ακολουθεί 
τη συγκεκριμένη διάταξη των χρωμάτων και η εσωτερική b  -κορυφή ( w -κορυφή) 
έχει βαθμό 2 θα ονομάζονται 

1 2r brP -μονοπάτια(
1 2r wrP -μονοπάτια). Θα παρατηρήσουμε 

ότι ανά δυο ενώνονται σ’ έναν κύκλο 8C  (ο δείκτης είναι το μήκος του). Τέλεια 
σύζευξη F  στο G  θα ονομάζουμε ένα σύνολο ακμών του, τέτοιο ώστε, κάθε 
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κορυφή του G  να είναι άκρο σε ακριβώς μια ακμή του F . Σε κάθε τέλεια σύζευξη 
F , αντιστοιχεί μονοσήμαντα μια μετάθεση Fp  των στοιχείων του συνόλου 

{ }1, 2, ..., n , για την οποία ισχύουν, [ ], ( )Fi p i F∈  και ( ) 1
Fip ia =  ενώ ορίζεται να 

είναι sgn( ) sgn( )p F= . Έτσι η τιμή της ορίζουσας του 0-1  πίνακα 
2mA  

εφαρμόζοντας τον ορισμό του Cramer 
2 ( )

1

det( ) sgn( )
F

F

n

m F ip i
ip

p a
=

=∑ ∏A , ισούται 

με τη διαφορά του πλήθους των περιττών από το πλήθος των άρτιων τέλειων 
συζεύξεων. Επιπλέον ορισμοί βασικών εννοιών της Θεωρίας Γραφημάτων μπορούν 
να βρεθούν σε συγγράμματα όπως των Bondy και Murty (1976), ενώ περισσότερες 
διευκρινήσεις για την εισαγωγή μπορεί κανείς να βρει στις εργασίες Καραγιάννης και 
Μωυσιάδης 2004 και Karagiannis και Moyssiadis 2004. 

  
3. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στη συνέχεια δίνουμε τα βασικά αποτελέσματα της εργασίας “A graphical 

construction of the saturated D-optimal 23 s×  main effect factorial design” των 
Karagiannis και Moyssiadis η οποία έχει αποσταλεί για δημοσίευση. 

 
Λήμμα 3.1. Έστω 

2 2, 1m m +A  ο μη ιδιάζων 0-1 πίνακας που αντιστοιχεί σ’ ένα 
23 s×  κορεσμένο παραγοντικό σχεδιασμό Εκτιμητικής Τάξης ΙΙΙ. Τότε θα ισχύει 

2 2 2 2, 1 ,| det( ) | | det( ) |m m m m+ ′≤A A , 

όπου 
2 2,m m′A  πίνακας που ικανοποιεί την ιδιότητα iP  με 2i=  τέτοιος ώστε 

3 2| |S m= .  
 
Λήμμα 3.2. Έστω 

2mA  ένας μη ιδιάζων, n n× , −0 1 πίνακας που αντιστοιχεί σ’ 

έναν κορεσμένο, D-Βέλτιστο, Εκτιμητικής Τάξης ΙΙΙ, 23 s×  παραγοντικό σχεδιασμό 
και G  το γράφημα με ΜΣΠΣ τον προηγούμενο πίνακα. Στο γράφημα G  
υποθέτουμε ότι ( )1 1deg r n= , ( )2 2deg r n= , ενώ το πλήθος των 

1 2r brP -μονοπατιών 

και το πλήθος των 
1 2r wrP -μονοπατιών είναι το καθένα ίσο με 0k ≠ . Τότε για την 

ορίζουσα του 
2mA  θα ισχύει: 

( )
2 1 2| det( ) | 1  ήm n n k k≤ − +A  

( )
2

2
1 2| det( ) | 1m n n k≤ − +A . 

Περίληψη της απόδειξης. Συμβολίζουμε με Γb  και Γw  τα σύνολα των 
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g -κορυφών που περιέχονται στα 
1 2r brP  και 

1 2r wrP -μονοπάτια αντίστοιχα. Επίσης 

,b wH  ( bH  ή wH ) θα συμβολίζει το υπογράφημα του G  που περιέχει το σύνολο 

των 
1 2r brP  και 

1 2r wrP -μονοπατιών (μόνο των 
1 2r brP -μονοπατιών ή μόνο των 

1 2r wrP -μονοπατιών) και τις κορυφές 1r  και 2r . Το ,b b wH H G⊆ ⊆  αποτελείται από 

k  σε πλήθος 
1 2r brP -μονοπάτια  

και μπορεί να παρασταθεί στο επίπεδο όπως δείχνει η Εικόνα 1. Αρχικά 

αποδεικνύουμε ότι αν Γ Γb w=  ή Γ Γb w′ ′=  σε κάποιο υπογράφημα , ,b w b wH H′ ⊂  

τέτοιο ώστε Γ Γb b′ ⊂ ,  
. 
Γ Γw w′ ⊂  τότε 

2
| det( ) | 0m =A . Έστω το 

1 2r wrP -μονοπάτι 1 2[ , , , , ]s u tr g w g r . Αν 

{ } ( ), Γ Γs t w bg g ⊆ −  θα ονομάζεται ( )
1 2

0
r wrP , αν είτε ( )Γ Γs w bg ∈ −  είτε 

( )Γ Γt w bg ∈ −  αλλά όχι και οι δυο θα ονομάζεται ( )
1 2

1st
r wrP  (1ου είδους) ενώ αν 

{ }, Γs t bg g ⊆  θα ονομάζεται ( )
1 2

2nd
r wrP  (2ου είδους) (Εικόνα 2). Στην περίπτωση των 

( )
1 2

1st
r wrP  μια g -κορυφή ανήκει ταυτόχρονα σε 

1 2r brP -μονοπάτι ενώ στην περίπτωση 

1r

2r

1g 3g
5g 2 1kg −

2g 4g 6g 2 kg

1b 2b
3b kb

Εικόνα 1. Το υπογράφημα bH  που περιέχει τα k  σε πλήθος 
1 2r brP -μονοπάτια. 

( )
1 2

0
r wrP ( )

1 2

1st
r wrP

( )
1 2

2 nd
r wrP

1r

2r

Εικόνα 2. Τα ( )
1 2

0
r wrP , ( )

1 2

1st
r wrP  και ( )

1 2

2nd
r wrP  μονοπάτια (με έντονες ακμές). 
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των ( )
1 2

2nd
r wrP  και οι δυο g -κορυφές ανήκουν σε δυο (αναγκαστικά λόγω της ιδιότητας 

2P ) διαφορετικά  
1 2r brP -μονοπάτια. Τα προηγούμενα  

1 2r brP -μονοπάτια θα τα 
ονομάζουμε συνοδεύοντα. Το σύνολο των μονοπατιών που είναι συνοδεύοντα των 
( )
1 2

2nd
r wrP  θα το ονομάζουμε κάλυψη των ( )

1 2

2nd
r wrP  και θα το συμβολίζουμε με 

( )( )cov nd
r wrP
1 2

2 . Αποδεικνύεται ότι αν στο G  υπάρχουν μ  σε πλήθος ( )
1 2

2nd
r wrP  τότε 

( )( )1 2

2cov 1nd
r wrP μ= + . Υποθέτουμε ότι υπάρχουν μ  ( )

1 2

2nd
r wrP  και 

1μ+
1 2r brP -μονοπάτια στο G . Τα 2 1μ+  προηγούμενα μονοπάτια θα ονομάζονται 

διαδοχικά αν το γράφημα ( ) { }, 1 2,μ
w bH r r−  είναι ένα μονοπάτι που περιέχει 

εναλλακτικά τα 
1 2r brP  και ( )

1 2

2nd
r wrP  (Εικόνα 3). Αποδεικνύεται ότι αν στο G  υπάρχουν 

ακριβώς μ  ( )
1 2

2nd
r wrP  και 1μ+

1 2r brP -μονοπάτια τότε αυτά θα είναι διαδοχικά.   
 

 
                                                              

Εικόνα 3. μ ( )
1 2

2nd
r wrP  και 1+μ  

1 2r brP -μονοπάτια διαδοχικά. 

321 k1k +
( )
1 2

0
r wrP

Εικόνα 4. Η περίπτωση ενός ( )
1 2

0
r wrP . 

1r

2r

1e

1a
2a 3a

ka

( )
1 2

1st
r w rP

Εικόνα 5. Η περίπτωση ενός ( )
1 2

1st
r wrP  και ένα υπογράφημα περιττού πλήθους κορυφών. 
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Αποδεικνύεται ότι στο G  υπάρχει τουλάχιστον ένα ( )
1 2

1st
r wrP . Τελικά στην 

περίπτωση που υπάρχει ακριβώς ένα ( )
1 2

1st
r wrP  (Εικόνα 5) ή k1  σε πλήθος ( )

1 2

1st
r wrP  τότε 

αποδεικνύεται ότι ( )
2

2
1 2| det( ) |m n n k k≤ − + =A ( )1 2 1n n k k− + , ενώ αν στο 

G  υπάρχουν ( )
1 2

0
r wrP  (ή ισοδύναμα ( )

1 2

0
r brP ) (Εικόνα 4) ή αν δυο ( )

1 2

1st
r wrP  έχουν κοινό 

συνοδεύοντα 
1 2r brP  (Εικόνα 6) ή αν δυο ( )

1 2

1st
r wrP  έχουν τα 2 συνοδεύοντα κοινά με μια 

ομάδα διαδοχικών (Εικόνα 7), τότε ( )
2

2
1 2| det( ) | 1m n n k≤ − +A .  

 
Θεώρημα 3.1. Έστω 

2

*
mA  ένας n n× , 0-1 πίνακας που αντιστοιχεί σ’ έναν 

κορεσμένο, D-Βέλτιστο, Εκτιμητικής Τάξης ΙΙΙ, 23 s×  παραγοντικό σχεδιασμό. Για 
την τιμή της ορίζουσας του 

2

*
mA  θα ισχύει 

  
2

* 2| det( ) | 3 3 1m λ λ≤ + +A , αν 2 3m λ=  

  
2

* 2| det( ) | 3 5 2m λ λ≤ + +A , αν 2 3 1m λ= +  ή 

  
2

* 2| det( ) | 3 7 4m λ λ≤ + +A , αν 2 3 2m λ= +  για 1λ≥   

ενώ για 0λ=  ισχύει 
2

*| det( ) | 4m ≤A . 
 
Περίληψη της απόδειξης. Εξετάζουμε δυο περιπτώσεις που αφορούν στο πλήθος 

1r

2r

pg 3g
5g 2 1kg −

qg 4g 6g 2kg

vb 2b
3b kb

1r

2r

pg 3g
5g 2 1kg −

qg 4g 6g 2kg

vb 2b
3b kb

Εικόνα 6. Η Περίπτωση (ii) όπου 2 
1 2

(1 )st
r wrP -μονοπάτια έχουν κοινό συνοδεύων. 

Εικόνα 7. Η περίπτωση δυο ( )
1 2

1st
r wrP  στην ομάδα 1−μ  διαδοχικών ( )

1 2

2nd
r wrP . 
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των μονάδων ( 1n  και 2n  αντίστοιχα) στις δυο πρώτες γραμμές του 
2

*
mA .  

Περίπτωση 1 2 2 2n n m+ ≤ + . Αποδεικνύεται ότι ισχύουν τα παρακάτω: 

 ( ) ( )
2

2
2* 2

| det | 4m

m +
≤A , αν 2 2 0mod 2m + ≡ ,                          (2) 

 ( ) ( )( )
2

2 2* 3 1
| det | 4m

m m+ +
≤A , αν 2 2 1mod 2m + ≡ ,      (3) 

Περίπτωση 1 2 2 2n n m+ > + . Υποθέτουμε ότι 1 2 2 2n n m k+ = + + , 1k ≥ . 
Τότε: 

1 2 2( 2)k n n m= + − + .                                                                                        (4) 

 Εφαρμόζοντας τις κατάλληλες μεταθέσεις στις γραμμές και τις στήλες του 
2

*
mA , 

τον φέρνουμε στη μορφή 

 
( )

( )

1 2 2

2 2 2

2 2

1

*
2 2

3 2

1 ... 1 0 ... 0 | | 20 ... 0 1 ... 1
| |

| |

n n m k

m m m k

m m k

S

S m

S m

−

× −

× −

⎡ ⎤ =⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= =⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥ =⎢ ⎥⎣ ⎦

0

A B C

D E

               (5) 

Θα παρατηρήσουμε ότι ( )2 2 0m m k k− − = > , επομένως υπάρχουν στους 

υποπίνακες ( )2 2m m k× −C  και ( )2 2m m k× −E , k  σε πλήθος μηδενικές γραμμές. 

Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν στους B  και D , k  σε πλήθος γραμμές με ακριβώς δυο 
μονάδες στην κάθε μια. Πράγματι στις περιπτώσεις που δε συμβαίνει αυτό 
αποδεικνύεται ότι ισχύει  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

* * * * *
, 1 , , 1 1, , 1| det | |det | | det | |det | | detm m m m m m m m m m+ − − += = = <A A A A A .   (6) 

 
Η σχέση (6) μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι υπάρχουν στους B  και D , k  

γραμμές που περιέχουν ακριβώς 2 μονάδες ενώ οι στήλες στις οποίες βρίσκονται 
έχουν μονάδα σε διαφορετική γραμμή του συνόλου 1S . Αυτό σημαίνει ότι στο 

γράφημα G  με ΜΣΠΣ τον 
2

*
mA , υπάρχουν k  σε πλήθος 

1 2r wrP -μονοπάτια και k  σε 

πλήθος 
1 2r brP -μονοπάτια. Αρκεί στη συνέχεια να υπολογίσουμε την μέγιστη τιμή για 

κάθε περίπτωση του προηγουμένου Λήμματος 3.2 και να τις συγκρίνουμε μεταξύ 
τους αλλά και με την περίπτωση  1 2 2 2n n m+ ≤ + . 



 

 - 181 - 

Με αντικατάσταση του πλήθους των 
1 2r brP -μονοπατιών στον πρώτο τύπο του 

Λήμματος 3.2 θα έχουμε 
 ( ) ( )( ) ( )( )

2

*
1 2 1 2 2 1 2 2| det | 2 1m n n n n m n n m≤ − + − + + − +A .                (7) 

Αν θέσουμε 1 2n n t= + , t ∈ , η (7) γράφεται, 
 
( ) ( ) ( )2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2, 3 6 4 3 2 3 3 2f n t n t m n m t n t m m=− − + + + + − − − −      (8) 

Η συνάρτηση (8) παρουσιάζει ολικό μέγιστο την τιμή 
2

2
2 13

m m+ +  όταν 

2
2

2 3
3

mn +=  και 0t= . Η προηγούμενη τιμή είναι ακέραιος όταν 2 3m λ= , και 

είναι ίση με 23 3 1λ λ+ + . Στις περιπτώσεις που 2 3m λ≠ , θα ισχύει 

( )
2

2
* 2

2| det | 13m
m m
⎡ ⎤
⎢ ⎥≤ + +⎢ ⎥⎣ ⎦

A  όπου [ ]x  συμβολίζει το ακέραιο μέρος του x . Έτσι 

όταν 2 3 1m λ= + , η μέγιστη τιμή είναι 23 5 2λ λ+ +  ενώ αν 2 3 2m λ= + , η 

μέγιστη τιμή είναι 23 7 4λ λ+ + . Με αντικατάσταση του πλήθους των 

1 2r brP -μονοπατιών στον δεύτερο τύπο του Λήμματος 3.2, έπειτα από την ίδια 
αντικατάσταση θα έχουμε 

 ( ) ( )( )22
2 2 2 1 2, 2 1f n t n n t n t m= + − + − +                                            (9) 

Η συνάρτηση (9) έχει ολικό μέγιστο την τιμή 
( )22 1

3
m +

 όταν ( )2 2
2 13n m= +  

και 0t = . Ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία βρίσκουμε ότι για 

2 3 2m λ= +  η μέγιστη τιμή είναι ( )23 1λ+ , για 2 3m λ=  η μέγιστη τιμή είναι 
23 2λ λ+  ενώ για 2 3 1m λ= +  η μέγιστη τιμή είναι 23 4 1λ λ+ + . Η σύγκριση των 

προηγουμένων με τ’ αποτελέσματα της Περίπτωσης 1 2 2 2n n m+ ≤ +  ολοκληρώνει 
την απόδειξη.  

 
Τελειώνοντας θα αναφέρουμε ότι αυτό που απομένει είναι να παρουσιαστεί το 

σχέδιο που δίνει τις προηγούμενες μέγιστες τιμές. Για τις περιπτώσεις 3, 4,5s= , τα 
θεωρητικά μας αποτελέσματα επαληθεύονται από αυτά των Pesotan H, Raktoe B 
(περίπτωση s=3 ) (1988) και Chatzopoulos SA, Kolyva-Machera F (2002) 
(περιπτώσεις 3, 4,5s= ). 
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ABSTRACT 
In this paper we extent some results of Chatterjee and Narasimhan 2002 and 

Karagiannis and Moyssiadis 2004 and give the upper bound of the determinant of the 
0-1 matrix U , which is associated with the treatment combinations of a Resolution 
III, saturated, D-Optimal 23 s×  factorial design for every 3s ≥ . Our proofs use results 
from Graph Theory which are presented here concisely, while our theoretical 
conclusion constitutes a generalization of the existent results of other authors. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ξεκινήσαμε μια απογραφική έρευνα, τον Οκτώβριο 2004, για να μελετήσουμε μερικά 

χαρακτηριστικά της ταυτότητας των  υπηρετούντων μαθηματικών της Θράκης,  με την 
αποστολή ερωτηματολογίου σε όλους τους τύπους των σχολείων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Θράκης. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 19 ερωτήσεις που αποσκοπούν 
στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι κλειστές. Ο εκπαιδευτικός έπρεπε να επιλέξει 
μία ή περισσότερες από τις απαντήσεις. Εάν  έπρεπε να επιλέξει το «κάτι άλλο» σε μια 
ερώτηση, έπρεπε να το προσδιορίσει ο ίδιος. Λάβαμε  συμπληρωμένα ερωτηματολόγια  από 
94 σχολεία, σε σύνολο 98 σχολείων των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Συνολικά 
ελήφθησαν 194 ερωτηματολόγια σε σύνολο 255 μαθηματικών. Μετά τον έλεγχο και την 
κωδικοποίηση των απαντήσεων του κάθε ερωτηματολογίου, η στατιστική επεξεργασία έγινε 
με τη βοήθεια του προγράμματος ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ένα από τα βασικότερα 
μαθήματα, όχι μόνον διότι καλύπτουν σε ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας ένα μεγάλο 
μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος, αλλά και γιατί σαν αντικείμενο αποτελεί 
απαραίτητη υποδομή για την εξέλιξη γνωστικών δομών στο μαθητή. Διεκπεραιωτές 
της μαθηματικής διαδικασίας αλλά και φορείς της μαθηματικής επιστήμης στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι οι εκπαιδευτικοί μαθηματικοί. Λόγω της φύσεως 
του μαθήματος των Μαθηματικών, το λειτούργημα του εκπαιδευτικού μαθηματικού 
είναι δύσκολο και πολύπλοκο.  



 - 184 - 

Ένα ερώτημα που βασανίζει την παιδαγωγική έρευνα στην περιοχή της 
Μαθηματικής Εκπαίδευσης είναι το αν διαφέρουν οι εκπαιδευτικοί μαθηματικοί μέσα 
στην τάξη ως προς την επίδραση που ασκούν πάνω στους μαθητές τους, Τουμάσης 
Μ. (1999). Η εργασία αυτή δεν φιλοδοξεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, αφού ένα 
πλήθος πρόσφατων ερευνών απαντά θετικά στο παραπάνω ερώτημα, αλλά να 
μελετήσει και αναλύσει μερικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν έναν 
εκπαιδευτικό. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται στο φύλο, τις μεταπτυχιακές  
σπουδές, τις επιμορφώσεις  πάνω στην ειδικότητά τους, στον τρόπο που διδάσκουν 
το μάθημά τους και τη στάση τους απέναντι σε γνωστά προβλήματα της εκπαίδευσης. 
Η παράμετρος αυτή αποκαλείται «ταυτότητα εκπαιδευτικού». Στην εργασία αυτή 
μελετάμε μερικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας των εκπαιδευτικών μαθηματικών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της Θράκης. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την επίτευξη των στόχων της απογραφικής έρευνας, αποστείλαμε ένα 
ερωτηματολογίο σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών της 
Θράκης, όπου με επιστολή ζητούσαμε από τους/τις εκπαιδευτικούς μαθηματικούς να 
το συμπληρώσουν. Η επιστολή εστάλη αρχές Οκτωβρίου του 2004 και τα 
ερωτηματολόγια ελήφθησαν ένα μήνα αργότερα. Η τεχνική συλλογής δεδομένων με 
γραπτό ερωτηματολόγιο είναι μια δοκιμασμένη τεχνική σε έρευνες που ανιχνεύουν 
και αναλύουν στάσεις και συμπεριφορές ατόμων ή ομάδων. Για να διασφαλιστεί η 
απαιτούμενη ειλικρίνεια των εκπαιδευτικών σε ιδιαίτερα «ευαίσθητες» ερωτήσεις 
όπως τα φροντιστήρια εντός και εκτός σχολείου τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 19 ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη 
διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών εκ των οποίων κάποιες από αυτές 
αναφέρονταν στα ατομικά δημογραφικά τους στοιχεία και οι υπόλοιπες 
κατανέμονταν με βάση το περιεχόμενό τους σε θεματικές ενότητες όπως : 

• Μεταπτυχιακές σπουδές, επιμορφώσεις και αξιοποίηση των 
εκπαιδευτικών από την υπηρεσία τους. 

• Βαθμός ικανοποίησης από την παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση. 

• Τρόπος διδασκαλίας των μαθηματικών μέσα στην τάξη. 

• Διερεύνηση γνωστικού επιπέδου των μαθητών στην αρχή της χρονιάς 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. 

• Φροντιστήρια μαθηματικών και «ιδιαίτερα» μαθήματα. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστές. Ο εκπαιδευτικός έπρεπε να 
επιλέξει μία ή περισσότερες από τις απαντήσεις. Εάν έπρεπε να επιλέξει το «κάτι 
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άλλο» σε μία ερώτηση τότε ζητείτο να το προσδιορίσει ο ίδιος. Στο τέλος του 
ερωτηματολογίου αφέθηκε χώρος με την προτροπή να γράψουν τις παρατηρήσεις 
τους και τα σχόλιά τους σε ελεύθερο κείμενο. 

Στο τέλος της διαδικασίας της έρευνας, λάβαμε συμπληρωμένα ερωτηματολόγια  
από 94 σχολεία, σε σύνολο 98 σχολείων των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Το 
σύνολο των εκπαιδευτικών μαθηματικών στους τρεις νομούς κατά τη χρονική 
περίοδο της έρευνας ήταν 255. Ο αριθμός αυτός αποτελείται από μόνιμους και 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθώς και από μόνιμους που έχουν αποσπαστεί εκτός 
των τριών νομών ή υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες και ως εκ τούτου 
δεν λάβαμε ερωτηματολόγια από τους τελευταίους. Τελικά, ελήφθησαν 194 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 

Μετά από έλεγχο για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, την 
κωδικογράφισή τους και την εισαγωγή των δεδομένων στον υπολογιστή, η 
στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα «Πραξιτέλης», Καράκος Αλ. (2003).  

  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
α) Περιγραφικά στοιχεία 

Ο πληθυσμός της έρευνάς μας αποτελείται από 136 άνδρες (70%) και 58 γυναίκες 
(30%), απ’ τους οποίους η πλειοψηφία (95.4%) είναι μόνιμοι. Από τους μόνιμους ένα 
σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 32% περίπου προέρχεται από μαθηματικούς που 
διορίστηκαν με τη διαδικασία των εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Οι μισοί περίπου από τους 
μαθηματικούς είναι τοποθετημένοι σε Γυμνάσια και ένα σημαντικό ποσοστό, 30% 
περίπου δεν έχει παρακολουθήσει κανένα σεμινάριο ειδικότητας μέχρι σήμερα. Όσον 
αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Ph.D και Master ένα μικρό ποσοστό 
(5,5%) κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα. Από την παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 86,5% των μαθηματικών είναι λίγο έως καθόλου 
ικανοποιημένοι. Το 37% περίπου των εκπαιδευτικών μαθηματικών χρησιμοποιούν 
μια προσωπική τους μέθοδο διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Το επίπεδο των μαθητών 
που διδάσκουν χαρακτηρίζεται από τους μαθηματικούς σαν χαμηλό και μέτριο σε 
ποσοστό 32% περίπου ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (59%) το χαρακτηρίζει 
διαφορετικών επιπέδων. Στην αρχή του σχολικού έτους το 41% των μαθηματικών 
δεν θεώρησε σκόπιμο να διερευνήσει με κάποιο τεστ το γνωστικό επίπεδο των 
μαθητών τους. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) μέσα στα 
σχολεία δεν τυγχάνει ιδιαίτερης προτίμησης από τους μαθηματικούς αφού μόνο ένας 
(1) στους τρεις (3) περίπου συμμετέχει σ’ αυτό. Για τα υπάρχοντα Φροντιστήρια 
Μαθηματικών το 45% περίπου των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι βοηθούν τους 
μαθητές και 29% περίπου ότι αυτά διδάσκουν μόνον τεχνικές. Σε ότι αφορά στα 
«ιδιαίτερα» μαθήματα το 29% πιστεύει ότι αυτά είναι απαραίτητα λόγω του 
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υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, το 15% ότι αποτελούν οικονομική ενίσχυση  
και το 22% δεν συμφωνεί με την πρακτική αυτή.  

 

β) Διαγράμματα 

Διάγραμμα 1. Είδος σχολείου και φύλο 

 Στο Διάγραμμα 1., παρατηρούμε ότι 7 στις 10 γυναίκες διδάσκουν σε 
Γυμνάσια, αποφεύγοντας “δύσκολα” σχολεία όπως ΤΕΕ, εσπερινά και ΣΔΕ. 
Αντίθετα 1 στους 2 περίπου άντρες μαθηματικούς διδάσκει σε Λύκεια.  

Διάγραμμα 2. Τόπος υπηρεσίας και φύλο 

Στο Διάγραμμα 2., παρατηρούμε ότι οι γυναίκες προτιμούν σχολεία της 
Κομοτηνής και της Ξάνθης, αποφεύγοντας σχολεία που βρίσκονται στο 
Υπόλοιπο των νομών Ροδόπης και Ξάνθης, προφανώς λόγω της γνωστής 
πολυπολιτισμικής διάρθρωσης των υπολοίπων των νομών αυτών. Αυτό 
ενισχύεται και από την περίπτωση του Υπολοίπου του νομού Έβρου όπου η 
πληθυσμιακή διάρθρωση είναι διαφορετική των άλλων δύο νομών με 
αποτέλεσμα να έχει την μεγαλύτερη προτίμηση μεταξύ των γυναικών, αφού 
είναι δύσκολο να προσεγγίσουν τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης. Ο 
καθολικός ισχυρισμός των μαθηματικών, που έχουν μεταπτυχιακές σπουδές, 
ότι δεν αξιοποιούνται από την υπηρεσία τους, διαφαίνεται στο Διάγραμμα 3 
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αφού 2 στους 3 με Ph.D υπηρετούν σε Γυμνάσια και Εσπερινά (!) και 8 στους 
10 με Master σε Γυμνάσια και ΤΕΕ. 

 

Διάγραμμα 3. Μεταπτυχιακές σπουδές και είδος σχολείου 

Στο Διάγραμμα 4 παρατηρούμε ότι οι νεότεροι σε χρόνια υπηρεσίας (0-5) 
μαθηματικοί πιστεύουν ότι τα υπάρχοντα Φροντιστήρια Μαθηματικών βοηθούν τους 
μαθητές, ίσως από κεκτημένη ταχύτητα, αφού κάποια χρόνια πριν τον διορισμό τους 
εργάζονταν οι περισσότεροι σ’ αυτά. Αυτό ενισχύεται και από το ότι το ποσοστό της 
πεποίθησης αυτής φθίνει με το πέρασμα των χρόνων υπηρεσίας. Αντίθετα, με το 
πέρασμα των χρόνων υπηρεσίας, αυξάνει το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι τα 
Φροντιστήρια διδάσκουν μόνον τεχνικές.  

 

Διάγραμμα 4. Έτη υπηρεσίας και Φροντιστήρια 
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γ) Ιεραρχική Ταξινόμηση 

Γενικά, η ταξινόμηση ενός συνόλου στοιχείων είναι η δημιουργία ομάδων των 
στοιχείων αυτών, έτσι ώστε κάθε στοιχείο να ανήκει σε μία και μόνον ομάδα, 
Αθανασιάδης Η. (1995), Μπεχράκης Θ. (1999).  

Με την Ιεραρχική Ταξινόμηση,  Benrecri J-P. (1980), θα επιδιώξουμε παράλληλα 
με τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών μαθηματικών με ομοειδή χαρακτηριστικά, 
να έχουμε και μια ιεράρχηση των ομάδων αυτών. 

Η Ιεραρχική Ταξινόμηση υποδεικνύει τη διαμόρφωση έξι κλάσεων :  

Η κλάση 1 αποτελείται από εκπαιδευτικούς μαθηματικούς που διορίστηκαν με την 
διαδικασία των εξετάσεων του ΑΣΕΠ και ως εκ τούτου έχουν λίγα χρόνια υπηρεσίας 
(1 έως 5). Διαθέτουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά διπλώματα σπουδών, θεωρώντας 
ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί από την υπηρεσία τους, αφού υπηρετούν σε «ειδικές» 
πληθυσμιακές περιοχές όπως τα Υπόλοιπα των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης. Ως εκ 
τούτου βρίσκουν χαμηλό το επίπεδο των μαθητών των τάξεων που διδάσκουν, ενώ 
για τα υπάρχοντα Φροντιστήρια Μαθηματικών έχουν άποψη που την εκφράζουν με 
σχόλιά τους σε ελεύθερο κείμενο.  

Η κλάση 2 περιλαμβάνει τους αισιόδοξους μαθηματικούς για θέματα αφορούντα 
την ελληνική μαθηματική εκπαίδευση, αφού όχι μόνον είναι πολύ ικανοποιημένοι 
από την παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση αλλά και βρίσκουν το επίπεδο των 
μαθητών των τάξεων που διδάσκουν από καλό έως πολύ καλό. Έχουν από 13 και άνω 
χρόνια υπηρεσία, υπηρετώντας μέσα στην Αλεξανδρούπολη και σε σχολεία ΣΔΕ.  
Όσον αφορά την επιμόρφωση, έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από πέντε 
σεμινάρια της ειδικότητάς τους. Δεν απαντούν στα «καυτά» θέματα της εκπαίδευσης 
όπως Φροντιστήρια και «ιδιαίτερα» μαθήματα και βεβαίως δεν ασχολούνται με την 
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.  

Η κλάση 3 είναι μια μικρή ομάδα μαθηματικών που κάνουν Πρόσθετη Διδακτική 
Στήριξη, είτε γιατί πιστεύουν στο θεσμό είτε για οικονομικούς λόγους.  

Η κλάση 4 αποτελείται από γυναίκες μαθηματικούς διορισμένες από επετηρίδα 
που υπηρετούν σε δικής τους επιλογής Γυμνάσια της Κομοτηνής και της Ξάνθης. 
Έχουν παρακολουθήσει από 2 έως 4 σεμινάρια της ειδικότητάς τους και βρίσκουν το 
επίπεδο των μαθητών των τάξεων που διδάσκουν μέτριο, χωρίς όμως να έχουν 
διερευνήσει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών τους στην αρχή της χρονιάς. Θεωρούν 
ότι τα Φροντιστήρια είναι απαραίτητα λόγω του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 
συστήματος, αλλά φρονούν ότι αυτά διδάσκουν μόνον τεχνικές. Δεν συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και δεν είναι καθόλου 
ικανοποιημένες από την παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση, έχοντας άποψη γι’ 
αυτό, θεωρώντας κύριες αιτίες τα σχολικά μαθηματικά βιβλία και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα. 
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Στην κλάση 5 συναντάμε μόνιμους εκπαιδευτικούς με 6 έως 12 χρόνια υπηρεσίας 
καθώς και αναπληρωτές που υπηρετούν σε ΤΕΕ και Εσπερινά, σχολεία τα οποία ήταν 
επιλογή του ΠΥΣΔΕ και όχι δική τους. Έχουν παρακολουθήσει ένα μόνον σεμινάριο 
της ειδικότητάς τους και το μοντέλο διδασκαλίας τους στην τάξη είναι τόσο το 
μαθητοκεντρικό όσο και το δασκαλοκεντρικό. Είναι λίγο ικανοποιημένοι από την 
παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση πιστεύοντας ότι κύρια αιτία είναι η αδιαφορία 
των μαθητών. Θεωρούν ότι τα Φροντιστήρια βοηθούν τους μαθητές, αλλά δεν έχουν 
γνώμη για τα «ιδιαίτερα» μαθήματα. 

Η κλάση 6 αποτελείται από άνδρες μόνιμους που υπηρετούν σε Λύκεια στο 
Υπόλοιπο του Νομού Έβρου, δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα σεμινάριο μέχρι 
σήμερα και βέβαια δεν έχουν μεταπτυχιακές σπουδές. Έχουν διερευνήσει το 
γνωστικό επίπεδο των μαθητών τους στην αρχή της χρονιάς, ακολουθούν μια 
προσωπική μέθοδο διδασκαλίας μέσα στην τάξη και βρίσκουν ότι έχουν μαθητές 
διαφορετικών επιπέδων. Θεωρούν ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την 
παρεχόμενη μαθηματική εκπαίδευση, αλλά θεωρούν ότι αιτία δεν είναι ούτε το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, ούτε τα βιβλία, ούτε η αδιαφορία των μαθητών, αλλά και δεν 
προσδιορίζουν την αιτία. Πιστεύουν ότι τα Φροντιστήρια δεν έχουν λόγο ύπαρξης, 
ότι τα «ιδιαίτερα» μαθήματα αποτελούν οικονομική ενίσχυση, αλλά  δεν συμφωνούν 
μ’ αυτά. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς 
μαθηματικούς ένα σημαντικό ποσοστό προέρχεται από τους διορισθέντες με τη 
διαδικασία των εξετάσεων του ΑΣΕΠ, που κατά κανόνα φέρνει νέους ανθρώπους 
στην εκπαίδευση με νέες αντιλήψεις, νοοτροπία και όρεξη για δουλειά. 

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πλειοψηφία τους επιβεβαιώνουν 
την αντίληψη του Ελληνικού Δημοσίου να μην αξιοποιεί τα στελέχη του με αυξημένα 
προσόντα. Ειδικότερα στην Εκπαίδευση, τα μετρήσιμα στοιχεία για μια οργανική 
θέση της αρεσκείας του εκπαιδευτικού, είναι κυρίως η προϋπηρεσία σε σχέση με τον 
τόπο του σχολείου και η οικογενειακή τους κατάσταση. 

Οι περισσότεροι μαθηματικοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη 
μαθηματική εκπαίδευση αναδεικνύοντας σαν κύριες αιτίες : τα βιβλία των 
μαθηματικών, την αδιαφορία των μαθητών και ειδικά το Αναλυτικό Πρόγραμμα που 
αφορά στα Μαθηματικά. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθηματικοί παρεκκλίνοντας από τα δύο 
κοινώς αποδεκτά μοντέλα διδασκαλίας, το δασκαλοκεντρικό και το μαθητοκεντρικό, 
χρησιμοποιούν σε ποσοστό 40% περίπου μια «προσωπική μέθοδο» διδασκαλίας. Ως 
εκ τούτου υπάρχει έκδηλη  ανησυχία για το πώς διδάσκουν οι μαθηματικοί, αφού τα 
τελευταία 25 χρόνια, κανείς δεν ελέγχει κανέναν στην Εκπαίδευση με τους Σχολικούς 
Συμβούλους σε μόνιμο παροπλισμό. 
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Όσον αφορά στους μαθητές της ίδιας τάξης, οι μαθηματικοί θεωρούν ότι το 
επίπεδό τους είναι διαφορετικό. Από τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των 
εκπαιδευτικών για το συγκεκριμένο θέμα προκύπτει ότι θα προτιμούσαν τάξεις με 
μεγαλύτερη ομοιογένεια όσον αφορά στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών, 
θεωρώντας ότι αυτό θα διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία. Υποδεικνύουν 
μάλιστα το μοντέλο των τάξεων των ξένων γλωσσών με τα διαφορετικά επίπεδα. 

Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη δεν είναι προτιμητέα και σαν λόγοι αναφέρονται 
οι χαμηλές αμοιβές του προγράμματος, όπως προκύπτει από τα σχόλιά τους σε 
ελεύθερο κείμενο. 

Για τα «ιδιαίτερα» μαθήματα, από την έρευνα προκύπτει ότι 1 στους 3 περίπου 
πιστεύει ότι είναι απαραίτητα λόγω του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά 
θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον να μπορούσαν να αποτυπωθούν στην εργασία αυτή 
όλα τα σχόλια σε ελεύθερο κείμενο των μαθηματικών γι’ αυτά.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι το κράτος σιωπηρά συναινεί για τα «ιδιαίτερα» 
μαθήματα για να αντισταθμίσει τις «τύψεις» του για τους (πραγματικά) χαμηλούς 
μισθούς που δίνει στους εκπαιδευτικούς ! 

ABSTRACT 
The aim of this paper is to study the profile of the teachers who are serving the science of 

Mathematics in Secondary Education by sending a questionnaire to all schools of the 3 
prefectures of Thrace. This questionnaire contains 19 questions which examine the different 
aspects of the teachers. The questions of the questionnaire were of the closed type, where the 
teachers should select one or more from the given answers. By selecting the answer 
“something else” , they had to specify it themselves. At the end of this census procedure, we 
received filled questionnaires from 94 out of 98 schools of the 3 prefectures of Thrace. The 
total number of the filled questionnaires was 194 out of 255.   

After checking and codificating  the answers of each questionnaire, the statistical 
elaboration was made by the help of the program “Praxitelis”. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Προτείνεται ο "Γκαουσιανός" συντελεστής συσχέτισης ως μέτρο συσχέτισης μη-Γκαουσιανών 
τυχαίων μεταβλητών. Ο συντελεστής υπολογίζεται από την τμηματικά γραμμική προσέγγιση 
του μετασχηματισμού των περιθώριων κατανομών σε Γκαουσιανή κατανομή με χρήση των 
ροπών της διμεταβλητής αποκομμένης Γκαουσιανής κατανομής. Η προσέγγιση αυτή δίνει 
καλύτερη εκτίμηση του Γκαουσιανού συντελεστή συσχέτισης από την προσέγγιση με 
πολυώνυμο. Monte Carlo προσομοιώσεις σε μονότονους μετασχηματισμούς της Γκαουσιανής 
διμεταβλητής κατανομής έδειξαν ότι η μεροληψία της εκτίμησης με τα τμηματικά πολυώνυμα 
μειώνεται σε σχέση με την πολυωνυμική προσέγγιση, ενώ η διασπορά της είναι αρκετά 
μεγαλύτερη από αυτήν του συντελεστή συσχέτισης Pearson (για τις Γκαουσιανές τυχαίες 
μεταβλητές). Για μη-μονότονους μετασχηματισμούς η σύγκλιση της εκτίμησης για μεγάλα 
δείγματα επιτρέπει τον προσδιορισμό του "Γκαουσιανού" συντελεστή συσχέτισης ως ένα νέο 
μέτρο συσχέτισης για οποιαδήποτε συνεχή διμεταβλητή μη-Γκαουσιανή κατανομή. Οι 
προσομοιώσεις για τον έλεγχο σημαντικότητας του συντελεστή συσχέτισης έδειξαν ότι η 
ισχύς του ελέγχου με το προτεινόμενο μέτρο συσχέτισης αυξάνεται συγκριτικά με άλλα 
γνωστά μέτρα συσχέτισης (π.χ. Spearman, Kendall), ιδιαίτερα για μη-μονότονους 
μετασχηματισμούς της Γκαουσιανής κατανομής. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η γραμμική συσχέτιση δύο τυχαίων μεταβλητών (τ.μ.) X1 και X2 μετριέται 

συνήθως με το συντελεστή συσχέτισης Pearson 1 2( , )X Xρ , αλλά όταν οι τ.μ. δεν 
ακολουθούν διμεταβλητή Γκαουσιανή κατανομή το 1 2( , )X Xρ  δεν αποτελεί πάντα 
χρήσιμο μέτρο συσχέτισης. Για παράδειγμα, για λογαριθμικές Γκαουσιανές τ.μ. το 

1 2( , )X Xρ  μπορεί να περιορίζεται σε τιμές κοντά στο 0 [Hutchinson & Lai (1990, 
Sec. 4.14.5)]. Μέτρα συσχέτισης που βασίζονται στην τάξη των τιμών των X1 και X2, 
όπως ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman 1 2( , )s X Xρ  και του Kendall 
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1 2( , )X Xτ , δεν προϋποθέτουν διμεταβλητή Γκαουσιανή κατανομή αλλά 
υπολείπονται σε ακρίβεια από το 1 2( , )X Xρ  όταν η διμεταβλητή κατανομή είναι 
Γκαουσιανή [Hollander & Wolfe (1999, Chp. 8)]. 

Για μη Γκαουσιανές τ.μ. X1 και X2, η συσχέτιση μπορεί να μετρηθεί από το 
συντελεστή συσχέτισης των αντίστοιχων Γκαουσιανών τ.μ. W1 και W2. Για το 
μετασχηματισμό των περιθώριων κατανομών 

1 1( )XF x  και 
2 2( )XF x  σε Γκαουσιανές, 

συνήθως χρησιμοποιείται ο μετασχηματισμός δύναμης Box-Cox [Box & Cox 
(1964)]. Ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να επεκταθεί σε μετασχηματισμό της 
κοινής κατανομής σε Γκαουσιανή υπολογίζοντας ταυτόχρονα το συντελεστή 
συσχέτισης της διμεταβλητής Γκαουσιανής κατανομής, που τον συμβολίζουμε εδώ 

BC 1 2( , )W Wρ  [Hernandez & Johnson (1980), Zou & Hall (2002)]. Ο 
μετασχηματισμός Box Cox έχει περιορισμένη δυνατότητα προσαρμογής σε γενικές 
μορφές των 

1 1( )XF x  και 
2 2( )XF x . 

Γενικά ο μετασχηματισμός μιας τ.μ. X σε τυπική Γκαουσιανή W και αντίστροφα 
επιτυγχάνεται μέσω των μονότονων μετασχηματισμών g  και 1g −  
                ( ) ( )1 1 1( ) ( ) , ( ) ( )X Xw g x F x x g w F w− − −= = Φ = = Φ  (1) 

όπου Φ είναι η αθροιστική συνάρτηση της τυπικής Γκαουσιανής κατανομής. Για W1 
και W2 που προκύπτουν από τα X1 και X2 μέσω της (1) ορίζεται ο συντελεστής 
συσχέτισης των κανονικών τιμών (normal scores) NS 1 2( , )W Wρ  [Klaassen & 

Wellner (1997)]. 

Αν η g  (ή 1g − ) είναι γνωστή υπολογίζεται ο (μονότονος επίσης) 
μετασχηματισμός ψ  (ή 1ψ − ) αντίστοιχα για τους συντελεστές συσχέτισης 
 ( ) ( )1

1 2 1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) , ( , ) ( , )U U X X X X U Uρ ψ ρ ρ ψ ρ−= =  (2) 

όπου ( )1 2( , ) ~ 0,1, UU U ρΝ , δηλαδή οι τ.μ. U1 και U2 ακολουθούν την τυπική 

διμεταβλητή Γκαουσιανή κατανομή με συντελεστή συσχέτισης 1 2( , )U U Uρ ρ= . 
Σημειώνεται ότι ενώ το 1 2( , )U Uρ  αναφέρεται σε κοινή Γκαουσιανή κατανομή, το 

NS 1 2( , )W Wρ  αναφέρεται σε περιθώριες Γκαουσιανές κατανομές (το ίδιο ισχύει για 
το BC 1 2( , )W Wρ  αφού ο Box-Cox μετασχηματισμός δεν πετυχαίνει πάντα να 

προσεγγίζει τη διμεταβλητή Γκαουσιανή κατανομή,  δες [Zou & Hall (2002)]) .   

Ο υπολογισμός της 1ψ −  ή ψ  για την εύρεση του Γκαουσιανού συντελεστή 
συσχέτισης Uρ  προϋποθέτει αναλυτική μορφή της 1g −  ή g , αντίστοιχα.  
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Στην εργασία [Kugiumtzis (2002)] η πολυωνυμική προσέγγιση της g  οδήγησε σε 
πολυωνυμική μορφή της ψ  από την οποία δίνεται η λύση pol 1 2( , )U Uρ  για τον 
Γκαουσιανό συντελεστή συσχέτισης. Η ακρίβεια της πολυωνυμικής προσέγγισης 
είναι περιορισμένη και η εκτίμηση είτε μπορεί να οδηγήσει σε μη-μονότονη μορφή 
και πρόβλημα εύρεσης μοναδικής λύσης ή σε χρονοβόρο αλγόριθμο με την 
προσθήκη του περιορισμού για μονότονο πολυώνυμο.  

Στην εργασία αυτή προτείνουμε πιο ακριβή προσέγγιση της g  με τμηματικά 
γραμμικά πολυώνυμα και δείχνουμε τη χρησιμότητα του Γκαουσιανού συντελεστή 
συσχέτισης που προκύπτει από αυτήν την προσέγγιση. 

 
2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 

Για 
1 21 2 , 1 2( , ) ~ ( , )X XX X F x x  και ( )1 2( , ) ~ 0,1, UU U ρΝ  θεωρούμε την 

προσέγγιση της g  στην (1) με τμηματικά γραμμικά πολυώνυμα  

10 11 1 0 1 1

20 21 1 1 1 2
1 1 1

0 1 1 1 1

( )

k k k k

a a U U
a a U U

X g U

a a U U

α α
α α

α α +

+ − ∞ = < <⎧
⎪ + ≤ <⎪= ⎨
⎪
⎪ + ≤ < = ∞⎩

 

10 11 2 0 2 1

20 21 2 1 2 2
2 2 2

0 1 2 2 1

( )

l l l l

b b U U
b b U U

X g U

b b U U

β β
β β

β β +

+ − ∞ = < <⎧
⎪ + ≤ <⎪= ⎨
⎪
⎪ + ≤ < = ∞⎩

 

όπου 1( , , )kα α…  και 1( , , )lβ β…  τα σημεία αποκοπής. Σε κάθε περιοχή 

1 1[ , ] [ , ]ij i i j jA α α β β+ += × , 0,1, ,i k= … , 0,1, ,j l= … , οι τ.μ. U1 και U2 

ακολουθούν τη διμεταβλητή αποκομμένη Γκαουσιανή κατανομή (truncated 
Gaussian). Οι κοινές και περιθώριες ροπές της κατανομής αυτής έχουν διερευνηθεί 
στη βιβλιογραφία [Rosenbaum (1961), Regier & Hamdan (1971), Johnson & Kotz 
(1990)]. Γενικές εκφράσεις για την κοινή ροπή πρώτου βαθμού 11 1 2[ ]U Uμ′ = Ε  και 
τις περιθώριες ροπές πρώτου βαθμού 10 1[ ]Uμ′ = Ε , 01 2[ ]Uμ′ = Ε  και δεύτερου 

βαθμού 2
20 1[ ]Uμ′ = Ε , 2

02 2[ ]Uμ′ = Ε  για κάθε δυνατή περιοχή Aij δίνονται στην 

εργασία [Muthèn, 1990] (όπου υπάρχουν αρκετά λάθη που εντοπίσαμε 
αποδεικνύοντας από την αρχή τους τύπους και χρησιμοποιήσαμε τους 
διορθωμένους). Χρησιμοποιώντας τα τμηματικά πολυώνυμα και τις ροπές της 
αποκομμένης κατανομής όταν 1 2( , ) ijU U A∈ , υπολογίζονται οι ροπές των X1 και X2 

στην αντίστοιχη περιοχή ( ) ( )1 1 2 1[ , ] [ , ]i i j jg gα α β β+ +×  
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( )0 1 0 1 10i i iX a a μ′Ε = +              ( )0 2 0 1 01j j jX b b μ′Ε = +     

( )2 2 2
0 1 0 0 1 10 1 202i i i i iX a a a aμ μ′ ′Ε = + +            ( )2 2 2

0 2 0 0 1 01 1 022j j j j jX b b b bμ μ′ ′Ε = + +  

( )1 2 0 0 1 0 10 0 1 01 1 1 11ij i j i j i j i jX X a b a b a b a bμ μ μ′ ′ ′Ε = + + + , 

όπου ο δείκτης στη μέση τιμή προσδιορίζει το πεδίο τιμών των X1 και X2. 
Αθροίζοντας τις ροπές για όλες τις περιοχές Aij μπορούμε να υπολογίσουμε το 

1 2( , )X Xρ  ως συνάρτηση του 1 2( , )U Uρ  και ορίζεται έτσι η μορφή της ψ  

 
( ) ( )

1 2 0 1 0 2
1 2 222 21 1

0 1 0 1 0 2 0 2

( , ) ( ) ( )
( , )

( ) ( ) ( ) ( )

k l
ij i j

ij
i j

i i j j

X X X X
X X P

X X X X
ρ

= =

Ε −Ε Ε
=

Ε − Ε Ε − Ε
∑∑  (3) 

όπου 
1 1

1 2 1 2( , , )i j

i j
ij UP u u du du

α β

α β
φ ρ+ += ∫ ∫  και φ  η τυπική Γκαουσιανή κοινή 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Η μορφή της προσέγγισης της ψ  στην (3) 

είναι πολύπλοκη και δε μπορεί να βρεθεί αναλυτική έκφραση της αντιστρόφου που 
θα δώσει τη λύση για το Γκαουσιανό συντελεστή συσχέτισης  pie 1 2( , )U Uρ .  

Η εκτίμηση pie 1 2( , )r u u  του pie 1 2( , )U Uρ  γίνεται με επαναληπτική επίλυση της 

(3), αρχίζοντας με αρχική τιμή 0
pie 1 2 1 2( , ) ( , )r u u r x x=  την  εκτίμηση του Pearson 

συντελεστή συσχέτισης από το δείγμα 1 2( , )x x . Σε κάθε βήμα m,  υπολογίζεται η 

λύση 1 2( , )mr x x  από την (3) για pie 1 2( , )mr u u , και για το επόμενο βήμα θέτουμε 
1

pie 1 2 pie 1 2( , ) ( , )m m mr u u r u u d+ = + , όπου 1 2 1 2( , ) ( , )m md r x x r x x= − . Η επαναληπτική 

διαδικασία τερματίζει όταν για κάποιο m, md ε<  για μικρό ε, και η εκτίμηση είναι 

pie 1 2( , )mr u u . Η διαδικασία αυτή είναι εμπειρική και ίσως όχι η βέλτιστη, αλλά οι 
προσομοιώσεις έδειξαν ότι συγκλίνει πάντα και ικανοποιητικά γρήγορα. 

 
3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ  

Εξετάζουμε τη μεροληψία και την αποτελεσματικότητα των δύο εκτιμητών του 
Γκαουσιανού συντελεστή συσχέτισης 1 2( , )U Uρ , με τα τμηματικά γραμμικά 
πολυώνυμα, pie 1 2( , )r u u , και με το μη-γραμμικό πολυώνυμο, pol 1 2( , )r u u . Για τη 
δεύτερη εκτίμηση προτιμήθηκε επίσης η επαναληπτική διαδικασία γιατί η εκτίμηση 
στην εργασία [Kugiumtzis (2002)] δεν έδινε πάντα λύσεις για μικρά δείγματα. Επειδή 
δεν υπάρχει αναλυτική έκφραση των δύο εκτιμητών καταφύγαμε σε Monte Carlo 
προσομοιώσεις. 
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Θεωρήσαμε δύο μονότονους μετασχηματισμούς της τυπικής διμεταβλητής 
Γκαουσιανής κατανομής 1 2( , ) (0,1, )SS S ρΝ∼ , τη συνάρτηση τρίτης δύναμης 

3
i iX S=  και την εκθετική συνάρτηση iS

iX e= , i=1,2, καθώς επίσης και το μη-

μονότονο μετασχηματισμό 2
i iX S= . Για τους τρεις μετασχηματισμούς, για τιμές 

0.99, 0.90, 0.80, ,0.80,0.90,0.99Sρ = − − − … , και δείγματα μεγέθους n, όπου 

2log 5, ,11n = … , κάναμε 1000 Monte Carlo πραγματοποιήσεις και υπολογίσαμε τον 
συντελεστή συσχέτισης Pearson 1 2( , )r s s  στα δείγματα 1 2( , )s s  και τους 
Γκαουσιανούς συντελεστές συσχέτισης pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u  στα δείγματα 

1 2( , )x x . Για τα σημεία αποκοπής, το πρώτο και το τελευταίο ορίζονται ώστε τα 
αντίστοιχα διαστήματα (δηλαδή της μορφής 1( , ]a−∞  και [ , )ka +∞ ) να περιέχουν 
λίγες παρατηρήσεις, περιορίζοντας έτσι το μέγεθος των ουρών της κατανομής για 
μεγάλο n. Επιλέξαμε τα ακραία διαστήματα να περιέχουν 5 παρατηρήσεις γιατί έτσι 
πετύχαμε καλύτερη γραμμική προσέγγιση στα άκρα. Τα ενδιάμεσα διαστήματα 
ορίστηκαν να έχουν το ίδιο μήκος. 

Για τους δύο μονότονους μετασχηματισμούς η μέση τιμή των εκτιμητών 
pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u  θα πρέπει να είναι το Sρ  για να είναι οι εκτιμητές 
αμερόληπτοι. Οι Monte Carlo προσομοιώσεις για τον κυβικό μετασχηματισμό σε 
δείγματα 128 παρατηρήσεων δείχνουν στο Σχήμα 1α ότι το pie 1 2( , )r u u  προσεγγίζει 

καλύτερα το Sρ  και ανεξάρτητα από το πλήθος των σημείων αποκοπής k (ίδιο για U1 
και U2), ενώ η προσέγγιση με το pol 1 2( , )r u u  είναι καλή μόνο όταν ο βαθμός του 
πολυώνυμου προσέγγισης της g είναι m=3 (όσος και ο βαθμός του πολυωνυμικού 
μετασχηματισμού, σ’ αυτήν την περίπτωση μάλιστα η εκτίμηση του pol 1 2( , )r u u  είναι 

καλύτερη). Η τυπική απόκλιση (SD) των pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u  είναι περίπου 

διπλάσια από αυτήν του 1 2( , )r s s , όπως φαίνεται στο Σχήμα 1β. Σημειώνεται ότι για 
τιμές του συντελεστή συσχέτισης κοντά στο 1 και -1 το SD είναι σημαντικά 
μεγαλύτερο και δείχνει την έλλειψη γρήγορης σύγκλισης της επαναληπτικής 
διαδικασίας στην εκτίμηση των pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u .  
Σχήμα 1 Αποτελέσματα Monte Carlo προσομοίωσης για το μετασχηματισμό 3

i iX S= . 
(α) Διαφορά της μέσης τιμής (από 1000 πραγματοποιήσεις) του Γκαουσιανού 
συντελεστή συσχέτισης 1 2( , )U Uρ  από το πραγματικό συντελεστή συσχέτισης Sρ  για 
διάφορες τιμές του Sρ , όπου η εκτίμηση του 1 2( , )U Uρ  με pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u  
δίνεται στο ένθετο για σημεία αποκοπής 5 και 10, και για βαθμό πολυωνύμου 3 και 5, 
αντίστοιχα. (β) Η τυπική απόκλιση (SD) των εκτιμητών pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u  μαζί 
με την SD της εκτίμησης 1 2( , )r s s  του Sρ  από τις 1000 πραγματοποιήσεις, όπως δίνεται 
στο ένθετο. 
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Τα αποτελέσματα για τον εκθετικό μετασχηματισμό είναι παρόμοια. Η μεροληψία 

της εκτίμησης του Sρ  με το pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u  είναι μικρή αλλά δε φαίνεται 
να εξαλείφεται, τουλάχιστον για τα μεγέθη δείγματος που χρησιμοποιήσαμε, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2α και Σχήμα 2β για τον εκθετικό μετασχηματισμό και για δύο 
τιμές, 0.4Sρ = −  και 0.6Sρ = , αντίστοιχα. 

Για μη-μονότονο μετασχηματισμό το 1 2( , )U Uρ  δεν ταυτίζεται με το Sρ . 
Οι Monte Carlo προσομοιώσεις για 2

i iX S=  δείχνουν ότι οι εκτιμητές 

pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u  συγκλίνουν σε κάποιο 1 2( , )U Uρ  για μεγάλο n. 
Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 2γ και Σχήμα 2δ για 0.4Sρ = −  και 0.6Sρ = , 
αντίστοιχα, όπου και πάλι η πολυωνυμική προσέγγιση μεγάλου βαθμού 
παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις για μικρά δείγματα. Τα αποτελέσματα αυτά 
δείχνουν την αποτελεσματικότητα της εκτίμησης Γκαουσιανού συντελεστή 
συσχέτισης ακόμα και όταν οι τ.μ. X1 και X2 δε μπορούν να θεωρηθούν ως μονότονοι 
μετασχηματισμοί Γκαουσιανών τ.μ., όπως συμβαίνει σε  πραγματικά προβλήματα.  
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Σχήμα 2 Εκτιμητές pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u  για το μετασχηματισμό iS

iX e=  ως 

συνάρτηση του μεγέθους δείγματος για σημεία αποκοπής 5 και 10, και για βαθμό 
πολυωνύμου 3 και 5, αντίστοιχα, όπως δίνεται στο ένθετο. Στο (α) είναι 0.4Sρ = −  και 
στο (β) είναι 0.6Sρ = , όπως δείχνουν οι οριζόντιες συνεχόμενες τελείες. Στο (γ) και 
(δ) είναι όπως στα (α) και (β) αλλά για το μετασχηματισμό 2

i iX S= . 

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο σχεδιασμό Monte Carlo προσομοιώσεων 
αξιολογήσαμε την απόδοση  του ελέγχου  σημαντικότητας του συντελεστή 

συσχέτισης ( 0H : 0ρ = ). Η στατιστική ελέγχου είναι 
2

2
1

r n
r
−

−
 και ακολουθεί 

κατανομή Student κάτω από την Η0, όπου r  είναι οι Γκαουσιανοί συντελεστές 
συσχέτισης pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u , ο Pearson συντελεστής συσχέτισης 

1 2( , )r x x , καθώς και οι συντελεστές συσχέτισης Box-Cox BC 1 2( , )r w w , κανονικών 
τιμών NS 1 2( , )r w w  και Spearman s 1 2( , )r x x  [Κολυβά-Μαχαίρα και Μπόρα-Σέντα 
(1998, σελ 319), Hollander & Wolfe (1999, Chp. 8)]. Έγινε επίσης έλεγχος με το 

1 2( , )x xτ  του Kendall, όπου η στατιστική ελέγχου είναι η κανονικοποιημένη 

1 2( , )x xτ  και ακολουθεί τυπική Γκαουσιανή κατανομή κάτω από την Η0 [Hollander 
& Wolfe (1999, Chp. 8)]. 

Εξετάσαμε το μέγεθος και την ισχύ του ελέγχου για κάθε στατιστική και βρήκαμε 
ότι γενικά το pie 1 2( , )r u u  έχει καλύτερη απόδοση από το pol 1 2( , )r u u , αλλά και τα δύο 
δίνουν μεγαλύτερο μέγεθος έλεγχου από τις άλλες στατιστικές. Για παράδειγμα, για 
στάθμη σημαντικότητας 0.01α =  το ποσοστό απόρριψης της Η0 σε 1000 Monte 
Carlo πραγματοποιήσεις είναι αρκετά μεγαλύτερο του 1% και κοντά στο 10%. Αυτό 
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οφείλεται στη μεγάλη διασπορά των pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u , που έχει σαν 
αποτέλεσμα οι αντίστοιχες στατιστικές να μην ακολουθούν κατανομή Student, όπως 
θα περιμέναμε για στατιστικές του συντελεστή συσχέτισης. Η ισχύς του ελέγχου για 
μικρά δείγματα είναι υψηλότερη με τα pol 1 2( , )r u u  και pie 1 2( , )r u u  από ότι με τα άλλα 
μέτρα, συγκλίνοντας για μεγάλα δείγματα. Για τον κυβικό μετασχηματισμό τα 

1 2( , )r x x  και BC 1 2( , )r w w  έχουν σημαντικά μικρότερη ισχύ ελέγχου, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 3α. Για τον τετραγωνικό μετασχηματισμό, τα pie 1 2( , )r u u  και pol 1 2( , )r u u  
δίνουν πολύ υψηλότερα ποσοστά απόρριψης από τα άλλα μέτρα συσχέτισης (δες 
Σχήμα 3β).  
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Σχήμα 3 Ποσοστά απόρριψης του ελέγχου σημαντικότητας του συντελεστή συσχέτισης 
(α=0.01) όταν 0.2Sρ =  για διαφορετικά μεγέθη δείγματος και στατιστικές όπως 
δίνονται στο ένθετο. Ο μετασχηματισμός είναι στο (α) 3

i iX S=  και στο (β) 3
i iX S= . 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τη χρησιμότητα της προτεινόμενης εκτίμησης 
του Γκαουσιανού συντελεστή συσχέτισης, ιδιαίτερα όταν οι τ.μ. δε φαίνεται να 
προκύπτουν από μονότονο μετασχηματισμό Γκαουσιανής κατανομής. 

 
SUMMARY 

The Gaussian correlation coefficient is introduced for measuring the correlation of non-
Gaussian random variables. It is derived using a piecewise linear approximation of the 
transformation of the marginal distribution of the random variables to Gaussian and the 
moments of the truncated Gaussian distribution. It is shown that this approach gives better 
estimation than the polynomial approximation. However, though the bias of the estimate is 
decreased, the variance is still larger than the variance of the Pearson correlation coefficient on 
the Gaussian variables. These results are evaluated by means of Monte Carlo simulations on 
monotonic and non-monotonic transformations of the Gaussian bivariate distribution. 
Simulations on the correlation significance test showed that the power of the test using the 
proposed measure of correlation is increased, especially for non-monotonic transforms, 
compared to many known correlation measures.    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εξετάζονται οι βέλτιστοι cross-over σχεδιασμοί, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της 
διασποράς της εκτιμήτριας άμεσης επίδρασης, σε πειράματα με 2 αγωγές και 4 περιόδους. 
Δίνονται οι σχεδιασμοί αυτοί όταν το πλήθος n των πειραματικών μονάδων είναι  0, 1, 2, 3 
mod 4, δίνεται επίσης η τιμή  της ελάχιστης διασποράς. 
 

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρόλο που οι cross over πειραματικοί σχεδιασμοί χρησιμοποιούνται σήμερα 

κατά κανόνα σε κλινικές δοκιμές, οι πρώτες χρήσεις αυτών των σχεδιασμών ήταν 
στην γεωργία. Πράγματι αυτό, που θα μπορούσε να ονομαστεί το πρώτο cross over 
πείραμα, άρχισε με τους Lawes and Gilbert (1864) και αρκετά διαφοροποιημένο 
υπάρχει ακόμα και σήμερα. 

Όμως το αρχικό ενδιαφέρον για τη χορήγηση διαφορετικών αγωγών στην ίδια 
πειραματική μονάδα δεν περιορίστηκε σε πειράματα για τη γεωργία. Ο Simpson 
(1938) περιέγραψε έναν αριθμό cross-over σχεδιασμών, με τους οποίους συνέκριναν 
διαφορετικές δίαιτες για παιδιά 

Σ’ ένα πείραμα συνέκρινε τέσσερις διαφορετικές δίαιτες χρησιμοποιώντας 24 
παιδιά.  

Ο Yates (1938) μελέτησε λεπτομερέστερα έναν από τους σχεδιασμούς που 
πρότεινε ο Simpson (1938), για τρεις αγωγές που χορηγούνταν  σε τρεις περιόδους.  
     Οι Cochran et al (1941) περιέγραψαν ένα πείραμα σε αγελάδες Holstein, το οποίο 
συνέκρινε τρεις αγωγές οι οποίες εφαρμόζονταν σε διάρκεια τριών περιόδων, 
χρησιμοποιώντας 2 Λατινικά  τετράγωνα.  

                                                 
* Η εργασία αυτή υποστηρίχτηκε από το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι αρ.56.90.7186 του 
ΥΠΕΠΘ. 
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Ο E. G. Williams (1949, 1950) κατασκεύασε ισορροπημένους (balanched)  
σχεδιασμούς που να χρησιμοποιούν τον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων. Οι Hedayat 
and Afsarinejad (1975, 1978), Hadayat and Zhao (1990), μελέτησαν βέλτιστους 
σχεδιασμούς σε πειράματα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. 

Oι Quenouille (1953),  Paterson and Lucas (1959, 1962),  Mathews (1987), Gill 
and Shukla (1987), Jones and Kenward (2001) και πολλοί άλλοι έχουν συμβάλει 
σημαντικά στο θέμα αυτό.  

Στο πρόβλημα των βέλτιστων σχεδιασμών με 2 αγωγές και κ =2,3,... περιόδους 
έχουν δοθεί λύσεις σε πολύ λίγες περιπτώσεις.   

Στην εργασία αυτή βρίσκουμε βέλτιστους σχεδιασμούς για την εκτίμηση των 
άμεσων ή κύριων επιδράσεων, στην περίπτωση που έχουμε 2 αγωγές Α, Β και 4 
περιόδους. Κριτήριο βελτιστοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση της διασποράς.  

Για την περίπτωση των δύο αγωγών και 2 ή 3 περιόδων δες Κουνιάς & Χαλικιάς 
(2003, 2004). 
 

2) ΔΥΟ ΑΓΩΓΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
Υπάρχουν οι παρακάτω 16 ακολουθίες με 2 αγωγές και 4 περιόδους,  

1514131211109876543210 uuuuuuuuuuuuuuuu
BBBBBBBBAAAAAAAA
BBBBAAAABBBBAAAA
BBAABBAABBAABBAA
BABABABABABABABA

 

Με ,150,1,i,ui …=  συμβολίζουμε το πλήθος των πειραματικών μονάδων (π.μ) 

που χρησιμοποιούμε σε κάθε ακολουθία, nuuu =+++ 1510  
Εδώ στην αρίθμηση της ακολουθίας χρησιμοποιούμε το δυαδικό σύστημα 

αρίθμησης,  όπου Α είναι το 0 και Β είναι το 1. 
Οι ακολουθίες που προκύπτουν με την εναλλαγή των Α και Β λέγονται συζυγείς. 

Παρατηρούμε ότι οι συζυγείς ακολουθίες έχουν την αρίθμηση i και 15-i, i=0,1,. . .,7 
 

3) ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

                                    ijkijijijijk ey +++++= − γδπτμ 11
           (1) 

περιορισμοί:  0=Βτ ,  04 =π ,  016 =γ . 
Το i αναφέρεται στην i-στή ακολουθία, 
To j αναφέρεται στην j-στή περίοδο,  
Το k αναφέρεται στην k -στή επανάληψη της ακολουθίας (k -στή π.μ.). 

ΒΑ ττ , : άμεσες ή κύριες επιδράσεις των αγωγών Α, Β. 
4321 ,,, ππππ : επιδράσεις των 4 περιόδων 

ΒΑ δδ ,  : μεταφερόμενες επιδράσεις των αγωγών Α, Β. 
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1621 ,,, γγγ …  :επιδράσεις των 16 ακολουθιών. 

Τα σφάλματα ijke  θεωρούνται ανεξάρτητα με σταθερή διασπορά 2σ . 

Εδώ γράφουμε Aτ  αλλά ουσιαστικά εκτιμάμε τη διαφορά των άμεσων επιδράσεων, 
δηλ. την )( ΒΑ−ττ . 
Δεν μας ενδιαφέρουν όλες οι παράμετροι, στην παρούσα εργασία μας ενδιαφέρει η 
εκτίμηση της άμεσης επίδρασης 

Ατ . 
Το μοντέλο (1) σε διανυσματική μορφή δίνει, 

                                            e
b
b

)X(XY
2

1
21 +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

όπου 1b  είναι οι παράμετροι που μας ενδιαφέρουν 
Η εκτίμηση της άμεσης επίδρασης Ατ  δίνεται από τις κανονικές εξισώσεις, 

                              Y)(ˆ)( 11111 PIX T
A −=ΡΧΧ−ΧΧ ΤΤ τ                   (2) 

με 

           
1

141
21

1111
2 ))(()()ˆvar( −Τ−ΤΤ

Α −ΙΧ=ΡΧΧ−ΧΧ= XPnσστ      (3)  

όπου TT XXXXP 2
1

222 )( −= , είναι ο )4()4( nn ×  πίνακας ορθής προβολής στον 

γραμμικό  χώρο  )R(X2  των στηλών του .2X  

Για να δούμε πως σχηματίζονται οι πίνακες 1)4( xn1X  και )22()4( xn2X , παίρνουμε 

για παράδειγμα την 4η ακολουθία δηλαδή την ΑΑΒΑ και την κ-στή π.μ., τότε η 

σχέση (1) δίνει, 
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οι συντελεστές του Ατ  δίνουν τον πίνακα 1X   και οι συντελεστές των υπόλοιπων 21 

μεταβλητών δίνουν τον πίνακα 2X . 

Το πρόβλημα μας είναι να βρούμε πόσες π.μ. θα χρησιμοποιήσουμε σε κάθε 
ακολουθία ώστε η εκτιμήτρια της άμεσης επίδρασης να έχει ελάχιστη διασπορά. 
Αυτό είναι ισοδύναμο με την εύρεση του,  
                                 )XX)X(XXXX(Xmax 1

T
2

1
2

T
22

T
11

T
1u

i

i

−−  
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Η δυσκολία είναι στην εύρεση του (4n)x(4n) πίνακα Τ
2

1
2

Τ
22 X)X(XXP −=  και στο 

μεγάλο πλήθος των μεταβλητών. 

4) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Πρόταση. Αν με 15γ...,2π,1πμ,  συμβολίσουμε τις στήλες του 2X που αντιστοιχούν 

στις παραμέτρους 
15...,,2,1, γππμ  και με 2Χ~  συμβολίσουμε τον πίνακα που 

περιέχει τα διανύσματα 
16...,,2,1,,3,2, γγγδδππ1π Β−Α

, τότε )XR()R(X 22
~= . 

Απόδειξη. Παρατηρούμε ότι ΒΑ14n δδπμ1 ++== , επίσης 

4n161521 1γγγγ =++++ , επομένως το μ μπορεί να παραληφθεί και το 1π  

να αντικατασταθεί από το 16γ     ▄  

Λήμμα.                                 14n
T
114n

T
1 )XP(IXP)X(IX ~−=−  

όπου T
2

1
2

T
22 X)XX(XP ~~~~~ −= . 

Απόδειξη. 1PX  είναι η ορθή προβολή του 1X  στο χώρο )R(X2  των στηλών του 

2X . Όμως )XR()R(X 22
~= , τότε 11 XPPX ~=  και 

14n
T
114n

T
1 )XP(IXP)X(IX ~−=− .   ▄ 

Επειδή ο υπολογισμός του P~  δεν είναι εύκολος, είναι προτιμότερο να 
υπολογίσουμε με διαφορετικό τρόπο το 14n

T
1 )XP(IX ~− , που είναι το τετράγωνο 

του μήκους του διανύσματος 14n11 )XP(IXPX ~~ −=− ,. 

Πρόταση. Αν T
16214321

T )z...,,z,z,x,x,x,(x)(w == TT zx , , τότε 

w)X(Xw)X(Xmin)XP(IX 21
T

21w14n
T
1

~~~ −−=− . 

Απόδειξη. Αν  wXT 2
~=  είναι ένα σημείο του )XR( 2

~
, τότε 

w)X(Xw)X(X 21
T

21
~~ −−  είναι η απόσταση του 1X  από αυτό το Τ, επομένως 

w)X(Xw)X(Xmin)XP(IX 21
T

21
w

14n
T
1

~~~ −−=− ,    ▄ 

Αν wXXwwX2XXXw)X(Xw)X(Xz)F(x, 2
T
2

T
2

T
11

T
121

T
21

~~~~~ +−=−−= ,  τότε 

για την εύρεση του ελάχιστου της z)F(x, , χρησιμοποιούμε τη σχέση, 

z))F(x,min(minz)minF(x,
zx

=  
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Παραγωγίζουμε ως προς 161 ...,, zz , λύνουμε ως προς 161 ...,, zz  και αντικαθιστούμε 
στην z)(x,F , οπότε βρίσκουμε, 

                                   ]2[
4
1)( xxx MqRxF TT +−=                        (4) 

όπου )()(44 1419211487150 uuuuuuuuuunR +++++++−+−=  

,4321
T)q,q,q,(q=q 4,3,2,1,),( == jimM ij

. 

Η σχέση (4) είναι μια τετραγωνική μορφή ως προς x και η ελαχιστοποίηση του F(x) 

μας δίνει, 

                                     )(
4
1)(min 1qMqRFQ T

x

−−== x              (5) 

όπου 12)ˆvar( −
Α = Qστ . 

Τα στοιχεία των q, M είναι: 
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Δίνουμε μερικές προτάσεις, οι αποδείξεις παραλείπονται.   

Πρόταση  
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Πρόταση. Αν qMq 1T −−=
4
1nQ  και QQ

iu
max* = , τότε 

 ι) n=0mod 4:  nQ* = , 

 με λύσεις   96510312 ,, uuuuuu ===  και 
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iii) 1mod4n = :  
1)11n(n
5)2(6nnQ*

+
+

−= ,  

Με λύσεις 

  
104

1
312,102

4
3196,

8
1...,,1,0510) unuuunuunuua +

−
==−

+
=+=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

∈=      

104
1

312,102
4

1196,510) unuuunuu
8

1n...,1,0,uu +
−

==−
−

=−=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

∈=β  

  
104

11312,102
4

1
96,

8
1...,,1,0510) unuuunuunuu −

−
=+=−

−
==

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

∈=γ  

  
104

31312,102
4

1
96,

8
1...,,1,0510) unuuunuunuu +

+
=−=−

−
==

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

∈=δ  



 - 207 -

iv) 4mod3=n
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Στις περιπτώσεις (iii), (iv) υπάρχουν και άλλες βέλτιστες λύσεις. 

 
5) ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Για δύο περιόδους ο βέλτιστος σχεδιασμός είναι:  

n άρτιος:  Οι ακολουθίες ΑΑ, ΑΒ από n/2 φορές με  )8()ˆvar( 2

n
στ =Α   

n περιττός: Οι ακολουθία ΑΑ  (n-1)/ 2 φορές, και η ακολουθία ΑΒ (n+1)/2 φορές με  

)
1

8
()ˆvar( 2

2

−
=Α n

n
στ  , 

Για τρεις περιόδους ο βέλτιστος σχεδιασμός είναι: 
i) n άρτιος: Χρησιμοποιούμε την ακολουθία ΑΑΒ σε n/2 π.μ. και την ακολουθία 

ΒΒΑ σε n/2 π.μ., η διασπορά της εκτιμήτριας  ΒΑ ττ ˆˆ −  είναι ίση με  2σ
2n
3 . 

ii) n περιττός: Χρησιμοποιούμε την ακολουθία ΑΑΒ σε  (n-1)/2 π.μ. και την ΒΒΑ σε 

(n+1)/2 π.μ.,  η διασπορά της εκτιμήτριας  ΒΑ ττ ˆˆ −  είναι ίση με  2
)12(2

3
σ

n

n
⋅

−

. 

Για τέσσερις περιόδους οι ακολουθίες του βέλτιστου σχεδιασμού έχουν 2 Α και 2 
Β, η λύση εξαρτάται από τα αν n=0,1,2,3 mod 4 και δίνονται στην τελευταία 
πρόταση. 
 

ABSTRACT 
The optimal cross-over experimental designs are derived in experiments with 2 treatments, 4 
periods and n experimental units. The results are given for the values n=0, 1, 2, 3 mod 4. 
Criterion is the minimization of the variance of the estimated direct treatment effect. The value 
of the minimum variance is also given. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ  ΔΥΟ ΑΓΩΓΕΣ 
ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

skounias@math.uoa.gr , mchalikias@hotmail.com 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Στην περίπτωση των δύο αγωγών και δύο περιόδων, με εξαρτημένες παρατηρήσεις, ο 
βέλτιστος σχεδιασμός είναι ο ίδιος με την περίπτωση των ανεξάρτητων παρατηρήσεων. Στην 
περίπτωση των τριών περιόδων εξετάζονται δύο μορφές εξάρτησης, της σύνθετης συμμετρίας 
και του αυτοπαλινδρομούμενου μοντέλου. Στη σύνθετη συμμετρία, όπου ο συντελεστής 
συσχέτισης είναι ο ίδιος για κάθε δύο παρατηρήσεις μέσα στην ίδια ακολουθία, ο βέλτιστος 
σχεδιασμός είναι ο ίδιος με την περίπτωση των ανεξάρτητων παρατηρήσεων. Στο 
αυτοπαλινδρομούμενο μοντέλο δείχνεται ότι ο βέλτιστος σχεδιασμός αλλάζει με την αλλαγή 
του συντελεστή συσχέτισης, αλλάζει επίσης και η τιμή της εκτιμούμενης διασποράς της 
κύριας επίδρασης. 
 
1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε σχεδιασμούς διασταύρωσης (Cross Over designs) κάθε πειραματική μονάδα 
(π.μ.) δέχεται μια ακολουθία αγωγών, μια αγωγή σε κάθε περίοδο, δηλαδή αν έχουμε 
2 αγωγές Α, Β και ΑΒΑ είναι η ακολουθία, τότε έχουμε 3 περιόδους. Στην αρχή κάθε 
περιόδου εφαρμόζονται διαδοχικά οι αγωγές Α, Β, Α. Μετρήσεις γίνονται στο τέλος 
κάθε περιόδου. 

Οι Cochran et al. (1941) δημοσίευσαν την εργασία “A double-change over design 
for dairy cattle feeding experiments”, οι Williams (1949, 1950), Peterson and Lucas 
(1959, 1962), Hedayat and Afsarinejad (1975, 1978), Jones and Kenward (2001), 
Mathews (1987), Gill and Shukla (1987) και πολλοί άλλοι έχουν κάνει σημαντικές 
συμβολές στο θέμα αυτό.  

Σε προηγούμενα συνέδρια του ΕΣΙ (Κουνιάς  και Χαλικιάς 2003, 2005) 
θεωρήσαμε ότι οι διαδοχικές παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες. Στην εργασία αυτή 

                                                 
* Η έρευνα αυτή υποστηρίχτηκε από το πρόγραμμα Ηράκλειτος Ι αρ.56.90.7186 του ΥΠΕΠΘ 
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μελετάμε βέλτιστους σχεδιασμούς, για την εκτίμηση των κύριων επιδράσεων, στην 
περίπτωση που έχουμε 2 αγωγές Α, Β, 3 περιόδους και εξαρτημένες παρατηρήσεις 
μέσα σε κάθε ακολουθία. 

Η εξάρτηση που εξετάζουμε είναι α) Σύνθετης συμμετρίας (compound symmetry) 
β) Αυτοπαλινδρομούμενου μοντέλου AR(1). 

Το πρόβλημά μας είναι να βρεθεί ο σχεδιασμός που δίνει εκτιμήτρια με ελάχιστη 
διασπορά.  

 

2) ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 
Το μοντέλο είναι: 

                                ijkeκζiγjiδjπmτμijky +++−+++= 1,                 (1) 

Το i αναφέρεται στην i-στή ακολουθία, τo j αναφέρεται στην j-στή περίοδο,  

το k αναφέρεται στην k -στή επανάληψη της ακολουθίας (k -στή π.μ.). 

ΒΑ ττ , : άμεσες (κύριες) επιδράσεις των αγωγών (Α, Β) 

,jπ : επίδραση της j-στής περιόδου 

ΒΑ δδ ,  : μεταφερόμενες επιδράσεις των Α, Β 

ιγ :  επίδραση της i-στής ακολουθίας 

κζ  : επίδραση της π.μ. κ (subject effect) που είναι τυχαία επίδραση, ανεξάρτητη του 

σφάλματος. 

Τα σφάλματα ijke  δεν θεωρούνται ανεξάρτητα μέσα σε κάθε ακολουθία, αλλά 

σφάλματα σε διαφορετικές ακολουθίες είναι ανεξάρτητα. 
Το μοντέλο (1) σε διανυσματική μορφή είναι: 

e
b
b

)X(Xy
2

1
21 +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=    , 

όπου 
1b  είναι οι παράμετροι που μας ενδιαφέρουν. Η εκτίμηση της άμεσης (κύριας) 

επίδρασης Ατ  δίνεται από τις κανονικές εξισώσεις: 

)Y1PΣ(I1ΣT
1XAτ)1Χ1ΡΣ1ΣΤ1Χ1Χ1ΣΤ1(Χ −−−=−−−− ˆ                       (2) 

με   
1Q2σ1)1Χ

1ΡΣ1ΣΤ1Χ1Χ
1ΣΤ1(Χ2σ)Ατvar( −=−−−−−=ˆ                
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όπου Σ2σ  είναι ο πίνακας διασποράς των παρατηρήσεων και 
T
2X1)2X1ΣT

2(X2XP −−= . P και Σ. είναι πίνακες (mn)x(mn), όπου n ο αριθμός 

των παρατηρήσεων και  m ο αριθμός των περιόδων. 
Στην περίπτωση σύνθετης συμμετρίας ο mxm  πίνακας mΣ , που είναι  ο πίνακας 

διασποράς των παρατηρήσεων μέσα σε κάθε ακολουθία αγωγών, είναι ειδικής 
μορφής.        
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 όπου ρ ο συντελεστής συσχέτισης δύο παρατηρήσεων μέσα στην ίδια ακολουθία.. 
Στον πίνακα Σ όλα τα στοιχεία, εκτός από αυτά των n διαγώνιων block πινάκων 

mΣ , είναι μηδέν διότι οι παρατηρήσεις σε δύο διαφορετικές ακολουθίες αγωγών  
είναι  ανεξάρτητες. Επίσης ο P είναι block διαγώνιος με mP ως διαγώνιους mxm 
πίνακες. 
Πρόταση Αν, σε σχεδιασμούς διασταύρωσης με m περιόδους και n πειραματικές 
μονάδες, ο πίνακας διασποράς  Σ  αποτελείται από n διαγώνιους block πίνακες της 
μορφής 0,0, >+>+= mbaaba mmm JIΣ , τότε οι σχεδιασμοί που δίνουν την 

ελάχιστη τιμή στη διασπορά της εκτιμήτριας, δηλαδή )ˆvar(min Ατ , είναι ίδιοι με 
τους βέλτιστους σχεδιασμούς του μοντέλου των ανεξάρτητων παρατηρήσεων. Η 
διασπορά της εκτιμήτριας τώρα είναι:   122

A (Q*)aσ)τ̂var( −=  
 ( 12 *)( −Qσ  είναι η διασπορά των βέλτιστων σχεδιασμών στο μοντέλο των 
ανεξάρτητων παρατηρήσεων). 
Απόδειξη. Αν θέσουμε 

1
1/2

1 ΧΣX −=~ , 22
~ ΧΣX 1/2−= , ΥΣy 1/2−=~ , τότε η (2) γίνεται, 

1212 ~)~~~~~()ˆvar( −−
Α =−= Qσστ 1

Τ
11

Τ
1 ΧΡΧΧΧ . 

Αν )(XR  είναι ο γραμμικός χώρος των στηλών του πίνακα Χ, τότε  σε κάθε 
ακολουθία (m παρατηρήσεων) ισχύει, )R(X)XR( 22 mm =~ , διότι )( 2mm R X1 ∈  και 

2mmm2m
1/2

mm2m )XJI(X)JI(X δaba +=+= −~ , 
m

abmaδ −+
= .  

Τότε mm PP =~
, 0P)J(I m =−   και )ΡΧΧΧ(Χ)ΧΡΧΧΧ( 1

Τ
11

Τ
11

Τ
11

Τ
1 −=− a~~~~~

 
▄ 

Στις δύο περιόδους ο 2x2  πίνακας διασποράς 2Σ του μοντέλου σύνθετης 
συμμετρίας συμπίπτει με τον αντίστοιχο πίνακα διασποράς του  αυτοπαλινδρομένου 
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μοντέλου πρώτης τάξης έτσι και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με την παραπάνω 
πρόταση, ο βέλτιστος σχεδιασμός έχει βρεθεί (Κουνιάς. και Χαλικιάς. 2003).  
 

3) ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ, ΜΟΝΤΕΛΟ AR(1) 
Υπάρχουν 8 ακολουθίες αγωγών με 2 αγωγές και 3 περιόδους, 

                                

76543210 uuuu
BABA
BBAA
BBBB

uuuu
BABA
BBAA
AAAA

 

7,…0,1,i,ui =  είναι το πλήθος των πειραματικών μονάδων της κάθε ακολουθίας. Το 

συνολικό πλήθος μονάδων είναι n,  δηλαδή  nuuu =+++ 710 . 

Οι ακολουθίες που προκύπτουν με την εναλλαγή των Α και Β λέγονται συζυγείς  ( 
switch-back or reversal designs). Παρατηρούμε ότι οι συζυγείς ακολουθίες έχουν την 
αρίθμηση i και 7-i, i=0,1, 2, 3.  
Στο μοντέλο (1) για 3 περιόδους θέτουμε, για τη μοναδικότητα του μοντέλου, τους  

περιορισμούς, 0,0,0 73 ===Β γπτ .Στο μοντέλο AR(1) ο πίνακας διασποράς 

των παρατηρήσεων, μέσα σε κάθε ακολουθία είναι: 
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 είναι 3n3n×  πίνακας. 

 Το πρόβλημά μας είναι η εύρεση του 
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Μετά από μια πολύπλοκη διαδικασία υπολογισμού του Q, η οποία παραλείπεται  για  

οικονομία  χώρου, έχουμε την σχέση:  

                   )
4
1(

)1)(3(
2

2 qMq 1Τ −−
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= RQ
ρρ

                                        (3) 
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όπου,                                                                                          
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Η σχέση (3) είναι μια τετραγωνική μορφή. 

Επομένως μένει να μεγιστοποιήσουμε τη συνάρτηση Q ως προς τα 

710 ,,, uuu … και για διάφορες τιμές του ρ, -1<ρ<1, δηλαδή 

 q)Mq 1T −−
−−

==
4
1(max

)1)(3(
2max

7070 ,,2,,

* RQQ
uuuu …… ρρ

   

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι στη μεγιστοποίηση έχουμε 0uu 70 ==  διότι 
στις λύσεις που δίνονται ισχύει 4<− qMq 1T . 

Υπολογίστηκαν οι βέλτιστοι σχεδιασμοί για τις τιμές n=10,11,12,13 και τα 
αποτελέσματα δίνονται στα επόμενα διαγράμματα. 

Στον κατακόρυφο άξονα δίνεται η τιμή του  Q*, στον οριζόντιο άξονα δίνεται η 
τιμή του ρ, 98.098.0 ≤≤− ρ , (στο γράφημα γράφεται r αντί για ρ) και στην τρίτη 
στήλη δίνεται ο βέλτιστος σχεδιασμός με τις τιμές των 

351624 ,,,,, uuuuuu   
Σε κάθε γράφημα το ίδιο χρώμα σημαίνει ότι, για όλες τις τιμές του ρ στο 

διάστημα αυτό, ο βέλτιστος σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος. 
Παρατηρούμε ότι, για n=10, στο διάστημα 0.23<ρ<0.45 βέλτιστος σχεδιασμός 

είναι ίδιος με αυτόν των ανεξάρτητων παρατηρήσεων (ρ=0). 
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Βέλτιστοι σχεδιασμοί για n=10 

 

n=10

Values of r

Va
lu

es
 o

f Q

203203
203302
104401
005500
104401
203302
302203
401104
500005
510004

 
 

Βέλτιστοι σχεδιασμοί για n=12 

 

n=12

Values of r

Va
lu

es
 o

f Q

303303
204303
204402
105501
006600
105501
204402
303303
402204
501105
600006
610005

 
 

 

 



 - 215 -

 

 

 

Βέλτιστοι σχεδιασμοί για n=11 

n=11

Values of r

Va
lu

es
 o

f Q

402502
304303
304402
205402
205501
106501
106600
006700
115600
502204
502105
700006
610006

 
                                       Βέλτιστοι σχεδιασμοί για n=13 

n=13

Values of r

Va
lu

es
 o

f Q

402502
304303
304402
205402
205501
106501
106600
006700
115600
502204
502105
601006
700006
610006

 
Παρατηρήσεις: 

Για μεγάλες τιμές του n το υπολογιστικό πρόβλημα απαιτεί πολύ χρόνο, ακόμη 
και με τους σύγχρονους υπολογιστές. 



 - 216 -

 Υπάρχουν όμως σχέσεις που απλοποιούν τους υπολογισμούς, τις σχέσεις αυτές 
παραλείπουμε από έλλειψη  χώρου.   

Αν ένας σχεδιασμός είναι βέλτιστος, τότε και ο συζυγής του είναι βέλτιστος. Στην 
περίπτωση  που ο πίνακας M είναι ιδιάζων (singular), τότε χρησιμοποιούμε ένα  
γενικευμένο αντίστροφο  −M  του M.  

ABSTRACT 

In this paper optimal Cross-Over 2 treatment designs are constructed, for estimating 
direct effects. The case of independent experimental errors is examined. The model is 
presented and the design that minimizes the variance of the estimated difference of 
the two treatments is presented. The optimal designs with dependent observations in a 
compound symmetry model are the same as in the independent case. Optimal designs 
for dependent observations following an autoregressive model of order one are also 
studied.                                                  
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Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ IFR ΣΕ 
ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
M.Β. Κούτρας και Π.E. Μαραβελάκης 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε αυτό το άρθρο ασχολούμαστε με συστήματα αξιοπιστίας τα οποία μπορούν να 
περιγραφούν μέσω μιας πεπερασμένης Μαρκοβιανής αλυσίδας (Συστήματα εμφυτεύσιμα σε 
Μαρκοβιανή αλυσίδα) και ερευνούμε αν διατηρούν την ιδιότητα της αύξουσας βαθμίδας 
αποτυχίας (IFR). Συγκεκριμένα βρίσκουμε μια ικανή συνθήκη ώστε ο χρόνος ζωής ενός 
συστήματος να έχει την ιδιότητα IFR όταν αποτελείται από ισόνομες και ανεξάρτητες 
μονάδες που έχουν αυτή την ιδιότητα.  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η θεωρία αξιοπιστίας ερευνά το συμπεριφορά ενός συστήματος που αποτελείται 
από μονάδες που βρίσκονται σε λειτουργία ή μη λειτουργία. Εκτός από το πρόβλημα 
της εύρεσης της συνάρτησης αξιοπιστίας ενός συστήματος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η μελέτη ιδιοτήτων γήρανσης είτε στις μονάδες είτε στο σύστημα. Ένας 
τρόπος με τον οποίο εκφράζεται είναι με τη βοήθεια της συνάρτησης βαθμίδας 
αποτυχίας. Στην πιο απλή περίπτωση, όταν δεν υπάρχει γήρανση έχουμε σταθερή 
βαθμίδα αποτυχίας που αντιστοιχεί στην εκθετική κατανομή. Μια μεγάλη κλάση που 
περιλαμβάνει και αρκετές από τις πιο γνωστές κατανομές είναι η κλάση των 
κατανομών που έχουν αύξουσα βαθμίδα αποτυχίας. (IFR distributions). Κάθε 
κατανομή που ανήκει στην κλάση αυτή έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιότητες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της συμπεριφοράς του συστήματος. 
Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να βρει μια συλλογή κάποιων παλιότερων 
τεχνικών στον τομέα αυτό στο κλασσικό βιβλίο των Barlow and Proschan (1981) και 
στο άρθρο των Esary and Proschan (1963). 

Δυστυχώς, η δομή ενός μονότονου συστήματος με ανεξάρτητες IFR μονάδες, δεν 
εξασφαλίζει πάντοτε ότι και ο χρόνος ζωής του συστήματος θα είναι IFR. Συνεπώς, 
ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε IFR μονάδες, δεν μπορούμε να εκμεταλλευθούμε 
τις ιδιότητες της οικογένειας IFR για το σύστημα, εκτός εάν χρησιμοποιήσουμε 
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κατάλληλες συνθήκες που να εξασφαλίζουν τη μεταφορά αυτής της ιδιότητας σε όλο 
το σύστημα. Καταλήγουμε λοιπόν ότι θα ήταν αξιόλογο να ορίσουμε κατάλληλες 
ικανές συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα σύστημα που αποτελείται από μονάδες που 
διατηρούν την ιδιότητα γήρανσης IFR, να έχει και αυτό χρόνο ζωής IFR. 

Σε αυτό το άρθρο ασχολούμαστε με μια κλάση συστημάτων αξιοπιστίας που 
μπορούν να περιγραφούν με τη χρήση πεπερασμένων Μαρκοβιανών αλυσίδων, 
Koutras (1996). Όπως αναφέρεται σε αυτή τη δημοσίευση, σε πολλά συστήματα είναι 
δυνατό να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας τους με το να 
αντικαταστήσουμε τις n2  πιθανές καταστάσεις με nN 2<  καταστάσεις και στη 
συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε μια κατάλληλη Μαρκοβιανή αλυσίδα για να 
υπολογίσουμε τη συνάρτηση αξιοπιστίας. Όταν το N είναι μικρό σε σύγκριση με το 

n2 , αυτή η προσέγγιση μας δίνει ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για την αξιολόγηση 
της αξιοπιστίας ενός συστήματος αλλά και για τη μελέτη και άλλων ιδιοτήτων του 
όπως την ασυμπτωτική του συμπεριφορά, γεννήτριες συναρτήσεις, τον υπολογισμό 
φραγμάτων αξιοπιστίας κ.α.  

Μια από τις πρώτες δημοσιεύσεις σε αυτόν τον τομέα είναι του Fu (1986). 
Αργότερα, μια σειρά άρθρων των Chao και Fu (1989, 1991) και των Fu και Lou 
(1991), εφάρμοσε την μέθοδο για την μελέτη των συστημάτων k-από-n, συνεχόμενα 
k-από-n και συγκεκριμένων επισκευάσιμων συστημάτων. Όλα αυτά τα συστήματα 
πρώτα εμφυτεύτηκαν σε μια μη ομογενή Μαρκοβιανή αλυσίδα (ορισμένη σε 
πεπερασμένο χώρο καταστάσεων με κατάσταση απορρόφησης) και στη συνέχεια 
αναλύθηκαν εξετάζοντας την εργοδικότητα του πίνακα μετάβασης. Ο Koutras (1996) 
πρότεινε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάλυση συστημάτων αξιοπιστίας που 
μπορούν να περιγραφούν με πεπερασμένες Μαρκοβιανές αλυσίδες. Ο επίσημος 
ορισμός τέτοιων δομών που έχουν ονομαστεί Μαρκοβιανά εμφυτεύσιμα συστήματα 
(MIS) δίνεται στην παράγραφο 2 μαζί με όλους τους απαραίτητους ορισμούς και 
αναγκαίο υλικό. Στην παράγραφο 3 δίνεται μια ικανή συνθήκη για το χρόνο ζωής 
ενός MIS ώστε να έχει αύξουσα βαθμίδα αποτυχίας όταν αποτελείται από όμοιες, 
ανεξάρτητες μονάδες που έχουν αυτή την ιδιότητα. 
 

2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Έστω ένα σύστημα αξιοπιστίας που αποτελείται από ανεξάρτητες μονάδες. Σε 

κάποια συγκεκριμένη στιγμή κάθε μονάδα είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί. Η 
κατάσταση του συστήματος (λειτουργία/μη λειτουργία) καθορίζεται αποκλειστικά 
από την κατάσταση των μονάδων του και από τη συνάρτηση δομής του. Ας ορίσουμε 
με I το σύνολο των μονάδων του συστήματος και ας ορίσουμε για κάθε μονάδα a∈I, 
μια δίτιμη τυχαία μεταβλητή Xa που δηλώνει αν η μονάδα είναι σε λειτουργία (Xa=1) 
ή όχι (Xa=0). Τότε, η κατάσταση του συστήματος περιγράφεται από την τιμή της 
συνάρτησης δομής φ=φ(Xa, a∈I) (φ=1 αν το σύστημα είναι σε λειτουργία και φ=0 αν 
το σύστημα δεν είναι σε λειτουργία). Ένας εναλλακτικός τρόπος περιγραφής 
μονότονων δομών αξιοπιστίας είναι με την καταγραφή των ελαχίστων συνόλων 
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διακοπής (C⊆I είναι ένα σύνολο διακοπής αν η αποτυχία όλων των μονάδων a∈C 
καταλήγει στην κατάσταση μη λειτουργίας του συστήματος). 

Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή, αυτό το άρθρο εστιάζεται σε μια ευρεία κλάση 
δομών αξιοπιστίας που η αποτυχία τους μπορεί να εκφραστεί με καταστάσεις 
απορρόφησης σε πεπερασμένες Μαρκοβιανές αλυσίδες. Πιο συγκεκριμένα έχουμε 
τον ακόλουθο ορισμό (Boutsikas and Koutras (2000)).  
Ορισμός 2.1. Μια ακολουθία μονότονων δομών με σύνολο μονάδων Jn και αντίστοιχη 
οικογένεια ελαχίστων συνόλων διακοπής Cn, n=0,1,2,... θα ονομάζεται Μαρκοβιανή 
αλυσίδα εμφυτεύσιμη σε σειρά αν 
a. Jn ⊆ Jn+1, και Cn ⊆ Cn+1, για n=0,1,2,... 
b. υπάρχει Μαρκοβιανή αλυσίδα {Yn, n=0,1,...} ορισμένη σε πεπερασμένο χώρο 
καταστάσεων S={s0, s1, ..., sN}, με την ακόλουθη ιδιότητα: Yn=sN αν και μόνο αν το 
n-οστό σύστημα της σειράς αποτύχει, δηλαδή αν ∏ −∏ − =∈ ∈C i C in

XC ( ( ))1 1 0 .  
Τα μέλη μιας Μαρκοβιανής αλυσίδας εμφυτεύσιμης σε σειρά θα ονομάζονται 
Μαρκοβιανά εμφυτεύσιμα συστήματα (MIS). 

Είναι φανερό από την συνθήκη (a) του παραπάνω ορισμού ότι η κατάσταση sN 
είναι κατάσταση απορρόφησης για την Μαρκοβιανή αλυσίδα {Yn, n=0,1,...}.  

Ας ορίσουμε με  Njiinjnn sYsYP ,...,1,0,1 )]|([ =− ===Λ ,    n=1,2,... 
τον πίνακα μεταπήδησης για την Μαρκοβιανή αλυσίδα και με 
π0΄ = (P(Y0=s0), P(Y0=s1), ..., P(Y0=sN))∈∇N+1 
το διάνυσμα αρχικών πιθανοτήτων. Τότε, η συνάρτηση αξιοπιστίας του n-οστού MIS 
μπορεί να εκφραστεί ως εξής (Koutras (1996)) 

1

1
0 R )0,1,...,1(,)()( +

=

∈=′′=≠= ∏ N
n

i
iNnn sYPh uuΛπ   (2.1) 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε μόνο με την ειδική περίπτωση που οι πιθανότητες 
μεταπήδησης P(Yn=sj |Yn-1=si) δεν εξαρτώνται από το n, δηλαδή 

ijinjn psYsYP === − )( 1  για όλα τα nji ,...,1 ,0 , =  και Λn=Λ1 για όλα τα n=1,2,... 

(ομογενής Μαρκοβιανή αλυσίδα εμφυτεύσιμη σε σειρά ή απλά ομογενής MIS). Αυτή 
η συνθήκη ισχύει συνήθως για συστήματα αποτελούμενα από μονάδες που είναι 
όμοιες και δουλεύουν ανεξάρτητα. Αν ορίσουμε με p την κοινή πιθανότητα 
επιβίωσης των μονάδων τότε η αξιοπιστία του συστήματος nh  θα είναι μια 

συνάρτηση του p, δηλαδή uΛπ 10
n

nn phh ′== )( . 
Επειδή η κατάσταση sN είναι κατάσταση απορρόφησης, ο πίνακας μεταπήδησης 

1ΛΛ =n , ,...2,1=n  μπορεί να διασπαστεί ως εξής  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′

==
11 0
bΛ

ΛΛn  

όπου Λ είναι ένας N×N τετραγωνικός πίνακας και b, 0∈∇Ν είναι διανύσματα στήλες. 
Η  n-οστή δύναμη του 1ΛΛ =n  μπορεί τώρα να γραφεί (Taylor and Karlin (1984)) 
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

′
+++

=
−

1
)...( 1

1 0
bΛΛIΛΛ

nn
n  

και αντικαθιστώντας στον τύπο (2.1) έχουμε την εναλλακτική έκφραση  
1π n

n ph Λ′=)(  
όπου το π∈∇N αποτελείται από τις πρώτες N καταχωρίσεις του π0 και 
1΄=(1,1,...,1)∈∇N. Στη συνέχεια θα υποθέτουμε ότι το )( phn  δεν είναι σταθερό για 

,...2,1=n  . 
 

3. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ IFR ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MIS 
Σε αυτή την παράγραφο υποθέτουμε ότι η δομή αποτελείται από όμοιες και 

ανεξάρτητες μονάδες. Για υπολογιστική ευκολία ας υποθέσουμε ότι },...,2,1{ iJi =  
και ας ορίσουμε με I= },...,2,1{ nJn =  το σύνολο των n μονάδων του συστήματος. 
Αν σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή t κάθε μονάδα έχει πιθανότητα επιβίωσης p=p(t) 
τότε η αξιοπιστία του n-οστού συστήματος μπορεί να εκφραστεί ως  

))(()( tphtR nn = . 
Η από κοινού βαθμίδα αποτυχίας r(t) των n μονάδων δίνεται από  

[ ])(ln
)(
)(')( tp

dt
d

tp
tptr −=−=  

ενώ η βαθμίδα αποτυχίας του συστήματος είναι  

[ ])(ln
)(
)()(

'
tR

dt
d

tR
tRtr n

n

n
S −=−= . 

Οι Esary και Proschan (1963) υπολόγισαν ένα πολύ ενδιαφέροντα τύπο που συνδέει 
τα )(trS  και )(tr , και θα τον χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, 
απέδειξαν ότι   ))(()()( tpgtrtrS =                                                    (3.1) 

Όπου  [ ])(ln
)(
)()(

'
ph

dp
dp

ph
phppg n

n

n == .                                             (3.2) 

Η έκφραση (3.1) δίνει μια απλή ικανή συνθήκη για να διατηρεί τη μονότονη 
βαθμίδα αποτυχίας ένα σύστημα που αποτελείται από ανεξάρτητες όμοιες μονάδες 
IFR. Συγκεκριμένα μπορούμε εύκολα να επιβεβαιώσουμε ότι:  
a. Αν r(t) είναι μια αύξουσα συνάρτηση του t και η g(p) είναι μια φθίνουσα 

συνάρτηση του p, τότε η )(trS  είναι μια αύξουσα συνάρτηση του t. 
b. Αν όλες οι μονάδες έχουν σταθερή βαθμίδα αποτυχίας (δηλαδή η κατανομή του 

χρόνου ζωής είναι εκθετική) τότε η βαθμίδα αποτυχίας του συστήματος )(trS  έχει 
τόσες αλλαγές ως συνάρτηση του t, όσες έχει και η g(p) ως συνάρτηση του p και 
αυτές οι αλλαγές εμφανίζονται στην αντίστροφη σειρά. Συνεπώς, αν η g είναι 
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φθίνουσα, τότε η )(trS  είναι αύξουσα (το σύστημα διατηρεί την ιδιότητα IFR) 
ενώ, αν η g είναι αύξουσα τότε η )(trS  είναι φθίνουσα (το σύστημα έχει την 
ιδιότητα DFR). 

Βασισμένοι στα σημεία που αναφέρονται παραπάνω, η συμπεριφορά της g ως 
συνάρτηση του p μπορεί να καθορίσει τη διατήρηση της ιδιότητας IFR από τη 
μονάδα στο σύστημα. Στη συνέχεια θα διατυπώσουμε κατάλληλες συνθήκες που θα 
εξασφαλίζουν την μονοτονία της g όταν το σύστημα που διερευνούμε ανήκει στην 
οικογένεια MIS. 

Αρχικά γνωρίζουμε ότι οι πιθανότητες μετάβασης  
),|( 1 injnij sYsYPp === −   i,j=0, 1,…,N-1 

παίρνουν τιμές από το σύνολο }1,,0{ pp − , δηλαδή οι τιμές του πίνακα  
Λ= NNijp ×][ =Λ( p) 
που είναι διάφορες του μηδενός είναι ίσες με  p ή 1-p. Επομένως, η παράγωγος του 
Λ(p)  

NN

ij

dp
dp

dp
pd

×
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
==

)(' ΛΛ  

θα περιέχει μόνο τριών ειδών τιμές (0, 1 ή –1) και δεν θα εξαρτάται από το p. 
Για να διερευνήσουμε τη μονοτονία της g(p) (σχέση (3.2)), είναι απαραίτητο να 

βρούμε μια κατάλληλη έκφραση για την ποσότητα  

))(()( '' 1Λπ p
dp
dph n

n = . 

Το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η επόμενη πρόταση 
Πρόταση 3.1. Αν υπάρχει Rc∈  τέτοιο ώστε   

'ΛΛΛΛ c' =      (3.3) 
τότε 

1ΛΛπ '1'1' )...1()( −−+++= nn
n ccph     (3.4) 

Απόδειξη. Θα αποδείξουμε πρώτα ότι κάτω από την υπόθεση (3.3) ισχύει η 
ακόλουθη ισότητα για όλα τα n=1, 2,… 

'11)...1()( ΛΛΛ −−+++= nn
n

cc
dp

pd
.    (3.5) 

Η ισότητα ισχύει προφανώς για n=1. Ας υποθέσουμε ότι η ισότητα ισχύει για n=k 
δηλαδή  

'11)...1()( ΛΛΛ −−+++= kk
k

cc
dp

pd
.     (3.6) 

Τότε, αν εφαρμόσουμε τον κανόνα γινομένου για την παραγώγιση πινάκων  
(Lutkepohl (1997))  
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[ ] )()()()()()( p
dp

pd
dp

pdpApp
dp
d BABBA +=  

για A(p)= )( pkΛ , B(p)=Λ(p) μπορούμε να γράψουμε ότι  

)()()()( '
1

p
dp

pdp
dp

pd k
k

k
ΛΛΛΛΛ

+=
+

. 

Αντικαθιστώντας το dp
pd k )(Λ  με τη βοήθεια της σχέσης (3.5) και χρησιμοποιώντας τη 

σχέση (3.3) έχουμε  

.)...1(                

)...1()()...1()()(

'

'11''11'
1

ΛΛ

ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

kk

kkkkkk
k

cc

ccpccp
dp

pd

+++=

++++=++++= −−−−
+

 

Δηλαδή η (3.4) ισχύει για n=k+1. Συνεπώς, λόγω επαγωγής καταλήγουμε ότι η 
σχέση (3.4) ισχύει για όλα τα n=1,2,… 

Το επιθυμητό αποτέλεσμα προκύπτει εύκολα με απευθείας αντικατάσταση της 
(3.4) στην έκφραση 

[ ] 1Λπ1Λπ
dp

pdp
dp
dph

n
n

n
)(')(')(' == .   g 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην περίπτωση c=1 (δηλαδή όταν 
ΛΛΛΛ '' = ), η )(' phn  παίρνει την πιο οικία μορφή 

1π '1' ')( ΛΛ −= n
n nph . 

Πριν διατυπώσουμε το κύριο αποτέλεσμα για την μονοτονία της g(p) και την 
διατήρηση της ιδιότητας IFR σε δομές MIS, πρέπει να δώσουμε κάποια επιπλέον 
ορολογία. Έστω ότι 

})|(:{ 1 qsYsYPSsA jnNnj ===∈= −  
είναι ένα σύνολο καταστάσεων από τις οποίες είναι δυνατή με ένα βήμα η 
μεταπήδηση στην κατάσταση απορρόφησης και 

}0)|(:{ 1 ===∈= − jnNnj sYsYPSsB  
είναι το σύνολο των καταστάσεων από τις οποίες η κατάσταση απορρόφησης δεν 
είναι προσβάσιμη απευθείας. Είναι φανερό ότι ο χώρος καταστάσεων S μπορεί να 
διαμεριστεί σε τρία υποσύνολα ως εξής 
 

}{ NsBAS ∪∪= . 

Επιπλέον, ας ορίσουμε με 

,...2,1),()(),()( )()( =∈=∈= nBYPpRAYPpR n
B

nn
A

n  
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τις πιθανότητες ότι η Μαρκοβιανή αλυσίδα βρίσκεται (στο χρόνο n) στις καταστάσεις 
A, B αντίστοιχα. 

Είμαστε τώρα έτοιμοι να διατυπώσουμε το κύριο αποτέλεσμα αυτής της 
παραγράφου. 
Πρόταση 3.2. Έστω μια Μαρκοβιανή αλυσίδα εμφυτεύσιμη σε σειρά τέτοια ώστε να 
ισχύει η συνθήκη (3.3). Αν η ισότητα  

)(
)()( )(

1

)(
1

ppR
pRpG A

n

B
n

n
−

−=  

είναι αύξουσα συνάρτηση του p, τότε το n-οστό μέλος της οικογένειας διατηρεί την 
ιδιότητα IFR. 
Απόδειξη. Έστω ότι ( )'110 ,...,, −= Naaaa  ένα διάνυσμα δείκτης για τον πίνακα A, 
δηλαδή  

⎩
⎨
⎧ ∈

=
αλλιώς0

 αν1 As
a i

i  

(σημειώστε ότι η κατάσταση απορρόφησης Ns  έχει αφαιρεθεί από το διάνυσμα). 
Μπορούμε απευθείας να αποδείξουμε ότι a1a1Λ1 )1( pq −−=−=  και συνεπώς 

ότι a1Λ' = . Δηλαδή, η συνάρτηση αξιοπιστίας )( phn  μπορεί να γραφεί ως εξής 

( ) aΛπ1ΛπΛ1Λπ 1'1'1' )1()( −−− −−== nnn
n pph  

ενώ η )(' phn , χρησιμοποιώντας την Πρόταση 3.1, μπορεί να πάρει την μορφή  

aΛπ 1'1' )...1()( −−+++= nn
n ccph . 

Με τη χρήση των δύο τελευταίων σχέσεων ο τύπος (3.2) γίνεται  

aΛπa1Λπ
aΛπ

1'1'

1'
1

)(
)...1()( −−

−
−

+−
+++= nn

n
n

p
pccpg  

και μπορεί να πάρει την ισοδύναμη μορφή  

aΛπ
a1Λπ

1'

1'

1

)(1

...1)(

−

−

−

−
+

+++
=

n

n

n

p

ccpg . 

Όμως το ba1 =−  είναι το διάνυσμα δείκτης για το B και ισχύουν οι σχέσεις 

)()(),()( )(
11

1')(
11

1' pRAYPpRBYP A
nn

nB
nn

n
−−

−
−−

− =∈==∈= aΛπbΛπ  

οπότε,  
1)(

...1)(
1

+
+++

=
−

pG
ccpg

n

n
 

και το συμπέρασμα που διατυπώνεται στην εκφώνηση είναι τώρα προφανές. 
               g 
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Αν χρησιμοποιήσουμε την ορολογία  
1,...,1,0),()()( −=== NjsYPpR jn

j
n  

μπορούμε να εκφράσουμε το )()( pR B
n  ως εξής  

∑
∈

=
Bs

j
n

B
n

j

pRpR )()( )()(  

και το επόμενο πόρισμα προκύπτει άμεσα από την πρόταση 3.2. 

Πόρισμα 3.1. Έστω μια Μαρκοβιανή αλυσίδα εμφυτεύσιμη σε σειρά τέτοια ώστε να 
ισχύει η συνθήκη (3.3). Αν οι ποσότητες 

)(
)(

)(
1

)(
1

ppR
pR

A
n

j
n

−

−  

είναι αύξουσες συναρτήσεις ως προς p για όλα τα Bj∈ , τότε το n-οστό μέλος της 
οικογένειας διατηρεί την ιδιότητα IFR.. 

ABSTRACT 
In the present article, we consider a class of reliability structures which can be efficiently 
described through a finite Markov chain (Markov chain imbeddable systems) and investigate 
its closeness with respect to the increasing failure rate (IFR) property. More specifically we 
derive a sufficient condition for system’s lifetime to have increasing failure rate when the 
identical and independent components comprising it own this property.  
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 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ* 

 Μ. Κούτρας, Φ. Μηλιένος Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Σ. Τσιτµηδέλης Γενικό Τµήµα Θετικ ών Επιστηµών, ΤΕΙ Χαλκίδας Β. Ζησιµόπουλος Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία των Fu and Koutras (1995), εισήχθηκε µια συγκεκριµένη κλάση πολλαπλασιαστικών φραγµάτων αξιοπιστίας. Για συγκεκριµένη διάταξη των ελάχιστων συνόλων λειτουργίας (ε.σ.λ) ή διακοπής (ε.σ.δ.) του συστήµατος, ο υπολογισµός των προταθέντων φραγµάτων βασίζεται στην επιλογή µιας οικογένειας συνόλων, η οποία δεν ορίζεται µονοσήµαντα. Ανάγοντας το πρόβληµα σε ένα ισοδύναµο πρόβληµα κάλυψης συνόλων (set covering problem) δόθηκε πρόσφατα αλγοριθµικός τρόπος προσδιορισµού εκείνης της οικογένειας συνόλων η οποία, για συγκεκριµένη διάταξη των ε.σ.λ ή ε.σ.δ, δίνει τα καλύτερα φράγµατα. ∆οθέντος ότι η λύση του παραπάνω προβλήµατος µεταβάλλεται όταν αλλάξει η διάταξη των ε.σ.λ. ή ε.σ.δ., έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί το πρόβληµα του εντοπισµού της  «βέλτιστης» διάταξης των ε.σ.λ. ή ε.σ.δ. ώστε να έχουµε τα καλύτερα δυνατά φράγµατα αξιοπιστίας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια µέθοδος η οποία κινείται προς την τελευταία κατεύθυνση. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Fu and Koutras (1995), δηµιούργησαν κάποια νέα πολλαπλασιαστικά φράγµατα (Τροποποιηµένα Πολλαπλασιαστικά Φράγµατα, ΤΠΦ), παρακινούµενοι από το γεγονός, ότι το κάτω φράγµα των Esary and Proschan(LBEP) επιτυγχάνει καλές προσεγγίσεις, όταν οι µονάδες είναι υψηλά αξιόπιστες, ενώ το άνω φράγµα 
(UBEP), όταν έχουµε χαµηλές αξιοπιστίες. Σκοπός τους ήταν, να δώσουν φράγµατα µε τις αντίστροφες ιδιότητες, έτσι ώστε ο συνδυασµός αυτών µε τα φράγµατα των 
Esary and Proschan (1963) (EP bounds), να προσφέρει πάντα καλές προσεγγίσεις 
(τόσο σε χαµηλές όσο και σε υψηλές αξιοπιστίες). 

* Η εργασία συγχρηµατοδοτήθηκε από την ΕΕ (75%) και την Ελληνική Κυβέρνηση (25%), µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, "Αρχιµήδης", του ΤΕΙ Χαλκίδας, και το υποπρόγραµµα "Χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής για τη µελέτη συστηµάτων αξιοπιστίας και συναφών εφαρµογών" 



 - 226 - 

Πιο συγκεκριµένα, για την κατασκευή του άνω φράγµατος (UBFK) ενός συστήµατος µε ε.σ.δ. C = {C1, C2, C3,…, CN}, ορίζουµε αρχικά τα  σύνολα,  ∅=*L1 , N,...,jjiCCiL ji
*
j 2για},1,:{ =<≤∅≠∩= . Το *

jL  περιέχει όλους τους δείκτες των Ci, που έχουν κοινές µονάδες µε το Cj και ταυτόχρονα είναι, i<j. Με τη βοήθεια των *
jL , εισάγουµε στη συνέχεια τα σύνολα 

jL  τα οποία ικανοποιούν τις ιδιότητες, • *
jij LiCL ∈∅≠∩ θεάκγια   • ).νάε( * ∅=⇒∅=∅=∩ jjjj LLCL  Για κάθε µονότονο σύστηµα, µπορούν πάντοτε να ορισθούν σύνολα Lj, µε τις παραπάνω ιδιότητες, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τα, 

Lj = U1

1

' )(
−= ∩j

i
ji CC  , για j =2,..., Ν, 

(µε '
jC έχουµε συµβολίσει το συµπληρωµατικό σύνολο του Cj). Αυτή η επιλογή των Lj, συνήθως, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.  Θεώρηµα 1. Για κάθε µονότονο σύστηµα µε ανεξάρτητες µονάδες και ε.σ.δ.               

C = {C1, C2, C3,…, CN}, ισχύει ∏ ∏ ∏= = ∈  =−≤≤=−N

j

N

j
j

Li
ij PpRP

j1 1

)0δ(1)]0δ(1[ , όπου δj είναι η συνάρτηση δοµής του συστήµατος που δηµιουργείται αν συνδέσουµε παράλληλα όλες τις µονάδες του Cj.                                                                                                            Στην περίπτωση ανεξάρτητων µονάδων το άνω φράγµα παίρνει τη µορφή (το κάτω φράγµα που δίνεται παραπάνω, είναι το γνωστό LBEP), 

UBFK=∏ ∏∏= ∈∈  −−N

j Ci
i

Li
i

jj

pp
1

)1(1 . Χρησιµοποιώντας τα ε.σ.λ., προκύπτει ένα κάτω φράγµα (LBFK), αφού πρώτα ορίσουµε αντίστοιχα σύνολα Κj.  
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Θεώρηµα 2. Για κάθε µονότονο σύστηµα µε ανεξάρτητες µονάδες και ε.σ.λ.                              
P = {P1, P2, P3,…, PM}, ισχύει ∏∏ ∏ == ∈ =−−≤≤ =−− Μ

1

Μ
1

)]1γ(1[1)1γ(11
j

j
j

j
Ki

i PRPq
j

, όπου γj είναι η συνάρτηση δοµής του συστήµατος που δηµιουργείται αν συνδέσουµε σειριακά όλες τις µονάδες του Pj.                                                                      Όταν οι µονάδες είναι ανεξάρτητες, προκύπτει (το άνω φράγµα είναι το γνωστό 
UBEP),  

LBFK = ∏ ∏= ∈  =−− Μ
1

)1γ(11
j

j
Ki

i Pq
j

= ∏ ∏∏= ∈∈  −− Μ
1

11
j Pi

i
Ki

i

jj

pq . Συνδυάζοντας λοιπόν τα νέα φράγµατα, µε τα φράγµατα των Esary &  Proschan, παίρνουµε πολύ καλές προσεγγίσεις. Συγκεκριµένα, αν οι αξιοπιστίες των µονάδων είναι αρκετά υψηλές, τότε αναµένεται η διαφορά των LBEP και UBFK, να είναι µικρή. Αντίστοιχα, όταν οι αξιοπιστίες είναι χαµηλές, τα φράγµατα LBFK, UBEP θα βρίσκονται αρκετά κοντά.  Μελετώντας τα ΤΠΦ, διαπιστώσαµε ότι ο υπολογισµός τους επηρεάζεται τόσο από τη διάταξη των ε.σ.λ. και ε.σ.δ., όσο και από την επιλογή των συνόλων Lj και Kj, καθώς αυτά δεν ορίζονται µονοσήµαντα. Εποµένως, τα ερωτήµατα που προέκυπταν, µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, ήταν τα εξής δυο: • Γνωρίζοντας τη διάταξη των ε.σ.δ. (ε.σ.λ.), ποιά είναι η βέλτιστη επιλογή των Lj (Kj); • Αφού για κάθε διάταξη των ε.σ.δ. (ε.σ.λ.), παίρνουµε, εν δυνάµει, διαφορετική βέλτιστη επιλογή Lj (Kj), ποιά είναι εκείνη η διάταξη, που θα δίνει το καλύτερο αποτέλεσµα, δηλαδή το ελάχιστο άνω φράγµα (το µέγιστο κάτω φράγµα);  Μια απάντηση στο πρώτο ερώτηµα δόθηκε από τους Koutras et al (2003), οι οποίοι κατάφεραν να εκφράσουν όλες τις δυνατές συνθήκες, µέσα από ένα ισοδύναµο πρόβληµα κάλυψης συνόλων (set covering problem, SCP). Έτσι, αφού παρουσιάσουµε σε συντοµία τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την απάντηση του πρώτου ερωτήµατος, θα ασχοληθούµε στη συνέχεια µε το δεύτερο ζήτηµα, προσπαθώντας να δώσουµε ένα τρόπο εύρεσης των «βέλτιστων» φραγµάτων. Πριν από τον υπολογισµό των συγκεκριµένων φραγµάτων, είναι απαραίτητο να καθορίζεται η διάταξη που θα χρησιµοποιήσουµε. Τα φράγµατα που µελετάµε, 
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δίνονται από τις σχέσεις (µόνο αν τα ε.σ.δ. και ε.σ.λ. είναι διατεταγµένα ως 
C1C2C3KCN και P1P2P3KPM, αντίστοιχα),  

LBFK = ∏ ∏= ∈  =−− Μ
1

)1γ(11
j

j
Ki

i Pq
j

,    UBFK =∏ ∏= ∈  =−N

j
j

Li
i Pp

j1

)0δ(1 .  Παρατηρώντας το UBFK, µπορούµε να καταλάβουµε ότι, αν η οικογένεια συνόλων                  
{ Lj: j=1,…,N}, επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο ώστε, κάθε ένα από τα Ν γινόµενα της µορφής, ∏∈=

j

j
Li

iL pP ,  για j=1,…,N, να έχει τιµή κοντά στη µονάδα, τότε η διαφορά ανάµεσα στο UBFK και LBEP, γίνεται πολύ µικρή. Οπότε, ως κριτήριο για τη βέλτιστη επιλογή των Lj (τα οποία βέβαια είναι υποσύνολα, του συνόλου των µονάδων), θα πρέπει να θεωρηθεί η µεγιστοποίηση των ποσοτήτων 
jLP , ή ισοδύναµα η ελαχιστοποίηση των, ∑∈ −=

j

j
Li

iL pS )ln( . Γνωρίζουµε ότι τα Lj, υπολογίζονται µε τη βοήθεια των *
jL , καθώς πρέπει να ικανοποιούν τις συνθήκες,  Σ1. *

jij LiCL ∈∅≠∩ θεάκγια   Σ2. ).νάε( * ∅=⇒∅=∅=∩ jjjj LLCL  Για µικρά συστήµατα είναι εύκολο για κάθε j, να βρούµε όλα τα διαφορετικά Lj, και να επιλέξουµε εκείνο που µεγιστοποιεί το γινόµενο
jLP . Σηµαντικό πρόβληµα δηµιουργείται όταν έχουµε µεγάλα συστήµατα, µε αποτέλεσµα να χρειαζόµαστε µια εύχρηστη υπολογιστική διαδικασία.  Παρατηρούµε ότι, για κάθε j >1, λαµβάνοντας υπόψη τη 2η συνθήκη, θα πρέπει να ισχύει '

jj CL ⊆ . Άρα, αν συµβολίσουµε µε, 
'
jC ={w1, w2, …, || jCnw − } 

(|Cj|=ο πληθάριθµος του Cj) τότε το σύνολο Lj, καθορίζεται µονοσήµαντα από το διάνυσµα, x = ),...,,( ||21 jCnw ww xxx − , µε 
||C,...,n,s,

,

Lw,
x j

js
ws

−== 21άδιαφορετικ0

στοανήκειµονάδαηεάν1
. 
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Ας δηµιουργήσουµε επίσης τον πίνακα Α=(αij)Ν×n, µε στοιχεία, 

n.,...,kNi
,

Ck i
ik 1και,...,1,άδιαφορετικ0

στοκειήανδαάµονηνάε,1α ===  Τότε η 1η και η 2η συνθήκη, ενσωµατώνονται στην επόµενη σχέση, ∑∈ ∈≥
'

.καθεγια,1α
jCk

*
jkik Lix  Εποµένως, κάθε διάνυσµα x = ),,...,,(

||21 jCnjjj xxx −  που ικανοποιεί τις παραπάνω 

| *
jL | ανισότητες, δηµιουργεί ένα jL  µε, }1:{ ' =∈= ijj xCiL . Συνοψίζοντας, η βέλτιστη επιλογή των Lj, θα προκύπτει από το διάνυσµα 

||
}1,0{ jCn−∈x , το οποίο θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση, 

,)()(
'
∑∈ −=

jCk

kkj xplnf x  ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις συνθήκες, ∑∈ ∈≥
'

.καθεγια,1α
jCk

*
jkik Lix  Τέτοιας µορφής προβλήµατα, στα οποία προσπαθούµε να ελαχιστοποιήσουµε µια γραµµική συνάρτηση, κάτω από συγκεκριµένες (γραµµικές) ανισότητες, ονοµάζονται προβλήµατα κάλυψης συνόλων (set covering problem, SCP).    

2. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Επιδίωξη µας τώρα είναι, να προσδιορίσουµε τη διάταξη που θα µας δώσει το ελάχιστο άνω φράγµα και εκείνη που θα «παράγει» το µέγιστο κάτω φράγµα. Θα ασχοληθούµε µε την πρώτη περίπτωση, καθώς οι διαδικασίες δε διαφοροποιούνται σηµαντικά, για το κάτω φράγµα. Έστω πάλι ότι έχουµε ένα µονότονο σύστηµα µε ε.σ.δ., C= {C1, C2, C3,K , CN}. Για τον υπολογισµό του άνω φράγµατος, διατάσσουµε τυχαία τα ε.σ.δ. και έπειτα, µετονοµάζουµε αυτό που κατέχει την πρώτη θέση σε Μ1, αυτό που κατέχει τη δεύτερη θέση σε Μ2 κ.ο.κ. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της µορφής των SCP, είναι ότι η συνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί, παραµένει ίδια για κάθε ε.σ.δ., ανεξαρτήτως της διάταξης. Ουσιαστικά, αυτό που αλλάζει ανάµεσα στις διαφορετικές µεταθέσεις, είναι οι ανισότητες-συνθήκες, τις οποίες πρέπει να 
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ικανοποιεί κάθε εφικτή λύση. Αρχικά θα µας απασχολήσει το πώς µεταβάλλεται το σύνολο των ανισοτήτων, από µια διάταξη σε µια άλλη.  Λήµµα 1. Για ένα µονότονο σύστηµα µε Ν ε.σ.δ. και n µονάδες, το σύνολο των συνθηκών  για το )π(
mSC ( set covering που αντιστοιχεί στο Cm, στη διάταξη π), όταν το 

Cm κατέχει τη θέση j, δίδεται από τη σχέση, ∑∩∈ ∈≥
)'(

,1:)π(
j

MiMk

*
jkm LiκαθεγιαxS . Απόδειξη Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ας χρησιµοποιήσουµε τη διάταξη, 

C1C2C3 ...CΝ (οπότε ),...,, 2211 NN MCMCMC ≡≡≡ . Όπως γνωρίζουµε, για τα στοιχεία του πίνακα Α=( αik)N× n  ισχύει, ⇔=1α ik η k µονάδα ανήκει στο Ci . Εποµένως, για το παρακάτω γινόµενο, έχουµε  ∈∉=
ik

i
kik Ckx

Ck
x αν,

αν,0α , µε },,...,2,1{},,...,2,1{ nink ∈∈  όπου xk οποιαδήποτε µεταβλητή. Άρα, για κάθε i θα ισχύει η ισότητα, ∑∈ '

α
j

Ck

kik x  = ∑∩∈ )'(
j

CiCk

kx , απ’ όπου προκύπτει άµεσα το ζητούµενο.      
         Ορισµός 1. Έστω ένα µονότονο σύστηµα µε ε.σ.δ. C= {C1, C2, C3,K , CN}. Για κάθε µετάθεση π , των αριθµών {1,2,...,Ν}, ορίζουµε τα σύνολα, 

NjNrCCjrrL jrj ,..,2,1}},...,2,1{,και)(π)(π:{)π( =∈∅≠∩<= , και συµβολίζουµε µε )π(
FKUB το άνω φράγµα που αντιστοιχεί στη µετάθεση π .                            Με λόγια, το σύνολο )π(

jL }),...,2,1{( N⊆ , περιέχει όλους τους δείκτες των ε.σ.δ., που έχουν κοινά στοιχεία µε το Cj, και ταυτόχρονα, κατέχουν κάποια θέση που βρίσκεται αριστερά του Cj, στη  µετάθεση π . Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι, το *
jL  
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αντιστοιχεί στο ε.σ.δ., που είναι στη jη θέση (το Mj), ενώ το )π(
jL στο Cj (ανεξάρτητα της θέσης που κατέχει).   Πρόταση 1. Έστω ένα µονότονο σύστηµα µε ε.σ.δ. C= {C1, C2, C3,K , CN}. Αν το 

Cm }),...,2,1{( Nm∈ κατέχει τη jη θέση )1( Nj ≤≤ , στη µετάθεση π  

(δηλαδή π (m)=j ), το αντίστοιχο SCP ( )π(
mSC ) θα έχει τη µορφή,  ∈≥∑∑ ∩∈∈

)(

π)π(
'

'

.,1:

:

:

mv

m

CCk

)(
mk

Ct

tt

m

Lvκαθεγιαxσυνθήκεςτιςαποκατω xcίησηελαχιστοπο
SC  Απόδειξη Το ζητούµενο προκύπτει άµεσα, χρησιµοποιώντας τον Ορισµό 1 και το Λήµµα 1.          

         Βλέποντας λοιπόν τη µορφή των )π(
mSC , όπως αυτή δόθηκε µέσα από την Πρόταση 1, καταλαβαίνουµε ότι το µόνο που επηρεάζεται από τη θέση του ε.σ.δ. Cm, είναι το σύνολο )π(

mL .  Πρόταση 2. Έστω π  και σ, δυο διαφορετικές µεταθέσεις των Ν ε.σ.δ., ενός µονότονου συστήµατος. Εάν, 
)π(

jL = )σ(
jL , για κάθε j=1,2,...,Ν τότε 

)σ()π(
FKFK UBUB = . Τις µεταθέσεις για τις οποίες ισχύει )π(

jL = )σ(
jL , για κάθε j=1,2,...,Ν, θα τις καλούµε ισοδύναµες. Απόδειξη Βλέποντας τον ορισµό των )π(

jL , η απόδειξη είναι προφανής.   Εποµένως, εξετάζοντας όλες τις δυνατές τιµές που µπορεί να πάρει το )π(
jL            

(για κάθε j), µπορούµε να γνωρίζουµε εκ των προτέρων, ποια θα είναι όλα τα διαφορετικά SCP, που θα κληθούµε να λύσουµε. Εάν συµβολίσουµε µε Τj το σύνολο, 
N,,...,jj \NtCCtT jtj 1για}}{},...,2,1{,:{ =∈∅≠∩=  
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τότε το σύνολο των διαφορετικών )π(
jL , ταυτίζεται µε το δυναµοσύνολο του Tj.  Παράδειγµα 1. Έστω ένα σύστηµα µε ε.σ.δ. τα, C1={1,6}, C2={3,7}, C3={2,5,7} και C4={2,4,6}. Εύκολα µπορούµε να εξάγουµε, τον παρακάτω πίνακα, 

 )π(
jL  )π(

jS  Lj jLP  jLP (iid) 

Ø Ø Ø 1 1 C1 {4} x2+x4 ≥1   {2} ή {4} p2 ή p4 p 
 

Ø Ø Ø 1 1 
C2 {3} x2+x5 ≥1   {2} ή {5} p2 ή p5 p 

 
Ø Ø Ø 1 1 
{2} x3 ≥1   {3} p3 p 
{4} x4+x6 ≥1   {4} ή {6} p4 ή p6 p C3 
{2,4} x3 ≥1 

x4+x6 ≥1  
{3,4} ή 
{3,6} 

p3p4 ή p3p6 p2 

 )π(
jL  )π(

jS  Lj jLP  jLP (iid) 

Ø Ø Ø 1 1 
{1} x1 ≥1  {1} p1 p 
{3} x5+x7 ≥1   {5} ή {7} p5 ή p7 p C4 
{1,3} x1 ≥1 

x5+x7 ≥1  
{1,5} ή 
{1,7} 

p1p5 ή p1p7 p2 όπου ∏∈=
j

j
Li

iL pP . Όπως ξέρουµε το UBFK δίδεται από τη σχέση (µόνο για τη διάταξη C1C2C3C4), 

UBFK =∏ ∏∏= ∈∈  −−4

1

)1(1
j Ci

i
Li

i

jj

pp =∏ ∏= ∈  −−4

1

)1(1
j Ci

iL

j

j
pP , όπου το 

jLP εξαρτάται από τη θέση του Cj, ενώ το γινόµενο ),1(∏∈ −
jCi

ip  όχι.  Έτσι, για iid µονάδες, θα έχουµε, 
}.,,1{και},,1{},,1{},,1{

4321

2
L

2
LLL ppPppPpPpP ∈∈∈∈  
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Ακόµη, όλα τα πιθανά φράγµατα, µπορούν να αναπαρασταθούν ως «διαδροµές» του διπλανού  σχήµατος  (
jCP = )1(∏∈ −

jCi
ip ,  j=1,2,3,4).  Το   ερώτηµα   λοιπόν που   γεννάται   είναι,   ποιές   από όλες   τις   «διαδροµές»  είναι εφικτά φράγµατα   και   ποιά  από  τις  εφικτές  διαδροµές,   δίνει το ελάχιστο   UΒFK.   Εξετάζοντας     το      σύστηµα     βλέπουµε ότι  η  µικρότερη   τιµή     του      γινοµένου      ]1[

4

1
∏= −

j
CL jj

PP , επιτυγχάνεται   για   τη   «διαδροµή», 

  
1LP =

2LP =
3LP =

4LP =1,   που όµως   δεν   είναι   εφικτή λύση (γιατί τότε θα έπρεπε τα ε.σ.δ. να είναι ξένα  ανά  δυο). Στη   συνέχεια   πηγαίνουµε   στην  αµέσως µεγαλύτερη τιµή  και  εξετάζουµε  εάν   υπάρχει  διάταξη  που να την παράγει, κ.ο.κ.  Μ’ αυτή τη διαδικασία, στην  iid  περίπτωση, το ελάχιστο εφικτό UΒFK δίνεται για τις επιλογές,  
                                

1LP =
2LP =1, 

3LP =p, 
4LP =p2 µε αντίστοιχη διάταξη, C2C1C3C4 (ασφαλώς και οι ισοδύναµες µε αυτήν    διατάξεις   C1C2C3C4   και   

C2C3C1C4,    δίνουν   το   ίδιο φράγµα).   Για µικρά συστήµατα (όπως το παραπάνω), τόσο ο έλεγχος για το αν µια 
«διαδροµή» είναι εφικτή λύση, όσο και η µετάβαση από µια τιµή της παράστασης ]1[

4

1
∏= −
j

CL jj
PP , στην αµέσως µεγαλύτερη, γίνεται µε σχετικά εύκολο τρόπο. Προκειµένου να αντεπεξέλθουµε και στις υπολογιστικές απαιτήσεις των µεγάλων συστηµάτων,  θα ήταν επιθυµητό να εισαχθεί µια διαδικασία µε την οποία να ελέγχεται γρήγορα κάθε «διαδροµή», για το αν οδηγεί σε εφικτό φράγµα. Για τον λόγο αυτό θα χρησιµοποιήσουµε κατάλληλα διανύσµατα, τα οποία θα χαρακτηρίζουν κάθε µια από τις διαφορετικές τιµές, ενός )π(

jL  ( j=1,…,N). 

 Όπως γνωρίζουµε, το )π(
jL (για οποιοδήποτε j) µπορεί να είναι κάποιο από τα 

|Tj | διαφορετικά υποσύνολα. Σε κάθε µια από τις τιµές αυτές (τις )π(
jzL , z=1,...,|Tj| ) αντιστοιχούµε ένα διάνυσµα, Υjz =(yjz1,yjz2,…,yjzN), µε j=1,2,…,N , z=1,...,|Tj |, 
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µε στοιχεία }1,0,1{ −∈jzwy , (w=1,…,N) τα οποία ορίζονται ως εξής: 
yjzw = ∈∉− ∈

.άδιαφορετικ,0

,ώεντοτανό,1 ,τοτανό,1
)π( )π(

jj

j

TwLw

Lw

 w=1,…, N. Αφού ορίσουµε τα διανύσµατα Υjz, για κάθε j, µπορούµε για οποιαδήποτε 
«διαδροµή», να ελέγξουµε άµεσα, εάν είναι εφικτή λύση. Η διαδικασία που θα ακολουθούµε περιγράφεται παρακάτω. Έστω ότι θέλουµε να εξετάσουµε εάν τα, 

1LP =
11ZLP , 

2LP = 
22ZLP ,...,

NLP = 
NNZLP , αντιστοιχούν σε εφικτή λύση. Σχηµατίζουµε τον πίνακα διάστασης Ν ×Ν,    [ ]TNZZZ N

YYYY L
21 21=  ο οποίος έχει σαν γραµµές τα διανύσµατα Υjz που αντιστοιχούν στη 

«διαδροµή»,  1LP =
11ZLP , 2LP = 

22ZLP ,...,
NLP = 

NNZLP . Αφού κατασκευάσουµε τον πίνακα Υ, εξετάζουµε τις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Εάν ισχύει, YΤ+ Y ≠ 0 (εάν δηλαδή ο Υ δεν  είναι αντισυµµετρικός) τότε η συγκεκριµένη «διαδροµή» δεν  είναι εφικτή λύση.  

2. Εάν ισχύει, YΤ+Y= 0 και επιπλέον για κάθε }{1,..., Ni ∈ ισχύει, 1≠rsy , για κάθε  
    ii KKsr −+ ×∈),( ,όπου 

}},...,2,1{,1:{}},...,2,1{,1:{ NsysKNsysK is
i

is
i ∈−==∈== −+  

    τότε η «διαδροµή» είναι εφικτή λύση. 
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ABSTRACT 

Fu and Koutras (1995), introduced a specific class of reliability bounds. The evaluation of 
these reliability bounds is based on the arrangement of the minimal cut sets (m.c.s.) and 
minimal path sets (m.p.s.) and the choice of a family of sets (which is not uniquely 
determined).  Recently, an algorithmic approach for determining the optimal family of sets has 
been proposed (given a specific arrangement of m.c.s. and m.p.s.), by transforming the 
problem to an equivalent set covering problem. However, the optimal choice of the family of 
sets is also based on the specific arrangement of the m.c.s. and m.p.s. In this study, we present 
a method, which can be used for the determination of the arrangement of m.c.s. and m.p.s. that 
produces optimal reliability bounds.    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή μελετάται η χρήση των πιθανοθεωρητικών ορίων αντί των 
παραδοσιακών ορίων με ± 3σ. Συζητούνται τα kσ, (kεR), όρια και τα προβλήματα που 
ανακύπτουν, δημιουργούνται πιθανοθεωρητικά όρια και γίνεται ποιοτική σύγκριση. 
Παρουσιάζονται ποσοτικά αποτελέσματα, που  δείχνουν τη χρησιμότητα των 
πιθανοθεωρητικών ορίων και τέλος συζητείται η χρήση της γεωμετρικής κατανομής στον 
έλεγχο  παραγωγικών  διεργασιών. 

 

1. EIΣΑΓΩΓΗ  
Τα παραδοσιακά c-διαγράμματα και u-διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων βασίζονται 

στην υπόθεση ότι η κατανομή που διέπει μια παραγωγική διαδικασία είναι η Poisson.  
Η υπόθεση σπάνια επαληθεύεται στη χρήση αυτού του τύπου των διαγραμμάτων, 
αλλά και στην περίπτωση που γίνεται έχουν μελετηθεί εναλλακτικές πρακτικές, που 
έχουν παρουσιαστεί σε εγχειρίδια όπως  των Wadsworth (2002), Farnum (1994), και 
Messina (1988). Σ’ ένα άρθρο του ο Kaminsky κ.α.(1992), έδειξαν ότι αν και στη 
διεργασία η εμφάνιση των γεγονότων εξηγείται καλύτερα από τη γεωμετρική 
κατανομή, συχνά παίρνονται λανθασμένες επιχειρησιακές αποφάσεις όταν 
χρησιμοποιούνται τα παραδοσιακά c-διαγράμματα. Οι Glushkovsky (1994), Goh 
(1982), Calvin(1983), ανεξάρτητα μεταξύ τους είχαν χρησιμοποιήσει γεωμετρική 
κατανομή για τον έλεγχο των διεργασιών. 

Παράλληλα με την παραδοσιακή ιδέα οι  Kaminsky κ.α.(1992), πρότειναν νέα 
όρια ελέγχου για γεωμετρική κατανομή, όταν αυτή περιγράφει καλύτερα τα 
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δεδομένα. Τα όρια ελέγχου βασίζονται στα  ± 3σ, υποθέτοντας ότι η κατανομή είναι 
γεωμετρική. Πάντως, αν κι αυτό είναι μια βελτίωση της μεθόδου όταν η κατανομή 
είναι γεωμετρική δεν παύουν να υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, η 
πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι θα είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και τα 
κατώτερα όρια ελέγχου θα είναι συχνά χωρίς αξία. 

2. ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Ας θεωρήσουμε ότι  η παρατήρηση Χ ακολουθεί γεωμετρική κατανομή, τότε 

 

    ( ) (1 ) ,xP X x p p= = −   με   x = 0,1,2,…                                                        (1) 

 

 έστω ένα σύνολο παρτίδων μεγέθους  n , τότε το  άθροισμα τους Z παριστάνει το 
συνολικό πλήθος των συμβάντων στις n παρτίδες και είναι: Z = X1+ X2 +…Xn   

 με το Ζ να έχει αρνητική διωνυμική κατανομή ή κατανομή Pascal, δηλ. 

    
1

( ) (1 ) ,
1

n zn z
P Z z p p

n
+ −⎛ ⎞

= = −⎜ ⎟−⎝ ⎠
    με z=0,1,2,…                                       (2) 

Υποθέτοντας ότι το p είναι γνωστό και το n σταθερό, τα όρια ελέγχου μπορούν να 
δημιουργηθούν βασιζόμενα σ’ αυτά τα αποτελέσματα. Αν το p είναι άγνωστο μπορεί 
εύκολα να εκτιμηθεί, αλλά η περίπτωση αυτή δεν θα συζητηθεί εδώ. 

3. ΤΑ kσ ΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 Η   αναμενόμενη τιμή και η διασπορά του συνολικού αριθμού των 

συμβάντων Ζ  σ’ ένα σύνολο παρτίδων μεγέθους n είναι αντίστοιχα: 

 

                2
2

(1 ) (1 )( ) , ( )n p n pE Z Z
p p

σ− −
= =                                               (3) 

Βασιζόμενοι  στη βασική ιδέα των kσ ορίων, τα όρια ελέγχου υπολογίζονται ως k 
φορές την τυπική απόκλιση κι έτσι τα όρια ελέγχου που παίρνουμε είναι: 

 

        2

(1 ) (1 )
k

n p n pUCL k
p p
− −

= + ,                2

(1 ) (1 )
k

n p n pLCL k
p p
− −

= −  (4)                    
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με την κεντρική γραμμή να είναι:       
(1 )n pCL

p
−

=                                         (5)   

Έχει αποδειχτεί ότι όταν η κατανομή είναι γεωμετρική, τότε αυτά τα όρια ελέγχου 
είναι πολύ καλύτερα από τα παραδοσιακά  c- διαγράμματα. 

O Kaminsky κ.α.(1992), μελέτησαν ορισμένα σύνολα πραγματικών δεδομένων 
και απέδειξαν ότι τα προτεινόμενα όρια ελέγχου βελτιώνουν τα παραδοσιακά όρια 
ελέγχου που προκύπτουν από εφαρμογή των c ή u διαγραμμάτων.  

Κατ’ αρχήν, επειδή η ιδέα των k-τυπικών αποκλίσεων βασίζεται στην προσέγγιση 
κανονικής το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε η 
πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι να ισούται με την περίπτωση του παραδοσιακού 
διαγράμματος Shewhart (1931). Πιο σωστά είναι γνωστό ότι για αρνητική διωνυμική 
κατανομή που προσεγγίζεται από κανονική κατανομή, πρέπει το np να είναι μεγάλο. 
Όταν το p είναι μικρό, τότε το μέγεθος του δείγματος n πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. 

Το πρόβλημα με το κατώτερο όριο ελέγχου LCL είναι το πιο σοβαρό, αφού η 
LCL στη σχ.(4) μπορεί εύκολα να γίνει αρνητική. Όταν αυτό συμβεί, τότε δεν μπορεί 
να αναζητηθεί διαδικασία βελτίωσης χωρίς τη χρήση περίπλοκων κανόνων ροής, αν 
ανιχνευτεί ικανός αριθμός  «μη συμμορφούμενων μονάδων σ’ ένα προϊόν». Παρ’ όλα 
αυτά, από την σχ.(4), συνάγεται ότι το κατώτερο όριο ελέγχου LCL δεν είναι ποτέ 
μεγαλύτερο του μηδενός. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο διαγράμματα 
ελέγχου που παρουσιάστηκαν στην εργασία του Kaminsky κ.α. (1992), μπορούν να 
βελτιωθούν. 

Αυτό μπορεί να δειχτεί ως εξής. Για να είναι το κατώτερο όριο ελέγχου LCL 
μεγαλύτερο του μηδενός πρέπει να ισχύει:  

          
2

2

(1 ) (1 ) 1n p n p kk p
p p n
− −

> ⇒ < −                                  (6)                    

            Με k=3   και  n=5, που είναι δύο συνηθισμένες τιμές, τότε 0.8p < − ,  που 
δεν μπορεί να συμβαίνει. Επίσης για συνεχείς επιθεωρήσεις, n=1, και k=1, προκύπτει 

0p < , που κι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Συνεπώς συνάγεται ότι 
χρησιμοποιώντας το LCL όριο όπως δίνεται στη σχέση (3) είναι μη πρακτικά και 
απατηλά!  

4. ΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 

Η χρήση των ακριβών πιθανοθεωρητικών ορίων είναι μια γνωστή διαδικασία, 
εφαρμόζεται στην πράξη και διαπραγματεύεται σε πολλά άρθρα και βιβλία που 
ασχολούνται με ελέγχους διαγραμμάτων, όπως π.χ. Calvin (1983),  Wetheril (1991), 
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Shewhart (1931).  Η χρήση τους είναι πιο σημαντική στην περίπτωση γεωμετρικής 
κατανομής. 

Είναι εύκολο να βρούμε τα ακριβή πιθανοθεωρητικά όρια. Αν ο κίνδυνος 
αποδοχής εσφαλμένης προειδοποίησης είναι α, τότε τα όρια UCLa  και LCLa δίνονται 
από τη λύση των εξισώσεων 

 

            
1

0

1
( ) (1 )

1 2

aUCL
n z

a
z

n z aP Z LCL p p
n

−

=

+ −⎛ ⎞
< = − <⎜ ⎟−⎝ ⎠

∑                    (7)          

και       
1

0

1
( ) 1 (1 )

1 2

aUCL
n z

a
z

n z aP Z UCL p p
n

−

=

+ −⎛ ⎞
> = − − <⎜ ⎟−⎝ ⎠

∑               (8)                   

 Οι εξισώσεις αυτές μπορούν να λυθούν είτε αριθμητικά είτε με χρήση 
προγραμμάτων Η/Υ. Θα συζητήσουμε παρακάτω για τη λύση αυτών των εξισώσεων. 

  Θα μελετήσουμε την περίπτωση για n=1, που είναι συνήθης στις συνεχείς 
επιθεωρήσεις. Έτσι με n=1 τα όρια ελέγχου βρίσκονται εύκολα χρησιμοποιώντας τη 
σχέση 

        ( )
0 0

0

0 0

1
(1 ) 1 1 (1 )

1

z z
z zn z

z z

n z
p p p p p

n= =

+ −⎛ ⎞
− = − = − −⎜ ⎟−⎝ ⎠

∑ ∑                             (9) 

 

και τα όρια LCLa  και  UCLa  δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:               

                  
(1 )

2
ln(1 )a

aln
LCL

p

−
=

−
  ,           

( )
2

ln(1 )a

aln
UCL

p
=

−
                       (10)                   

Όταν n=1, η αρνητική διωνυμική κατανομή καταλήγει στην γεωμετρική κατανομή κι 
τα όρια αυτά είναι ίδια με εκείνα που βρήκαν οι Calvin (1983), Goh (1987), Bourke 
(1991). Στις εργασίες αυτές μελετάται  ένας τύπος διαγράμματος ελέγχου που 
βασίζεται στο άθροισμα των συμμορφούμενων μονάδων. Αυτό είναι πολύ 
αποτελεσματικό όταν το κλάσμα των μη συμμορφουμένων μονάδων γίνεται  πολύ 
μικρό και συγχρόνως μετρείται ένας μεγάλος αριθμός δειγμάτων με μηδενικά –
ελαττώματα. Αντίστοιχες μελέτες που βασίζονται στην ίδια ιδέα μελέτησαν οι Χie-
Goh (1992),(1993)  και  Glushkovsky (1994). 

 Είναι γνωστό ότι ο αριθμός των αθροιστικών συμμορφουμένων μονάδων μεταξύ 
δυο μη συμμορφουμένων ακολουθεί γεωμετρική κατανομή.  
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Πρέπει να τονίσουμε ότι η συνθήκη ώστε το κατώτερο όριο ελέγχου είναι 
μεγαλύτερο του μηδενός, όταν χρησιμοποιούμε ακριβή πιθανοθεωρητικά όρια, είναι 

                            ( 0)
2

n aP Z p= = <                                                                 (11) 

Επίσης θα πρέπει να λεχθεί ότι τα πιθανοθεωρητικά όρια είναι καταλληλότερα, 
όταν δεν ισχύει η προσέγγιση από κανονική κατανομή. Ένα μειονέκτημα τους  είναι 
ότι τα όρια ελέγχου δεν είναι συμμετρικά, όπως είναι χρήσιμο να φαίνονται έτσι, 
όταν π.χ. θέλουμε να ελέγξουμε αν τα όρια έχουν σχεδιαστεί σωστά. 

H αρνητική διωνυμική κατανομή σχετίζεται με την κοινή διωνυμική κατανομή ως 
εξής:  

                                                  ( ) ( )P Z z P Y n≤ = ≥                                          (12) 

            όπου Υ είναι η τ.μ. που ακολουθεί διωνυμική κατανομή με παραμέτρους 
n+z & p, βλέπε Johnson-Kotz (1969). Συνεπώς πίνακες της διωνυμικής κατανομής 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αρνητική διωνυμική κατανομή. 

Συνήθως το κατώτερο όριο ελέγχου LCLa  υπολογίζεται από τη σχ.(7) και είναι ο 
μικρότερος ακέραιος, επομένως μερικοί πρώτοι όροι από το άθροισμα 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του. Επειδή οι υπολογισμοί με τη σχ.(8) 
παρουσιάζουν δυσκολίες προτείνεται η χρήση της παρακάτω σχέσης:  

1

0

1
( ) 1 (1 )

1 2

aUCL
n z

a
z

n z aP Z UCL p p
n

−

=

+ −⎛ ⎞
> = − − <⎜ ⎟−⎝ ⎠

∑                                     (13)                     

5. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα πιθανοθεωρητικά όρια και 
συγκρίνονται με τα όρια k-τυπικών αποκλίσεων που προτείνονται από τον 
Kaminsky(1992). 

Στον Πίν. Ι δίνονται τα ακριβή πιθανοθεωρητικά όρια και συγκρίνονται με όρια 3-
τυπικών αποκλίσεων. Τα πιθανοθεωρητικά όρια βρίσκονται χρησιμοποιώντας τις σχ. 
(8), και (9) με α=0.0027 ως ένα τυπικό επίπεδο απόρριψης. Όπως ανεμένετο υπάρχει 
μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ανωτέρων ορίων. Επειδή η αρνητική διωνυμική 
κατανομή έχει μεγάλη κύρτωση, το ανώτερο όριο ελέγχου UCLa είναι μεγαλύτερο 
από εκείνο  των 3-τυπικών αποκλίσεων. 

Όπως, ανεμένετο τα πιθανοθεωρητικά όρια έχουν πιθανότητα λανθασμένης 
προειδοποίησης πολύ κοντά στην αρχική επιθυμητή τιμή.  
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Όταν χρησιμοποιούνται πιθανοθεωρητικά όρια στο διάστημα 0.002-0.003, τότε 
στις περισσότερες περιπτώσεις η πιθανότητα λανθασμένης προειδοποίησης είναι η 
αναμενόμενη. Έτσι όταν χρησιμοποιούνται όρια 3-τυπικών αποκλίσεων, η 
πιθανότητα λανθασμένης προειδοποίησης είναι 0.009-0.01 δηλ. 3-5 φορές 
μεγαλύτερη. 

Τέλος ένα διάγραμμα είναι ευαίσθητο για λογικό αριθμό αλλαγών στα 
χαρακτηριστικά μιας παραγωγικής διαδικασίας. 

Στον Πιν. ΙΙ συγκρίνονται τα μέσα μήκη ροών για την περίπτωση p=0.2, ένα 
παράδειγμα που έδωσε ο Kaminsky κ.α. (1992).  

Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα όρια 3-τυπικών αποκλίσεων αν και είναι ικανά να 
βρουν μια μείωση στην πιθανότητα  p, αποτυγχάνουν να την βρουν (δηλ. το p  ) όταν 
το  p  αυξάνει. Αυτό συμβαίνει γιατί το κάτω όριο ελέγχου είναι μικρότερο του 
μηδενός. 

Από τον Πίν.ΙΙ φαίνεται ότι το μέσο μήκος ροών αυξάνει σημαντικά όταν 
χρησιμοποιούνται όρια 3-αποκλίσεωνν. Αυτό σημαίνει ότι όταν η διαδικασία αλλάζει 
από τον στόχο, υπό την έννοια ότι το p αυξάνει, δεν θα υπάρξει προειδοποίηση, αν 
και χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι κανόνες ροών, όπως περιγράφονται στον 
Nelson (1984). Εν τούτοις πιθανοθεωρητικά όρια μπορούν να ανιχνεύσουν αλλαγές 
στν παραγωγική διαδικασία. Ο λόγος είναι ότι στον Πίν. ΙΙ, το ARL δεν φτάνει στο 
μέγιστο για   p=0.2, λόγω της στρογγυλοποίησης του σφάλματος στο κάτω όριο 
ελέγχου. 

6. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Εδώ θα δοθούν αριθμητικά παραδείγματα που θα εξηγήσουν την χρήση των ορίων 
ελέγχου και της γεωμετρικής κατανομής. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Πιν. ΙΙΙ, 
με p=0.2, ο υπολογισμός των ορίων ελέγχου δίνει ότι: 

α) με τη χρήση τη κατανομής Poisson, τα 3σ όρια ελέγχου είναι ULC=35 ενώ 
LCL 〈 0. Έτσι τα κάτω όρια ελέγχου όπως επίσης και κάθε τιμή των μηδενικών 
ελαττωμάτων θα έπρεπε να αλλαχτεί στην παραγωγική διαδικασία. 

β) με τη χρήση γεωμετρικής κατανομής βρίσκεται ως άνω όριο ελέγχου  ULC=62 
και κάτω όριο ελέγχου LCL=0. 

Για να καταλάβουμε τη χρήση των πιθανοθεωρητικών ορίων, ας θεωρήσουμε τα 
δεδομένα του Πιν. ΙV, με p=0.2. Τα πιθανοθεωρητικά όρια είναι 4 και 134 
αντίστοιχα, ενώ το άνω όριο των 3-τυπικών αποκλίσεων είναι 109. Το Σχ.2 δίνει το 
διάγραμμα ελέγχου. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα σημείο που είναι εκτός των ορίων 
των 3-τυπικών αποκλίσεων, ενώ όλα τα σημεία βρίσκονται εντός των 
πιθανοθεωρητικών ορίων. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με αυτά 
της προηγούμενης παραγράφου, που δίνει ότι η πιθανότητα εσφαλμένης 
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προειδοποίησης είναι 0,27% αντί 1% αναφορικά με τα όρια των 3- τυπικών 
αποκλίσεων. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η γεωμετρική κατανομή είναι μια συνήθης κατανομή αν και διαγράμματα ελέγχου 
που στηρίζονται σ’ αυτήν δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί. Όταν η κατανομή Poisson 
δεν είναι κατάλληλη για μια παραγωγική διαδικασία, η γεωμετρική κατανομή είναι 
μια εναλλακτική αντιμετώπιση. 

Το γεγονός ότι πολλοί τύποι δεδομένων ακολουθούν γεωμετρική κατανομή, η 
γεωμετρική κατανομή είναι μια  κατανομή για την παρακολούθηση υψηλής 
απόδοσης διαδικασιών που βασίζονται στην αθροιστική ποσότητα των 
συμμορφούμενων παραγόμενων μονάδων. 

Σημειώνουμε ότι, στην εργασία αυτή για τη γεωμετρική κατανομή τα όρια 
ελέγχου που βασίζονται στις  k-τυπικές αποκλίσεις που χρησιμοποιούνται 
πρόσφατα, γίνονται αιτία για συχνές  λανθασμένες προϋποθέσεις ενός ελέγχου 
και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν λογικά κατώτερα όρια ελέγχου και 
βελτιώσεις ανίχνευσης χωρίς να εισαγάγουν σύνθετους κανόνες ροής. Το 
πρόβλημα αυτό αν και επισημαίνεται συχνά για την περίπτωση την κατανομής  
Poisson, είναι πολύ σημαντικό για τα διαγράμματα ελέγχου με γεωμετρική 
κατανομή και όρια ελέγχου με τις k –τυπικές αποκλίσεις και  θα έπρεπε να 
χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή.  

ABSTRACT 
 In this work, the use of probability limits instead of the traditional limits based on the 

mean ± 3σ is studied. The traditional k-sigma type limits and some of the problems with this 
approach are discussed. Probability limits are derived and some qualitative comparison is 
made. Then some quantitative results that demonstrate the usefulness of probability limits are 
presented together with some numerical examples. Finally the use of geometric distribution in 
process control is discussed. 
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Πίνακας I: Ανώτερα και κατώτερα όρια           Πίνακας ΙΙ: Μέσο μήκος ροής- 
 για ομάδες μεγέθους                                          σύγκριση για p = 0.2   
10 με α=0.0027 και σύγκριση 
με τα όρια 3-τυπικών αποκλίσεων UCL 
 

 

p LCLa UCLa UCLk 

0.01 
0.03 
0.05 
0.08 
0.10 
0.12 
0.15 
0.18 
0.20 
0.25 
0.30 

85 
28 
16 
10 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

1480 
528 
310 
192 
154 
128 
96 
78 
70 
62 
41 

1215 
426 
264 
162 
125 
102 
78 
66 
58 
47 
35 

 
 
Πίνακας ΙΙΙ: Δεδομένα γεωμετρικής κατανομής από Kaminsky κ.α. 

 

  

 

p ARLa ARLk 

0.10 
0.12 
0.14 
0.16 
0.18 
0.20 
0.22 
0.24 
0.26 
0.28 
0.30 
0.32 
0.34 

 

5.17 
10.85 
28.59 
79.97 
214.7 
589.4 
1101.5 
1018.3 
935.2 
564.5 
404 
291 
218.2 
 

3.24 
4.97 
8.83 
19.5 
45.6 
109.5 
287.5 
798.4 
2245 
6974 
22344 
81322 
297230 

22 
22 

11 
39 

14 
9 

15 
19 

20 
26 

12 
27 

11 
30 

15 
37 

11 
16 

40 
18 

18 
20 

27 
12 

23 
12 

19 
33 

 8 
25 

38 
37 
22 
30 
77 
56 
31 
65 
43 
36 

 

43 
49 
33 
59 
62 
24 
30 
27 
41 
28 

27 
102 
33 
39 
22 
48 
68 
27 
47 
58 

 

43 
39 
69 
16 
43 
19 
56 
60 
23 
24 

47 
15 
61 
14 
58 
36 
39 
36 
67 
29 

18 
105 
38 
38 
20 
46 
45 
77 
49 
31 

45 
65 
73 
24 
39 
63 
37 
28 
50 
85 

88 
30 
31 
48 
28 
20 
43 
35 
81 
62 

71 
55 
29 
61 
46 
45 
36 
73 
14 
61 

 

118 
69 
99 
29 

106 
35 
90 
50 
28 
34 
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Πίνακας IV: Δεδομένα αρνητικής διωνυμικής κατανομής, για p=0.2 
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Σχήμα 1. Διάγραμμα ελέγχου για τα δεδομένα του Πίν.ΙΙΙ και πιθανοθεωρητικά 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ  

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ 
ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ 
 

Άγγελος Μάρκος, Γεώργιος Μενεξές, Γιάννης Παπαδημητρίου 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
μεθόδους της Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων. Η μέθοδος εφαρμόζεται 
σε πίνακες συχνοτήτων, σε λογικούς πίνακες (0-1), σε απλούς πίνακες συμπτώσεων δύο 
μεταβλητών και σε γενικευμένους πίνακες συμπτώσεων (πίνακες Burt). Στην περίπτωση 
πολλών μεταβλητών ο συνολικός αριθμός των κλάσεών τους μπορεί να αυξηθεί σε τέτοιο 
βαθμό που να δυσχεραίνει την ερμηνεία του φαινομένου. Το πρόβλημα που τίθεται είναι το 
κατά πόσο είναι δυνατό να επιλεγεί υποπίνακας του πίνακα Burt, ο οποίος να περιλαμβάνει το 
σύνολο των μεταβλητών και η εφαρμογή της AFC σε αυτόν να αποδίδει την πλησιέστερη 
«εικόνα» του φαινομένου σε αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου στον αρχικό 
πίνακα Burt. Στο πρόβλημα αυτό που τίθεται για πρώτη φορά στο χώρο της Ανάλυσης 
Δεδομένων, απαντούμε καταφατικά και στην παρούσα εργασία, προτείνουμε έναν αλγόριθμο 
επιλογής υποπίνακα από τον πίνακα Burt. Αρχικά, υπολογίζεται η «ενδιαφέρουσα αδράνεια» 
του πίνακα Burt. Στη συνέχεια, δημιουργούνται όλοι οι δυνατοί υποπίνακες που 
περιλαμβάνουν συνδυασμούς όλων των μεταβλητών και υπολογίζεται η ενδιαφέρουσα 
αδράνειά τους. Τελικά, επιλέγεται εκείνος ο υποπίνακας που η ενδιαφέρουσα αδράνειά του 
μεγιστοποιεί το λόγο «ενδιαφέρουσα αδράνεια υποπίνακα» προς «ενδιαφέρουσα αδράνεια 
πίνακα Burt». Εφαρμόσαμε τον παραπάνω αλγόριθμο σε τέσσερα διαφορετικά σύνολα 
δεδομένων με γνωστή a priori δομή. Και στις τέσσερις περιπτώσεις οι απεικονίσεις επί των 
παραγοντικών επιπέδων ήταν «κοντά» σε αυτές που προκύπτουν από την ανάλυση των 
αντίστοιχων πινάκων Burt.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) αποτελεί μια περιγραφική 
μέθοδο της Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων κατάλληλη για τη 
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών (Benzècri 1992, 
Greenacre 1993,  Clausen 1998). 

Όταν ο πίνακας δεδομένων περιέχει m αντικείμενα-παρατηρήσεις και n 
κατηγορικές μεταβλητές με n>2, η εφαρμογή της AFC μπορεί να πραγματοποιηθεί 
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είτε στον αντίστοιχο m×k  πίνακα λογικής περιγραφής 0-1 είτε στο γενικευμένο 
πίνακα συμπτώσεων (πίνακα Burt) k×k , όπου k ο συνολικός αριθμός των κλάσεων 
των n μεταβλητών.    

Ένα από τα σημαντικότερα αριθμητικά αποτελέσματα της AFC, τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή συμπερασμάτων, είναι το ποσοστό της  
αδράνειας που ερμηνεύει ο κάθε παραγοντικός άξονας. Στην περίπτωση μεγάλου 
αριθμού μεταβλητών, ο συνολικός αριθμός των κλάσεών τους μπορεί να αυξηθεί σε 
τέτοιο βαθμό ώστε τα ποσοστά ερμηνείας της ολικής αδράνειας στους δύο πρώτους 
άξονες να θεωρηθούν χαμηλά και η απεικόνιση, επί των παραγοντικών αξόνων 
φτωχή. Παράλληλα, όσο ελαττώνονται οι διαστάσεις του υπό ανάλυση πίνακα τόσο 
λεπτομερέστερη είναι η απεικόνιση επί του παραγοντικού επιπέδου (Μάρκος & 
Παπαδημητρίου, 2003). Επομένως, όταν η μέθοδος εφαρμόζεται στον πίνακα Burt, ο 
μεγάλος αριθμός των μεταβλητών συχνά δυσχεραίνει την ερμηνεία του φαινομένου. 

Το πρόβλημα που θέτουμε είναι ο προσδιορισμός εκείνου του υποπίνακα του 
πίνακα Burt, ο οποίος να περιλαμβάνει το σύνολο των μεταβλητών και η εφαρμογή 
της AFC σε αυτόν να αποδίδει την πλησιέστερη «εικόνα» του φαινομένου με αυτή 
που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου στον αρχικό πίνακα Burt. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι αυτό το πρόβλημα τίθεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο της AFC. 

Για την πληρέστερη κατανόηση του προβλήματος δίνουμε ένα παράδειγμα 
εντοπισμού των διαφορετικών υποπινάκων ενός πίνακα Burt. Έστω 15 15X ×  ο πίνακας 
Burt με τρεις μεταβλητές, Χ1, Χ2, Χ3 με 7, 6 και 2 κλάσεις αντίστοιχα. Οι υποπίνακες 
του πίνακα Burt που περιλαμβάνουν το σύνολο των μεταβλητών παρουσιάζονται στο 
Σχήμα 1. Συγκεκριμένα, σχηματίζονται  τρεις διαφορετικοί υποπίνακες διαστάσεων 
7×8 , 6×9και 2×13  αντίστοιχα. 

Σχήμα 1: Γενικευμένος πίνακας συμπτώσεων με τρεις μεταβλητές, 

 
1 2 37 6 2⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦X , X , X  και τρεις διαφορετικούς υποπίνακες 

Το προτεινόμενο κριτήριο επιλογής του «καλύτερου» υποπίνακα του πίνακα Burt 
βασίζεται στην έννοια της «ενδιαφέρουσας  αδράνειας», που ορίζεται ως η μέση 

αδράνεια των 
( )

2 2
n n-1n =⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 σε πλήθος διαφορετικών απλών πινάκων συμπτώσεων 

που σχηματίζουν οι n μεταβλητές ανά δύο (Μενεξές & Παπαδημητρίου, 2004). Ως 
καλύτερος υποπίνακας επιλέγεται εκείνος που η ενδιαφέρουσα αδράνειά του 
μεγιστοποιεί το λόγο ενδιαφέρουσα αδράνεια υποπίνακα προς ενδιαφέρουσα 
αδράνεια πίνακα Burt (Μάρκος, Μενεξές & Παπαδημητρίου, 2005).  



 - 249 -

Εφαρμόσαμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο σε τέσσερα διαφορετικά σύνολα 
δεδομένων με γνωστή a priori δομή. Και στις τέσσερις περιπτώσεις οι απεικονίσεις 
επί των παραγοντικών επιπέδων ήταν «κοντά» σε αυτές που προκύπτουν από την 
ανάλυση των αντίστοιχων πινάκων Burt.  

 
2. Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

Ο αλγόριθμος επιλογής υποπίνακα από τον πίνακα Burt υλοποιήθηκε στη 
συναρτησιακή γλώσσα MATLAB 6.5. (Marchand & Holland, 2002). Ακολουθεί η 
περιγραφή του σε φυσική γλώσσα. 
Είσοδος: Ο αλγόριθμος δέχεται ως είσοδο ένα πίνακα (Burt) έστω k kX × , όπου k το 

συνολικό πλήθος των κλάσεων των n κατηγορικών μεταβλητών. Επιπλέον δέχεται ως 
είσοδο διάνυσμα k  με γενικό στοιχείο ik , i=1,…,n  που αντιστοιχεί στον αριθμό 

των κλάσεων της μεταβλητής i, με τη σειρά που αυτές εμφανίζονται στον πίνακα 
Burt. 
Βήμα 1ο: Αρχικά υπολογίζονται οι επιμέρους αδράνειες όλων των απλών πινάκων 
του πίνακα Burt που σχηματίζουν οι n μεταβλητές ανά δύο. Στην περίπτωση της 
διασταύρωσης μιας μεταβλητής με τον εαυτό της, η αδράνεια του αντίστοιχου πίνακα 
δίνεται από τη σχέση (Μενεξές & Παπαδημητρίου, 2004):  

ij iI =k -1 , i=1, ,n  j=1, ,n… και i=j    [1] 
Στην περίπτωση της διασταύρωσης δύο διαφορετικών μεταβλητών με k και l 

κλάσεις αντίστοιχα, η αδράνεια του αντίστοιχου πίνακα υπολογίζεται από τη  σχέση:  
2

p q
pqk l

ij
p=1 q=1 p q

r c
x -

n
I =

r c

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠∑∑        [2] 

όπου pr  είναι το άθροισμα της γραμμής  p και qc  το άθροισμα της στήλης q του 

αντίστοιχου απλού πίνακα συμπτώσεων που σχηματίζουν οι μεταβλητές i και j, 
i=1, ,n  j=1, ,n… και i j≠ . 

Η ολική αδράνεια του πίνακα Χ υπολογίζεται από την σχέση:  
n n

ij
i=1 j=1

ολ 2

I
I =

n

∑∑
      [3] 

   Η ενδιαφέρουσα αδράνεια του πίνακα Χ υπολογίζεται από την σχέση:  
1

2

ενδ ij
i,j=1…n
   i<j

I = I
n⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑      [4] 
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Βήμα 2ο: Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των προς εξέταση υποπινάκων του 
πίνακα Burt που περιλαμβάνουν το σύνολο των μεταβλητών. Αν το πλήθος n των 
μεταβλητών είναι άρτιος, τότε το πλήθος των προς εξέταση διαφορετικών 
υποπινάκων είναι:      

             2
2
n
n

2
n

1
n

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ …                    [5] 

και αν το n είναι περιττός τότε το πλήθος τους είναι: 

         
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

2
1n

n

2
n

1
n

…                     [6] 

Βήμα 3ο: Δημιουργούνται όλοι οι συνδυασμοί μεταβλητών του πίνακα Burt με τους 
οποίους σχηματίζονται όλοι οι διαφορετικοί υποπίνακες.  
Βήμα 4ο: Για κάθε υποπίνακα υπολογίζεται η ενδιαφέρουσα αδράνεια καθώς και ο 
λόγος λ: ενδιαφέρουσα αδράνεια υποπίνακα προς ενδιαφέρουσα αδράνεια  του 
πίνακα Burt. Στη συνέχεια οι λόγοι ταξινομούνται σε φθίνουσα διάταξη. 
Βήμα 5ο: Τέλος, ως «καλύτερος» υποπίνακας επιλέγεται εκείνος που μεγιστοποιεί το 
λόγο ενδιαφέρουσα αδράνεια υποπίνακα προς ενδιαφέρουσα αδράνεια πίνακα Burt. 
Έξοδος: Εμφανίζονται στην οθόνη, ταξινομημένοι σε φθίνουσα διάταξη, οι λόγοι της 
ενδιαφέρουσας αδράνειας κάθε διαφορετικού υποπίνακα προς την ενδιαφέρουσα 
αδράνεια του γενικευμένου πίνακα. Επίσης, εμφανίζεται ο καλύτερος υποπίνακας 
δηλαδή αυτός που μεγιστοποιεί το παραπάνω κριτήριο καθώς και  ο συνδυασμός των 
μεταβλητών από τις οποίες αυτός σχηματίζεται. 

 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Εφαρμόσαμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο σε τέσσερα σύνολα δεδομένων με 

γνωστή a priori δομή: 

Α) Σύνολο δεδομένων που προέκυψε από πραγματική έρευνα. 

Το σύνολο δεδομένων 138 3A ×  προέκυψε από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
σε 138 φοιτητές με τρεις μεταβλητές, το «είδος διακοπών» με 6 κλάσεις, το 
«επάγγελμα του πατέρα» με 7 κλάσεις και το «φύλο» με 2 κλάσεις. Η εφαρμογή του 
προτεινόμενου αλγόριθμου στον πίνακα Βurt 15×15 , όπως αυτός προέκυψε από τον 
αρχικό πίνακα, έδωσε τρεις διαφορετικούς υποπίνακες «φέτες», δηλαδή υποπίνακες 
όπου μία από τις μεταβλητές εμφανίζεται στις γραμμές του πίνακα και οι υπόλοιπες 
στις στήλες: 

 



 - 251 -

 
 

Σχήμα 2: Αποτελέσματα της εφαρμογής του αλγορίθμου στον πίνακα Burt 
 για το σύνολο δεδομένων Α 

Αδράνειες υποπινάκων 
«φέτες» 

 

Ενδιαφέρουσα Αδράνεια Υποπίνακα / 
Ενδιαφέρουσα Αδράνεια Πίνακα 

Burt 
0 0435 0 105 10 5
0 416
0 60 1 44 144
0 416
0 61 1 46 146

0 416

AI . . . %
I .
I . . %
I .
I . . %
I .

= = =

= = =

= =

ενδ

Β

ενδ

Γ

ενδ

=

 

α) Τον υποπίνακα 2 13A ×  με το «φύλο» στις γραμμές και τo «επάγγελμα» και τις 
«διακοπές» στις στήλες, β) τον υποπίνακα 7 8B ×  με τις «διακοπές» στις γραμμές και 
τις άλλες δύο μεταβλητές στις στήλες, και γ) τον υποπίνακα 6 9×Γ  με το «επάγγελμα» 
στις γραμμές και τις άλλες στις στήλες. Για κάθε υποπίνακα «φέτα» υπολογίστηκε η 
επιμέρους αδράνειά του καθώς και ο λόγος λ (Σχήμα 2). Έτσι, ο πρώτος υποπίνακας 
περιέχει το 10.5% της ενδιαφέρουσας αδράνειας του πίνακα Burt, ο δεύτερος το 
144% και ο τρίτος το 146%. Επομένως, σύμφωνα με τον προτεινόμενο αλγόριθμο ως 
«καλύτερος» υποπίνακας επιλέγεται ο 6×9Γ  με λ=146%.  

Για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα του αλγόριθμου εφαρμόσαμε την AFC 
τόσο στον πίνακα Burt όσο και στον επιλεγμένο υποπίνακα-φέτα με τα παρακάτω 
αποτελέσματα (Σχήμα 3): 

 
Σχήμα 3: Αποτελέσματα της εφαρμογής της AFC στον πίνακα Burt  
και στον «καλύτερο»  υποπίνακα για το σύνολο δεδομένων Α 

Πίνακας συμπτώσεων (15x15) 

ΑΞΟ-
ΝΑΣ 

ΑΔΡΑ-
ΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝ ΑΘΡΟΙΣ 

1 0.417 25.925 25.925 
2 0.237 14.694 40.619 
3 0.194 12.049 52.668 
4 0.158 9.783 62.450 
5 0.139 8.647 71.097 
6 ……… ………..  ………  

Υποπίνακας K1 (6x9) 

ΑΞΟ-
ΝΑΣ 

ΑΔΡΑ-
ΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝ ΑΘΡΟΙΣ 

1 0.439 72.250 72.250 
2 0.104 17.126 89.376 
3 0.039 6.488 95.864 
4 0.022 3.646 99.510 
5 0.003 0.490 100.000  



 - 252 -

  

Στην περίπτωση της εφαρμογής της μεθόδου στον πίνακα Burt οι δύο πρώτοι 
άξονες ερμηνεύουν το 40.6% ενώ στην περίπτωση του επιλεγμένου υποπίνακα το 
89.3% της ολικής αδράνειας. Αν παρατηρήσουμε την απεικόνιση των 
σημαντικότερων σημείων επί των παραγοντικών επίπεδων που σχηματίζουν ο πρώτος 
με το δεύτερο άξονα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτή είναι σχεδόν η ίδια και για τις δύο 
αναλύσεις και ότι επιπλέον είναι λεπτομερέστερη στο παραγοντικό επίπεδο που 
προκύπτει από την εφαρμογή της AFC στον επιλεγμένο υποπίνακα. 

Β) Σύνολο δεδομένων με γνωστό a priori «καλύτερο» υποπίνακα.  

Ομοίως, εφαρμόσαμε τον αλγόριθμο στον πίνακα Burt 15×15  που προέκυψε από 
σύνολο δεδομένων 360 4×Β  (4 μεταβλητές με 15 συνολικά κλάσεις) το οποίο 
κατασκευάσαμε με a priori γνωστή τη μορφή του «καλύτερου» υποπίνακα. Έτσι 
προέκυψε ως «καλύτερος» υποπίνακας ο 9×6  με τις μεταβλητές Χ1, Χ4 στις γραμμές 
και τις Χ2, Χ3 στις στήλες και λόγο λ ίσο με 146%.  

Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή της AFC στον πίνακα Burt δίνει αρκετά χαμηλά 

ποσοστά ερμηνείας της ολικής αδράνειας σε όλους τους παραγοντικούς άξονες, με τις 

αντίστοιχες αδράνειες να μη διαφέρουν σημαντικά (Σχήμα 4). Αυτό καθιστά σχεδόν 

απαγορευτική την εφαρμογή της μεθόδου στον παραπάνω πίνακα. Στην περίπτωση, 

όμως, της ανάλυσης του επιλεγμένου υποπίνακα, οι δύο πρώτοι άξονες ερμηνεύουν 

το 83.4% της ολικής αδράνειας με την εικόνα του φαινομένου επί του αντίστοιχου 

παραγοντικού επιπέδου να είναι λεπτομερέστερη απ’ αυτή που προκύπτει από την 

εφαρμογή της μεθόδου στον πίνακα Burt. Γεγονός αναμενόμενο καθώς η πληροφορία 

συγκεντρώνεται σε μικρότερο αριθμό παραγοντικών αξόνων. 
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Σχήμα 4: Αποτελέσματα της εφαρμογής της AFC στον πίνακα Burt  και στον 
«καλύτερο»  υποπίνακα για το σύνολο δεδομένων Β 

Πίνακας συμπτώσεων (15x15) 

ΑΞΟ-
ΝΑΣ 

ΑΔΡΑ-
ΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝ ΑΘΡΟΙΣ 

1 0.087 12.485 12.485 
2 0.081 11.632 24.117 
3 0.076 10.932 35.050 
4 0.067 9.702 44.751 
5 0.065 9.418 54.169 

6 0.061 8.827 62.996 
7 0.060 8.575 71.571 
8 0.058 8.318 79.890 
9 0.052 7.448 87.338 

10 0.046 6.558 93.896 
11 ……. ……. ……. 

 

Υποπίνακας Κ2 (9x6) 

ΑΞΟ-
ΝΑΣ 

ΑΔΡΑ-
ΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝ ΑΘΡΟΙΣ 

1 0.008 50.778 50.778 
2 0.005 32.632 83.411 
3 0.002 14.776 98.186 
4 0.000 1.814 100.000 
5 0.000 0.000 100.000 

 

 

 

 

Γ) Σύνολο δεδομένων που προέκυψε με γεννήτρια τυχαίων αριθμών. 

Το τρίτο σύνολο δεδομένων  500 6×Γ  (6 μεταβλητές με 27 συνολικά κλάσεις) 
προέκυψε από γεννήτρια τυχαίων αριθμών και η εφαρμογή του αλγόριθμου στον 
αντίστοιχο πίνακα Burt 27×27 , έδωσε ως «καλύτερο» τον υποπίνακα «φέτα» 21×6  
με τη μεταβλητή Χ5 στις στήλες και τις υπόλοιπες στις γραμμές (λ=138%). 
Η εφαρμογή της AFC στον πίνακα Burt δίνει ποσοστό ερμηνεύσιμης αδράνειας 
στους δύο πρώτους παραγοντικούς άξονες 15.7%, ποσοστό που μπορεί να θεωρηθεί 
αρκετά χαμηλό (Σχήμα 5). Όταν όμως η μέθοδος εφαρμόζεται στον επιλεγμένο, 
σύμφωνα με τον αλγόριθμο, υποπίνακα το ποσοστό είναι 61.9% για τους δύο 
πρώτους άξονες. Η εικόνα του φαινομένου στα παραγοντικά επίπεδα των δύο 
αναλύσεων είναι σε γενικές γραμμές η ίδια, ενώ παρατηρείται εναλλαγή των 
σημαντικότερων σημείων μεταξύ 2ου  και 3ου άξονα. Συμπερασματικά, καλό είναι η 
ερμηνεία του φαινομένου να μην περιοριστεί στους δύο πρώτους παραγοντικούς  
άξονες.  
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Σχήμα 5: Αποτελέσματα της εφαρμογής της AFC στον πίνακα Burt  και στον 
«καλύτερο»  υποπίνακα για το σύνολο δεδομένων Γ 

Πίνακας συμπτώσεων (27x27) 
ΑΞΟ-
ΝΑΣ 

ΑΔΡΑ-
ΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝ ΑΘΡΟΙΣ 

1 0.049 8.108 8.108 
2 0.046 7.651 15.759 
3 0.043 7.231 22.990 
4 0.039 6.460 29.450 
5 0.037 6.078 35.528 
6 ……. ……. …….  

Υποπίνακας K3 (21x6) 
ΑΞΟ-
ΝΑΣ 

ΑΔΡΑ-
ΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝ ΑΘΡΟΙΣ 

1 0.012 38.438 38.438 
2 0.007 23.534 61.971 
3 0.006 19.739 81.710 
4 0.003 9.608 91.318 
5 0.003 8.682 100.000  

  

Δ) Σύνολο δεδομένων όπου μόνο μία απ’ τις μεταβλητές συσχετίζεται με όλες τις 
υπόλοιπες, οι οποίες είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστες 

Το σύνολο δεδομένων 1600 5×Δ  επιλέχθηκε έτσι ώστε οι 4 από τις συνολικά 5 
μεταβλητές να είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστες. Ο καλύτερος υποπίνακας είναι 
διαστάσεων 8×3  με τη μεταβλητή Χ5 στις στήλες και τις υπόλοιπες στις γραμμές. Ο 
λόγος λ=249%. Το ποσοστό ερμηνείας της ολικής αδράνειας για τους δύο πρώτους 
άξονες είναι 46.6% κατά την εφαρμογή της μεθόδου στον πίνακα Burt ενώ 100% 
στην περίπτωση του επιλεγμένου υποπίνακα. 

Σχήμα 6: Αποτελέσματα της εφαρμογής της AFC στον πίνακα Burt και στον 
«καλύτερο» υποπίνακα για το σύνολο δεδομένων Δ 

Πίνακας συμπτώσεων (11x11) 
ΑΞΟ-
ΝΑΣ 

ΑΔΡΑ-
ΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝ ΑΘΡΟΙΣ 

1 0.062 25.121 25.121 
2 0.053 21.501 46.622 
3 0.040 16.220 62.842 
4 0.040 16.220 79.061 
5 0.029 11.681 90.743 
6 ……. ……. …….  

Υποπίνακας K4 (8x3) 
ΑΞΟ-
ΝΑΣ 

ΑΔΡΑ-
ΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝ ΑΘΡΟΙΣ 

1 0.015 72.297 72.297 
2 0.006 27.703 100.000  
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Η εικόνα του φαινομένου και για τις δύο αναλύσεις είναι σχεδόν η ίδια, με  

λεπτομερέστερη απεικόνιση επί του παραγοντικού επιπέδου της ανάλυσης του 
επιλεγμένου υποπίνακα (Σχήμα 6). Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προκύπτει 
είναι ότι στο παραγοντικό επίπεδο της εφαρμογής της μεθόδου στον «καλύτερο» 
υποπίνακα, αποφεύγεται η ερμηνεία σχέσεων μεταξύ μεταβλητών με ελάχιστη ή 
καθόλου συσχέτιση. 

 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιλογής υποπίνακα από τον πίνακα Burt παρέχει 
σημαντική βοήθεια κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της AFC. Συγκεκριμένα, 
αποφεύγεται η ερμηνεία σχέσεων μεταξύ μεταβλητών με ελάχιστη ή καθόλου 
συσχέτιση και επιτυγχάνεται λεπτομερέστερη απεικόνιση του φαινομένου επί των 
παραγοντικών  αξόνων, λόγω της συγκέντρωσης της ουσιαστικότερης πληροφορίας 
σε μικρότερο αριθμό αξόνων. Άλλωστε, ο Greenacre (1984) έδειξε ότι αν Q 
κατηγορικές μεταβλητές μπορούν να διαμεριστούν σε δύο υποσύνολα με Q1 και Q2 
μεταβλητές αντίστοιχα, τέτοια ώστε οι μεταβλητές μέσα σε κάθε υποσύνολο να είναι 
ανά δύο ανεξάρτητες ή ασυσχέτιστες, τότε η εφαρμογή της AFC στις Q μεταβλητές 
είναι ισοδύναμη με την εφαρμογή της στον πίνακα συμπτώσεων που δημιουργείται 
όταν οι κλάσεις των Q1 μεταβλητών τοποθετηθούν στις γραμμές και οι κλάσεις των 
Q2 μεταβλητών τοποθετηθούν στις στήλες του πίνακα (ή αντίστροφα). 

Επειδή σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας υποπίνακας με τη μέγιστη ενδιαφέρουσα 
αδράνεια, από τα εμπειρικά ευρήματα των πειραματισμών μας φαίνεται ότι αν 
υπάρχει υποπίνακας με την πλησιέστερη απεικόνιση, μέσω της AFC, στον αντίστοιχο 
πίνακα Burt, αυτός θα μπορούσε να αναζητηθεί στον υποπίνακα με την μέγιστη 
ενδιαφέρουσα αδράνεια. Βέβαια, περαιτέρω πειραματισμοί θα μπορούσαν να 
ισχυροποιήσουν την προτεινόμενη μεθοδολογία.  

Η εφαρμογή του αλγόριθμου σε άλλα σύνολα δεδομένων μας οδήγησε επιπλέον 
σε ορισμένα εμπειρικά ευρήματα. Όταν οι αδράνειες μεταξύ 2ου και 3ου άξονα δε 
διαφέρουν σημαντικά, παρατηρήθηκε εναλλαγή των σημαντικότερων σημείων των 
δύο αξόνων. Καλό είναι, επομένως, η ερμηνεία της AFC στον «καλύτερο» υποπίνακα 
να μην περιορίζεται στους δύο πρώτους άξονες, ιδιαίτερα όταν το αθροιστικό 
ποσοστό ερμηνείας της ολικής αδράνειας είναι χαμηλό.  Τέλος, σε περίπτωση που ο 
επιλεγμένος «καλύτερος» υποπίνακας είναι πίνακας «φέτα», οι αναλύσεις μπορούν 
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να εμπλουτιστούν με την εφαρμογή της μεθόδου της αυτόματης ιεραρχικής 
ταξινόμησης. 

ABSTRACT 

 In this paper we propose an algorithm for subtable selection from a generalized contingency 
table (Burt table). The selected subtable contains all the variables and the application of 
Correspondence Analysis (AFC) on this subtable produces the most similar representation of 
the phenomenon under investigation to this that is produced by the application of the AFC on 
the original Burt table. This is a newly introduced problem within the context of the AFC. The 
subtable selection criterion is based on the concept of “interesting” inertia. 
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Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην περίπτωση δύο κατηγορικών μεταβλητών, όπου η συλλογή των δεδομένων έχει γίνει με 
τυχαία δειγματοληψία, οι συντεταγμένες των προβολών των σημείων γραμμών και στηλών, 
επί των παραγοντικών επιπέδων που παράγονται από την εφαρμογή της Παραγοντικής 
Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (AFC), αποτελούν εκτιμήσεις των πραγματικών συντεταγμένων, 
αυτών, δηλαδή, που θα προέκυπταν από την εφαρμογή της AFC στα δεδομένα ολόκληρου του 
υπό εξέταση πληθυσμού. Έτσι, το πρόβλημα που τίθεται είναι ο προσδιορισμός περιοχών 
εμπιστοσύνης (1-α)% για τις πραγματικές θέσεις των σημείων (γραμμών, στηλών) επί των 
παραγοντικών επιπέδων. Στην παρούσα εργασία προτείνουμε μέθοδο κατασκευής ελλείψεων 
εμπιστοσύνης (1-α)% με κέντρα τις προβολές των σημείων γραμμών (στηλών) επί των 
παραγοντικών επιπέδων της AFC η οποία εφαρμόζεται σε πίνακα συμπτώσεων δύο 
κατηγορικών μεταβλητών.  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην περίπτωση δύο κατηγορικών μεταβλητών, όπου η συλλογή των δεδομένων 

έχει γίνει με τυχαία δειγματοληψία, οι συντεταγμένες των προβολών των σημείων 
γραμμών και στηλών, επί των παραγοντικών επιπέδων, τα οποία παράγονται από την 
εφαρμογή της AFC (Benzécri, 1992) στον αντίστοιχο πίνακα συμπτώσεων απολύτων 
συχνοτήτων, αποτελούν εκτιμήσεις των πραγματικών συντεταγμένων, αυτών, 
δηλαδή, που θα προέκυπταν από την εφαρμογή της AFC στα δεδομένα ολόκληρου 
του υπό εξέταση πληθυσμού. Έτσι, το πρόβλημα που τίθεται είναι ο προσδιορισμός 
περιοχών εμπιστοσύνης (1-α)% για τις πραγματικές θέσεις των σημείων (γραμμών, 
στηλών) επί των παραγοντικών επιπέδων της AFC. Το πρόβλημα αυτό συνδέεται με 
τον έλεγχο της «εξωτερικής σταθερότητας» των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
από την εφαρμογή μεθόδων βέλτιστης κλιμάκωσης όπως είναι η AFC, η Μη 
Γραμμική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, κ.ά. (Greenacre 1984, Greenacre 1993, 
Gifi 1996). Η εξωτερική σταθερότητα αναφέρεται στο πόσο συνεπή είναι τα 
παραγόμενα αποτελέσματα στη θεωρητική περίπτωση που η ανάλυση επαναληφθεί 
σε κάποιο άλλο τυχαίο δείγμα από τον ίδιο πληθυσμό. Στο χώρο της Πολυδιάστατης 
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Ανάλυσης Δεδομένων το ζήτημα αντιμετωπίζεται σχεδόν αποκλειστικά με μεθόδους 
Bootstrap (Efron & Tibshirani, 1993). Όμως, η εφαρμογή τους, στην περίπτωση της 
AFC, δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης 
μεθοδολογίας για την υλοποίηση τους. Σημαντικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν 
από τους αναλυτές σχετικά: α) με την μορφή του πίνακα δεδομένων από τον οποίο θα 
γίνει η δειγματοληψία με επανατοποθέτηση, β) το πλήθος των δειγμάτων, γ) τη 
μέθοδο διόρθωσης (ή όχι) μεροληψίας των εκτιμητών, δ) την προβολή ή όχι των 
δειγμάτων σε ένα χώρο αναφοράς, κ.ά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την εφαρμογή της Bootstrap στο πλαίσιο της AFC παραπέμπουμε στους Greenacre 
(1984), Greenacre (1993), Gifi (1996) και Markus (1994). Στην παρούσα εργασία 
προτείνουμε μέθοδο κατασκευής (1-α)% ελλείψεων εμπιστοσύνης (ε.ε.) με κέντρα τις 
προβολές των γραμμών (στηλών) επί των παραγοντικών επιπέδων. Τα μήκη των 
αξόνων και ο προσανατολισμός τους καθορίζονται με μέθοδο που συνδυάζει το 
μετασχηματισμό σε κύριες συνιστώσες, ορισμένες ιδιότητες της διδιάστατης 
κανονικής κατανομής, την απόσταση Mahalanobis, τη χ2 κατανομή και το επίπεδο 
σημαντικότητας α. 

 
2. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Το γενικό πρόβλημα που προτείνουμε να επιλυθεί αρχικά μπορεί να διατυπωθεί 
ως εξής: δοθείσης της κατ’ εκτίμηση θέσης ενός σημείου σε ένα ορθογώνιο σύστημα 
συντεταγμένων του ℜ2, να προσδιοριστεί περιοχή στην οποία αναμένεται, με 
προκαθορισμένη πιθανότητα 1-α, να βρίσκεται η πραγματική του θέση θεωρώντας τις 
συντεταγμένες του ως τυχαίες μεταβλητές. Η «μεταφορά» και η επίλυση του 
προβλήματος στο πλαίσιο της AFC παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες όπως: α) ο 
προσανατολισμός του συστήματος συντεταγμένων είναι αυθαίρετος, β) υπάρχει 
διαφορετικός βαθμός «αβεβαιότητας», με την έννοια της αδράνειας, κατά μήκος των 
παραγοντικών αξόνων, και γ) οι δειγματικές συντεταγμένες των σημείων μπορούν να 
θεωρηθούν είτε ως εκτιμήσεις των πραγματικών είτε ως μέσοι όροι βέλτιστα 
ποσοτικοποιημένων (μετασχηματισμένων) βαθμών (score) των πειραματικών ή 
δειγματοληπτικών μονάδων. Στην παρούσα εργασία θεωρούμε ότι οι δειγματικές 
συντεταγμένες των σημείων αποτελούν εκτιμήσεις των πραγματικών και 
αντιμετωπίζονται ως τυχαίες μεταβλητές. 

 
3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Έστω σημείο A(u,v), όπου u και v είναι οι διαθέσιμες αμερόληπτες εκτιμήσεις των 
συντεταγμένων του σε ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων (U×V) του ℜ2. Αν 
θεωρήσουμε τα u και v ως τυχαίες μεταβλητές τότε ο πίνακας διασπορών – 
συνδυασπορών Σ με 
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περιγράφει την αβεβαιότητα της κατ’ εκτίμηση θέσης του σημείου Α κατά μήκων 
των δύο αξόνων του συστήματος συντεταγμένων. Αν οι εκτιμήσεις u και v 
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ακολουθούν τη Ν2(μ, Σ), με μ=[μu, μv]T το διάνυσμα των αντίστοιχων μέσων τιμών, 
τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι αναμενόμενες τιμές μu και μv είναι οι άγνωστες 
πραγματικές συντεταγμένες της θέσης του σημείου Α. Αν και είναι δυνατόν να 
κατασκευαστούν ξεχωριστά (1-α)% διαστήματα εμπιστοσύνης για τις αναμενόμενες 
τιμές μu και μv, ωστόσο, από πρακτική σκοπιά θα ήταν χρήσιμο να αναζητήσουμε μια 
«περιοχή εμπιστοσύνης» στο επίπεδο, ανεξάρτητα από το εν γένει αυθαίρετο 
σύστημα αναφοράς, τέτοια ώστε η πραγματική θέση του Α να βρίσκεται μέσα σε 
αυτή με προκαθορισμένη πιθανότητα P=1-α. Η ζητούμενη περιοχή θα μπορούσε να 
είναι μια έλλειψη τέτοια ώστε να λαμβάνεται υπόψη τόσο ο διαφορετικός βαθμός 
αβεβαιότητας της θέσης του σημείου κατά μήκων των αξόνων όσο και η πιθανή 
συσχέτιση των εκτιμητριών των συντεταγμένων. Έτσι, αν x=[u,v]T και x∼Ν2(μ, Σ) 
τότε η ποσότητα Q, που ορίζεται από την παρακάτω σχέση [1], ακολουθεί την 
κατανομή χ2 με 2 βαθμούς ελευθερίας (Becker & Gather 2001, John 1968). 
 Q=(x-μ)ΤΣ-1(x-μ) ∼ 2

2χ                              [1]
  

Η ποσότητα Q δεν είναι παρά η απόσταση Mahalanobis του διανύσματος x από το 
διάνυσμα μ. Από την [1] συνεπάγεται ότι: 

 P((x-μ)ΤΣ-1(x-μ)≤ 2
2χ ) = 1-α                                   [2] 

Συνεπώς, η ζητούμενη περιοχή εμπιστοσύνης είναι το εσωτερικό της καμπύλης με 
εξίσωση: 

 c: (x-μ)ΤΣ-1(x-μ) = 2
2 αχ ; ,                                            [3] 

όπου 2
2 αχ ; είναι η κρίσιμη τιμή της κατανομής χ2 με 2 βαθμούς ελευθερίας, σε επίπεδο 

σημαντικότητας α. Στα επόμενα, για λόγους οικονομίας πολλά από τα βήματα των 
αποδείξεων παραλείπονται.  

Η καμπύλη c της [3], όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, είναι εξίσωση έλλειψης με 
κέντρο το σημείο (μu, μv). Η βασική ιδέα της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
κατασκευής ε.ε. στηρίζεται στην εφαρμογή μιας «τοπικής» Ανάλυσης σε Κύριες 
Συνιστώσες στο σημείο Α. Για το λόγο αυτό, αρχικά, αλλάζουμε το σύστημα 
αναφοράς μετατοπίζοντας την αρχή του στο σημείο (μu, μv) και, στη συνέχεια το 
στρέφουμε κατά γωνία φ (θετική φορά) σύμφωνα με τη σχέση (Δερμάνης, 1986): 

 x*=R(x-μ),                                                      [4] 
όπου x* είναι το διάνυσμα συντεταγμένων του σημείου Α στο νέο σύστημα 
αναφοράς. Πιο αναλυτικά έχουμε: 
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Ο πίνακας Σ στο νέο σύστημα αναφοράς δίνεται από τη σχέση: 
 Ξ=RΣRT                                                       [5] 
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Η γωνία φ μπορεί να επιλεγεί με τρόπο ώστε ο ορθογώνιος πίνακας R να 
διαγωνιοποιεί τον Σ (Δερμάνης, 1998) με αποτέλεσμα ο Ξ να μπορεί να γραφεί: 

Ξ=
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όπου οι διασπορές 2
*uσ  και 2

*vσ  είναι ταυτόχρονα και ιδιοτιμές του Σ. 

Από την [5] συνεπάγεται ότι:  
 Σ=RTΞR⇒Σ-1= RTΞ-1R                                       [6] 

Από [6], [4] και [3] έχουμε: 
(x-μ)TΣ-1(x-μ)=x*TΞ-1x*= 
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Αν θέσουμε 2
2 αα χ ;p =  τότε η [7] γράφεται: 

 122

2

22

2

=+
** v

*

u

*

p
v

p
u

σσ αα

                                                                                     [8] 

Η [8] είναι εξίσωση έλλειψης με κέντρο την αρχή του νέου συστήματος 
αναφοράς, με μήκη ημιαξόνων *u

p σα  και *vp σα  αντίστοιχα των οποίων οι 

διευθύνσεις είναι ίδιες με αυτές των αξόνων των u* και v*. Οι 2
*uσ , 2

*v
σ  και η γωνία 

φ μπορούν να υπολογιστούν από τις παρακάτω σχέσεις: 
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Παρατήρηση 1: Σε πρακτικές εφαρμογές, η ε.ε. προτείνουμε να κατασκευάζεται 
με κέντρο το σημείο που ορίζεται από τις διαθέσιμες εκτιμήσεις u και v. Τα μήκη των 
ημιαξόνων m1= *up σα  και m2= *vp σα  καθώς και η γωνία φ μπορούν να υπολογιστούν 
μέσω των σχέσεων [9], [10] και [11] με αντικατάσταση των δειγματικών εκτιμήσεων 
των παραμέτρων αφού οι πραγματικές τους τιμές είναι συνήθως άγνωστες. Στην 
περίπτωση αυτή, η ποσότητα Q΄=(x-μ)ΤS-1(x-μ), όπου S ο δειγματικός πίνακας 
διασπορών - συνδυασπορών, ακολουθεί ασυμπτωτικά την χ2 κατανομή με 2 βαθμούς 
ελευθερίας (Becker & Gather 2001, Atkinson 1994) και η αντίστοιχη περιοχή 
αποτελεί ασυμπτωτική ε.ε.. Είναι φανερό ότι η εγκυρότητα της μεθόδου βασίζεται 
τελικά στο πόσο «καλές» εκτιμήσεις θα έχουμε στη διάθεσή μας για τα στοιχεία του 
πίνακα Σ. 
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4. «ΜΕΤΑΦΟΡΑ» ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ AFC 
Το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην περίπτωση της AFC είναι η 

εκτίμηση των στοιχείων του πίνακα Σ, δηλαδή ο καθορισμός των στοιχείων του 
πίνακα S (βλέπε Παρατήρηση 1) για κάθε σημείο γραμμής (στήλης) του πίνακα 
συμπτώσεων απολύτων συχνοτήτων F των δύο μεταβλητών στον οποίο θα 
εφαρμοστεί η AFC. Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται δύο βασικές μέθοδοι 
εκτίμησης: 1) μέθοδοι που στηρίζονται στις τεχνικές Bootstrap και Jackknife (Van 
der Burg & De Leeuw 1988, Heiser & Meulman 1983, Markus 1994), και β) η 
μέθοδος Δέλτα (Rao 2002, Israëls 1987, Gifi 1996). Στο πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας προτείνουμε τη μέθοδο Δέλτα διότι: α) τα τυπικά σφάλματα των εκτιμητών 
της μεθόδου είναι «κοντά» στα τυπικά σφάλματα που προκύπτουν από την εφαρμογή 
των μεθόδων Bootstrap, β) οι εκτιμητές που υπολογίζονται ακολουθούν ασυμπτωτικά 
Κανονική Κατανομή, γ) η μέθοδος είναι διαθέσιμη, μέσω προγραμματισμού, στο 
υποσύστημα Categories του στατιστικού πακέτου SPSS (Meulman & Heiser, 2001), 
και δ) αποφεύγονται οι σχετικοί προβληματισμοί που αναφέρθηκαν στην Εισαγωγή 
της παρούσας εργασίας. 

Στο σημείο αυτό λαμβάνουμε υπόψη ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από 
το συνδυασμό αποτελεσμάτων σχετικών μελετών (Andersen 1991, Nishisato 1980, 
Aït-Sidi-Allal et al. 2004, Markus 1994), το οποίο συμπυκνώνεται στην παρακάτω 
πρόταση: 
Οι παραγοντικές συντεταγμένες των σημείων γραμμών και στηλών, όπως αυτές 

υπολογίζονται από την AFC, στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης Δεδομένων, 
είναι αμερόληπτοι εκτιμητές σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων. Τα αντίστοιχα 
διανύσματα των συντεταγμένων ακολουθούν ασυμπτωτικά πολυδιάστατη Κανονική 
Κατανομή. 

Στη συνέχεια, αφού εκτιμηθούν τα στοιχεία του πίνακα S για κάθε σημείο 
γραμμής (στήλης) και λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη πρόταση 
εφαρμόζουμε την διαδικασία κατασκευής των ε.ε., όπως στο γενικό πρόβλημα. Η 
κατασκευή «συντηρητικών» ελλείψεων εμπιστοσύνης μπορεί να επιτευχθεί με τη 
χρήση ορίων Bonferroni, όπου το επίπεδο εμπιστοσύνης α διορθώνεται σε α/r για τα 
σημεία γραμμών και σε α/c για τα σημεία στηλών, όπου r και c είναι το πλήθος 
γραμμών και στηλών αντίστοιχα του πίνακα F. Τα αποτελέσματα της AFC μπορούν 
να «ενισχυθούν» με ταυτόχρονες πολλαπλές συγκρίσεις (ελέγχους) των προφίλ των 
γραμμών (ή/και στηλών) με τη μέθοδο που πρότεινε ο Gabriel (1966).  

 
5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο πίνακας συμπτώσεων απολύτων συχνοτήτων, τα 
σύνολα γραμμών και στηλών (περιθώριες κατανομές) καθώς και τα προφίλ (%) των 
γραμμών, για δύο κατηγορικές μεταβλητές Χ και Υ, με 4 και 5 κλάσεις αντίστοιχα, σε 
ένα τυχαίο δείγμα 438 δειγματοληπτικών μονάδων. Χωρίς περιορισμό της 
γενικότητας, θεωρούμε ότι το ενδιαφέρον της μελέτης εστιάζεται στη σύγκριση μόνο 
των προφίλ των 4 κλάσεων της μεταβλητής Χ και στην αιτιολόγηση των ομοιοτήτων 
ή/και διαφορών, που ενδεχομένως θα προκύψουν, σε σχέση με τη μεταβλητή Υ. Η 
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εφαρμογή της AFC, μέσω του SPSS ver. 11.5, στα δεδομένα του Πίνακα 1 ανέδειξε 
δύο παραγοντικούς άξονες που ερμηνεύουν το 98,5% της ολικής αδράνειας. Για 
λόγους οικονομίας, παραλείπουμε το σχολιασμό και την ερμηνεία των αναλυτικών 
αποτελεσμάτων που παράγονται από την AFC και παρουσιάζουμε μόνο την 
εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την κατασκευή 95% ε.ε. γύρω από τα 
σημεία που αντιστοιχούν στις 4 κλάσεις της Χ στο παραγοντικό επίπεδο 1×2. Η 
υλοποίηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας έγινε μέσω προγράμματος που 
αναπτύχθηκε στο λογισμικό Matlab ver. 7.0. Στο Διάγραμμα 1 απεικονίζονται οι 95% 
ε.ε. γύρω από τα σημεία που αντιστοιχούν στις 4 κλάσεις της Χ (Tr_1, Tr_2, Tr_3 και 
Tr_4). 

Πίνακας 1: Πίνακας Συμπτώσεων των Χ και Υ 
   Υ  
   C1 C2 C3 C4 C5 Σύνολα 
 Tr_1 Συχνότητες 28 24 19 56 22 149 
    % 18,8% 16,1% 12,8% 37,6% 14,8% 100,0% 
  Tr_2 Συχνότητες 4 15 9 24 5 57 
Χ    % 7,0% 26,3% 15,8% 42,1% 8,8% 100,0% 
  Tr_3 Συχνότητες 10 16 18 38 28 110 
    % 9,1% 14,5% 16,4% 34,5% 25,5% 100,0% 
  Tr_4 Συχνότητες 5 19 17 42 39 122 
    % 4,1% 15,6% 13,9% 34,4% 32,0% 100,0% 
Σύνολα Συχνότητες 47 74 63 160 94 438 
  % 10,7% 16,9% 14,4% 36,5% 21,5% 100,0% 

Πηγή: Gabriel (1966, σελ. 1085) 

Η εφαρμογή της μεθόδου Δέλτα έδωσε τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα της μεθόδου Δέλτα 

 Παραγοντικοί Άξονες  
 F1 F2  
 Var(u) Var(v) Covar(u, v)
Tr_1 0.006463 0.003191 0.002232
Tr_2 0.034737 0.0141 -0.00806
Tr_3 0.007674 0.007089 0.000737
Tr_4 0.005211 0.0062 0.000637

Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικούς βασικούς κανόνες ερμηνείας της 
πληροφορίας που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.  

Σημεία γραμμών που η αντίστοιχη ε.ε. δεν περιέχει την αρχή των αξόνων είναι 
σημαντικά και συνεισφέρουν στη συσχέτιση (εξάρτηση) των δύο μεταβλητών, όπως 
αυτή ερμηνεύεται από το παραγοντικό επίπεδο 1×2. Από το διάγραμμα παρατηρούμε 
ότι τα σημεία Tr_1, Tr_2 και Tr_4 είναι σημαντικά ενώ το Tr_3 δεν είναι.  

Σημεία γραμμών που οι αντίστοιχες ε.ε. δεν τέμνονται έχουν διαφορετικό προφίλ 
ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι αντίστοιχοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν υψηλό 
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ποσοστό της ολικής αδράνειας. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι μόνο τα προφίλ των 
γραμμών Tr_1 και Tr_4 διαφέρουν σημαντικά. Οι συγκρίσεις των προφίλ μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο του Gabriel, τα αποτελέσματα της οποίας 
προσαρμόστηκαν, από τους συγγραφείς, σε μορφή συνοπτικής παρουσίασης 
ανάλογης αυτής που χρησιμοποιείται στις πολλαπλές συγκρίσεις μέσων όρων με 
μεθόδους όπως του Tukey, του Duncan, κ.ά. (βλέπε Πίνακα 3). Οι πολλαπλοί έλεγχοι 
είναι μάλλον επιβεβλημένοι στην περίπτωση που οι αντίστοιχοι παραγοντικοί άξονες 
δεν ερμηνεύουν σημαντικό ποσοστό της ολικής αδράνειας. 

Σημεία γραμμών που οι αντίστοιχες ε.ε. έχουν σχετικά μικρή επιφάνεια έχουν και 
πιο σταθερή απεικόνιση με την έννοια της εξωτερικής εγκυρότητας. Από το 
διάγραμμα φαίνεται ότι η θέση του σημείου Tr_2 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
αστάθεια με αποτέλεσμα η ερμηνεία του επί του πρώτου παραγοντικού άξονα να 
είναι προβληματική αφού η θέση του θα μπορούσε να αποδοθεί είτα στα δεξιά είτε 
στα αριστερά του πρώτου άξονα. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει για την ερμηνεία των 
σημείων Tr_4 και Tr_1 ως προς τη θέση τους στο δεύτερο άξονα (πάνω ή κάτω).  

Διάγραμμα 1: Παραγοντικό επίπεδο 1×2 με 95% ελλείψεις εμπιστοσύνης για τα 
σημεία γραμμών (οι εξωτερικές ελλείψεις αντιστοιχούν σε όρια Bonferroni) 

 
Πίνακας 3: Ταυτόχρονες πολλαπλές συγκρίσεις των προφίλ των γραμμών (μέθοδος 

Gabriel) 
1. Ζεύγος 

2. Συγκρίσεω
ν 

3. Likelihoo
d Ratio-

LR 

4. Ομοιογενή
ς  

5. Ομάδα 1 

6. Ομοιογενή
ς  

7. Ομάδα 2 

8. Αποτελέσματ
α 

Συγκρίσεων** 
Tr_1 vs Tr_2 8,140 Tr_1  Tr_1a 
Tr_1  vs Tr_3 8,811 Tr_2 Tr_2 Tr_2 ab 
Tr_1  vs Tr_4 22,483* Tr_3 Tr_3 Tr_3 ab 
Tr_2 vs Tr_3 9,497  Tr_4 Tr_4 b 
Tr_2 vs Tr_4 13,746    
Tr_3 vs Tr_4 3,378 LR=18,040 LR=16,472  

(*) Στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Η κρίσιμη τιμή 
της 2

05012 ,;χ =21,026. (**) Τα προφίλ των γραμμών που ακολουθούνται από κοινό γράμμα δε 
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, σε  α=0,05, σύμφωνα με το στατιστικό έλεγχο του Gabriel 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία κατασκευής ε.ε. γύρω από τα σημεία γραμμών ή/και 

στηλών, επί των παραγοντικών επιπέδων που παράγονται από την AFC, παρέχει τόσο 
ένα στατιστικό όσο και έναν οπτικό έλεγχο της σταθερότητας και της 
σημαντικότητας των προβολών των αντίστοιχων σημείων επί των παραγοντικών 
επιπέδων και αξόνων. Η μέθοδος μπορεί να επεκταθεί και στις τρεις διαστάσεις με 
την κατασκευή ελλειψοειδών εμπιστοσύνης. Συνήθως, όμως, τα γραφικά 
αποτελέσματα της AFC παρουσιάζονται σε δύο διαστάσεις. Είναι σημαντικό να 
τονίσουμε ότι η απόφαση των αναλυτών τόσο σε σχέση με τον αριθμό των 
διαστάσεων  του χώρου (2 ή 3) όσο και σε σχέση με το σε ποιους υποχώρους θα 
προβληθούν τα σημεία (π.χ. παραγοντικό επίπεδο 1×2 ή/και 1×3, κ.λπ.) θα πρέπει να 
ληφθεί a priori ώστε η σημαντικότητα της θέσης των σημείων και οι συγκρίσεις των 
αντίστοιχων προφίλ, μέσω των ε.ε., να εντάσσονται στο μεθοδολογικό πλαίσιο της 
επαγωγικής στατιστικής. Αντίθετα, η μέθοδος του Gabriel μπορεί να εφαρμοστεί και 
εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την παρατήρηση των αποτελεσμάτων της AFC και των 
ε.ε.. Τέλος, η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε πειραματική μελέτη, όπου 
υπάρχει διάκριση μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής. Στο παράδειγμα 
που παραθέσαμε, η μεταβλητή Χ θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας ποιοτικός ή 
ποσοτικός παράγοντας με 4 επίπεδα (αγωγές) ενώ η Y ως μεταβλητή απόκρισης με 5 
διακεκριμένες τιμές.  

 
ABSTRACT 

In the present study we propose a method of constructing (1-α)% confidence ellipses around 
the projections of row or/and column points onto the factorial planes produced by the 
application of Correspondence Analysis – AFC upon a contingency table of two categorical 
variables. The problem is linked with the issue of external stability of the results produced by 
AFC. The proposed method is based on the idea to perform a “local” Principal Component 
Analysis around the row/column points.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή και η εφαρμογή των τεχνικών μέτρησης των 
οικονομικών ανισοτήτων στην περίπτωση της Ελλάδας Ειδικότερα, παρουσιάζονται χωρίς 
πολλές μαθηματικές διατυπώσεις και αξιολογούνται οι εκτιμήσεις του επιπέδου ανισότητας 
μιας κατανομής με τη χρήση των στατιστικών δεικτών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε μία 
κριτική προσέγγιση για την επιλογή του πλέον κατάλληλου στατιστικού δείκτη μέτρησης της 
ανισότητας. Ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διενέργεια στατιστικών ελέγχων υποθέσεων και τη 
σύγκριση των επιπέδων ανισότητας δύο κατανομών είναι η τεχνική εκτίμησης των τυπικών 
σφαλμάτων των χρησιμοποιούμενων στατιστικών δεικτών που παρουσιάζει η μελέτη. Τέλος, 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε σχέση με τη διαχρονική εξέλιξη της 
ανισότητας στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσαετία. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έννοια της ανισότητας είναι πολυδιάστατη. Για το λόγο αυτό έχει λάβει 
διαχρονικά πολλές διαφορετικές ερμηνείες οι οποίες κατά κανόνα ενσωματώνουν τις 
ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές αξίες που επικρατούν τη στιγμή που οι 
ερμηνείες αυτές διατυπώνονται. Έτσι, κάθε προσπάθεια εκτίμησης της ανισότητας 
εμπεριέχει πολλές ενδογενείς αδυναμίες και αποτελεί αντικείμενο αμφισβητήσεων. 
Μία τεχνική ερμηνεία, χρήσιμη για την εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου αυτού, 
είναι η θεώρηση της ανισότητας ως κάθε απομάκρυνση από την ιδεατή κατάσταση 
της “ισότητας”, όπου το κάθε μέλος ενός πληθυσμού λαμβάνει ίσα μερίδια από αυτό 
που πρόκειται να κατανεμηθεί (εισόδημα, πλούτος, κ.λπ.). Με την έννοια αυτή, έχουν 
αναπτυχθεί στη σχετική βιβλιογραφία διάφορες τεχνικές εκτίμησης του επιπέδου 
ανισότητας μιας κοινωνικής ομάδας. Η καταγραφή και εφαρμογή των τεχνικών 
αυτών στην περίπτωση της Ελλάδας είναι το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Ειδικότερα, στο υπόλοιπο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται και αξιολογούνται 
οι ευρέως χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις εκτίμησης του επιπέδου ανισότητας μιας 
κατανομής καθώς και οι επιθυμητές ιδιότητες (αξιώματα) που, όπως γενικά γίνεται 
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αποδεκτό, πρέπει να ικανοποιούν οι διάφοροι στατιστικοί δείκτες μέτρησης της 
ανισότητας. Στη συνέχεια εκτιμώνται οι συνήθως χρησιμοποιούμενοι δείκτες 
ανισότητας, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία των τεσσάρων τελευταίων Ερευνών 
Οικογενειακών Προϋπολογισμών της περιόδου 1982-99. Ιδιαίτερα χρήσιμη για τη 
μετέπειτα διενέργεια στατιστικών ελέγχων υποθέσεων και τη σύγκριση των επιπέδων 
ανισότητας δύο κατανομών είναι η εκτίμηση των τυπικών σφαλμάτων των δεικτών 
ανισότητας. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε σχέση με τη 
διαχρονική εξέλιξη της ανισότητας στην εξεταζόμενη περίοδο. 

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί δύο γενικές προσεγγίσεις μέτρησης 

του επιπέδου ανισότητας μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας [βλ. μεταξύ άλλων Sen 
(1973, 1992), Chanmpernowne (1974), Kakwani (1980), Kanbur (1984), Foster 
(1985), Jenkins (1991), Lambert (1993) και Cowell (1995)]. Η πρώτη προσπαθεί να 
περιγράψει και να ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά και τη διασπορά μιας κατανομής 
σε έναν απλό στατιστικό δείκτη ανισότητας. Με βάση τον ορισμό του Cowell (1995), 
δείκτης ανισότητας είναι ένα μέτρο συνοπτικής απεικόνισης των διαφορών που 
παρατηρούνται στα εισοδήματα των μελών ενός πληθυσμού. Οι δείκτες αυτοί δε 
δίνουν πάντα την ίδια ιεράρχηση στις διάφορες κατανομές εισοδήματος από πλευράς 
ανισότητας. Παρόλα αυτά, τέτοιοι δείκτες χρησιμοποιούνται συχνά για τη σύγκριση 
διαφόρων κατανομών (συνήθως του εισοδήματος), για την απόλυτη μέτρηση του 
βαθμού της ανισότητας ή για τη διατύπωση γενικότερων συμπερασμάτων σχετικά με 
το επίπεδο της ανισότητας (υψηλό, χαμηλό, κ.λπ.) ενός πληθυσμού. 

Οι παραπάνω δείκτες χαρακτηρίζονται ως “θετικοί” (positive) αφού δεν 
ενσωματώνουν άμεσα το στοιχείο των κοινωνικών προτιμήσεων και της κοινωνικής 
ευημερίας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζεται και η κριτική στην προσέγγιση των 
δεικτών ανισότητας, η οποία διατυπώθηκε αρχικά στο πρωτοποριακό άρθρο του 
Dalton (1920) και πολύ αργότερα από τους Atkinson (1970), Bentzel (1970), και 
άλλους. Κατά τον Atkinson (1970), η “θετική” προσέγγιση της μέτρησης της 
ανισότητας είναι παραπλανητική και συσκοτίζει το γεγονός ότι μία πλήρης 
ιεράρχηση των κατανομών δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την πλήρη εξειδίκευση της 
συνάρτησης κοινωνικής ευημερίας. Όμοια ο Sen (1973) παρατηρεί ότι η διάκριση, 
μεταξύ “θετικών” και “κανονιστικών” δεικτών ανισότητας, με την έννοια ότι οι 
δεύτεροι, αντίθετα από τους πρώτους, ενσωματώνουν τις κοινωνικές προτιμήσεις, δεν 
είναι σαφής. Ακόμα και τα περιγραφικά μέτρα της πρώτης προσέγγισης βασίζονται 
τουλάχιστον έμμεσα σε κάποια συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας. Έτσι θεμελιώνεται 
ένας δεύτερος τρόπος προσέγγισης στη μέτρηση της ανισότητας, ο οποίος στηρίζεται 
άμεσα σε δεοντολογικές αξιολογικές κρίσεις, όπως αυτές αντανακλώνται στη 
συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας. Για το λόγο αυτό, οι μετρήσεις αυτού του είδους 
χαρακτηρίζονται ως “κανονιστικές” (normative) και ανάλογα με τη μορφή και τις 
ιδιότητες της επιλεγόμενης συνάρτησης κοινωνικής ευημερίας παίρνουν 
διαφορετικές μορφές και εκφράσεις. Μια τέτοια έκφραση είναι και η προσέγγιση των 
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καμπυλών Lorenz η οποία θεμελιώθηκε με το θεώρημα του Atkinson (1970) κάτω 
από συγκεκριμένες και μάλλον περιοριστικές υποθέσεις σχετικά με τις συναρτήσεις 
ατομικής χρησιμότητας και κοινωνικής ευημερίας. 

2.1 Επιθυμητές ιδιότητες δεικτών ανισότητας 

Η συνήθης προσέγγιση για την επιλογή ενός συγκεκριμένου δείκτη, για τη 
σύγκριση των επιπέδων ανισότητας διαφορετικών κατανομών, είναι αξιωματική. 
Δηλαδή, οι ερευνητές θεωρούν αποδεκτό ένα δείκτη ανισότητας αν αυτός ικανοποιεί 
ορισμένα αξιώματα. Στη βιβλιογραφία φαίνεται γενικά να υπάρχει μία σχετική 
συμφωνία ως προς τις επιθυμητές ιδιότητες ή αξιώματα που πρέπει να ικανοποιεί 
ένας τέτοιος δείκτης, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στο σκοπό του, που είναι 
η όσο το δυνατόν καλύτερη αποτύπωση των παρατηρούμενων εισοδηματικών 
διαφορών μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει την καθολική 
αποδοχή των ιδιοτήτων αυτών, όμως τέσσερις από αυτές θεωρούνται ως εντελώς 
απαραίτητες για να θεωρηθεί ένας δείκτης αποδεκτός. Οι ιδιότητες αυτές είναι: 

α) Ανεξαρτησία ως προς τα προσωπικά χαρακτηριστικά ή συμμετρία (symmetry). 
Το αξίωμα αυτό συνεπάγεται ότι ο δείκτης ανισότητας μένει ανεπηρέαστος από 
αντιμεταθέσεις εισοδημάτων μεταξύ των μελών του πληθυσμού. β) Ανεξαρτησία ως 
προς το μέγεθος του πληθυσμού (population-size independence). Ο δείκτης πρέπει να 
παραμένει αμετάβλητος, αν ο αριθμός των ατόμων σε κάθε επίπεδο εισοδήματος 
μεταβάλλεται κατά την ίδια αναλογία. Με άλλα λόγια ο συνδυασμός δύο ή 
περισσοτέρων ολόιδιων κατανομών, πρέπει να δίνει την ίδια τιμή στο δείκτη 
ανισότητας, όπως και στις δύο κατανομές ξεχωριστά. γ) Ανεξαρτησία ως προς τον 
μέσο ή τις μονάδες μέτρησης (mean or scale independence). Αν τα εισοδήματα όλων 
των μελών ενός πληθυσμού μεταβληθούν κατά την ίδια αναλογία, η τιμή του δείκτη 
ανισότητας δεν θα πρέπει να αλλάξει. Η ιδιότητα αυτή καθιστά δυνατή τη σύγκριση 
της ανισότητας μεταξύ διαφορετικών χωρών, και επιπλέον, διευκολύνει τις 
διαχρονικές συγκρίσεις των κατανομών, αφού δεν είναι αναγκαίο να μετατραπούν τα 
εισοδήματα σε σταθερές τιμές αναζητώντας τον κατάλληλο αποπληθωριστή. 
Ωστόσο, η ιδιότητα αυτή είναι περιοριστική και προϋποθέτει ότι η συνάρτηση 
κοινωνικής ευημερίας, που βρίσκεται πίσω από το δείκτη ανισότητας, είναι ομογενής 
πρώτου βαθμού ως προς το διάνυσμα των εισοδημάτων. δ) Συνθήκη των Pigou-
Dalton ή αρχή των μεταβιβάσεων (principle of transfers). Σύμφωνα με τη συνθήκη 
αυτή, κάθε προοδευτική μεταβίβαση εισοδήματος μεταξύ δύο μελών του πληθυσμού, 
που δεν μεταβάλει τη σχετική τους θέση πρέπει να οδηγεί σε μείωση της τιμής του 
δείκτη ανισότητας. Πιο απλά, μία μεταβίβαση εισοδήματος, από ένα φτωχό άτομο σε 
ένα πλούσιο, θα πρέπει να αυξάνει το δείκτη ανισότητας, και αντίστροφα. 

2.2 Το πρόβλημα της επιλογής των δεικτών ανισότητας 

Όπως προκύπτει από την προηγούμενη συζήτηση, κάθε δείκτης ανισότητας 
αντιστοιχεί άμεσα ή έμμεσα σε μία διαφορετική συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας 
και, επομένως, είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητος σε διαφορετικούς τύπους 
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μεταβιβάσεων. Εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει μία ομόφωνα αποδεκτή άριστη 
συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας, δεν μπορεί να υπάρξει και ένας ομόφωνα 
αποδεκτός άριστος δείκτης ανισότητας. Η μορφή και οι ιδιότητες της κάθε φορά 
επιλεγόμενης συνάρτησης κοινωνικής ευημερίας είναι καθοριστικοί παράγοντες και 
οδηγούν στην κατασκευή διαφορετικών “κανονιστικών” δεικτών ανισότητας οι 
οποίοι δεν οδηγούν κατ' ανάγκη στο ίδιο αποτέλεσμα. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια 
επιλογής ενός συγκεκριμένου δείκτη ανισότητας ενσωματώνει άμεσα ή έμμεσα 
υποκειμενικές αξιολογικές κρίσεις.  

Εφόσον δεν μπορεί να υπάρχει γενική συμφωνία ως προς την επιλογή του πλέον 
κατάλληλου δείκτη για τη μέτρηση και ανάλυση του μεγέθους της ανισότητας μιας 
κατανομής, κρίθηκε σκόπιμο για το εμπειρικό μέρος της παρούσας μελέτης, να 
χρησιμοποιηθούν έξι συνολικά δείκτες. Οι δείκτες αυτοί είναι: ο συντελεστής Gini 
(G ), η διακύμανση των λογαρίθμων ( L ), ο δείκτης του Theil (T ), η μέση 
λογαριθμική απόκλιση ( N , γνωστή και ως δεύτερος δείκτης του Theil), και ο 
δείκτης του Atkinson ( A ) για τιμές της παραμέτρου αποστροφής της ανισότητας ε , 
0.5 και 2. Η επιλογή των δεικτών αυτών έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
Πρώτον, οι δείκτες αυτοί ικανοποιούν όλα τα αξιώματα που θεωρούνται ιδιαίτερα 
επιθυμητά στη σχετική βιβλιογραφία (συμμετρία, ανεξαρτησία ως προς το μέσο, 
ανεξαρτησία ως προς το μέγεθος του πληθυσμού και αρχή των μεταβιβάσεων). 
Δεύτερον, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μορφών ευαισθησίας ως προς 
τις μεταβολές της συνολικής ανισότητας. Πιο συγκεκριμένα, η διακύμανση των 
λογαρίθμων, η μέση λογαριθμική απόκλιση και ο δείκτης του Atkinson (ε =2), είναι 
σχετικά πιο ευαίσθητοι σε μεταβιβάσεις στο κάτω άκρο της κατανομής, ο δείκτης του 
Theil και ο δείκτης του Atkinson (ε =0.5) στο άνω άκρο και ο συντελεστής Gini 
γύρω από τη διάμεσο. Τρίτον, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ιδιαίτερα χρήσιμα 
χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη διερεύνηση 
των χαρακτηριστικών της ανισότητας. Οι δείκτες L , T  και N  επιτρέπουν τη 
λεπτομερή εξέταση της δομής της ανισότητας και πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνουν τη 
διάσπαση της συνολικής ανισότητας σε ανισότητα “μεταξύ” πληθυσμιακών ομάδων 
και ανισότητα “εντός” πληθυσμιακών ομάδων. Επιπλέον ο δείκτης L  ακολουθεί 
γνωστή κατανομή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της στατιστικής 
σημαντικότητας των αποτελεσμάτων της διάσπασης. Ο δείκτης G  επιτρέπει την 
εκτίμηση της συνεισφοράς συγκεκριμένων πηγών εισοδήματος ή καταναλωτικών 
δαπανών στη διαμόρφωση της συνολικής ανισότητας και τέλος ο ευρέως 
χρησιμοποιούμενος δείκτης A  καθιστά ολοφάνερη την επίδραση των κοινωνικών 
προτιμήσεων ως προς την αποστροφή της ανισότητας. Στο Παράρτημα Α, 
συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες και η ιδιαίτερη ευαισθησία των 
δεικτών ανισότητας που επιλέχθηκαν από την παρούσα μελέτη. 
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3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ 
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η εκτίμηση των δεικτών ανισότητας, που 

παρουσιάσθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Ως μεταβλητές για τη μέτρηση της 
ανισότητας χρησιμοποιούνται η τρέχουσα καταναλωτική δαπάνη και το τρέχον 
εισόδημα των νοικοκυριών, όπως αυτές προκύπτουν από τα αναλυτικά στοιχεία των 
ΕΟΠ 1998/99, 1993/94, 1987/88 και 1981/82. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι εκτιμήσεις 
των επιλεγμένων δεικτών ανισότητας και των τυπικών τους σφαλμάτων (σε 
παρένθεση) για τις δύο κατανομές όλων των ΕΟΠ. Οι εκτιμήσεις των τυπικών 
σφαλμάτων έγιναν με την τεχνική των επαναληπτικών δειγμάτων (bootstrap), όπως 
αυτή εισήχθη από τον Efron (1979) και αναπτύχθηκε από τους Efort και Tibshirani 
(1986). 

Ορισμένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα στοιχεία του Πίνακα 1 
είναι ενδιαφέροντα. Κατ’ αρχάς, το απόλυτο επίπεδο ανισότητας εκτιμάται για το 
1998/99 από τους δείκτες L , G , T  και N  σε 0.311, 0.307, 0.163 και 0.158 (0.346, 
0.322, 0.187 και 0.177), αντίστοιχα, με βάση την κατανομή της καταναλωτικής 
δαπάνης (εισοδήματος). Η παράμετρος ε, που εκφράζει το βαθμό αποστροφής της 
ανισότητας, καθορίζει ουσιαστικά και το μέγεθος του δείκτη του Atkinson. Έτσι, για 
ε =2 (ε =0.5) και σχετικά μεγαλύτερη ευαισθησία στο κάτω (άνω) άκρο της 
κατανομής, ο δείκτης Atkinson δίνει τιμή στο επίπεδο της συνολικής ανισότητας 
0.269 (0.077) με βάση την δαπάνη και 0.300 (0.086) με βάση την κατανομή του 
εισοδήματος.  

Οι μεταβολές της ανισότητας που καταγράφονται από έτος σε έτος είναι πολύ 
μεγαλύτερες όταν χρησιμοποιούνται δείκτες που παρουσιάζουν συγκριτικά 
μεγαλύτερη ευαισθησία σε μεταβιβάσεις στα άκρα της κατανομής ( L , T , N , A , 
μεταβολές έως και 13%) παρά όταν χρησιμοποιείται ο δείκτης του Gini που είναι 
περισσότερο ευαίσθητος σε μεταβιβάσεις γύρω από τη διάμεσο ( G  – μεταβολές έως 
4%). Αναφορικά με τις επιμέρους περιόδους, με βάση τις περισσότερες στατιστικά 
σημαντικές ενδείξεις η συνολική ανισότητα αυξάνει ελαφρά στην περίοδο 1982-88 
(ανάλογα με το δείκτη και την κατανομή από 1.0% έως 7.8%), μειώνεται σχετικά πιο 
έντονα στην περίοδο 1988-94 (από 1.4% έως 11.4%) για να αυξηθεί και πάλι στην 
τελευταία από τις εξεταζόμενες περιόδους 1994-99 (από 3.9% έως 12.6%). Από τις 
πλέον στατιστικά σημαντικές μεταβολές (σε επίπεδο σημαντικότητας 1%) είναι η 
μείωση της συνολικής ανισότητας στην περίοδο 1988-94 και η αύξηση που 
ακολούθησε στην περίοδο 1994-99 με βάση την κατανομή της καταναλωτικής 
δαπάνης. Σε όλες σχεδόν τις περιόδους η κατανομή του εισοδήματος καταγράφει 
λιγότερο σημαντικές μεταβολές της ανισότητας με μοναδική εξαίρεση τη στατιστικά 
σημαντική αύξηση της ανισότητας που η κατανομή αυτή καταγράφει για το σύνολο 
της περιόδου 1982-99 (από 4.1% έως 9.3%). Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι 
μεταβολές της συνολικής ανισότητας εξαρτώνται από την κατανομή και το δείκτη 
που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανισότητας. Στην οριακή μάλλον περίπτωση 
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της συνολικής περιόδου 1982-99, όχι μόνο το μέγεθος αλλά και η κατεύθυνση 
(αύξηση ή μείωση) της μεταβολής είναι ευαίσθητη στο χρησιμοποιούμενο δείκτη.  

ABSTRACT 
The study presents and applies the techniques for measuring economic inequalities in the case 
of Greece. More specifically, the level of inequality in the distribution of consumption and 
income is estimated with the use of specific statistical indices (Gini, Theil, Atkinson etc) while 
all the methodological and statistical problems are discussed. Moreover, particular interest is 
given in a critical approach for the choice of the most suitable statistical indicators for 
measuring inequality and in the estimation of its standard errors useful in statistical 
comparisons. Finally, the inter-temporal trends of inequality in Greece during the period 
1982–99 using the data of the HBSs are investigated. These results show that in the period 
under examination inequality remains more or less unchanged. 
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Πίνακας 1 Εκτιμήσεις των δεικτών ανισότητας και τυπικών τους σφαλμάτων (σε παρένθεση) 

 
Κατανομή ισοδύναμης 
καταναλωτικής δαπάνης 

Κατανομή ισοδύναμου εισοδήματος  
Δείκτες Ανισότητας 

1982 1988 1994 1999 1982 1988 1994 1999 
Συντελεστής Gini 
( G ) 

0.305 0.308 0.295 0.307 0.309 0.314 0.310 0.322 

 (.0030) (.0033) (.0031) (.0035) (.0047) (.0043) (.0040) (.0040) 
Διακύμανση 
λογαρίθμων ( L ) 

0.314 0.330 0.292 0.311 0.314 0.339 0.322 0.346 

 (.0065) (.0075) (.0061) (.0066) (.0073) (.0089) (.0068) (.0091) 

Δείκτης Theil (T ) 0.153 0.158 0.145 0.163 0.170 0.176 0.170 0.187 
 (.0034) (.0037) (.0035) (.0039) (.0091) (.0071) (.0070) (.0088) 
Μέση λογ/θμική 
απόκλιση ( N ) 

0.155 0.161 0.145 0.158 0.161 0.170 0.163 0.177 

 (.0031) (.0035) (.0031) (.0034) (.0052) (.0049) (.0044) (.0050) 
Δείκτης Atkinson 
( A , ε =0.5) 

0.074 0.076 0.070 0.077 0.079 0.082 0.079 0.086 

 (.0015) (.0017) (.0015) (.0017) (.0030) (.0026) (.0025) (.0032) 
Δείκτης Atkinson 
( A , ε =2.0) 

0.271 0.282 0.255 0.269 0.274 0.295 0.279 0.300 

 (.0049) (.0054) (.0048) (.0050) (.0059) (.0071) (.0054) (.0075) 



Παράρτημα: Ιδιότητες, όρια τιμών και σχετική ευαισθησία των δεικτών ανισότητας 
 Μαθηματικός Ι δ ι ό τ η τ ε ς  Όρια τιμών Σχετική 
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(1) Παραβιάζει την αρχή της μεταβίβασης μόνο για τα πολύ υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια και συγκεκριμένα για εισοδήματα 
μεγαλύτερα από e*μ , όπου *μ  ο γεωμετρικός μέσος και e  η βάση των φυσικών λογαρίθμων. 

(2) Η μέγιστη αυτή τιμή για μη συνεχή κατανομή ισχύει μόνο για 1≠ε . Για 1=ε , η μέγιστη δυνατή τιμή είναι μονάδα. 
 



 - 275 -

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.275-282 

 
ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Χριστίνα Μιχαηλίδου, Σταύρος Χατζόπουλος,  

Φωτεινή Κολυβά-Μαχαίρα, Παναγιώτης Μαχαίρας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

chris_michailidou@yahoo.com, cstavros@math.auth.gr,  
fkolyva@math.auth.gr, maheras@geo.auth.gr.  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται η μέθοδος της διαχωριστικής ανάλυσης προκειμένου να 
βρεθούν οι σχέσεις που συνδέουν τους τύπους κυκλοφορίας της ανώτερης ατμόσφαιρας, με 
τους τύπους καιρού στους δυο σταθμούς μελέτης (Αθήνα-Θεσσαλονίκη). Χρησιμοποιήθηκε 
το ημερολόγιο αυτόματης κατάταξης των τύπων κυκλοφορίας για τον ελληνικό χώρο 
(περίοδος: 1958-2000). Η κατάταξη περιλαμβάνει 14 τύπους κυκλοφορίας. Για κάθε τύπο 
κυκλοφορίας υπολογίζεται και εκτιμάται ένα ορισμένο πλήθος μετεωρολογικών παραμέτρων 
όπως οι τιμές των ανωμαλιών των γεωδυναμικών υψών και ο σχετικός στροβιλισμός. Οι τύποι 
καιρού προκύπτουν από ένα συνδυασμό μετεωρολογικών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, 
η βροχόπτωση, η τάση ατμών, ο άνεμος, η σχετική υγρασία και η ηλιοφάνεια, για τους δυο 
σταθμούς μελέτης. Η κατάταξη των τύπων καιρού έγινε τόσο για τη θερμή-ξηρή (Ιούνιος-
Σεπτέμβριος) όσο και τη ψυχρή-υγρή περίοδο (Δεκέμβριος-Μάρτιος). Με τη χρήση της 
διαχωριστικής ανάλυσης γίνεται μια προσπάθεια πρόβλεψης των τύπων καιρού, όπως αυτοί 
ταξινομούνται σε κατάλληλες κλάσεις, από τις μεταβλητές που αναφέρονται στους τύπους 
κυκλοφορίας. Τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά και για τις δυο περιόδους 
μελέτης.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαχωριστική ανάλυση είναι μια μέθοδος η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε 
διάφορους τομείς τόσο κοινωνικών όσο και πολιτικών επιστημών (Klecka, 1990). 
Στην κλιματολογία έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για την κατηγοριοποίηση 
καταστάσεων και για τον έλεγχο της διακριτότητας κατηγοριών που ήδη υπάρχουν. 
Οι Diab et al (1991), τη χρησιμοποίησαν προκειμένου να εξετάσουν αν η εκ των 
προτέρων υποκειμενική κατάταξη των επικρατούντων συνοπτικών τύπων στο Νατάλ 
δίνει διακριτούς τύπους και στη συνέχεια συνέδεσαν αυτούς με τη βροχόπτωση. 
Αντίστοιχα, οι Kassomenos et al (1997), έλεγξαν τη διακριτότητα των συνοπτικών 
τύπων μιας υποκειμενικής κατάταξης για την περιοχή της Μεσογείου. Οι Kalkstein et 
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al (1995) δημιούργησαν μια ταξινόμηση αερίων μαζών για κάθε ημέρα κάνοντας 
χρήση της ίδιας μεθοδολογίας. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί και ως μέθοδος 
πρόγνωσης στη μετεωρολογία και στην αγρομετεωρολογία (Ward and Folland, 1991; 
Ghosh et al, 2004).   

Η διαχωριστική ανάλυση είναι μια στατιστική μέθοδος με την οποία εξετάζονται 
οι διαφορές μεταξύ δυο ή περισσοτέρων ομάδων και εντοπίζει εκείνες τις μεταβλητές 
με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο διαχωρισμό των ομάδων, οι οποίες έχουν οριστεί 
εκ των προτέρων. Στην παρούσα μελέτη, η μέθοδος χρησιμοποιείται προκειμένου να 
βρεθούν οι σχέσεις που συνδέουν τους επικρατούντες τύπους κυκλοφορίας της 
ανώτερης ατμόσφαιρας με τους τύπους καιρού σε δυο σταθμούς μελέτης με απώτερο 
στόχο την πρόβλεψη αυτών από τους τύπους κυκλοφορίας. 

 
2.  ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για τη δημιουργία των τύπων καιρού χρησιμοποιούνται στους δυο σταθμούς 
μελέτης, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ημερήσια δεδομένα ταχύτητας ανέμου στις 1400 σε 
m/s, η μέγιστη θερμοκρασία σε οC, η τάση ατμών στις 1400 σε hPa, η σχετική 
υγρασία στις 1400 επί τοις εκατό, το ημερήσιο ύψος βροχής σε mm και τέλος η 
ημερήσια διάρκεια ηλιοφάνειας σε ώρες/ημέρα. Η περίοδος μελέτης είναι 1958-2000 
δηλαδή 43 έτη και κάθε έτος χωρίστηκε σε δυο επιμέρους περιόδους. Η ψυχρή- υγρή 
περίοδος περιλαμβάνει τους μήνες από το Δεκέμβριο έως και το Μάρτιο και η θερμή-
ξηρή από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο.  

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε το ημερολόγιο αυτόματης κατάταξης των τύπων 
κυκλοφορίας για τον ελληνικό χώρο (Μαχαίρας et al, 2000). Η κατάταξη των τύπων 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει 14 τύπους από τους οποίους οι 6 είναι αντικυκλωνικοί  
(Α1 έως και Α6) και οι 8 κυκλωνικοί (C, Csw, Cs, Cnw, Cne, Cse, Cn, Cw) και 
δίνουν μια εικόνα της επικρατούσας συνοπτικής κατάστασης στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο σε σχέση πάντα με τον ελλαδικό χώρο (σχήμα 1). Οι 
αντικυκλωνικοί τύποι αντιστοιχούν σε υψηλές τιμές πίεσης στο κέντρο του 
συστήματος και συνδέονται γενικά με καλοκαιρία ενώ οι κυκλωνικοί σε χαμηλές 
τιμές πίεσης και συνοδεύονται από εντονότερες καιρικές καταστάσεις και 
βροχόπτωση. Οι τύποι κυκλοφορίας προκύπτουν με την χρήση μιας αυτόματης 
μεθόδου ταξινόμησης που συνδέεται κυρίως με τη μορφή, τη θέση και την ένταση 
των κέντρων δράσης.  

Σχήμα 1. Γεωγραφικά όρια των κέντρων των τύπων κυκλοφορίας. 
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Σχήμα 2. Περιοχή μελέτης.  

 
Η μέθοδος της ανάλυσης κατά συστάδες (Cluster Analysis) χρησιμοποιήθηκε για 

τον καθορισμό κατάλληλων ομάδων τύπων καιρού. Εφαρμόσθηκε στα δεδομένα 
επιφάνειας για τους δυο σταθμούς μελέτης που είναι ποσοτικές μεταβλητές σε 
συνδυασμό με δυο κατηγορικές μεταβλητές οι οποίες αναφέρονται αφενός στον 
επικρατούντα τύπο κυκλοφορίας για κάθε ημέρα και αφετέρου στο χαρακτηρισμό 
τους σε αντικυκλωνικό ή κυκλωνικό. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η ανάλυση κατά 
συστάδες σε δυο βήματα (Two-Step Cluster Analysis). Αξίζει να αναφερθεί ότι 
χρησιμοποιώντας τις εναλλακτικές μεθόδους που προσφέρει η ανάλυση κατά 
συστάδες, η φυσική ερμηνεία των ομάδων που προέκυψαν δεν ήταν ικανοποιητική.  

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στη διαχωριστική ανάλυση αναφέρονται, 
αφενός σε παραμέτρους που συνδέονται με το κέντρο 
του τύπου κυκλοφορίας που επικρατεί κάθε ημέρα και 
αφετέρου σε παραμέτρους σε κομβικά σημεία που 
καλύπτουν τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο από 35ο Β έως 
45ο Β  και από 20ο Α έως 30ο Α με κομβική ανάλυση 
2.5ο x 2.5ο (σχήμα 2). Έτσι για κάθε ημέρα εντοπίζεται 
το κέντρο του συστήματος, καθορίζονται οι 
συνεταγμένες αυτού και υπολογίζονται στα 500hPa: οι 
τιμές των γεωδυναμικών υψών, οι τιμές των ανωμαλιών, 
ο στροβιλισμός και η θερμοκρασία. Το πλήθος των 
αρχικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στο στάδιο 
αυτό είναι 106.  

 
3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη θερμή-ξηρή περίοδο για το σταθμό της 
Θεσσαλονίκης και  για τη ψυχρή-υγρή για το σταθμό της Αθήνας.  

3.1 Θεσσαλονίκη, Θερμή-Ξηρή Περίοδος 

Εισάγοντας τις ποσοτικές μεταβλητές: άνεμο, βροχόπτωση, θερμοκρασία, 
ηλιοφάνεια και σχετική υγρασία καθώς και τις δυο κατηγορικές που 
προαναφέρθηκαν, εφαρμόζοντας την ανάλυση κατά συστάδες ορίστηκαν τρεις 
ομάδες. Η πρώτη ομάδα αντιστοιχεί στους κυκλωνικούς τύπους ενώ οι 
αντικυκλωνικοί διασπώνται σε δύο επιμέρους ομάδες από τις οποίες η μια 
περιλαμβάνει τους τύπους Α2, Α3, Α5 και Α6 ενώ η δεύτερη τους Α1 και Α4. Η 
δεύτερη ομάδα αντικυκλωνικών τύπων αποτελείται από τα συστήματα υψηλών τιμών 
πιέσεων, το κέντρο των οποίων εντοπίζεται στα δυτικά ή βορειοδυτικά της περιοχής 
μελέτης. Χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες σχετικά τιμές θερμοκρασίας και 
ηλιοφάνειας ενώ ο άνεμος είναι πιο ισχυρός σε σχέση με την πρώτη ομάδα των 
αντικυκλωνικών. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση για κάθε μια μεταβλητή των 
τριών αυτών ομάδων δίδεται στον πίνακα 1. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των 
ομάδων γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα 95% δ.ε. για τις μέσες τιμές των 
μεταβλητών.  
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Πίνακας 1. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων για 
τις τρεις ομάδες (Θεσσαλονίκη). 

 
 ΟΜΑΔΑ 1 2 3 

Μέση τιμή 2.34 1.67 1.88 ΑΝΕΜΟΣ Τυπ. Απόκλιση 2.32 1.38 1.52 
Μέση τιμή 27.81 30.78 30.46 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τυπ. Απόκλιση 3.42 3.11 2.96 
Μέση τιμή 1.79 0.45 0.28 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Τυπ. Απόκλιση 5.56 2.69 1.29 
Μέση τιμή 9.03 10.80 10.75 ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ Τυπ. Απόκλιση 3.52 2.52 2.28 
Μέση τιμή 49.90 49.03 47.26 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Τυπ. Απόκλιση 14.91 11.95 11.72 

 
Στη συνέχεια εφαρμόσθηκε η διαχωριστική ανάλυση στις τρεις ομάδες και για το  

σύνολο των 106 μεταβλητών. Έγινε χρήση τη μεθόδου κατά βήματα (stepwise) και 
υπολογίσθηκαν οι εκ των προτέρων πιθανότητες, από το πλήθος των περιπτώσεων 
ανά ομάδα. 

 Πίνακας 2. Ιδιοτιμές και Wilks Lambda των δυο συναρτήσεων.  
 

Συνάρτηση Ιδιοτιμές Διασπορά 
(%) 

Κανονική 
Συσχέτιση  

Wilks' 
Lambda Χ2 β. ε. Σημαντικό-

τητα 
1 7.13 84.29 0.937 0.0528 15035.81 38 0.000 
2 1.33 15.71 0.756 0.4292 4322.97 18 0.000 

 
Βρέθηκαν δυο συναρτήσεις για τις οποίες μετά τον έλεγχο μέσω του στατιστικού 

Wilks΄ Lambda διαπιστώθηκε ότι είναι και οι δυο στατιστικά σημαντικές (πίνακας 2). 
Από το αρχικό σύνολο των μεταβλητών τελικά λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη 19 
μεταβλητές των οποίων οι συντελεστές συσχέτισης υποδεικνύουν ασθενή έως μέση 
συσχέτιση. Από τις μεταβλητές αυτές οι 6 αντιστοιχούν στα δεδομένα του κέντρου 
του επικρατούντα τύπου κυκλοφορίας και οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε δεδομένα 
ορισμένων από τα 25 κομβικά σημεία του ευρύτερου ελλαδικού χώρου. Στον πίνακα 
3 δίνονται οι μεταβλητές αυτές και το μέγεθος συνεισφοράς κάθε μιας στις 
διαχωριστικές συναρτήσεις. Για την πρώτη συνάρτηση σημαντικότερη είναι η 
συνεισφορά των γεωδυναμικών υψών στα 500 hPa σε δυο γειτονικά κομβικά σημεία 
σε σχέση με το σταθμό της Θεσσαλονίκης, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
συνεισφορά τόσο των ανωμαλιών όσο και των γεωδυναμικών υψών του κομβικού 
σημείου με συντεταγμένες 37.5οΒ 30οΑ που είναι αρκετά απομακρυσμένο από το 
σταθμό μελέτης. 
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Πίνακας 3. Τυποποιημένοι Κανονικοί Συντελεστές των Διαχωριστικών Συναρτήσεων.  
 1 2 

Ανωμαλίες 500hPa Κέντρο -0.769 0.038 
Γεωδυναμικά 500hPa Κέντρο 0.049 -0.555 
Θερμοκρασία 500hPa Κέντρο -0.085 0.433 
Γεωγραφικό Μήκος -0.018 0.824 
Γεωγραφικό Πλάτος 0.022 -0.225 
Στροβιλισμός Κέντρο 0.467 -0.012 
Ανωμαλίες 500hPa 35οΒ 20οΑ 0.653 -0.783 
Ανωμαλίες 500hPa 37.5οΒ 20οΑ -0.971 -0.392 
Στροβιλισμός 40οΒ 20οΑ 0.256 -0.192 
Γεωδυναμικά 500hPa 35οΒ 22.5οΑ -0.128 0.491 
Ανωμαλίες 500hPa 37.5οΒ 22.5οΑ -0.545 1.477 
Θερμοκρασία 37.5οΒ 22.5οΑ -0.033 -0.230 
Γεωδυναμικά 500hPa 40οΒ 22.5οΑ 2.416 -0.991 
Γεωδυναμικά 500hPa 42.5οΒ 25οΑ -1.716 0.268 
Στροβιλισμός 37.5οΒ 27.5οΑ 0.131 0.082 
Ανωμαλίες 500hPa 45οΒ 27.5οΑ 0.499 0.043 
Στροβιλισμός 500hPa 45οΒ 27.5οΑ -0.088 -0.105 
Ανωμαλίες 500hPa 37.5οΒ 30οΑ 1.055 -0.409 
Γεωδυναμικά 500hPa 37.5οΒ 30οΑ -0.963 0.742 

 
Το αποτέλεσμα της διαχωριστικής ανάλυσης επιβεβαιώνει σε ποσοστό 95.4% την 

επιτυχή κατάταξη των ομάδων (πίνακας 4). Επιπλέον, οι κυκλωνικοί τύποι 
ταξινομούνται ορθά σε ποσοστό 99.8%. Επομένως, η χρήση της διαχωριστικής 
ανάλυσης για την πρόβλεψη των τύπων καιρού από τους τύπους κυκλοφορίας, για το 
σταθμό της Θεσσαλονίκης κατά τη θερμή-ξηρή, θεωρείται ικανοποιητική σε μέγαλο 
βαθμό.  

Πίνακας 4. Ποσοστά κατάταξης των τριών ομάδων.  

 Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
Ομάδα 1 99.8 0.1 0.1 
Ομάδα 2 0.0 94.2 5.8 
Ομάδα 3 0.0 8.6 91.4 
Συνολικό ποσοστό επιτυχούς κατάταξης: 95.4% 

 
3.2 Αθήνα, Ψυχρή-Υγρή Περίοδος 

 Για τη ψυχρή-υγρή περίοδο ορίστηκαν έξι ομάδες για το σταθμό της Αθήνας και 
πέντε για τη Θεσσαλονίκη λόγω μεγαλύτερης μεταβλητότητας του καιρού και 
επικράτησης περισσότερων συστημάτων σε σχέση με τη θερινή περίοδο. Για τον 
σταθμό της Αθήνας, οι ποσοτικές μεταβλητές που εισήχθησαν στην μελέτη είναι: 
άνεμος, βροχόπτωση, θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και τάση ατμών καθώς και οι δυο 
κατηγορικές σε σχέση με τον επικρατούντα τύπο κυκλοφορίας και το χαρακτηρισμό  
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του σε αντικυκλωνικό ή κυκλωνικό. Οι τέσσερις από τις κλάσεις αυτές αντιστοιχούν 
σε κυκλωνικούς τύπους κυκλοφορίας με ποσοστό επικράτησης πάνω από 65% επί 
του συνόλου των περιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι κυκλωνικοί ομαδοποιούνται ως 
εξής: η πρώτη κλάση συνδέεται αποκλειστικά με το τύπο Csw, η δεύτερη με τους C 
και Cs, η τρίτη με το Cne ενώ η τέταρτη συμπεριλαμβάνει τους Cnw, Cse, Cn και 
Cw. Αξίζει να επισημανθεί ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των τύπων κυκλοφορίας 
C και Csw που είναι τα δυο συστήματα που δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Σε 
ότι αφορά στους αντικυκλωνικούς τύπους, διαμορφώνονται δυο κλάσεις με την 
εφαρμογή της  ανάλυσης κατά συστάδες σε δυο βήματα. Στη μια ανήκουν οι A3, A5 
και Α6 τύποι κυκλοφορίας ενώ στη δεύτερη οι Α1, Α2 και Α4. Να σημειωθεί ότι 
υπάρχει σαφής διαχωρισμός των έξι ομάδων όπως επιβεβαιώνεται από τα 95% δ.ε. 
για τις μέσες τιμές των μεταβλητών, ενώ στον πίνακα 5 δίδονται οι μέσες τιμές και οι 
τυπικές αποκλίσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων για τις 6 ομάδες. 

Πίνακας 5. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων για 
τις τρεις ομάδες (Αθήνα). 

 ΟΜΑΔΑ 1 2 3 4 5 6 
Μέση τιμή 4.34 4.18 3.61 3.83 2.86 3.29 ΑΝΕΜΟΣ Τυπ. Απόκλιση 3.33 2.87 2.71 2.85 2.18 2.62 
Μέση τιμή 13.31 12.48 12.51 15.49 17.24 15.67 ΘΕΡΜΟ-

ΚΡΑΣΙΑ Τυπ. Απόκλιση 3.56 3.74 3.99 3.26 3.01 3.39 
Μέση τιμή 5.00 2.32 0.67 0.94 0.13 0.12 ΒΡΟΧΟ-

ΠΤΩΣΗ Τυπ. Απόκλιση 10.35 4.80 1.94 2.54 0.84 0.72 
Μέση τιμή 3.06 4.34 5.29 4.76 6.05 6.64 ΗΛΙΟΦΑ-

ΝΕΙΑ Τυπ. Απόκλιση 3.11 3.08 3.28 3.30 3.45 3.20 
Μέση τιμή 10.39 8.95 8.35 11.10 11.72 9.98 ΤΑΣΗ 

ΑΤΜΩΝ Τυπ. Απόκλιση 3.00 2.62 2.71 2.85 2.61 2.78 

 
 Στο επόμενο στάδιο εφαρμόσθηκε η διαχωριστική ανάλυση με την χρήση της 
μεθόδου κατά βήματα. Από τον πίνακα 6 γίνεται φανερό ότι οι πέντε συναρτήσεις 
που προέκυψαν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Πίνακας 6. Ιδιοτιμές και Wilks Lamba των πέντε συναρτήσεων.  

Συνά-
ρτηση 

Ιδιοτι-
μές 

Διασπο-
ρά (%) 

Κανονική 
Συσχέ-
τιση 

Wilks' 
Lambda Χ2 β. ε. 

Σημα-
ντικό-
τητα 

1 6.38 67.41 0.930 0.016 20898.568 135 0.000 
2 1.53 16.20 0.778 0.117 10827.304 104 0.000 
3 0.76 8.06 0.658 0.295 6143.890 75 0.000 
4 0.55 5.84 0.597 0.521 3285.906 48 0.000 
5 0.24 2.49 0.437 0.809 1068.198 23 0.000 
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 Η πρώτη συνάρτηση ερμηνεύει το 68% της συνολικής διασποράς ενώ οι υψηλές 
τιμές των συντελεστών των κανονικών συσχετίσεων και για τις πέντε συναρτήσεις 
υποδεικνύουν τη σαφή συνάφεια μεταξύ των ομάδων και των συναρτήσεων. 
 Από το αρχικό σύνολο των 106 μεταβλητών τελικά χρησιμοποιούνται 27. Στον 
πίνακα 7, παρουσιάζονται εκείνες οι μεταβλητές από τις 27 που διατηρήθηκαν στη 
μελέτη οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο σε κάποια από τις πέντε διαχωριστίκες 
συναρτήσεις. Για την πρώτη συνάρτηση η μεταβλητή με τη μεγαλύτερη συνεισφορά 
είναι τα γεωδυναμικά ύψη στα 500hPa στο κομβικό σημείο με συντεταγμένες 35οΒ 
22.5οΑ στα δυτικά της Κρήτης ενώ για τη δεύτερη, σημαντικότερη είναι η 
συνεισφορά των ανωμαλιών στο σημείο 35οΒ 30οΑ καθώς και της θερμοκρασίας στα 
500hPa στο σημείο 35οΒ 22.5οΑ.  

Πίνακας 7. Τυποποιημένοι Κανονικοί Συντελεστές των Διαχωριστικών Συναρτήσεων.  

 1 2 3 4 5 
Ανωμαλίες 500hPa 35οΒ 20οΑ -0.455 -0.385 2.035 3.259 -1.254 
Γεωδυναμικά 500hPa 35οΒ 20οΑ 0.406 0.464 -1.084 -3.726 4.751 
Γεωδυναμικά 500hPa 35οΒ 22.5οΑ -1.043 -0.992 2.304 3.936 -2.875 
Θερμοκρασία 500hPa 35οΒ 22.5οΑ -0.149 1.126 2.661 0.429 -0.657 
Ανωμαλίες 500hPa 35οΒ 25οΑ  0.389 0.712 -4.226 -4.053 1.792 
Ανωμαλίες 500hPa 37.5οΒ 27.5οΑ 0.197 0.915 1.551 2.239 4.825 
Θερμοκρασία 500hPa 37.5οΒ 
27.5οΑ -0.465 -0.702 3.523 3.908 4.621 

Ανωμαλίες 500hPa 35οΒ 30οΑ  -0.511 -1.387 0.993 -1.013 -2.754 
 Από τα αποτελέσματα της διαχωριστικής ανάλυσης προέκυψε ότι η ορθή 
κατάταξη των ομάδων-τύπων καιρού επιτυγχάνεται σε συνολικό ποσοστό 84.2% 
(πίνακας 8). Πιο αναλυτικά, σε ποσοστό περίπου 90% η ταξινόμηση είναι 
αποτελεσματικότερη στην τρίτη ομάδα των κυκλωνικών τύπων, που αντιστοιχεί στον 
τύπο κυκλοφορίας Cne και στην πρώτη των αντικυκλωνικών, η οποία 
συμπεριλαμβάνει τους τύπους A3, A5 και Α6.  

Πίνακας 8. Ποσοστά κατάταξης των έξι ομάδων. 

 Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 
Ομάδα 1 83.7 8.4 0.3 7.5 0.1 0.0 
Ομάδα 2 10.1 82.5 4.9 2.5 0.0 0.0 
Ομάδα 3 0.0 6.5 90.6 2.9 0.0 0.0 
Ομάδα 4 8.7 8.3 6.5 76.2 0.3 0.0 
Ομάδα 5 0.0 0.1 0.0 0.0 89.7 10.2 
Ομάδα 6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 83.8 

Συνολικό ποσοστό επιτυχούς κατάταξης: 84.2% 

 4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Τα αποτελέσματα της μελέτης για τις δυο περιόδους μελέτης και στους δυο 
σταθμούς κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Κατά τη θερμή-ξηρή περίοδο τα 
ποσοστά σωστής κατάταξης είναι σαφώς μεγαλύτερα, λόγω μικρότερης 
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μεταβλητότητας των καιρικών καταστάσεων γεγονός που οδηγεί και στην ύπαρξη 
λιγότερων ομάδων. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από τη διατήρηση 
περισσότερων μεταβλητών στις διαχωριστικές συναρτήσεις κατά τη ψυχρή περίοδο. 
Οι τύποι καιρού που προέκυψαν από την ανάλυση κατά συστάδες συνδέονται με τους 
επικρατούντες τύπους κυκλοφορίας σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Η προγνωστική 
ικανότητα των τύπων καιρού από τους τύπους κυκλοφορίας είναι αρκετά υψηλή τόσο 
με χρήση της ανάλυσης κατά συστάδες όσο και με τη διαχωριστική ανάλυση. 
Δεδομένου ότι οι τύποι κυκλοφορίας είναι δυνατόν να προβλεφθούν μέσω μοντέλων 
γενικής κυκλοφορίας, με την παρούσα μεθοδολογία γίνεται εφικτή η πρόγνωση των 
τύπων καιρού στους δυο σταθμούς μελέτης. 

ABSTRACT 
In the present study discriminant analysis is being applied in order to discover the relations 
between the circulation types of the upper atmosphere and the weather types at two stations 
(Athens-Thessaloniki). The calendar of an automatic classification has been used for the 
Greek region (study period: 1958-2000) that consists of 14 circulation types. For each 
circulation type several meteorological parameters are calculated. A combination of 
meteorological parameters, at the two stations, as temperature, precipitation, vapor tension, 
wind and sunshine duration result to defining the weather groups-types. The period of the 
study is divided into two sub-periods for each year. The results of the present study are 
considered very satisfactory. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι 15 χώρες μέλη της ΕΕ για να πετύχουν την ένταξη τους στην ΟΝΕ έπρεπε να πληρούν 

ορισμένα κριτήρια που ορίσθηκαν σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Τα κριτήρια αυτά 
αποτελούν 5 νομισματικούς δείκτες. Οι 15 χώρες μέλη κατάφεραν να πετύχουν την ένταξη, 
αλλά  δεν είναι λίγοι οι Ευρωσκεπτικιστές που εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους ως προς την 
επιλογή των συγκεκριμένων κριτηρίων, καθώς υπάρχει η αντίληψη ότι με αυτόν τον τρόπο 
υποβαθμίζεται η αξία των δεικτών που αντανακλούν το πραγματικό επίπεδο ευημερίας των 
Ευρωπαίων πολιτών. 

 Έχοντας εξετάσει στο παρελθόν τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών 
μελών ως προς τους νομισματικούς δείκτες (Μπαγιάτης Β. & Μαργαριτίδης Η. 2002), αλλά 
και τη διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των 15 χωρών μελών ως προς 5 επιλεγμένους 
δείκτες που εκφράζουν την πραγματική οικονομία (Μπαγιάτης Β. & Παπαδημητρίου Ι. 2002), 
στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της σχετικής θέσης των 
15 χωρών μελών ως προς το σύνολο των νομισματικών και πραγματικών δεικτών για την 
περίοδο 1981-2000. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί διαχρονικά η πορεία της κάθε χώρας σε 
σύγκριση με την πορεία των υπολοίπων χωρών ως προς τους νομισματικούς δείκτες που 
αποτελούν τα κριτήρια ένταξης σε συνάρτηση με τους δείκτες πραγματικής οικονομίας οι 
οποίοι φανερώνουν σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες που δέχθηκαν οι ευρωπολίτες στο 
πραγματικό επίπεδο ευημερίας τους. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται η 

σχετική θέση της κάθε χώρας μέλος κατά τη χρονική περίοδο 1981-2002 ως προς 
τους 4 εκ των 5 κυριοτέρων νομισματικών δεικτών (εξαιρείται η συναλλαγματική 
ισοτιμία) και τους 5 επιλεγμένους δείκτες πραγματικής οικονομίας μεμονωμένα. Στη 
δεύτερη ενότητα, η οποία και πρόκειται να παρουσιαστεί στη συνέχεια, 
χρησιμοποιούνται ως δεδομένα τα αποτελέσματα ποιοτικής μορφής που προέκυψαν 
από τις αναλύσεις της πρώτης ενότητας ώστε να πραγματοποιηθεί νέα ανάλυση σε 
ότι αφορά στην πορεία των 15 χωρών μελών για την περίοδο 1981-2000 ως προς το 
σύνολο των 9 εξεταζόμενων δεικτών. 

Πιο αναλυτικά οι εξεταζόμενοι δείκτες παρατίθενται στους δύο πίνακες που 
ακολουθούν: 

 
Πίνακας 1: Νομισματικοί Δείκτες 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
• ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 
• ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
• ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
• ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

 
Πίνακας 2: Πραγματικοί Δείκτες 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
• ΑΝΕΡΓΙΑ 
• ΑΕΠ 
• ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
• ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΙΣΘΩΝ 
• ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

 
 
Για την εξέταση των 9 αυτών δεικτών χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι Ιεραρχικής 

Ταξινόμησης και Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών, οι οποίες κρίνονται 
κατάλληλες για την αναζήτηση των ποιοτικών χαρακτήρων που κρύβονται πίσω από 
την ποσοτική εξέλιξη των αρχικών δεδομένων 

Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι  πηγή των δεδομένων αποτέλεσε η έκθεση 
«EUROPEAN ECONOMY» (European Commission. 2001) της γενικής διεύθυνσης 
οικονομικών και χρηματοοικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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2.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης της κάθε χώρας  ως προς τους 9  δείκτες 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων (Ιεραρχική 
Ταξινόμηση & Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών) οι οποίες παρέχουν στον 
ερευνητή τη δυνατότητα πλήρους σκιαγράφησης των φαινομένων χωρίς καμία, εκ 
των προτέρων υπόθεση (Παπαδημητρίου Ι 1994) με σκοπό να προσδιορίστούν οι 
ομάδες χωρών με τις κοινές ιδιότητες ως προς την κάθε μεταβλητή. 

Στην πρώτη ενότητα αναλύεται για κάθε έναν από τους 9 εξεταζόμενους δείκτες ο 
αρχικός πίνακας διαστάσεων 15Χ22 όπου οι 15 γραμμές αντιστοιχούν στις 15 χώρες 
μέλη της ΕΕ και οι 22 στήλες στα 22 έτη της εξεταζόμενης περιόδου 1981-2002. Στη 
συνέχεια δημιουργείται ο λογικός πίνακας 0-1 ο οποίος αποτελείται από 15 γραμμές 
– χώρες και 66 στήλες – ιδιότητες ετών. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε ένα από τα 22 έτη 
χαρακτηρίζεται από 3 ιδιότητες.  

Για κάθε έτος λοιπόν υπάρχει η στήλη που αντιστοιχεί: 

• στην πρώτη ιδιότητα και περικλύει το 33% της πληροφορίας, δηλαδή τις 5 
χώρες που χαρακτηρίστηκαν από τις χαμηλότερες τιμές σε ότι αφορά στον 
εξεταζόμενο δείκτη για το συγκεκριμένο έτος 
• στη δεύτερη ιδιότητα και περικλύει το 34% της πληροφορίας, δηλαδή τις 5 
χώρες που χαρακτηρίστηκαν από μεσαίες τιμές σε ότι αφορά στον εξεταζόμενο 
δείκτη για το συγκεκριμένο έτος 
• στην τρίτη ιδιότητα και περικλύει το 33% της πληροφορίας, δηλαδή τις 5 
χώρες που χαρακτηρίστηκαν από τις υψηλότερες τιμές σε ότι αφορά στον 
εξεταζόμενο δείκτη για το συγκεκριμένο έτος 

Στην ουσία οι 66 μεταβλητές (στήλες) του πίνακα είναι δίτιμες. Η τιμή ‘1’ 
εμφανίζεται όταν η χώρα (δηλαδή η γραμμή) χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της 
στήλης, ενώ διαφορετικά εμφανίζεται η τιμή ‘0’. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται 9 φορές, μια φορά για κάθε εξεταζόμενο δείκτη και τα 
αποτελέσματα χρησιμοποιούνται μετά από τροποποίηση στη δεύτερη ενότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1: Δημιουργία Λογικού Πίνακα 0-1 15Χ66 
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Ο αρχικός πίνακας δεδομένων που αναλύεται στη δεύτερη ενότητα αποτελείται 
από δεδομένα ποιοτικής μορφής που προέκυψαν από τροποποίηση των 9 λογικών 
πινάκων 0-1 της πρώτης ενότητας. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
του λογικού πίνακα 0-1 δημιουργήθηκε για κάθε δείκτη ένας πίνακας 15Χ22 ο οποίος 
αποτελείται από τις τίμες ‘1’, ‘2’ και ‘3’.  

 
• ‘1’ για τις χώρες που σημείωσαν αρνητικές επιδόσεις κατά το εξεταζόμενο έτος 
• ‘2’ για τις χώρες που σημείωσαν μεσαίες επιδόσεις κατά το εξεταζόμενο έτος 
• ‘3’ για τις χώρες που σημείωσαν θετικές επιδόσεις κατά το εξεταζόμενο έτος 

 
Στη συνέχεια τα ποιοτικά δεδομένα των 22 στηλών τοποθετήθηκαν στη σειρά 

δημιουργώντας μια στήλη. Λόγω έλλειψης δεδομένων για τα έτη 2001-2002 σε 
ορισμένες μεταβλητές, τα δεδομένα των δύο τελευταίων στηλών εξαιρέθηκαν. Με 
τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε για κάθε δείκτη μια στήλη διαστάσεων 300Χ1, όπου 
οι 300 γραμμές αντιστοιχούν σε 300 χώρες-έτη (15 χώρες Χ 20 έτη).  

Οι 9 αυτοί πίνακες ενώθηκαν ώστε να σχηματιστεί ο συγκεντρωτικός πίνακας 
300Χ9, όπου οι 300 γραμμές αντιστοιχούν σε 300 χώρες-έτη και οι 9 στήλες στους 9 
εξεταζόμενους δείκτες. Ακολούθησε η δημιουργία του λογικού πίνακα 0-1, ο οποίος 
αυτή τη φορά αποτελείται από 300 γραμμές (χώρες-έτη) και 27 στήλες (ιδιότητες 
δεικτών). 

 
Για κάθε δείκτη υπάρχει η στήλη που αντιστοιχεί: 
• στην πρώτη ιδιότητα και περικλύει το 33% της πληροφορίας, δηλαδή 100 
(περίπου) χώρες-έτη στις οποίες σημειώνονται αρνητικές επιδόσεις σε ότι αφορά 
στον εξεταζόμενο δείκτη 
• στη δεύτερη ιδιότητα και περικλύει το 33% της πληροφορίας, δηλαδή 100 
(περίπου) χώρες-έτη στις οποίες σημειώνονται μεσαίες επιδόσεις σε ότι αφορά 
στον εξεταζόμενο δείκτη 
• στην τρίτη ιδιότητα και περικλύει το 33% της πληροφορίας, δηλαδή 100 
(περίπου) χώρες-έτη στις οποίες σημειώνονται θετικές επιδόσεις σε ότι 
αφορά στον εξεταζόμενο δείκτη 

 
Σε αυτόν τον συγκεντρωτικό πίνακα εφαρμόζονται οι μέθοδοι AFC και CAH 

ώστε να συναχθούν συμπεράσματα που να αφορούν στη συνολική συμπεριφορά των 
15 χωρών διαχρονικά κατά την εικοσαετία 1981-2000 για τις 9 μεταβλητές. 
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Σχήμα 2: Δημιουργία Λογικού Πίνακα 0-1 300Χ27 
 
 

3.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3: Αποτελέσματα Ιεραρχικής Ταξινόμησης 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής Ταξινόμησης διαπιστώνεται πως 

αρχικά διασπάται ο κόμβος Β, ο οποίος περιλαμβάνει1 την Ελλάδα, την Πορτογαλία, 
την Ισπανία, την Ιταλία, αλλά και την Αγγλία χώρες που χαρακτηρίζονται για 
σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα  της περιόδου 1981-2000 κυρίως από σχετικά 
χαμηλά επίπεδα τιμών εισροής εισοδήματος τρεχόντων μεταβιβάσεων προς τα 
νοικοκυριά, από σχετικά υψηλά επίπεδα τιμών πληθωρισμού και επιτοκίου, αλλά και 
από σχετικά μεσαία επίπεδα τιμών ανεργίας και από σχετικά υψηλά επίπεδα τιμών 
δημόσιου ελλείμματος, ακαθάριστων επενδύσεων και μεριδίου μισθών.  

Στη συνέχεια παρατηρείται η διάσπαση του κόμβου Α στις επιμέρους ομάδες Α1 
και Α2. Αναλυτικότερα στην ομάδα Α1 τοποθετούνται η Γερμανία, το 
Λουξεμβούργο η Αυστρία, όπως επίσης και η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η 
                                                 
1 Οι χώρες που αναγράφονται στο σχήμα 3 με έντονα γράμματα χαρακτηρίζονται από τις 
ιδιότητες που τους αντιστοιχούν για σημαντικά μεγάλη χρονική περίοδο της τάξης των 17-20 
ετών.  
Οι χώρες που αναγράφονται με απλά γράμματα χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες που τους 
αντιστοιχούν για χρονική περίοδο της τάξης των 10-16 ετών. 
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Σουηδία2, οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά την περίοδο 1981-2000 κυρίως από 
χαμηλά επίπεδα τιμών Δημόσιου ελλείμματος, επιτοκίων και ανεργίας και 
δευτερευόντως από σχετικά χαμηλά επίπεδα τιμών πληθωρισμού και μεριδίου 
μισθών και από σχετικά μεσαία επίπεδα τιμών δημόσιου χρέους και τρεχόντων 
μεταβιβάσεων προς τα νοικοκυριά. 

Τέλος η ομάδα Α2 απαρτίζεται από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την 
Ολλανδία και τη Σουηδία, οι οποίες χαρακτηρίζονται κατά την περίοδο 1981-2000 
κυρίως από σχετικά υψηλά επίπεδα τιμών ανεργίας και τρεχόντων μεταβιβάσεων 
προς τα νοικοκυριά και δευτερευόντως από σχετικά χαμηλά επίπεδα τιμών 
ακαθάριστων επενδύσεων, μεσαία επίπεδα τιμών πληθωρισμού και επιτοκίων και 
υψηλά επίπεδα τιμών δημόσιου χρέους. 

 
3.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4: Αποτελέσματα Παραγοντικού Επιπέδου 
Το παραγοντικό επίπεδο αντιστοιχιών απεικονίζει τη διάταξη των χωρών ετών στο 

χώρο. Τα αποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών στην ουσία 
επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής Ταξινόμησης που προηγήθηκαν.  

Παρατηρώντας το τροποποιημένο παραγοντικό επίπεδο στο σχήμα 4 
διαπιστώνεται πως στο αριστερό τμήμα του επιπέδου τοποθετούνται οι χώρες που 
ανήκουν στην ομάδα χαμηλών γενικών επιδόσεων (Β) δηλαδή η Ελλάδα, η 
Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Αγγλία, χώρες που σημειώνουν σχετικά 
χαμηλές – αρνητικές επιδόσεις, τόσο ως προς τους νομισματικούς όσο και ως προς 
                                                 
2 Οι χώρες που αναγράφονται στο σχήμα 3 με υπογράμμιση χαρακτηρίζονται από τις 
ιδιότητες που τους αντιστοιχούν ακριβώς για 10 έτη. 
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τους πραγματικους δείκτες. Η ομάδα των χωρών χαμηλών γενικών επιδόσεων 
διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες ομάδες επί του 1ου παραγοντικού άξονα. 

Ακολουθώντας την καμπύλη διάταξης εμφανίζονται οι χώρες της ομάδας μεσαίων 
γενικών επιδόσεων (Α2), δηλαδή το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η 
Σουηδία, οι οποίες βρίσκονται στο δεξιό επάνω τμήμα του παραγοντικού επιπέδου 
και διαχωρίζονται από τις χώρες της ομάδας υψηλών γενικών επιδόσεων (Α1) ως 
προς τον 2ο παραγοντικό άξονα. 

Στο κάτω δεξιό τμήμα του επιπέδου τοποθετούνται η Γερμανία, το 
Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία, οι 
οποίες σημειώνουν κατά την περίοδο 1981-2000 κυρίως υψηλές επιδόσεις ως προς 
τους 9 εξεταζόμενους δείκτες και συγκαταλέγονται στην ομάδα υψηλών γενικών 
επιδόσεων (Α1). 

 
 
3.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η τοποθέτηση των χωρών σε ομάδες επιδόσεων έχει ουσιαστικά νόημα μόνο για 

τις χώρες που αναγράφονται με έντονα γράμματα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις 
αντίστοιχες ιδιότητες για σημαντικά μεγάλη χρονική περίοδο. Σύμφωνα με αυτά τα 
δεδομένα διαπιστώνεται πως η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία, την Ισπανία και την 
Ιταλία είναι οι χώρες που σημειώνουν τις χειρότερες επιδόσεις κατά την περίοδο 
1981-2000 σε σχέση με τις επιδόσεις που σημειώνουν οι υπόλοιπες χώρες-μέλη της 
ΕΕ. Για αρκετά έτη σχετικά αρνητικές επιδόσεις σημειώνει κατά την ίδια περίοδο και 
η Αγγλία.  

Σε σχετικά μεσαία επίπεδα γενικών επιδόσεων κινούνται για σημαντικά μεγάλη 
χρονική περίοδο το Βέλγιο και η Γαλλία, ενώ για αρκετά έτη στην ομάδα αυτή 
περιλαμβάνεται και η Ιρλανδία. 

Τις θετικότερες επιδόσεις, συγκριτικά πάντα με τις επιδόσεις των υπολοίπων 
χωρών-μελών, για σημαντικά μεγάλη χρονική περίοδο κατά την εικοσαετία 1981-
2000 σημειώνουν η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία. Για αρκετά έτη 
συγκαταλέγονται στη συγκεκριμένη ομάδα και η Δανία με τη Φινλανδία, ενώ η 
Ολλανδία και η Σουηδία κινούνται κατά την εξεταζόμενη περίοδο τόσο στην ομάδα 
των μεσαίων όσο και στην ομάδα των υψηλών γενικών επιδόσεων. 
 

ABSTRACT 
This study focuses on the evolution through time of 4 monetary rates and 5 rates of real 

economy, from 1981 to 2000. The aim of the study is to designate the course of each one of 
the 15 EU’s state members compared to the courses of the rest 14 members in those 9 
variables. This aim is achieved by the use of  Data Analysis methods (AFC and CAH).  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» 
ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ 

 
Γιάννης Κ. Μπασιάκος 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Είναι γνωστή η σημασία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στη χάραξη οικονομικής 
πολιτικής. Ακόμη και τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περιλαμβάνουν ένα παρόμοιο – αλλά γενικότερο – μέτρο, τον Δείκτη Πληθωρισμού. Ο ΔΤΚ 
υπολογίζεται βάσει ενός «καλαθιού» προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Στην παρούσα 
εργασία διερευνάται η επίπτωση της εξαίρεσης μερικών ποϊόντων από το «καλάθι». Πιο 
συγκεκριμένα, διερευνάται το αν, ανάλογα με την κατανομή των τιμών των προϊόντων, και τη 
συμμετοχή τους ή μη στο «καλάθι», η επίπτωση μπορεί να είναι αρνητική (υποεκτίμηση της 
πραγματικής τιμής του ΔΤΚ) ή θετική (υπερεκτίμηση). Συμπερασματικά, είναι δυνατόν να 
παρουσιαστεί πλασματικά υποτιμημένη τιμή του ΔΤΚ στις επίσημες στατιστικές, εάν οι 
παραγωγοί και οι έμποροι επιλέξουν στρατηγικά να κάνουν μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στο «καλάθι». Οι προσομοιώσεις αφορούν μια οικονομία δέκα 
αγαθών. Οι τιμές και οι ποσότητες των αγαθών προέρχονται από διάφορες κατανομές 
(κανονική, χ2, εκθετική και ομοιόμορφη). Οι ποσοστιαίες αυξήσεις ανά προϊόν είναι 
διαφορετικές. Ο ΔΤΚ υπολογίζεται με βάρη ανάλογα των συνολικών ποσοτήτων κάθε 
αγαθού. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται υπερεκτίμηση του πραγματικού ΔΤΚ. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γνωστή η σημασία του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στη χάραξη 
οικονομικής πολιτικής. Ακόμη και τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν ενα παρόμοιο – αλλά γενικότερο – μέτρο, τον 
δείκτη πληθωρισμού. Ο ΔΤΚ υπολογίζεται βάσει ενός «καλαθιού» προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης. Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίπτωση της εξαίρεσης 
μερικών ποϊόντων από το «καλάθι». Η διαδικασία υπολογισμού του δείκτη είναι η 
ακόλουθη: 
1. Επιλέγεται ένα σύνολο προϊόντων που αποτελεί το «καλάθι», δηλαδή το σύνολο 

επί του οποίου θα υπολογιστεί ο δείκτης. 
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2. Η συμμετοχή κάθε προϊόντος στον υπολογισμό του δείκτη σταθμίζεται με βάση 
τη συνολική ποσότητά του, η οποία καταναλώνεται. Σε κάθε προϊόν i και κάθε 
χρονική στιγμή j ( j = 0: περίοδος βάσης , 1: περίοδος αναφοράς ) αντιστοιχεί ο 
δείκτης βαρύτητας wij που υπολογίζεται ως 

∑
==

i ij

ij
ij q

q
w

προϊόντωντωνόλωνποσότητασυνολική
iπροϊόντοςποσότητα

. 

3. Η ΕΣΥΕ διενεργεί τιμοληψίες σε πανελλαδικό επίπεδο για να υπολογίσει τη μέση 
τιμή του προϊόντος  pij. 

4. Τέλος ο δείκτης υπολογίζεται με τη βοήθεια του τύπου ΔΤΚ = 

∑
∑=•

i iii

i iii

qpw
qpwP

000

011
10 . 

Το βασικό ερώτημα που ερευνάται στην παρούσα εργασία αφορά στη σχέση 
μεταξύ της ιδεατής τιμής του ΔΤΚ (που θα ήταν δυνατόν–αλλά όχι πρακτικό–να 
υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα σχετικά στοιχεία του συνόλου των προϊόντων που 
κυκλοφορούν σε μιά χώρα), και της τιμής  που υπολογίζεται στην πράξη. Πιο 
συγκεκριμένα, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο τιμών και αν ναι, 
προς ποιά κατεύθυνση κινούνται; Είναι προφανές ότι μπορεί να επηρεαστεί, εκ 
προθέσεως, η απόκλιση της τιμής του δείκτη από την ιδεατή τιμή, εάν οι παραγωγοί 
και οι έμποροι επιλέξουν στρατηγικά να κάνουν μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα που 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο «καλάθι», και μικρές έως καθόλου, στα προϊόντα που 
συμπεριλαμβάνονται. Αυτό δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί στο πλαίσιο της 
παρούσης εργασίας για τα ελληνικά δεδομένα, θα ήταν όμως μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα άσκηση για οικονομολόγους. 

Ένα δεύτερο, εξ ίσου ενδιαφέρον, ερώτημα αφορά στη μέθοδο υπολογισμού των 
βαρών. Δεν αποτελεί στόχο της παρούσης εργασίας, αλλά συνδέεται με αυτήν, και θα 
αποτελέσει αντικείμενο έρευνας στο εγγύς μέλλον. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Μια πρώτη προσέγγιση στην απάντηση του πρώτου ερωτήματος γίνεται μέσω 

προσομοιώσεων. Οι προσομοιώσεις αφορούν μια οικονομία δέκα αγαθών, όπου 
υπολογίζεται και ο «ιδανικός» δείκτης (με χρήση και των δέκα αγαθών), και ο 
«πραγματικός» (με χρήση οκτώ αγαθών). Στην περίπτωση του «πραγματικού» 
υπολογίζονται οι 45 δυνατές τιμές του, προερχόμενες από τα 45 διαφορετικά 
υποσύνολα μεγέθους 8 εκ του συνόλου των 10 αγαθών. Οι συντελεστές στάθμισης 
υπολογίστηκαν χωριστά για το σύνολο των δέκα αγαθών και για καθένα από τα 45 
υποσύνολα. Τέλος υπολογίστηκε η μέση τιμή των 45 τιμών του «πραγματικού» 
δείκτη. Το ζεύγος [«ιδανική» τιμή]–[μέση τιμή], αντιστοιχεί στο ζεύγος 
[παράμετρος]–[προσδοκώμενη τιμή εκτιμήτριας], όπως αυτό εμφανίζεται στο 
πλαίσιο της Εκτιμητικής και Θεωρίας Κατανομών Δειγματοληψίας. Θα ήταν άρα 
χρήσιμο να υπάρχει ταύτιση αυτών των δύο τιμών, με την έννοια της αμεροληψίας. 
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Οι τιμές των αγαθών και των ποσοτήτων τους προέρχονται από τέσσερις 
διαφορετικές κατανομές (κανονική, χ2, ομοιόμορφη και εκθετική), και δύο 
συνδυασμούς εκθετικής–χ2. Οι ποσοστιαίες αυξήσεις τιμών ανά προϊόν είναι 
διαφορετικές και κλιμακώνονται από το 1% έως το 10%. Οι ποσοστιαίες μειώσεις 
ανά προϊόν είναι επίσης διαφορετικές και κλιμακώνονται από 0,5% έως 5%. Ο 
Πίνακας 1 κατωτέρω περιέχει τους έξι συνδυασμούς κατανομών. 

Πίνακας 1. Κατανομές τιμών και ποσοτήτων 

 Τιμές Ποσότητες 
Περίπτωση 1 Κανονική (μ=15, σ2=1) Κανονική (μ=40.000, σ2=160.000) 
Περίπτωση 2 χ2 με 10 βαθμούς ελευθερίας χ2 με 1000 βαθμούς ελευθερίας 
Περίπτωση 3 Ομοιόμορφη επί του [0, 100] Ομοιόμορφη επί του [0, 10.000] 
Περίπτωση 4 Εκθετική με λ=0,1 Εκθετική με λ=0,0001 
Περίπτωση 5 χ2 με 10 βαθμούς ελευθερίας Εκθετική με λ=0,0001 
Περίπτωση 6 Εκθετική με λ=0,1 χ2 με 1000 βαθμούς ελευθερίας 

Από κάθε κατανομή τιμών επελέγη ένα δείγμα δέκα παρατηρήσεων και από κάθε 
κατανομή ποσοτήτων (που αντιστοιχούν σε δέκα αγαθά), άλλες δέκα παρατηρήσεις. 
Η δεκάδα των τιμών διετάχθει κατά αύξον μέγεθος, ενώ η δεκάδα των ποσοτήτων 
κατά φθίνον. Οι δύο διατεταγμένες δεκάδες ενώθηκαν και έτσι οι μικρές τιμές 
συνδυάστηκαν με τις μεγάλες ποσότητες και οι μεγάλες τιμές με τις μικρές 
ποσότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο έγινε μια προσπάθεια η προσομοίωση να πλησιάζει 
την πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο παρήχθησαν οι τιμές για τη χρονική στιγμή 
0, και για κάθε αγαθό κατασκευάστηκε το ζεύγος τιμών και ποσοτήτων που 
αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή 1, αυξάνοντας την τιμή κάθε αγαθού κατα ποσοστό 
που κυμαίνονταν από 1%-10% και μειώνοντας την αντίστοιχη ποσότητα κατά το 
ήμισυ του ποστοστού αύξησης της τιμής του. Η διαδικασία επανελήφθη 500 φορές 
για κάθε κατανομή. 

Οι τιμές του «ιδανικού» δείκτη και της μέσης τιμής του «πραγματικού» δείκτη 
συγκρίθηκαν με δύο τρόπους: 
• Μέσω της διαφοράς τους με χρήση του προσημικού ελέγχου (Sign test) και του 
ελέγχου του Wilcoxon για ζεύγη τιμών (Signed rank test). Ο έλεγχος του Student για 
ζεύγη τιμών δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί διότι η κατανομή των διαφορών δεν 
ήταν κανονική. 
• Μέσω του ποσοστού των περιπτώσεων όπου η τιμή του «πραγματικού» δείκτη 
ήταν μεγαλύτερη από την τιμή του «ιδανικού» δείκτη. Το εν λόγω ποσοστό 
ελέγχθηκε για το αν ήταν ίσο ή διάφορο του 0,5. 
 

Ο Πίνακας 2 κατωτέρω περιέχει τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και ο 
Πίνακας 3 τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν. 
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Πίνακας 2. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ «ιδανικός» «πραγματικός» διαφορά ποσοστό1 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ 1,054499 1,054515 –0,000016 60,6% 

Χ2 1,054843 1,054845 –0,000002 52,4% 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 1,054220 1,054248 –0,000028 57,8% 

ΕΚΘΕΤΙΚΗ 1,054160 1,054216 –0,000056 52,2% 
Χ2–ΕΚΘΕΤΙΚΗ 1,054507 1,054535 –0,000028 53,4% 
ΕΚΘΕΤΙΚΗ –Χ2 1,054657 1,054665 –0,000008 52,2% 

Πίνακας 3. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ p-values 
 Sign test Signed rank test Percent test 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 
Χ2 0,3037 0,4587 0,2836 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ 0,0006 < 0.0001 0,0005 
ΕΚΘΕΤΙΚΗ 0,3477 0,0266 0,3257 

Χ2–ΕΚΘΕΤΙΚΗ 0,1399 0,2406 0,1285 
ΕΚΘΕΤΙΚΗ –Χ2 0,3477 0,1018 0,3257 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης οδηγούν στις εξής παρατηρήσεις: 
1. Υπάρχει σαφώς απόκλιση μεταξύ των τιμών του «ιδανικού» και του 

«πραγματικού» δείκτη. Η απόκλιση είναι στατιστικά σημαντική στις περιπτώσεις 
της κανονικής, της ομοιόμορφης και της εκθετικής κατανομής, μολονότι η 
απόκλιση είναι πολύ μικρή (0,0016% – 0,0056%), και άρα δεν επηρεάζει τον 
δημοσιοποιούμενο δείκτη. 

2. Και στις έξι περιπτώσεις οι τιμές του «πραγματικού» δείκτη ήταν κατά μέσο όρο 
μεγαλύτερες από τις τιμές του «ιδανικού». 

3. Είναι αναγκαίο να διευρυνθεί η παρούσα μελέτη και ως προς τις κατανομές και 
ως προς τα σχήματα αυξήσεων–μειώσεων αλλά και ως προς το σχετικό μέγεθος 
του καλαθιού σε σύγκριση με το μέγεθος του πληθυσμού, έτσι ώστε να φωτιστεί 
το πρόβλημα από περισσότερες πλευρές. Είναι γεγονός ότι η επιλογή των 
κατανομών στην παρούσα εργασία, είναι μάλλον αυθαίρετη και ταιριάζει 
περισότερο σε μια προσέγγιση «στατιστικής άσκησης». Το επόμενο βήμα αυτής 
της ερευνητικής προσπάθειας θα είναι η εκτίμηση των πραγματικών κατανομών 
τιμών και ποσοτήτων από στοιχεία της ΕΣΥΕ, έτσι ώστε να γίνει δυνατή μια πιο 

                                                 
1 Ποσοστό όπου ο «πραγματικός» δείκτης είναι μεγαλύτερος από τον «ιδανικό». 
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ρεαλιστική προσέγγιση στο υπό μελέτη, πρόβλημα. Εάν οι διαφορές παραμείνουν 
στο παρόν μέγεθος, έστω και στατιστικά σημαντικές, τότε δεν υπάρχει 
ουσιαστικό πρόβλημα με τον τρόπο υπολογισμού του ΔΤΚ, όσον αφορά την 
επίπτωση της επιλογής του καλαθιού. 

 

ABSTRACT 

The importance of Consumer Price Index (CPI) is well documented. Even the Stability 
Agreement of E.U. includes a similar – but more general – measure, the Inflation Index. The 
CPI is calculated using a “basket”, consisted of a selection of widely consumed goods and 
services. In the present work the exclusion of some goods and services from the “basket” is 
studied. Specifically if, depending on the distribution of the prices and the quantities, the 
influence of the inclusion of a certain good or service in the “basket” can be negative 
(underestimation of the true value of the CPI), or positive (overestimation of the true value of 
the CPI). In conclusion, it is possible to have an underestimated CPI in the official statistics, if 
producers and merchants strategically select to raise prices of products not included in the 
“basket”. The simulations are based on a ten good economy, and the CPI is calculated for a 
“basket” of eight goods. The prices and quantities of the goods come from various 
distributions (Normal, χ2, Uniform and Exponential). The CPI is calculated using weights 
proportional to the quantities. In all cases an overestimation of the CPI is observed. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία μελετάμε μια οικογένεια προβλημάτων που σχετίζονται με τον 

χρόνο αναμονής Tn μέχρι την πρώτη εμφάνιση, σε μια διδιάστατη ακολουθία τρίτιμων 
δοκιμών, ενός σχηματισμού εi, μέλους ενός συνόλου m σχηματισμών ∪m

i i1=
=ℑ ε . Η μελέτη 

της τυχαίας μεταβλητής Tn επιτυγχάνεται με την τεχνική της εμφύτευσης σε Μαρκοβιανή 
αλυσίδα. 

Το σύνολο ℑ  μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο διακοπής της διαδικασίας που 
περιγράφει η διδιάστατη ακολουθία τρίτιμων δοκιμών. Σύνολα διακοπής, αυτής της μορφής, 
προκύπτουν συχνά τόσο στο πεδίο του στατιστικού έλεγχου διεργασιών και της 
δειγματοληψίας αποδοχής όσο και στο πεδίο της ψυχομετρίας.  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην εργασία αυτή μελετάμε ένα σύνολο μοντέλων που σχετίζονται με τον 
χρόνο αναμονής Tn μέχρι την πρώτη εμφάνιση, σε μια διδιάστατη ακολουθία 
τρίτιμων δοκιμών, ενός συγκεκριμένου σχηματισμού εi, μέλους ενός ευρύτερου 
συνόλου σχηματισμών ℑ . Το σύνολο ℑ  μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύνολο 
διακοπής της διδιάστατης ακολουθίας τρίτιμων δοκιμών. Τέτοια σύνολα διακοπής 
προκύπτουν συχνά στα πεδία του έλεγχου ποιότητας και της ψυχομετρίας. 

Συγκεκριμένα, στον τομέα της ψυχομετρίας και ιδιαίτερα στις μελέτες 
εκμάθησης και μνήμης, οι ψυχολόγοι επιδιώκουν συνήθως τον ορισμό ενός λογικού 
κριτηρίου βάσει του οποίου ένα test διακόπτεται και το άτομο που υποβάλλεται σε 
αυτό το test, χαρακτηρίζεται ως επιτυχόν ή αποτυχόν. Στην περίπτωση που το test 

                                                 
1 Η έρευνα υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΠΕΝΕΔ 
2001 
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αποτελείται από διαδοχικές ερωτήσεις στις οποίες το άτομο μπορεί να απαντήσει 
σωστά (1) ή λανθασμένα (0), ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά κριτήρια στη 
ψυχολογία είναι το κριτήριο των ροών του Grand (1946). Το θεωρητικό μοντέλο που 
αναπτύσσεται στην εργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης κριτηρίων 
διακοπής, για την περίπτωση που το άτομο υποβάλλεται σε ένα test με το οποίο σε 
κάθε μια από τις διαδοχικές ερωτήσεις βαθμολογείται σε δύο εξαρτημένες τρίτιμες 
κλίμακες. Για παράδειγμα, η περίπτωση που ένα άτομο υποβάλλεται σε ένα 
γλωσσικό test αποτελούμενο από διαδοχικές ερωτήσεις με τις οποίες διερευνάται «το 
επίπεδο γλωσσικής κατανόησης» ( X ) και «το επίπεδο γλωσσικής έκφρασης» (Y ). 
Σε κάθε ένα από τα δύο υπό μελέτη χαρακτηριστικά το άτομο βαθμολογείται, ως 
προς το επίπεδό του σε μια κλίμακα με τρία επίπεδα: «χαμηλό» (0), «μέσο» (1) και 
«υψηλό» (2). Περιπτώσεις σαν το παράδειγμα αυτό συναντώνται με μεγάλη 
συχνότητα στην περιοχή των Adaptive Tests (Lord (1971)). 

Μια άλλη εφαρμογή της μελέτης της εργασίας αυτής προέρχεται από τον 
στατιστικό έλεγχο ποιότητας. Ας υποθέσουμε ότι μια παραγωγική διεργασία παράγει 
προϊόντα τα οποία εξετάζονται με βάση δύο χαρακτηριστικά ποιότητας ( )YX ,  που 
μπορούν να πάρουν τις τιμές: αποδεκτό (0), μη αποδεκτό (2) και μέσου επιπέδου (1). 
Τότε η παραγωγική διεργασία μπορεί να παρασταθεί με μία ακολουθία της μορφής 
( ) ( ),...,,, 2211 YXYX  όπου ( ) { } { }2,1,02,1,0, ×∈ii YX . Σε αυτή την περίπτωση, 
μπορούμε να ελέγξουμε είτε την παραγωγική διεργασία ως προς την σταθερότητά 
της, είτε το τελικό προϊόν ως προς την ποιότητά του με χρήση ενός σύνθετου κανόνα 
διακοπής όπως για παράδειγμα αυτού που περιγράφεται από το σύνολο διακοπής 

∪
4

1=

=ℑ
i

iε , όπου 1ε : κατά την t δοκιμή είχαμε Xt=2, 2ε : κατά την t δοκιμή είχαμε 

Yt=2, 3ε : κατά τις τελευταίες k δοκιμές είχαμε Xt=...=Xt-k=1, και 4ε : κατά τις 
τελευταίες r δοκιμές είχαμε Yt=Yt-1=...=Yt-r=1. 

 
2. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

Οι Fu and Koutras (1994) παρουσίασαν την μέθοδο της Μαρκοβιανής 
εμφύτευσης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη τυχαίων μεταβλητών 
που απαριθμούν σχηματισμούς καθορισμένου μήκους (π.χ. ροών επιτυχιών) σε 
ακολουθίες δοκιμών. Συγκεκριμένα έδωσαν τον ακόλουθο ορισμό,  
Ορισμός 1: Μια θετική ακέραια τυχαία μεταβλητή nX  με σύνολο τιμών 

},....,2,1,0{ n  ( Nn∈ , }0)(:max{ >== xXPx nn ) θα λέγεται «εμφυτεύσιμη 
σε Μαρκοβιανή αλυσίδα» αν 
• Υπάρχει μια Μαρκοβιανή αλυσίδα διακριτού χρόνου }0:{ ≥tYt  ορισμένη στο 

χώρο καταστάσεων ,...},{ 21 aa=Ω  
• Υπάρχει μια διαμέριση ,...}2,1,0,{ =xCx  του Ω  τέτοια ώστε για κάθε 

},....,2,1,0{ nx =  να ισχύει )()( xtn CYPxXP ∈== . 
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Ενώ με χρήση του επόμενου θεωρήματος υπολογίζουμε την συνάρτηση 
πιθανότητας της nX . 
Θεώρημα 1: Αν η τυχαία μεταβλητή nX  είναι εμφυτεύσιμη σε Μαρκοβιανή αλυσίδα 

}0:{ ≥tYt  ορισμένη στο χώρο καταστάσεων Ω, τότε 

( )∑∏ ∈=
′==

xr Car r
n

t tn xXP
:10)( eΛπ  

όπου ),...)(),(( 20100 aYPaYP ===π  είναι το διάνυσμα των αρχικών πιθανοτήτων 
της αλυσίδας, tΛ  ο πίνακας των πιθανοτήτων μετάβασης πρώτης τάξης της αλυσίδας 
και re  το μοναδιαίο διάνυσμα γραμμή (με όλες τις συνιστώσες ίσες με 0  εκτός της 
συνιστώσας r  που είναι ίση με 1). 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις περισσότερες εφαρμογές έχουμε 
ΛΛ =t . Συνεχίζοντας, ας υποθέσουμε ότι η τυχαία μεταβλητή Xn απαριθμεί τον 

αριθμό των εμφανίσεων ενός απλού ή σύνθετου σχηματισμού ℑ και ότι η τυχαία 
μεταβλητή Tn περιγράφει τον χρόνο αναμονής μέχρι την εμφάνιση του ιδίου 
σχηματισμού. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε  

)0()0()()1()( 1 =−==>−−>== − nnnnn XPXPnTPnTPnTP  
και η κατανομή της Tn προκύπτει συνδυάζοντας την τελευταία σχέση και το 
αποτέλεσμα του Θεωρήματος 1. Επιστρέφοντας, στην μελέτη της κατανομής του 
χρόνου αναμονής που μας ενδιαφέρει, προκύπτει η επιλογή αντί να κάνουμε χρήση 
του πίνακα tΛ  (ή του Λ ) στην παραπάνω μορφή του, να κατασκευάσουμε μια 
Μαρκοβιανή αλυσίδα κάνοντας χρήση εκείνων των καταστάσεων που οδηγούν σε 
κάποιον σχηματισμό από αυτούς που συνθέτουν το σύνολο διακοπής ℑ και να 
συνοψίσουμε όλους τους σχηματισμούς που ανήκουν στο σύνολο διακοπής σε μία 
απορροφητική κατάσταση. Έτσι, προκύπτει ένας νέος και συνοπτικός πίνακας 
μεταπηδήσεων tΛ , διαστάσεων mm× , με χρήση του οποίου έχουμε το επόμενο 
θεώρημα. 

Θεώρημα 2: Έστω nT  η τυχαία μεταβλητή που συμβολίζει τον χρόνο αναμονής μέχρι 
την πρώτη εμφάνιση του σχηματισμού υπό μελέτη, τότε  

( ) m
nn

n nTP eΛΛπ 1
0)( −−== , 

όπου 0π  είναι το διάνυσμα των αρχικών πιθανοτήτων της αλυσίδας, Λ  ο πίνακας των 
πιθανοτήτων μετάβασης πρώτης τάξης της αλυσίδας και me  ένα διάνυσμα στήλη με 
όλα τα στοιχεία 0 πλην του τελευταίου που είναι 1. 
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3. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ  

ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΤΡΙΤΙΜΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 
Στην παρούσα παράγραφο θεωρούμε δύο εξαρτημένες ακολουθίες δοκιμών με 3 

δυνατές τιμές (0,1,2) και εξετάζουμε την κατανομή της τυχαίας μεταβλητής nT  η 
οποία συμβολίζει τον χρόνο αναμονής μέχρι την πρώτη εμφάνιση ενός εκ των 
σχηματισμών της μορφής: α) 1η εμφάνιση της τιμής 2 σε οποιαδήποτε από τις 2 
εξαρτημένες ακολουθίες, β) 1η εμφάνιση μιας ροής μήκους k  της τιμής 1 στην 
πρώτη συνιστώσα ( X ), γ) 1η εμφάνιση μιας ροής μήκους r  της τιμής 1 στην 
δεύτερη συνιστώσα (Y ). Στο παράδειγμα του Σχήματος 1 περιγράφονται οι κανόνες 
διακοπής για 3=k  και για 4=r . 

 

10120001001101:
10100110110101:

Y
X

 
110001001101:
110110110101:

Y
X

 
1011110001001101:
1010100110110101:

Y
X

 

14=T  12=T  16=T  

Σχήμα 1: Σχηματική παρουσίαση των κανόνων διακοπής υπό μελέτη 

Ας συμβολίσουμε με ijp , για 2,1,0, =ji , τις πιθανότητες εμφάνισης του 
ενδεχόμενου ),( jYiXP == . Θα εξετάσουμε στην συνέχεια εάν μπορούμε να 
υπολογίσουμε την κατανομή της τυχαίας μεταβλητής nT  εμφυτεύοντας την σε μια 
κατάλληλα ορισμένη Μαρκοβιανή αλυσίδα. Η τυχαία μεταβλητή nT  εμφυτεύεται σε 
Μαρκοβιανή αλυσίδα. Στην περίπτωση αυτή όπως προαναφέρθηκε, η κατανομή της 
δίνεται από την σχέση:  

( ) m
nn

n nTP eΛΛπ 1
0)( −−== .     (1) 

Για την χρήση της σχέσεως (1) είναι απαραίτητος ο πίνακας μεταπήδησης Λ  
διαστάσεων mm× , καθώς και η γνώση του διανύσματος αρχικών πιθανοτήτων.  

Στην συνέχεια θα μελετήσουμε την ειδική περίπτωση για 2== rk . Δηλαδή, θα 
μελετήσουμε την τυχαία μεταβλητή nT  που συμβολίζει τον χρόνο αναμονής μέχρι 
την πρώτη εμφάνιση ενός εκ των σχηματισμών του συνόλου ℑ. 

Σε αυτήν την περίπτωση οι διακριτές καταστάσεις που μπορεί να λάβει η 

Μαρκοβιανή αλυσίδα είναι οι ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
1

,
1
0

,
0
1

,
0
0

 καθώς και η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
*
*

 με την οποία 

συμβολίζουμε την απορροφητική κατάσταση ( 5=m ). Η απορροφητική κατάσταση, 
δηλαδή, καταγράφει την εμφάνιση ενός εκ των σχηματισμών του συνόλου διακοπής. 
Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση ο πίνακας μεταπήδησης Λ  λαμβάνει την ακόλουθη 
μορφή:  
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Λ , 

ενώ το διάνυσμα των αρχικών πιθανοτήτων έχει την μορφή [ ]000010 =π . 
Τέλος, το διάνυσμα 5e  είναι ένα διάνυσμα στήλη με όλα τα στοιχεία 0 εκτός του 
τελευταίου που είναι ίσο με 1. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε, ότι ο πίνακας Λ  γενικά, για κάθε rk, , 
μπορεί να γραφεί ως: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

1'0
hP

Λ  

με 

⎥
⎥
⎥
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⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

000
00
00
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11011000

p
pp

pp
pppp

P ,  

[ ]0,0,0,0'=0 , 

και 

[ ]0010000100011000 11,1,1' pppppppph −−−−−−−−= . 

Από τα παραπάνω προκύπτει εύκολα ότι ισχύει 1hP1 =+ , δηλαδή P11h −= .  

Για τον υπολογισμό της κατανομής της τυχαίας μεταβλητής nT  μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το επόμενο αποτέλεσμα. 
Θεώρημα 3: Η συνάρτηση πιθανότητας της nT  δίνεται από την σχέση: 

hPe 1
1)( −== n

n nTP .    (2) 
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Απόδειξη: Επιστρέφοντας στην σχέση (1) παρατηρούμε ότι χρειαζόμαστε τον όρο 

( )1−− nn ΛΛ . Οι πίνακες nΛ  και 1−nΛ  αποδεικνύεται επαγωγικά ότι μπορούν να 

γραφτούν αντίστοιχα στην μορφή 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +++
=

−

1'
... 1

0
hPPIP

Λ
nn

n , 

και 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +++
=

−−
−

1'
... 21

1

0
hPPIP

Λ
nn

n . 

Συνεπώς, η σχέση (1) μπορεί να ξαναγραφτεί στην ακόλουθη μορφή 

( )
m

nn

n nTP e
0

hPIPP
π ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
==

−−

0'
)(

11

0  

Γράφοντας το διάνυσμα αρχικών πιθανοτήτων 0π  στην μορφή [ ]010 eπ = , με 1e  

ένα διάνυσμα με όλα τα στοιχεία ίσα με 0 πλην του πρώτου στοιχείου που είναι ίσο 

με 1, καθώς και το 5e  στην μορφή ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

15

0
e  προκύπτει το ζητούμενο ύστερα από 

απλές αλγεβρικές πράξεις.              □ 

Η γεννήτρια συνάρτηση της nT  δίνεται από το επόμενο θεώρημα. 

Θεώρημα 4: Η γεννήτρια συνάρτηση πιθανοτήτων της nT  δίνεται από την σχέση: 

)(
)()()(

2

1

zQ
zQzEzP T

T == , 

όπου 

( )
( )( ) 4

00111001
3

11001001

2
0011010001100001111001001

)1(1

)1()1()1()1()(

zppppzpppp

zppppppppzppppzQ

−−+−+

−+−−+−−+−−−−=
 

και 
4

11100100
3

100100
2

1100011010000100002 )(1)( zppppzpppzppppppppzpzQ +−+++−−=  

Απόδειξη: Για την γεννήτρια πιθανοτήτων της nT  ισχύει ότι 
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∑
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==
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)()(
n

n
n

T znTPzE n   

και κάνοντας χρήση της (2) λαμβάνουμε 

( ) ( ) ( ) hPIehPehPe 1
1

1

1
1

1

1
1)( −

∞

=

−
∞

=

− −=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
== ∑∑ zzzzzzE

n

n

n

nnTn  

επομένως έχουμε  

( ) hPIe 1
1)()( −−== zzzEzP nT

T    (3) 

Εφαρμόζοντας την (3) και ύστερα από πράξεις προκύπτει το ζητούμενο.          □ 

Εκμεταλλευόμενοι τη μορφή της πιθανογεννήτριας μπορούμε να αποδείξουμε μια 
σειρά από αναδρομικά σχήματα για την συνάρτηση πιθανότητας της nT , για την 
ουρά της κατανομής αλλά και τη μέση τιμή και διακύμανση. 

 

ABSTRACT 
In the present work we study a family of problems that is related to the waiting time (Tn) up to 
the first appearance of a pattern iε , member of a set of m  patterns ∪m

i i1=
=ℑ ε , in a sequence 

of trinomial trials. The study of the random variable tR  is achieved by the aid of an 
appropriate Markov chain embedding technique. The set ℑ  can be characterized as a set of 
stopping rules of the sequence of trinomial trials. Stopping rules of this form, often result in 
the field of statistical process control, in the field of acceptance sampling as well as in the field 
of knowledge testing. 
 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Fu, J. C. and Koutras, M. V. (1994). Distribution theory of runs: a Markov chain 

approach, Journal of the American Statistical Association, 89, 1050-1058. 
Grand, D. (1946). New statistical criteria for learning and problem solution in 

experiments involving repeated trials, Phycologika Bulletin, 43, 272-282. 
Lord F. (1971). Tailored testing, an application of stochastic approximation, Journal 

of the American Statistical Association, 66, 707-711. 
 
 
 
 



 

 - 305 - 

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.305-314 

 

 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΑΡΙΣΤΗ ℓ1 ΚΑΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ  

 

 
Σωτήριος Σ. Παπακωνσταντίνου και Ιωάννης Κ. Δημητρίου  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πεσμαζόγλου 8, Αθήνα 105 59 

e-mail: sotpapak@econ.uoa.gr, demetri@econ.uoa.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έστω f  μια πραγματική συνάρτηση που ορίζεται στο πεπερασμένο σύνολο 

1 2{ , ,..., }nX x x x=  και έστω S  ο m-διάστατος γραμμικός υπόχωρος των κατά τμήματα 
γραμμικών συνεχών συναρτήσεων με κόμβους σ’ ένα υποσύνολο του Χ. Το στοιχείο *s  που 
περιέχεται στο S , είναι μια άριστη ℓ1 προσέγγιση της  f  αν ελαχιστοποιεί την έκφραση 

| ( ) ( ) |, .
x X

f x s x s S
∈

− ∈∑  Παρουσιάζομε συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός 

κατηφορικού αλγόριθμου για τον υπολογισμό μιας *s στο S . 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έστωσαν παρατηρήσεις ( , )i ix φ , ni ,...,2,1= , όπου οι τετμημένες ix , 
1, 2,..., ,i n=  είναι σε αυστηρά αύξουσα διάταξη και οι τεταγμένες iφ , ni ,...,2,1= , 

είναι μετρήσεις από μια συνάρτηση )(xf  επί των ix . Υποθέτομε ότι 
( )i i if xφ ε= + , όπου iε  είναι ένας τυχαίος πραγματικός αριθμός και επίσης ότι τα 

δεδομένα περιέχουν μερικά μεγάλα σφάλματα λόγω κάποιων έκτοπων 
παρατηρήσεων. Αναζητούμε μια άριστη 1  κατά τμήματα γραμμική συνεχή συνάρτηση 
(spline) ( )s x  στα σημεία ( , )i ix φ , 1,2,...,i n= , οριζόμενη σε ένα σύνολο 
προκαθορισμένων κόμβων που αποτελούν υποσύνολο των τετμημένων. Αναπτύσσομε, 
επομένως, μια μέθοδο που ελαχιστοποιεί το άθροισμα των απολύτων τιμών των 
σφαλμάτων  

1
( ) | |n

i ii
F s sφ

=
= −∑ , (1.1) 
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υπό τον δοθέντα περιορισμό, όπου s  είναι διάνυσμα του nR  με συνιστώσες 
( )i is s x= , 1, 2,...,i n= . 

Έστωσαν { : 0,1,..., }j j mξ = , με m n< , οι κόμβοι της ( )s x , οι οποίοι εξ’ 

ορισμού αποτελούν υποσύνολο των { : 1, 2,..., }ix i n= , όπου επίσης ορίζομε 0 1xξ =  

και m nxξ = . Τότε τα σημεία ( , )i ix s  στα διαστήματα [ ]0 1,ξ ξ , [ ]1 2,ξ ξ ,…, 

[ ]1,m mξ ξ−  είναι συγγραμμικά. Γενικά, αν K  είναι το σύνολο των δεικτών των 
δεδομένων που ορίζουν τους κόμβους, μια εναλλακτική έκφραση της ζητούμενης 
κατά τμήματα γραμμικής συνεχούς συνάρτησης ( )s x  είναι ότι οι συνιστώσες της 
ικανοποιούν τους περιορισμούς 

[ ]1 1, , 0i i is x x x− + = , [ ]2, 1 \i A n K∈ ≡ − , (1.2) 

όπου  

[ ]
( )

( )( )
( )

( )( )
( )

( )( )

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

, ,

   

i i i

i i i

i i i i i i i i i i i i

s x x x

s x s x s x
x x x x x x x x x x x x

− +

− +

− − + − + + − +

=

+ +
− − − − − −

 (1.3) 

είναι η i -στή δεύτερη διηρημένη διαφορά της ( ).s x  

Λαμβάνοντας υπόψη τη γραμμικότητα της συνάρτησης των περιορισμών ως προς 
τις συνιστώσες is , 1, 2,...,i n= , και τη μορφή της αντικειμενικής συνάρτησης (1.1), 
ο υπολογισμός της s  μπορεί να τυποποιηθεί ως πρόβλημα γραμμικού 
προγραμματισμού (Hadley 1954, Wagner 1959). Μια τέτοια διατύπωση θα έχει ως 
αποτέλεσμα την εύρεση μιας λύσης μέσω μιας μη αποτελεσματικής διαδικασίας, 
λόγω των υπολογισμών με πίνακες που απαιτεί η μέθοδος simplex. Όμως, επειδή 
πολλές χιλιάδες δεδομένων μπορεί να λάβουν χώρα σε υπολογισμούς λείανσης, είναι 
χρήσιμο να αναπτύξομε μια ειδική τεχνική, η οποία θα είναι πιο αποδοτική σε 
σύγκριση με  τις υπάρχουσες γενικές μεθόδους. Συνεπώς απαιτούνται συνθήκες που 
επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου. Θεωρούμε στην Ενότητα 2 ένα 
μετασχηματισμό που μετατρέπει το περιορισμένο εξισωτικό πρόβλημά μας σε ένα 
ισοδύναμο χωρίς περιορισμούς με λιγότερες μεταβλητές. Στην Ενότητα 3 παρέχομε 
το θεωρητικό υπόβαθρο για τη δημιουργία μιας κατηφορικής μεθόδου, η οποία 
σκιαγραφείται στην Ενότητα 4. Τέλος ένα αριθμητικό παράδειγμα επιδεικνύει τη 
μέθοδο. 
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2. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ B-SPLINES 

΄Εστω S  ο ( n A− )-διάστατος χώρος που ορίζεται από το σύστημα των 

γραμμικών εξισωτικών περιορισμών (1.2), όπου A  είναι ο αριθμός των στοιχείων 
του A . Θεωρούμε ένα μετασχηματισμό που κάνει χρήση των περιορισμών αυτών 
έτσι ώστε να μετατρέπει το εξισωτικά περιορισμένο πρόβλημα σε ένα ισοδύναμο 
χωρίς περιορισμούς με λιγότερες μεταβλητές (Demetriou 2004). Αναζητούμε μια 
βάση του χώρου S , η οποία θα απλοποιεί τους υπολογισμούς. Πράγματι, αν i A∈ , η 
συνθήκη 1 1[ , , ] 0i i is x x x− + =  δηλώνει τη συγγραμμικότητα των σημείων 

1 1( , ),i ix s− − ( , )i ix s και 1 1( , ),i ix s+ +  αλλά αν ο i  είναι ακέραιος που ανήκει στο 
σύνολο {2, , 1}\n A−…  τέτοιος ώστε 1 1[ , , ] 0i i is x x x− + > , τότε ο i  είναι δείκτης 
εσωτερικού κόμβου της ( )s x . Συνεπάγεται ότι ο αριθμός των κόμβων 
(συμπεριλαμβανομένου των ακραίων σημείων) είναι | |n A− . Περαιτέρω, θέτομε 

| | 1m n A= − − , και δηλώνομε τους εσωτερικούς κόμβους της ( )s x  ως 
{ : 1, 2,..., 1}k k mξ = − , ταξινομημένους σε αύξουσα σειρά, και τέλος θέτομε 0 1xξ =  
και m nxξ = . Μια βάση για το σύνολο των κατά τμήματα γραμμικών συνεχών 
συναρτήσεων με τους δεδομένους κόμβους, οριζόμενη στα { : 1, 2,..., }ix i n= , 
λαμβάνεται από τις συναρτήσεις { : 0,1,..., }kB k m= , όπου kB  είναι η γραμμική B-
spline που ορίζεται ως (βλέπε Schumaker 1981: σελ.127)  

1 1 1

1 1 1

1 1

( ) /( ),  
( ) ( ) /( ),  

0, , ,  

k k k k k

k k k k k k

k k

x x
B x x x

x x

ξ ξ ξ ξ ξ
ξ ξ ξ ξ ξ

ξ ξ

− − −

+ + +

− +

− − ≤ <⎧
⎪= − − ≤ <⎨
⎪ < ≤⎩

 (2.1) 

όπου θέτομε 1 0ξ ξ− =  and 1m mξ ξ+ =  για το σχετικό ορισμό των 0B και mB . 

Τώρα οι περιορισμοί (1.2) ικανοποιούνται αυτόματα από την ( )s x  και ο αριθμός 
των αγνώστων παραμέτρων είναι μόνο 1m n A+ = − . Συνεπώς η ( )s x  γράφεται 
στη μορφή  

0
( ) ( )m

j jj
s x σ B x

=
=∑  (2.2) 

και το πρόβλημά μας ισοδυναμεί πλέον με την εύρεση της ελάχιστης τιμής της 

1 1 0
( ) ( )

n n m

i i i j j i
i i j

s x B xφ φ σ
= = =

− = −∑ ∑ ∑ , (2.3) 

όπου ,  0,...,j j mσ = , είναι οι μεταβλητές του υπολογισμού ελαχιστοποίησης. 
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Επομένως έχομε μετατρέψει το εξισωτικά περιορισμένο πρόβλημα της 
ελαχιστοποίησης της (1.1) υπό τους περιορισμούς (1.2) σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα 
χωρίς περιορισμούς με 1m +  μεταβλητές. Ο μετασχηματισμός αυτός είναι πολύ 
χρήσιμος, διότι υπάρχουν γενικοί αλγόριθμοι (Abdelmalek 1974, Barrodale & 
Roberts 1978, Usow 1967, Bartels, Conn & Sinclair 1978, Osborne & Watson 1971) 
που μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωσή μας. Ωστόσο, επιθυμούμε να 
αναπτύξομε έναν ειδικό αλγόριθμο που θα λαμβάνει υπόψη του τη δομή του δικού 
μας προβλήματος.  

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ 

Η χρήση μιας γενικής μεθόδου γραμμικού προγραμματισμού θα αγνοούσε 
ορισμένες ιδιότητες της άριστης 1  προσέγγισής μας. Παραδείγματος χάριν, είναι 
γνωστό (Dodge 1987) ότι η άριστη 1  γραμμική προσέγγιση σε ένα σύνολο 
δεδομένων ορίζεται από δύο τουλάχιστον σημεία παρεμβολής. Ομοίως, η άριστη 1  
προσέγγιση από ένα γραμμικό υπόχωρο στα δεδομένα μας, ικανοποιεί συγκεκριμένες 
συνθήκες παρεμβολής. 

Θεώρημα 1 (βλπ, παραδείγματος χάριν, Rice 1964) Έστω *s  μια άριστη 1  
προσέγγιση του φ  που ικανοποιεί τις συνθήκες παρεμβολής 

*
i is φ= , { }1, 2,...,i I n∈ ⊆ . (3.1) 

Η *s είναι μια άριστη 1  προσέγγιση αν-ν 

{ }*

1

( ) ,  1, 2,..., ,
n

i i i i
i i I

sign s s s i I nφ
= ∈

− ≤ ∈ ⊆∑ ∑  (3.2) 

για κάθε s  που ορίζεται στον υπόχωρο (1.2). ■ 

Έπεται ότι μια άριστη 1  προσέγγιση *s  μπορεί να υπολογιστεί αναζητώντας ένα 
σύνολο σημείων παρεμβολής Ι. Χρειαζόμαστε όμως μια συστηματική μέθοδο 
αναζήτησης του Ι και επίσης είναι αναγκαίο να έχομε έναν έλεγχο αριστότητας μιας 
δοκιμαστικής προσέγγισης. Η συνθήκη (3.2) δεν είναι κατάλληλη για χρήση, διότι ο 
αριθμός των συναρτήσεων που πρέπει να ελεγχθούν είναι μη πεπερασμένος. Το 
παρακάτω θεώρημα επιτρέπει ακριβώς τον εν λόγω έλεγχο. 

Θεώρημα 2 (Powell & Roberts 1980)  Έστω Ι ένα σύνολο συνθηκών παρεμβολής 
(3.1). Η προσέγγιση *s  είναι μια 1  άριστη προσέγγιση του φ  αν-ν 
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[ ]

*

1, \
( ) ( ) 1i i j i

i n I
sign s xφ

∈

− ≤∑ , 0,1,...,j m= , (3.3) 

όπου ( )j ⋅  είναι πρωτεύουσες συναρτήσεις (cardinal functions) του υποχώρου S 

οριζόμενες από τις σχέσεις ( )j i jix δ= , 0,1,...,j m= . ■ 

Το θεώρημα αυτό είναι θεμελιώδες διότι δι’ αυτού μπορούμε να εξακριβώσομε αν 
μια εκτιμήτρια της λύσης είναι άριστη, ελέγχοντας μόνον 1m +  ανισότητες που 
δίνονται σε όρους των αρχικών δεδομένων. Επιμένει όμως να υπάρχει το πρόβλημα 
του καθορισμού του συνόλου Ι. Το επόμενο θεώρημα βασίζεται στο Θεώρημα 1 και 
αφορά στον πληθικό αριθμό του Ι. 

Θεώρημα 3  Υπάρχει μια άριστη 1  προσέγγιση του φ , έστω *s , η οποία 
ορίζεται στο γραμμικό υπόχωρο (1.2) και ικανοποιεί τις συνθήκες παρεμβολής (3.1) 
με dimI S≥ . Επίσης, ισχύει ότι 

I A n+ ≥ . (3.4) 

Απόδειξη  Έστω dimI S< , όπου dim | |S n A= − . Ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει 

διάνυσμα q  που ικανοποιεί τις εξισώσεις (1.2) και πραγματικός αριθμός θ  τέτοιος 
ώστε 

1 1
( )

n n

i i i i i
i i

s s qφ φ θ
= =

− = − +∑ ∑ .  

Εφόσον dimI S< , μπορούμε να κατασκευάσομε ένα μη μηδενικό διάνυσμα q  

που ικανοποιεί τις εξισώσεις (1.2), τέτοιο ώστε ,0=iq  i I∈ . Θα κατασκευάσομε 

την προσέγγιση s qθ+  που παρεμβάλλει τα δεδομένα iφ  στο σύνολο I I⊃ . 

Θεωρούμε τη συνάρτηση 
1

( ) | |n
i i ii

s qψ θ φ θ
=

= − −∑ , ∞<<∞− θ , ή 

0 0

( ) i i i i i i i i i
i I i I i I

s q s q s qψ θ φ θ φ θ φ θ
∈ ∉ ∉

= − − + − − = − −∑ ∑ ∑   

Η )(θψ  είναι μια συνεχής κατά τμήματα γραμμική συνάρτηση ως προς θ  και 
λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της στο 0=θ . Θεωρούμε όλα τα i  για τα οποία 

0i i is qφ θ− − = , οπότε ( ) /i i is qθ φ= − , 0≠iq  (εξ’ ορισμού). Έστω θ  η ελάχιστη 

τιμή αυτών των θ . Τότε υπάρχει k  τέτοιο ώστε 0k k ks qφ θ− − = . Επομένως το 
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διάνυσμα s s qθ= +  έχει την ιδιότητα 1 1(0) || || || ||s sψ φ φ= − = − . Συνεπώς ο 

αρχικός μας ισχυρισμός είναι αληθής και η νέα προσέγγιση s s qθ= +  είναι ακόμη 

μία άριστη 1  προσέγγιση στα δεδομένα iφ . Επιπρόσθετα, παρέχει μία επιπλέον 

συνθήκη παρεμβολής για την s , δηλαδή την 0k k ks qφ θ− − = . Ορίζομε τότε το 

σύνολο { }I I k= ∪ . Εφαρμόζομε επαναληπτικά την παραπάνω κατασκευαστική 
μέθοδο και διαπιστώνομε ότι οι μηδενικές συνιστώσες μπορούν να αυξηθούν έως 
ότου μόνο το μηδενικό διάνυσμα είναι εφικτό, ενώ το I  περιέχει τουλάχιστον τόσα 
στοιχεία όσα η διάσταση του S. Άρα dimI S≥  και  η (3.4) έπεται. ■ 

Έχομε βρει ένα φράγμα για τον πληθικό αριθμό του Ι, αλλά παραμένει ανοιχτό το 
πρόβλημα της εύρεσης των σημείων παρεμβολής. Επομένως το πρόβλημά μας μπορεί να 
εκφραστεί ως εξής: Ξεκινώντας από οποιαδήποτε τυχαίο σύνολο σημείων παρεμβολής, 
κινούμαστε στον υπόχωρο που ορίζει η (2.1) έως ότου βρεθεί η ελάχιστη τιμή της 
αντικειμενικής συνάρτησης (2.3). 

4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΗΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Έστω ένα αρχικό σύνολο από  1m +  σημεία παρεμβολής. Επιλύομε το γραμμικό 

σύστημα των εξισώσεων 

0
( )

m

i j j i
j

B xφ σ
=

=∑ , { }1, 2,...,i I n∈ ⊆ , (4.1) 

και έστωσαν ˆ ,  0,1,...,j j mσ = , οι συνιστώσες της λύσης. Έστωσαν *
is  οι τιμές 

της ( )s x  λόγω της (2.2) αφού αντικαταστήσομε τη jσ  με την τιμή ˆ jσ . Αν οι 
ανισώσεις (3.3) ισχύουν, τότε οι συνθήκες του Θεωρήματος 2 ικανοποιούνται. 
Διαφορετικά, υπάρχει μια κατηφορική κατεύθυνση στον υπόχωρο των λύσεων, 
πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή της (2.3) μπορεί να μειωθεί περαιτέρω 
αντικαθιστώντας μια συνθήκη παρεμβολής από μία νέα. Το εύλογο ερώτημα που 
προκύπτει αφορά στον εντοπισμό του νέου σημείου παρεμβολής. Το επόμενο 
θεώρημα είναι χρήσιμο για την απάντηση του ερωτήματος. 

Θεώρημα 4 (βλπ, παραδείγματος χάριν, Watson 1980)  Το πρόβλημά μας ενόψει 
της (2.3) έχει διαμορφωθεί ως εξής: Ελαχιστοποίησε το άθροισμα 

1
1 0

( )
n m

i j j i
i j

B x Bφ σ φ σ
= =

− = −∑ ∑ , (4.2) 

όπου B  είναι ο πίνακας 
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0 1 1 1 1

0 2 1 2 2

0 1

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

m

m

n n m n

B x B x B x
B x B x B x

B

B x B x B x

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

.  

Έστωσαν οι συνθήκες παρεμβολής (3.1). Τότε το σ , λαμβάνοντας υπόψη μας 
τον υπόχωρο S, σχετίζεται με την άριστη 1  προσέγγιση του φ  αν-ν υπάρχει w  

στον nR  τέτοιο ώστε 

0TB w = , (4.3) 

όπου 

1iw ≤ , 
0

( )
m

i i j j i
j

w sign B xφ σ
=

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ , i I∉ . ■ (4.4) 

Παρατηρούμε ότι μόνον I  συνιστώσες του w  δεν είναι ορισμένες, οι οποίες 
υπολογίζονται από τη λύση της διανυσματικής εξίσωσης (4.3). Αν υπάρχει ακέραιος 
αριθμός k  τέτοιος ώστε 1kw > , τότε είναι πιθανό να μειώσομε την τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης (4.2) εγκαταλείποντας την συνθήκη παρεμβολής k ks φ= . 

Ορίζομε την κατεύθυνση αναζήτησης d  στο 1mR +  ως 

1, 0,  ,  ,T T
k iB d B d i I i k= = ∈ ≠  (4.5) 

όπου 0 1[ ( ), ( ),..., ( )]T T
k k k m kB B x B x B x= . Τότε η (4.2) κατά μήκος της 

κατεύθυνσης , ,d Rσ γ γ+ ∈  αποκτά μια αυστηρά μικρότερη τιμή. Πράγματι, 

1
Bφ σ− =

0

T T T
i i i i i i i ii I i I i I

w B w B w B dφ σ φ σ γ
∉ ∈ ∉

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− + − − =⎣ ⎦ ⎣ ⎦∑ ∑ ∑  

0 0

T T T T T
i Ii i i i i i i i k k ki I i k

w B B d w B B d w Bφ σ γ φ σ γ φ σ∈∉ ≠

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎢ ⎥− − + − − + − >⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑  

T T T T T T
i Ii i i i i i i i k k k k ki I i k

w B B d w B B d w B w B dφ σ γ φ σ γ φ σ γ∈∉ ≠
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤− − + − − + − − =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦∑ ∑  

1
T T T T

i i i i k k k k
i k

B B d w B B dφ σ γ φ σ γ=
≠

⎡ ⎤− − + − − =⎣ ⎦∑  
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1

n T T
i i ii

B B dφ σ γ
=

− − =∑ ( )
1

B dφ σ γ− + . 

Συνεπώς, ξεκινώντας από ένα τυχαίο σύνολο σημείων παρεμβολής, παρέχομε 
συνθήκες που επιτρέπουν την παραγωγή ενός νέου συνόλου σημείων παρεμβολής το 
οποίο δίνει μικρότερη τιμή στην αντικειμενική συνάρτηση. Η διαδικασία αυτή 
τερματίζει στο επιθυμητό άριστο, λόγω του πεπερασμένου αριθμού συνδυασμών 
σημείων παρεμβολής. 

Επιδεικνύομε τον υπολογισμό μιας κατηφορικής κατεύθυνσης με ένα παράδειγμα. 
Θεωρούμε τα δεδομένα 7n = , ,ix i=  3, 2,...,3i = − − , και, 1 6,φ =  

2 2,φ = 3 4 5 60, 7, 0, 1φ φ φ φ= = − = =  και 7 3φ = . Ζητείται μια άριστη 1  κατά 
τμήματα γραμμική συνεχή συνάρτηση ( )s x  που ορίζεται στους κόμβους 

0 1 1 4,x xξ ξ= =  και 2 7xξ = . Τότε έχομε 2m =  και τα βασικά στοιχεία ορίζονται 
από τη (2.1): 0 1 1 0( ) ( ) /( ),B x xξ ξ ξ= − − 0 1,xξ ξ≤ <  1 0 1 0( ) ( ) /( )B x x ξ ξ ξ= − − , 

0 1xξ ξ≤ < ,  1 2 2 1( ) ( ) /( ),B x xξ ξ ξ= − − 1 2xξ ξ≤ < , και 2 1 2 1( ) ( ) /( ),B x x ξ ξ ξ= − −  

1 2xξ ξ≤ ≤ . 

Θεωρούμε ως αρχικά σημεία παρεμβολής τους κόμβους, δηλαδή αυτά με δείκτες 
{1,4,7}I = , οπότε οι εξισώσεις (4.1) δίνουν αμέσως τη λύση 0 0ˆ ,σ φ=  1 4σ̂ φ=  και 

2 7σ̂ φ= , διότι πίνακας των συντελεστών των αγνώστων στην (4.1) είναι ο 3×3 
μοναδιαίος. Στη συνέχεια βρίσκομε ότι η έκφραση 0 ˆ ( )m

ji j j iB xφ σ=−∑ , για 

1, 2,...,7i = , παρέχει τις τιμές 0, 1/3, 8/3, 0, 11/3, 4/3 και 0, οπότε το άθροισμα των 
απολύτων τιμών τους, δηλαδή η τιμή της (1.1), ισούται προς 8. Επιπλέον, οι τιμές 
αυτές δίνουν ότι τα πρόσημα , ,iw i I∉  στη σχέση (4.4) είναι όλα ίσα προς τη 
μονάδα. Οπότε η (4.3) επιλυόμενη παρέχει 

1 2 0 2 3 0 3 5 0 5 6 0 6( ) ( ) ( ) ( ) 1w w B x w B x w B x w B x= − − − − = −   

4 2 1 2 3 1 3( ) ( )w w B x w B x= − − −  5 1 5 6 1 6( ) ( ) 2w B x w B x− = −  

7 2 2 2 3 2 3 5 2 5 6 2 6( ) ( ) ( ) ( ) 1w w B x w B x w B x w B x= − − − − = − . 

Επειδή 4| | 2 1w = > , ενόψει του Θεωρήματος 4, το σύνολο Ι δεν ορίζει τα άριστα 
σημεία παρεμβολής, ενώ η συζήτηση που ακολουθεί το Θεώρημα 4 υποδεικνύει την 
εγκατάλειψη της συνθήκης παρεμβολής 4 4s φ= . Χωρίς να εισέλθομε σε 
λεπτομέρειες για τον υπολογισμό της παραμέτρου γ  στην κατεύθυνση ,dσ γ+  
θέτομε 4γ = , οπότε η κατεύθυνση αυτή καταλήγει στη νέα συνθήκη παρεμβολής 

3 3s φ= . Τότε ο πίνακας Β που ακολουθεί την (4.2) λαμβάνει τη μορφή 



 

 - 313 - 
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. 

Εξ αυτού, οι εξισώσεις (4.1) αντιστοιχούν στις γραμμές 1, 3 και 7 και παρέχουν τη 
λύση 0ˆ 6,σ =  1ˆ 3σ = −  και 2ˆ 3σ = . Στη συνέχεια βρίσκομε ότι η έκφραση 

0 ˆ ( )m
ji j j iB xφ σ=−∑ , για 1, 2,...,7i = , έχει αντίστοιχα τις τιμές 0, − 1, 0, − 4, 1, 0 και 

0. Έπεται ότι το άθροισμα των απολύτων τιμών τους είναι 6, μικρότερο του 8 που 
είχε βρεθεί προηγουμένως. Επομένως η κατεύθυνση  

(6, 7,3) 4(0,1,0)T Tdσ γ+ = − +  

οδήγησε στο σύνολο δεικτών σημείων παρεμβολής {1,3,7}I =  που είναι 
βελτιωμένο ως προς το προηγούμενο {1,4,7}I = . Το παράδειγμα αναπτύχθηκε έτσι 
ώστε να ικανοποιείται τυχαία η συνθήκη παρεμβολής 6 6s φ= , για να υποδηλώσομε 
ότι ο εκφυλισμός δεν αποφεύγεται εν γένει σ’ αυτό το πρόβλημα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι συγγραφείς είναι ευγνώμονες στα σχόλια του κριτή και την υπόδειξή του να 
περικλείσουν το αριθμητικό παράδειγμα. Επίσης, ένας των συγγραφέων (ΣΣΠ) θα 
ήθελε να δηλώσει ότι η έρευνά του εκπονείται στα πλαίσια της διδακτορικής του 
διατριβής, χρηματοδοτούμενη από το ερευνητικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003 της 
ΓΓΕΤ. 

ABSTRACT 

Let there be given error-contaminated measurements of function values at strictly 
ascending abscissae. We address the problem of calculating a best 1  linear spline 
approximation to these data, whose knots are predefined on the abscissae. We 
establish conditions that allow the development of a special descent algorithm that 
takes into account the structure of the problem. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην ανάλυση χρονοσειρών θέλουμε να διερευνήσουμε την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των 
όρων της, δηλαδή εξετάζουμε αν η χρονοσειρά είναι ανεξάρτητη ή αν υπάρχουν γραμμικές ή 
μη-γραμμικές συσχετίσεις. Γι αυτόν το σκοπό εισάγουμε ένα νέο μέτρο μη γραμμικής 
συσχέτισης, την αθροιστική αμοιβαία πληροφορία max( )M τ , που ορίζεται ως το άθροισμα 
των τιμών της αμοιβαίας πληροφορίας ( )I τ για ένα πλήθος υστερήσεων max1, ,τ τ= … . 
Μπορεί να θεωρηθεί ως το αντίστοιχο μη-γραμμικό μέτρο του στατιστικού Portmanteau 

max( )Q τ , που ορίζεται ως το άθροισμα των αυτοσυσχετίσεων για ένα πλήθος υστερήσεων και 
χρησιμοποιείται στον έλεγχο ανεξαρτησίας χρονοσειρών. Το στατιστικό max( )M τ , μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για έλεγχο ανεξαρτησίας (ιδιαίτερα όταν η εναλλακτική υπόθεση αφορά μη-
γραμμικές συσχετίσεις), αλλά κυρίως για έλεγχο μη-γραμμικότητας, δηλαδή για τη μηδενική 
υπόθεση H0 ότι η χρονοσειρά προέρχεται από μια γραμμική στοχαστική διαδικασία. 
Προσομοιώσεις σε γνωστά μοντέλα ανέδειξαν την καταλληλότητα της max( )M τ  εξετάζοντας 
τη σημαντικότητα και την ισχύ του ελέγχου συγκριτικά με την max( )Q τ  για τον έλεγχο 
ανεξαρτησίας και με την ( )I τ  για τον έλεγχο μη-γραμμικότητας. Ειδικότερα για την 
περίπτωση μη- γραμμικών συσχετίσεων το στατιστικό max( )M τ  είναι καλύτερο για 
χρονοσειρές μικρού μήκους και για σχετικά μεγάλα ποσοστά θορύβου. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μια στάσιμη χρονοσειρά μπορεί να είναι μια σειρά ανεξάρτητων μεταβλητών με 
την ίδια κατανομή (iid), μπορεί να έχει μόνο γραμμικές συσχετίσεις, δηλαδή να 
παράγεται από μια γραμμική στοχαστική διαδικασία, ή να έχει και μη-γραμμικές 
συσχετίσεις, π.χ. στη μαθηματική έκφραση της στοχαστικής διαδικασίας να 
υπάρχουν όροι 2

tx  ή 1t tx x − . Το πρώτο βήμα στην στατιστική ανάλυση μιας στάσιμης 

χρονοσειράς { }tx , 1, ,t n= … , είναι ο έλεγχος ανεξαρτησίας, δηλαδή ο έλεγχος της 
μηδενικής υπόθεσης Η0 ότι η χρονοσειρά είναι iid. Ο πιο γνωστός έλεγχος 
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ανεξαρτησίας είναι ο έλεγχος Portmanteau που βασίζεται στη δειγματική συνάρτηση 
αυτοσυσχέτισης ( )r τ . H ( )r τ  μετράει τις γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ όρων της 
χρονοσειράς με χρονική υστέρηση τ :   
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∑

+=

+=
−

−
−

−−
−

=
n

i
i

n

i
ii

xx
n

xxxx
n

r

τ

τ
ττ

τ

1

2

1

)(
1

1

))((1

)( ,       (1) 

όπου x  η μέση τιμή της { }tx . Αν η { }tx  είναι iid, τότε ( )( ) ~ 0,1/r nτ Ν  και το 

95% των ( )r τ  θα πρέπει να ανήκουν στο διάστημα 1.96 / n±  [Box, Jenkins & 
Reinsel (1994), pg 188]. Χρησιμοποιώντας ως στατιστικό ελέγχου την ( )r τ , για 
κάποια υστέρηση τ , η Η0 απορρίπτεται σε στάθμη σημαντικότητας 0.05α =  αν 

( ) 1.96 /r nτ < . Επειδή ο έλεγχος µε το ( )r τ  γίνεται για κάθε τ  ξεχωριστά, μπορεί 
να μην οδηγεί πάντα σε συνεπή αποτελέσματα, δηλάδη ανάλογα με την επιλογή του 
τ , να οδηγούμαστε άλλοτε σε απόρριψη και άλλοτε σε αποδοχή της Η0. Γι’ αυτό 
στον έλεγχο Portmanteau χρησιμοποιείται το στατιστικό )( maxτQ  που ορίζεται από 
το άθροισμα των 2 ( )r τ  για max1, ,τ τ= … :    

∑
=

⋅=
max

1

2
max )()(

τ

τ

ττ rnQ ,       (2) 

το οποίο κάτω από την Η0 ακολουθεί 
max

2
τX κατανομή με maxτ  βαθμούς ελευθερίας 

και η απορριπτική περιοχή είναι })({ 2
1,max max αττ −>= XQR [Box & Pierce (1970)]. 

Τα γραμμικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών, όπως η ( )r τ , χαρακτηρίζουν 
γραμμικές στοχαστικές διαδικασίες. Για τον έλεγχο μη-γραμμικότητας χρονοσειρών, 
δηλαδή όταν θέλουμε να ελέγξουμε την Η0 ότι η χρονοσειρά προέρχεται από μια 
γραμμική διαδικασία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μη-γραμμικά στατιστικά μέτρα. 
Η Αμοιβαία Πληροφορία ( )I τ  μετράει την γραμμική και μη-γραμμική συσχέτιση 
μεταξύ των όρων της χρονοσειράς με χρονική υστέρηση τ και δίνεται:  
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όπου το άθροισμα αναφέρεται σε διαμέριση του πεδίου τιμών των ( )τ−ii xx ,  και οι 
συναρτήσεις μάζας πιθανότητας (κοινή και περιθώριες) ορίζονται για κάθε περιοχή 
της διαμέρισης [Kantz & Schreiber (1997), Ch.9]. Η διαμέριση μπορεί να γίνει σε 
διαστήματα είτε ίσου μήκους είτε ίσης σχετικής συχνότητας [Moddemeijer (1999), 
Darbellay (1998)]. Για την εκτίμηση των πιθανοτήτων χρησιμοποιούμε τις σχετικές 
συχνότητες. Η ( )I τ  είναι μέτρο συσχέτισης με την ευρύτερη έννοια. Χρησιμοποιεί 
κατανομές και όχι μέσες τιμές όπως η ( )r τ  και υπάρχει κατάλληλος 
μετασχηματισμός της ώστε να ικανοποιεί τα αξιώματα Renyi [Granger & Lin 
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(1994)]. Η κατανομή που ακολουθεί γενικά η ( )I τ  δεν είναι γνωστή. Υπάρχουν 
κάποια αποτελέσματα για τις ασυμπτωτικές στατιστικές ιδιότητες της εκτίμησης της 

)(τI  [Pardo (1995), Hutter & Zaffalon (2004)]. 
Το νέο στατιστικό μέτρο που προτείνεται είναι η Αθροιστική Αμοιβαία 

Πληροφορία:  

∑
=

=
max

1
max )()(

τ

τ

ττ IM ,       (4) 

η οποία ορίζεται ως συνάρτηση του maxτ , όπως και η )( maxτQ . Η μέγιστη τιμή που 
παίρνουμε για το maxτ  είναι η υστέρηση κατά την οποία το ( )I τ  αρχίζει να συγκλίνει 

προς κάποια μικρή τιμή και επομένως αυτό εξαρτάται κάθε φορά από την χρονοσειρά 
που εξετάζουμε. Επειδή γενικά δεν είναι γνωστή η κατανομή που ακολουθεί η 

)( maxτM  για τον έλεγχο χρησιμοποιείται η μέθοδος των υποκατάστατων (surrogate) 

δεδομένων, η οποία περιγράφεται παρακάτω.  
 
2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε χρονοσειρές (υποκατάστατα δεδομένα), που 
«μοιάζουν» με την υπό έλεγχο χρονοσειρά αλλά είναι συνεπείς με την Η0, δηλαδή 
ικανοποιούν τις συνθήκες που θέτει η Η0, αλλά όχι την ιδιότητα που θέλουμε να 
εξετάσουμε. Για τον έλεγχο ανεξαρτησίας τα υποκατάστατα δεδομένα 
δημιουργούνται με αναδιάταξη της αρχικής χρονοσειράς (random permutation) και 
έχουν την ίδια περιθώρια κατανομή με την αρχική χρονοσειρά, αλλά είναι iid 
χρονοσειρές. Για τον έλεγχο μη-γραμμικότητας τα υποκατάστατα πρέπει να έχουν τις 
ίδιες αυτοσυσχετίσεις και την ίδια περιθώρια κατανομή με την αρχική χρονοσειρά. 
Για την κατασκευή τους χρησιμοποείται ο αλγόριθμος Statistically Transformed 
Autoregressive Process (STAP) (για την περιγραφή του αλγορίθμου δες [Kugiumtzis 
(2002)]). 

Το στατιστικό ελέγχου, ας το συμβολίσουμε q, πρέπει να μπορεί να διαχωρίσει τα 
υποκατάστατα δεδομένα από την αρχική χρονοσειρά όταν δεν είναι συνεπής με την 
Η0. Για τον έλεγχο ανεξαρτησίας χρησιμοποιούμε ως στατιστικό ελέγχου q  το 

)( maxτQ και το )( maxτM , ενώ για τον έλεγχο μη-γραμμικότητας χρησιμοποιούμε ως 
στατιστικό ελέγχου q  το )(τI  και )( maxτM (για υστερήσεις 10,,1=τ ). Για κάθε 

στατιστικό q  υπολογίζουμε την τιμή του 0q  από την αρχική χρονοσειρά και από τα 
Μ υποκατάστατα, έστω Mqq ,,1 (χρησιμοποιούμε Μ=40). Η Η0 απορρίπτεται αν 

το 0q  δεν ανήκει στην κατανομή των Mqq ,,1  για κάποια στάθμη 
σημαντικότητας α . Θεωρώντας κανονική την κατανομή των Mqq ,,1 , η 
απόρριψη δίνεται παραμετρικά από τη σημαντικότητα:      
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s = 
q

qq

σ

−0
,          (5) 

όπου q  είναι η μέση τιμή των Mqq ,,1  και qσ  η τυπική απόκλιση τους. Αν 

96.1>s  τότε η Η0 απορρρίπτεται σε στάθμη σημαντικότητας 0.05α = . Η 
σημαντικότητα και η ισχύς του ελέγχου εξετάστηκε με Monte Carlo προσομοιώσεις 
γνωστών συστημάτων, όπως δίνεται παρακάτω. 
 
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για τις προσομοιώσεις είναι τα παρακάτω: 

• λευκός θόρυβος που προέρχεται από λογαριθμική κανονική κατανομή, 
• γραμμικό αυτοπαλινδρομούμενο )1(AR , με συντελεστή 25.0=ϕ , 
• η απεικόνιση Henon [Kantz & Schreiber (1997), Ch.3].  

Oι χρονοσειρές λευκού θορύβου (idd) που κατασκευάζουμε χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγηση της σημαντικότητας του ελέγχου, που αναφέρεται και ως μέγεθος 
του ελέγχου. Το μέγεθος του ελέγχου είναι καλό αν η αναλογία απόρριψης της Η0 δεν 
υπερβαίνει τη στάθμη σημαντικότητας (εδώ 05.0=α ). Τα άλλα δύο μοντέλα, τα 
οποία δεν ικανοποιούν την Η0 (γραμμικό και μη-γραμμικό μοντέλο), 
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ισχύος του ελέγχου.  

Για τις χρονοσειρές λευκού θορύβου βλέπουμε ότι τα ποσοστά απόρριψης της Η0 
είναι χαμηλά και για τα δύο στατιστικά )( maxτQ  και )( maxτM  και άρα το 
πραγματικό μέγεθος του ελέγχου είναι καλό (δες Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1 Ποσοστά απόρριψης της Η0 με )( maxτQ , )( maxτM  για 10,,1=τ  από 100 
προσομοιώσεις χρονοσειρών λευκού θορύβου (όπως δίνεται στο ένθετο). 

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι για το γραμμικό μοντέλο )1(AR ( 25.0=ϕ ) το 
)( maxτQ  έχει μεγαλύτερη ισχύ από τη )( maxτM , ενώ αντίθετα για την απεικόνιση 

Henon η )( maxτM  έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ από τη )( maxτQ  (δες Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2 Όπως στο Σχημα 1 αλλά για μοντέλο )1(AR , 25.0=ϕ  στο (α) και την 

απεικόνιση Henon στο (β).   
Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα δείχνουν τη χρησιμότητα της )( maxτM  σε 

προβλήματα, όπου τυχόν ασθενείς συσχετίσεις στη χρονοσειρά μπορεί να μην είναι 
γραμμικές. 

 
4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Για τον έλεγχο μη γραμμικότητας πραγματοποιήθηκαν 100 προσομοιώσεις από 
γνωστά μοντέλα. Το μέγεθος και η ισχύς του ελέγχου εξετάστηκε για τα παρακάτω 
μήκη 2048,1024,512,256,128=n . Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα 
εξής: 
•  Δύο γραμμικά αυτοπαλλινδρομούμενα )1(AR  μοντέλα (linear autoregressive), με 
συντελεστές αυτοσυσχέτισης 25.0=ϕ , 5.0=ϕ  και ένα μοντέλο )9(AR . Στο Σχήμα 
3α φαίνονται οι αυτοσυσχετίσεις ( )r τ  για μια πραγματοποίηση από καθένα από τα 

τρια αυτά μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 
μεγέθους του ελέγχου καθώς είναι γραμμικά και είναι συνεπή ως προς την Η0. 

5 10 15 20

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

τ

r(
τ)

(α)

AR(1),φ=0.25
AR(1),φ=0.5
AR(9)

                          5 10 15 20

−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

τ

r(
τ)

,  
I(

τ)

(β)

r(τ)
I(τ)

 
Σχήμα 3 (α) Αυτοσυσχέτιση ( )r τ  των 3 γραμμικών μοντέλων όπως δίνεται στο ένθετο 

(β) ( )r τ  και )(τI  του μη-γραμμικού στοχαστικού μοντέλου )3(NAR  
( 20,,1=τ ). 

Για τον έλεγχο της ισχύος του ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω μη-
γραμμικά μοντέλα: 
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•   Ένα μη γραμμικό στοχαστικό μοντέλο )3(NAR  (Nonlinear Autoregressive) με 
εξίσωση: ttttttttt eXeXeXeXX +++−= −−−−−−− 3322112 5.02.04.025.0 . Στο 
Σχήμα 3β φαίνονται τα ( )r τ  και )(τI  για μια πραγματοποίηση του μοντέλου. 

•   η απεικόνιση Henon και Ikeda [Kantz & Schreiber (1997), Ch.6], που είναι 
διακριτά συστήματα 2 μεταβλητών με μικρή και μεγάλη πολυπλοκότητα αντίστοιχα 
και το σύστημα Lorenz [Kantz & Schreiber (1997), Ch.3] που προέρχεται από ροή 
(συνεχές  σύστημα 3 διαφορικών εξισώσεων). Επειδή τα χαοτικά μοντέλα είναι 
ντετερμινιστικά, τα προσαρμόζουμε σε πραγματικές συνθήκες με την προσθήκη 
θορύβου σε ποσοστά: 4%, 8%, 16%, 32%, 64%.  

Για τα τρια γραμμικά συστήματα, η αμοιβαία πληροφορία )(τI  και η 
αθροιστική αμοιβαία πληροφορία )( maxτM  της αρχικής χρονοσειράς βρίσκεται μέσα 

στην κατανομή των STAP υποκατάστατων χρονοσειρών για το )1(AR  για όλες τις 
υστερήσεις 10,,1=τ (δες Σχήμα 4α). Για μικρά μήκη χρονοσειρών τα ποσοστά 
απόρριψης της Η0 με τις )(τI και )( maxτM  είναι κοντά στο 5% για  10,,1=τ . 
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 Σχήμα 4 )(τI  στο (α) και )( maxτM  στο (β) για μια πραγματοποίηση του )1(AR  με 

5.0=ϕ , 128=n  και για 40 STAP υποκατάστατα δεδομένα. 
Οι προσομοιώσεις στα μη-γραμμικά μοντέλα έδειξαν ότι η )( maxτM  δίνει γενικά 

μεγαλύτερη ισχύ ελέγχου από την )(τI , ειδικά όταν οι χρονοσειρές έχουν μικρό 
μήκος ή πολύ θόρυβο. Στο Σχήμα 5α παρατηρούμε ότι η διακριτική ικανότητα της 

)(τI  εξαρτάται από την υστέρηση τ , ενώ η )( maxτM  έχει διακριτική ικανότητα 

ανεξάρτητα της επιλογής του maxτ  (Σχήμα 5β). Η )( maxτM  δίνει  σημαντικότητα 
5>s  για όλες τις υστερήσεις, ένω η σημαντικότητα s  για την )(τI  φθίνει με το τ  

και πέφτει κάτω από το όριο απόρριψης για 05.0=α  για 3>τ  (με εξαίρεση την 
οριακή απόρριψη για 8=τ , δες Σχήμα 5γ).  
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Σχήμα 5 (α) )(τI  για μια πραγματοποίηση της απεικόνισης Henon με μήκος 128=n  
και ποσοστό θορύβου 16% και για 40 STAP υποκατάστατες χρονοσειρές. (β) )( maxτM  
για τις ίδιες χρονοσειρές. (γ) Σημαντικότητα s  για τον έλεγχο μη-γραμμικότητας με 
υποκατάστατα δεδομένα με τις στατιστικές )(τI  και )( maxτM . 
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Σχήμα 6 Ποσοστά απόρριψης της Η0 για τον έλεγχο μη-γραμμικότητας με 
υποκατάστατα δεδομένα από τις 100 προσομοιώσεις του συστήματος Lorenz, για μήκη 

2048,256=n (α) χωρίς θόρυβο (β) με ποσοστό θορύβου 32%. 

Γενικά διαπιστώνουμε ότι για την απεικόνιση Henon ο έλεγχος )( maxτM  έχει 
μεγαλύτερη ισχύ από τον έλεγχο )(τI  ειδικά όταν έχουμε μεγάλα ποσοστά θορύβου. 
Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε με τις προσομοιώσεις για το σύστημα Lorenz 
και Ikeda. Για το σύστημα Lorenz παρατηρούμε ότι η )( maxτM  έχει μεγαλύτερη ισχύ 
από την )(τI  για όλα τα μήκη που εξετάζουμε και για όλα τα ποσοστά θορύβου (δες 

Σχήμα 6). Τα ποσοστά απόρριψης της Η0 είναι σχεδόν 100% για όλες τις υστερήσεις 
για μεγάλο μήκος χρονοσειρών ακόμα και όταν έχουμε θόρυβο. 

Οι διαφορές στην ισχύ του ελέγχου μεταξύ των )(τI , )( maxτM  είναι μεγαλύτερες 
για την απεικόνιση Ikeda.  Ενώ για μεγάλα n , τα ποσοστά απόρριψης της Η0 είναι 
πολύ υψηλά και για τα δύο στατιστικά, για μικρά n  τα ποσοστά απόρριψης είναι 
πολύ μικρότερα για την )(τI  (δες Σχήμα 7α). Για αρκετά μεγάλα ποσοστά θορύβου 
και μικρά μήκη χρονοσειρών βλέπουμε ότι η )( maxτM  απορρίπτει την Η0 σε 
ποσοστά 20%-40%, ενώ για την )(τI  το ποσοστό απόρριψης φθίνει με το τ  και 
πέφτει στην στάθμη σημαντικότητας για 4>τ . Για μεγαλύτερα n  αυξάνονται τα 
ποσοστά  απόρριψης και για τα δύο στατιστικά. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7β για 

1024=n , με το )( maxτM  το ποσοστό απόρριψης είναι 100% ανεξάρτητα του maxτ . 
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Σχήμα 7 Όπως στο Σχήμα 6 αλλά για την απεικόνιση Ikeda. 

Τα αποτελέσματα για το μη-γραμμικό μοντέλο )3(NAR  είναι συγκριτικά ίδια για 
τις )(τI  και )( maxτM  με αυτά για τα χαοτικά μοντέλα. Τα ποσοστά απόρριψης της 

Η0 είναι όμως πολύ μικρότερα, ειδικά για μικρό μήκος χρονοσειρών. Όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 8, η )( maxτM  έχει πάλι καλύτερη διακριτική ικανότητα από την )(τI , 
δηλαδή δίνει μεγαλύτερη ισχύ ελέγχου από την )(τI . 
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Σχήμα 8 Όπως το Σχήμα 6α αλλά για το σύστημα )3(NAR . 

 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι προσομοιώσεις με γνωστά μοντέλα έδειξαν σταθερή απόδοση του ελέγχου μη-
γραμμικότητας με τη )( maxτM . Η διακριτική ικανότητα της )( maxτM  δε φαίνεται να 
επηρεάζεται από την επιλογή της υστέρησης σε αντίθεση με την )(τI . Παρ’όλα αυτά 
γίνεται προσπάθεια εύρεσης ενός αυτοποιημένου τρόπου επλογής του maxτ , ώστε  να 
μην χρειάζεται σε κάθε έλεγχο να το ορίζουμε. Το πραγματικό μέγεθος του ελέγχου 
είναι καλό για την )(τI  και )( maxτM , ενώ για μεγάλο n το μέγεθος του ελέγχου 
είναι πολύ καλύτερο για την )( maxτM  (τα ποσοστά απόρριψης της Ηο για 05.0=α  
μικρότερα του α ). Όσον αφορά την ισχύ, η )( maxτM  έχει μεγαλύτερη ισχύ και για 

χρονοσειρές μικρού μήκους και για μεγάλα ποσοστά θορύβου. Τα αποτελέσματα 
αυτά αναδεικνύουν την καταλληλότητα του στατιστικού )( maxτM  για τον έλεγχο μη-

γραμμικότητας. 
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ABSTRACT 
This paper proposes a new non-linear measure the cumulative mutual information )( maxτM , 
defined as the sum of mutual information )(τI  for a number of delays τ . It is the non-linear 
analogue to Portmanteau test statistic )( maxτQ , which is the sum of autocorrelations )(τr  for a 
number of delays τ  and is used for testing randomness of time series. )( maxτM  can be used 
both for the independence test (H0: no correlations) and the non-linearity test (Ho: the data are 
generated by a linear process possibly undergoing a static transform). As the distribution of 

)( maxτM  is not known we use the surrogate data test (generation of data which are consistent 
with H0) in order to investigate non-linearity in the data. The size and power of the test is 
examined with Monte Carlo realizations of well-known systems that are consistent to H0 and 
others that are inconsistent to H0, respectively. The models used for simulations are linear 
autoregressive models of certain orders, non-linear chaotic models (Henon map, Ikeda and 
Lorenz system), nonlinear autoregressive models (NAR) and white noise (only for the 
independence test). )( maxτM  is compared with )( maxτQ  for the independence test and to )(τI  
for the non-linearity test. The performance of the test is examined for different lengths of time 
series and different noise levels (for the chaotic systems). The results from the simulations 
bring out the appropriateness of )( maxτM  as statistic for both the non-linearity and 
independence test. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα διαγράμματα ελέγχου τύπου Shewhart για την παρακολούθηση του μέσου μιας 
παραγωγικής διεργασίας δίνουν σήμα εκτός ελέγχου διεργασίας όταν ένα σημείο βρεθεί εκτός 
της περιοχής που ορίζεται από το κάτω (LCL) και το άνω (UCL) όριο ελέγχου του 
διαγράμματος. Είναι γνωστό ότι τα διαγράμματα τύπου Shewhart δεν είναι ευαίσθητα  στην 
ανίχνευση μικρών μετατοπίσεων του μέσου της διεργασίας. Η ευαισθητοποίησή τους για την 
ανίχνευση μικρών μετατοπίσεων συνήθως επιτυγχάνεται με τη χρήση προειδοποιητικών 
ορίων (εσωτερικά των LCL και UCL) και την υιοθέτηση κανόνων διακοπής που σχετίζονται 
με την εμφάνιση ειδικών σχηματισμών (patterns) των αναπαριστούμενων στο διάγραμμα 
σημείων. Η εμφάνιση ενός ειδικού σχηματισμού σημείων δίνει σήμα εκτός ελέγχου 
διεργασίας. Τέτοιοι κανόνες εισήχθησαν και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά από την  
Western Electric Company (1956). Στο παρόν άρθρο εισάγουμε και μελετάμε νέους κανόνες 
ευαισθητοποίησης για το Shewhart X-bar διάγραμμα ελέγχου που βασίζονται στη θεωρία 
ροών. Τα αποτελέσματα μας συγκρίνονται με αντίστοιχα αποτελέσματα που εμφανίστηκαν 
στα άρθρα των Klein (2000) και Khoo (2004). 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πιo διαδεδομένη μέθοδος για την παρακολούθηση μια παραγωγικής διεργασίας 
στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας είναι τα διαγράμματα ελέγχου. Το X  διάγραμμα 
ελέγχου Shewhart είναι το πιό γνωστό διάγραμμα ελέγχου για την  παρακολούθηση 
της μέσης τιμής της κατανομής (συνήθως κανονική κατανομή) ενός χαρακτηριστικού 
των προϊόντων που παράγονται από μια παραγωγική διεργασία. Ένα τυπικό 
διάγραμμα ελέγχου Shewhart χρησιμοποιεί «3 – σίγμα» όρια ελέγχου (τα οποία 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 0.27% λανθασμένων συναγερμών) και μας δίνει ένδειξη 
εκτός ελέγχου διεργασίας (μετατόπιση του μέσου διεργασίας) εάν ένα σημείο βρεθεί 
εκτός των ορίων ελέγχου. Στο διάγραμμα αναπαρίστανται τιμές μιας στατιστικής 
συνάρτησης tW , η οποία εκτιμά (συνήθως αμερόληπτη εκτιμήτρια) την ποσότητα 

                                                 
1 Η έρευνα υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
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που μας ενδιαφέρει (π.χ. μέση τιμή). Εναλλακτικά των διαγραμμάτων ελέγχου 
Shewhart είναι τα διαγράμματα ελέγχου τύπου CUSUM και EWMA (Montgomery 
(2001)). Tα προαναφερθέντα διαγράμματα δεν είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα 
εξαιτίας της δυσχρηστίας τους έναντι των διαγραμμάτων Shewhart, τα οποία είναι 
πιό εύκολα να τα κατασκευάσουμε αλλά και να τα ερμηνεύσουμε. 

Είναι γνωστό ότι τα διαγράμματα ελέγχου Shewhart είναι ευαίσθητα στην 
ανίχνευση μεσαίων και μεγάλων μετατοπίσεων στο μέσο της παραγωγικής 
διεργασίας, αλλά δεν είναι ευαίσθητα στην ανίχνευση μικρών μετατοπίσεων. Για να 
βελτιώθεί η ευαισθησία τους χρησιμοποιούνται πρόσθετοι κανόνες ανακύρηξης μιας 
διεργασίας εκτός ελέγχου οι οποίοι βασίζονται στη θεωρία ροών. Τέτοιοι κανόνες 
έχουν προταθεί και μελετηθεί από τους Page (1955), Western Electric Company 
(1956), Roberts (1958), Bissell (1978), Wheeler (1983), Nelson (1984), Champ and 
Woodall (1987), Palm (1990), Hurwitz and Mathur (1992), Derman and Ross (1997) 
και Shmueli and Cohen (2003). Η απόδοση ενός διαγράμματος ελέγχου 
προσδιορίζεται από το μέσο μήκος ροής (Average Run Length – ARL). Για δεδομένο 
διάγραμμα ελέγχου και για δοσμένη μετατόπιση στο μέσο της διεργασίας το μέσο 
μήκος ροής ορίζεται ως ο μέσος αριθμός σημείων που πρέπει να απεικονισθούν στο 
διάγραμμα μέχρι να πάρουμε ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας. Επισης, η κατανομή 
του χρόνου αναμονής μέχρι την εμφάνιση ένδειξης εκτός ελέγχου διεργασίας 
καλείται run length distribution. Η τιμή του ARL για μια εντός ελέγχου διεργασία 
καλείται εντός ελέγχου μέσο μήκος ροής ( inARL ). Για το τυπικό X  διάγραμμα 
ελέγχου Shewhart, το εντός ελέγχου μέσο μήκος ροής είναι ίσο με 370.4 
( 0027.0/1=inARL ). Ένα μειονέκτημα της χρήσης κανόνων ροών στο τυπικό X  
διάγραμμα ελέγχου Shewhart είναι ότι μειώνεται η τιμή του εντός ελέγχου μέσου 
μήκους ροής (αυξάνει ο αριθμός των λανθασμένων συναγερμών). Η ταυτόχρονη 
χρησιμοποίηση των γνωστών Western Electric Rules σε ένα X  διάγραμμα ελέγχου 
Shewhart έχει ως αποτέλεσμα το εντός ελέγχου μέσο μήκος ροής να είναι 94.75 
(Palm (1990)) το οποίο είναι σημαντικά μικρότερο από την τιμή 370.4 που 
αντιστοιχεί στο τυπικό X  διάγραμμα ελέγχου Shewhart. 

Προκειμένου να συγκρίνουμε (μέσω ARL) την απόδοση διαφόρων διαγραμμάτων 
ελέγχου, θα πρέπει αυτά να έχουν το ίδιο inARL . Για τους κανόνες που προτάθηκαν 
από την Western Electric Company (1956) και οι οποίοι μελετήθηκαν από τους 
Champ and Woodall (1987), τα διάφορα διαγράμματα δεν έχουν το ίδιο inARL  και 
άρα δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους. Πρόσφατα, ο Klein (2000) πρότεινε 
δύο εναλλακτικά του X  διαγράμματος ελέγχου Shewhart, το 2/2 και το 2/3, που 
δίνουν  ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας όταν 2 συνεχόμενα σημεία και 2 από 3 
συνεχόμενα σημεία αντίστοιχα, βρεθούν εκτός των ορίων ελέγχου. Επιπλέον, ο Khoo 
(2004) μελέτησε τα 2/2 και 2/3 διαγράμματα του Klein (2000) καθώς και τα 2/4, 3/3 
και 3/4, χρησιμοποιώντας μεθόδους προσομοίωσης.. Τα παραπάνω διαγράμματα 
έχουν καλύτερη απόδοση από το τυπικό X  διάγραμμα ελέγχου Shewhart για 
μετατοπίσεις μέχρι 2.6σ (μονάδες τυπικής απόκλισης). 
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Στο παρόν άρθρο, προτείνουμε έναν τροποποιημένο mr /  κανόνα 
ευαισθητοποίησης ( mr < ). To νέο διάγραμμα ελέγχου θα καλείται τροποιημένο 

mr /  διάγραμμα ελέγχου (Modified mr /  control chart) και θα το συμβολίζουμε ως 
mrM /− . Αποδεικνύεται ότι το νέο διάγραμμα έχει καλύτερη απόδοση από τα 

αντίστοιχα mr /  διαγράμματα που μελετήθηκαν από τους Klein (2000) και Khoo 
(2004). Στο μέρος 2 δίνεται η περιγραφή των διαγραμμάτων mrM /−  και η 
μεθοδολογία ανάπτυξής τους. Στο μέρος 3 δίνονται πίνακες με τιμές για το ARL με το 

inARL =500, 5)1(1=m  και 5)1(1=r  ( mr ≤ ) καθώς επίσης και διαγράμματα 
απόδοσης προκειμένου να δούμε τη βελτίωση που μας παρέχει η χρησιμοποίηση των 
νέων αυτών διαγραμμάτων. Στο μέρος 4 δίνονται συμπεράσματα. 

 
2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΎΠΟΥ mrM /−  

Τα διαγράμματα ελέγχου τύπου mrM /−  είναι X  διαγράμματα ελέγχου 
Shewhart για την παρακολούθηση της μέσης τιμής ενός χαρακτηριστικού, στα οποία 
ο κανόνας που περιγράφει την ένδειξη εκτός ελέγχου διεργασίας είναι ο εξής: 

 Κανόνας mrM /− : Είτε r  σημεία βρίσκονται πάνω από το άνω όριο 
ελέγχου που διαχωρίζονται από το πολύ με rm −  σημεία τα οποία 
βρίσκονται μεταξύ κεντρικής γραμμής και του άνω ορίου ελέγχου είτε r  
σημεία βρίσκονται κάτω από το κάτω όριο ελέγχου που διαχωρίζονται από το 
πολύ με rm −  σημεία τα οποία βρίσκονται μεταξύ κεντρικής γραμμής και 
του κάτω ορίου ελέγχου, οποιοδήποτε από τα δύο εμφανιστεί πρώτο.  

 Στην ειδική περίπτωση mr = , λαμβάνουμε σήμα εκτός ελέγχου διεργασίας 
όταν εμφανιστούν r  συνεχόμενα σημεία πάνω από το άνω όριο ελέγχου ή r 
συνεχόμενα σημεία κάτω από το κάτω όριο ελέγχου, οποιοδήποτε από τα δύο 
εμφανιστεί νωρίτερα. 

Ο υπολογισμός του άνω και του κάτω ορίου ελέγχου του mrM /−  
διαγράμματος ελέγχου περιγράφεται με λεπτομέρειες από τους Antzoulakos and 
Rakitzis (2005) όπου δίνεται και ο τρόπος υπολογισμού (ακριβής) του ARL . 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρακάτω, δίνονται πίνακες με τιμές του ARL  για 500=inARL  και για 
μετατοπίσεις στη μέση τιμή του χαρακτηριστικού 3)2.0(0=δ  (σε μονάδες τυπικής 
απόκλισης). Για καθέναν από τους κανόνες που μελετήθηκαν, δίνονται τα όρια 
ελέγχου για κάθε διάγραμμα προκειμένου να εφαρμόσουμε τον αντίστοιχο κανόνα. 
Με έντονα γράμματα είναι σημειωμένες οι τιμές του ARL οι οποίες είναι οι 
μικρότερες σε σχέση με τα υπόλοιπα διαγράμματα και άρα το αντίστοιχο διάγραμμα 
είναι το πλέον ευαίσθητο στην ανίχνευση της συγκεκριμένης μετατόπισης. Εκτός από 
τα mrM /− , δίνουμε και τις τιμές για τα διαγράμματα των Klein (2000) και Khoo 
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(2004), προκειμένου να τα συγκρίνουμε με τα νέα διαγράμματα που προτείνουμε.Οι 
τιμές του ARL  που δίνονται κάτω από τη στήλη 1/1 αντιστοιχούν φυσικά στο τυπικό 
X  διάγραμμα ελέγχου Shewhart. 

Πίνακας 1. Τιμές για το ARL των rr / διαγραμμάτων με ARLin= 500.00  
 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 
 Control Limits 

Shift ± 3.09 ± 1.850 ± 1.261 ± 0.888 ± 0.568
.0 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
.2 412.32 366.76 341.36 325.40 314.49
.4 262.37 193.21 164.16 148.75 139.45
.6 153.96 98.70 79.97 71.24 66.51
.8 90.46 53.20 42.53 38.14 36.08

1.0 54.58 30.68 24.83 22.78 22.08
1.2 34.05 18.94 15.81 15.00 14.99
1.4 21.98 12.46 10.88 10.75 11.10
1.6 14.69 8.71 8.03 8.27 8.83
1.8 10.15 6.43 6.28 6.75 7.44
2.0 7.26 4.98 5.17 5.79 6.56
2.2 5.36 4.04 4.45 5.16 5.99
2.4 4.08 3.40 3.96 4.75 5.62
2.6 3.21 2.97 3.64 4.48 5.38
2.8 2.59 2.66 3.41 4.30 5.23
3.0 2.15 2.45 3.26 4.18 5.13

Πίνακας 2. Τιμές για το ARL  των mrM /−  διαγραμμάτων, ARLin= 500.00 

 1/1 M-2/3 2/3 M-2/4 2/4 M-3/4 3/4 M-2/5 M-3/5 M-4/5 
 Control Limits 

Shif ± 3.0 ± 1.93 ± 1.99 ± 1.96 ± 2.07 ± 1.37 ± 1.45 ± 1.97 ± 1.41 ± 1.00
.0 500.0 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 
.2 412.3 350.27 357.59 340.53 353.10 318.80 326.57 334.32 305.33 301.15 
.4 262.3 172.77 181.62 161.62 176.37 140.92 148.59 154.74 128.59 126.22 
.6 153.9 84.40 90.49 77.01 87.07 65.28 70.01 72.54 58.09 57.64 
.8 90.46 44.31 48.06 39.93 46.11 33.88 36.62 37.33 29.91 30.25 

1.0 54.58 25.27 27.54 22.73 26.47 19.67 21.29 21.25 17.46 18.08 
1.2 34.05 15.61 17.00 14.12 16.43 12.64 13.62 13.28 11.37 12.07 
1.4 21.98 10.37 11.25 9.49 10.95 8.86 9.48 9.01 8.12 8.85 
1.6 14.69 7.36 7.93 6.84 7.78 6.70 7.10 6.56 6.26 7.00 
1.8 10.15 5.54 5.92 5.22 5.86 5.38 5.66 5.07 5.13 5.89 
2.0 7.26 4.39 4.64 4.20 4.63 4.56 4.74 4.12 4.42 5.19 
2.2 5.36 3.63 3.81 3.52 3.82 4.02 4.15 3.49 3.95 4.75 
2.4 4.08 3.12 3.25 3.06 3.28 3.67 3.76 3.05 3.64 4.47 
2.6 3.21 2.77 2.86 2.74 2.90 3.44 3.50 2.74 3.43 4.29 
2.8 2.59 2.53 2.59 2.52 2.63 3.28 3.33 2.52 3.29 4.18 
3.0 2.15 2.36 2.40 2.36 2.44 3.18 3.21 2.36 3.19 4.11 
Από τους παραπάνω πίνακες συμπεραίνουμε ότι (α) για την ανίχνευση 

μετατόπισεων μέχρι 0.5σ το πλέον ευαίσθητο διάγραμμα είναι το 5/4−M , (β) για 
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την ανίχνευση μετατοπίσεων 0.5σ – 1.5σ το καλύτερο είναι το 5/3−M  και (γ) το 
5/2−M  συστήνεται για μετατοπίσεις από 1.5σ – 2/5σ. Το τυπικό X  διάγραμμα 

Shewhart είναι το καλύτερο για μετατοπίσεις μεγαλύτερες του 2.5σ. Γενικά, θα 
λέγαμε ότι τα διαγράμματα τύπου 5/rM −  για 5,4,3,2=r  είναι τα πλέον 
ευαισθητα σε σχέση με τα υπόλοιπα διαγράμματα. 

Στη συνέχεια, δίνουμε μια γραφική σύγκριση διαφόρων διαγραμμάτων ελέγχου 
μεταξύ τους μέσω διαγραμμάτων απόδοσης. Τα διαγράμματα απόδοσης είναι η 
γραφική παράσταση της ποσότητας  
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όπου με )(δstARL  συμβολίζουμε την τιμή του ARL για δεδομένη μετατόπιση δ του 

τυπικού X  διαγράμματος ελέγχου ενώ με )(δmoARL  συμβολίζουμε την τιμή του 

ARL  του νέου τροποποιημένου διαγράμματος ελέγχου. 
Στη συνέχεια δίνουμε το διάγραμμα απόδοσης, για τη σύγκριση του τυπικού 

X διαγράμματος ελέγχου Shewhart με καθένα από τα διαγράμματα ελέγχου 
5/rM −  για 5,4,3,2=r . 
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Σχήμα 1: Καμπύλες ποσοστιαίας βελτίωσης Ι(δ) των M – r/5, r=2, 3, 4, 5 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό βελτίωσης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% για 
μετατοπίσεις κοντά στο 1σ ενώ για μετατοπίσεις μεγαλύτερες του 2.5σ το τυπικό X  
διάγραμμα τύπου Shewhart  είναι πιό ευαίσθητο. Επιπλέον, η απόδοση των 
διαγραμμάτων 5/rM −  για 5,4,3,2=r  δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά εξαρτάται 
από την τιμή του r  καθώς και από τη μετατόπιση δ .  

Θα συγκρίνουμε επίσης τα διαγράμματα 5/rM −  για 4,3,2=r  με το 
διάγραμμα 1234C , που είναι το διάγραμμα το οποίο συνδυάζει τους τέσσερις 
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δημοφιλείς Western Electric Rules. (Στον τύπο για το )(δI , τη θέση του )(δstARL  
παίρνει τώρα το )(1234 δCARL ). 
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Σχήμα 2: Καμπύλες ποσοστιαίας βελτίωσης Ι(δ) των M – r/5, r=2, 3, 4 ως προς το C1234 

Παρατηρούμε ότι τα διαγράμματα που αναπτύξαμε δεν είναι πολύ χειρότερα από 
το 1234C , και επιπλέον το 5/2−M  είναι καλύτερο σε ποσοστό 5% για μετατοπίσεις 
από 1σ – 2σ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού μπορούμε αντί να συνδυάσουμε 
τέσσερις κανόνες σε ένα διάγραμμα, να χρησιμοποιήσουμε μόλις 1, προκειμένου το 
διάγραμμα που θα προκύψει να είναι σχεδόν στον ίδιο βαθμό ευαίσθητο με το 1234C . 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παραπάνω μελέτη των κανόνων ευαισθητοποίησης που προτάθηκαν, 
συμπεραίνουμε ότι οι κανόνες mrM /−  είναι ομοιόμορφα καλύτεροι από τους 
αντίστοιχους κανόνες που μελετήθηκαν από τους Klein (2000) και Khoo (2004). Η 
απόδοση των κανόνων μας εξαρτάται και από την τιμή του inARL  αφού αυτή 
αυξάνει καθώς αυξάνει η τιμή του εντός ελέγχου μέσου μήκους ροής ενώ σε 
σύγκριση με το πλέον ευαίσθητο διάγραμμα 1234C  οι κανόνες μας παρέχουν 
συγκρίσιμη απόδοση διατηρώντας παράλληλα το βασικό χαρακτηριστικό των 
διαγραμμάτων Shewhart που είναι η ευκολία τους στο να ερμηνευτούν.  

 
ABSTRACT 

The Shewhart type control charts for monitoring the mean of a manufacturing process gives 
signal of an out-of-control process (shift of the mean) when a plotted point falls outside the 
area specified by the lower (LCL) and upper (UCL) control limit of chart. It is well known 
that Shewhart type control charts are not sensitive in detecting small shifts of the process 
mean. The sensitization of the chart to detect small shifts of the process mean is usually 
achieved by the use of warning limits (internal of LCL and UCL) and the adoption of stopping 
rules related with the appearance of special patterns of plotted points in the chart. The 
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appearance of a special pattern of points gives signal of an out-of-control process. Such rules 
were introduced and applied for the first time by the Western Electric Company (1956). In the 
present paper, we introduce and study  new sensitizing runs rules for the Shewhart X  control 
chart that are based on the theory of runs. Our results are compared with the ones that have 
been appeared in the papers of Klein (2000) and Khoo (2004). 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Κώστας Α. Ρήγας 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή περιγράφουμε τα αριθμητικά συστήματα στην κρητομυκηναϊκή  περίοδο 
(2600π.Χ -1200 π.Χ.) στην κλασική εποχή (480π.Χ. – 323 π.Χ.) και στην ελληνιστική εποχή 
(323 π.Χ. – 31 π.Χ.) 
Δίνονται επίσης ορισμένα παραδείγματα λογιστικής και στατστικής στην Αρχαία Ελλάδα. 

1. ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΟΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Οι πρώτες γραφές που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα είναι αυτές της 
κρητομυκηναϊκής εποχής.  Ειδικότερα οι γραφές αυτές είναι: 

α) Η ιερογλυφική ή εικονογραφική γραφή (2000 π.Χ. – 1750 π.Χ.) 

β) Η Γραμμική Α (1750 π.Χ. – 1450 π.Χ.) και  

γ) Η Γραμμική Β (1450 π.Χ. – 1200 π.Χ.)  

Έχουν βρεθεί πολλές πήλινες πινακίδες με τις πιο πάνω γραφές. Στην Κρήτη 
έχουν βρεθεί περίπου 4000, στην Πύλο πάνω από 1000 κ.ο.κ. 

Η διατήρηση των πινακίδων οφείλεται στο ψήσιμό τους από πυρκαγιά που 
αποτέφρωσε τα ανάκτορα.[«Ιστορία Ελ. Έθν.», τόμ. Α’, σελ. 284,  «Ελλάς», τόμ. Α, 
σελ. 58-64]  

2. ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ 
Στις τρεις γραφές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο αντιστοιχούν 

τρία αριθμητικά συστήματα: 

1. το αριθμητικό σύστημα στην ιερογλυφική ή εικονογραφική γραφή 

2. το αριθμητικό σύστημα της Γραμμικής Α και 

3. το αριθμητικό σύστημα της Γραμμικής Β. 
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4. ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 
Από τη μελέτη των πινακίδων που βρέθηκαν σε έπαυλη στην περιοχή Αγίας 

Τριάδας νότια της Φαιστού, οι ειδικοί ερευνητές έχουν καταλήξει στα ακόλουθα 
συμπεράσματα: (Ανδριόλας (1964), σ. 738) 

1. Σε κατάλληλα διαμερίσματα της έπαυλης και των γειτονικών οικιών 
είχαν εγκατασταθεί τα λογιστήρια. 

2. Οι λογαριασμοί χαράσσονταν στις πήλινες πινακίδες όταν ο πηλός 
ήταν μαλακός. Η αποξήρανση του πηλού γινόταν είτε με ψήσιμο είτε με έκθεση 
στο ύπαιθρο. 

3. Στη συνέχεια οι πινακίδες συνδέονταν κατά ομοιογενείς ομάδες και 
τοποθετούνταν στο αρχείο. 

4. Από τα κείμενα των πινακίδων συμπεραίνεται ότι αυτά ήταν 
λογαριασμοί εισαγωγής και εξαγωγής διαφόρων ποσοτήτων προϊόντων. 

5. Ένας π.χ. λογαριασμός φαίνεται ότι περιλαμβάνει ποσότητα 
εξαχθέντος οίνου τμηματικά. 

6. Άλλοι λογαριασμοί της έπαυλης περιλαμβάνουν ποσοτικές εγγραφές 
βιομηχανικών φυτών (μηκώνων, κισσού, ζαφοράς, καλάμου κ.α.). 

7. Μερικοί λογαριασμοί από αυτούς είναι σύνθεση ειδικών 
λογαριασμών δηλαδή είναι λογαριασμοί δευτέρου βαθμού επεξεργασίας. 

8. Επικεφαλής κάθε λογαριασμού υπάρχουν σημεία ενδεικτικά της 
ονομασίας του λογαριασμού. 

9. Τέλος σημειώνεται το άθροισμα των επιμέρους ποσών. 

 

5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Από τις προηγούμενες παραγράφους προκύπτει το συμπέρασμα ότι κατά την 

κρητομυκηναϊκή εποχή ορισμένες στοιχειώδεις έννοιες της στατιστικής ήταν 
γνωστές, π.χ.,  η έννοια των αθροιστικών ποσών, η έννοια της απογραφής κ.α. 

6. ΤΟ ΑΚΡΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
Στην αρχαία Ελλάδα, κυρίως στην Κλασική Εποχή, αναπτύχθηκε ένα σύστημα 

αρίθμησης το λεγόμενο «ακροφωνικό» σύστημα. (Tod (1940), σ. 236-258), (Κορρές 
– Ρήγας (2001), σ. 219). 

Με βάση αυτό χρησιμοποιούνται τα σύμβολα 
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ανατεθεί ένα από τα ανώτατα λειτουργήματα, τον έθεσε ο νόμος υπό τον έλεγχο 
της ψήφου σας…». 

9. Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Για τη διαχείριση και λογιστική των δημοσίων οικονομικών μονάδων (πόλεων, 

ναών κ.λ.π.) στην αρχαία Ελλάδα, οι πληροφορίες είναι άφθονες. 

Για τη διαχείριση όμως και τη λογιστική των ιδιωτικών επιχειρήσεων οι 
πληροφορίες είναι πολύ περιορισμένες. Από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σχετικά 
περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν για τη διαχείριση και λογιστική των τραπεζών.  

Στην ιστορία του Θουκιδίδη αναφέρονται στοιχεία για τον μισθό του αρχιλογιστή 
των επιχειρήσεων των μεταλλείων του Αλκιβιάδη που λειτουργούσαν στην περιοχή 
του Λαυρίου, κατά την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου. (Πάπ.- Λαρ. – 
Μπριτ., Εγκ. λ. «λογιστής», σελ. 75 β, γ) 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Από διάφορες πηγές είναι γνωστό ότι οι Τραπεζίτες τηρούσαν βιβλία που 

ονομάζονταν «υπομνήματα ή «γράμματα»  ή «γραμματεία» ή    «εφημερίδες» 
(Ανδριόλας (1964), σ. 774) 

Δεν έχει διευκρινισθεί αν πρόκειται για διάφορα βιβλία, με διαφορετικό 
περιεχόμενο το καθένα ή για διαφορετική ονομασία του ίδιου βιβλίου που τηρούσαν 
όλοι οι τραπεζίτες. 

Είναι όμως βέβαιο ότι στα βιβλία αυτά καταχωρούσαν το ποσό των χρημάτων που 
ελάμβαναν ή απέδιδαν, το όνομα αυτού που έδινε ή ελάμβανε τα χρήματα, τον χρόνο 
λήψης ή απόδοσης και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Εάν π.χ. επρόκειτο για 
κατάθεση με τον όρο της απόδοσης σε τρίτο πρόσωπο καταχωρούσαν και το όνομα 
του τρίτου αυτού προσώπου. 

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
Από τα αρχαία κείμενα προκύπτει ότι «λογιστές» του δημοσίου λογιστικού  και 

«λογιστές – γραφείς» του ιδιωτικού τομέα τηρούσαν λογαριασμούς απογραφής. 

Στο έργο του Λυσία «Κατά Εργοκλέους» αναφέρεται: (Χουμανίδης (1990), σ. 57, 
Λυσία, «Κατά Εργοκλέους», 5) 

«Αλλά κα όταν σεις εψηφίσατε να συνταχθή κατάλογος των χρημάτων τα οποία 
είχον εισπραχθή από τας συμμαχικάς πόλεις, και να επανέλθουν οι διαχειρισταί δια 
να αποδώσουν λογαριασμόν…». 
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Στον λόγο του Λυσία «Κατά Φιλοκράτους» τονίζεται ότι: (Χουμανίδης (1990), σ. 
57, Λυσία, «Κατά Φιλοκράτους», 1) 

«…τούτο και εις εμέ φαίνεται ότι περισσότερον από κάθε άλλο είναι σαφής 
απόδειξις της απογραφής…». 

10. ΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Στην Αρχαία Ελλάδα απογραφή του πληθυσμού έγινε επί Κέκροπος. Σύμφωνα με 

την παράδοση ο Κέκροψ ήταν αυτόχθων βασιλιάς της Αττικής. Στην απογραφή που 
έγινε επί Κέκροπος χρησιμοποιήθηκαν λίθοι. (Πάπ.-Λαρ– Μπριτ., λ. «Κέκροψ», σελ. 
82 α) 

Απογραφή έγινε και από τον Λυκούργο, τον 8ο π.Χ. αιώνα στη Σπάρτη, όταν έγινε 
διαίρεση της γης σε κλήρους .(«Δομή», Εγκ., λ. «απογραφή», σ. 193 β) 

Μια άλλη απογραφή έγινε στην Αθήνα από τον Σόλωνα (640 π.Χ.-560 π.Χ.), όταν 
οι πολίτες διαιρέθηκαν σε τάξεις ανάλογα με τα εισοδήματά τους . 

Απογραφή έγινε και κατά τη δημιουργία της Β’ Αθηναϊκής Συμμαχίας (377 π.Χ.). 
Στην Αθήνα έγινε απογραφή («τίμησις») του ιδιωτικού πλούτου. Οι πολίτες 
διαιρέθηκαν σε 20 «συμμορίες», κάθε μία από τις οποίες ήταν υπεύθυνη μέσω δικών 
της φοροεισπρακτόρων για την πληρωμή στο δημόσιο ταμείο του 1/20 του 
επιβαλλόμενου από το κράτος φόρου. Η κάθε «συμμορία» είχε 60 μέλη  («Ελλάς» 
τομ. Α’, σ. 225β,  Παπ. – Λαρ.-Μπριτ., λ. «τριηραρχία», σελ. 18 α). 

Ο Δημοσθένης το 354 π.Χ., στον λόγο του «Περί των συμμοριών», πρότεινε την 
αναδιοργάνωση του θεσμού των συμμοριών. (Δημοσθ., «περί συμμοριών» εισαγωγή, 
σ. 30-33). 

Το 309 π.Χ. ο Δημήτριος ο Φαληρέας (350-283 π.Χ.) έκανε απογραφή των 
κατοίκων της Αττικής. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και οικονομικές στατιστικές με 
μορφή καταλόγων για τις αγορές σιτηρών, πίνακες για υποκείμενα σε δασμό 
εμπορεύματα και άλλες αξίες. Αυτά χρησίμευαν για βάση για τη διανομή τροφίμων 
στον πληθυσμό (Πάπ.- Λαρ. – Μπριτ., Εγκ. λ. «Δημήτριος ο Φαληρεύς,», σελ. 186 β, 
Heichelheim (1995), σελ. 458-511.) 

11. ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
Σε άλλες εργασίες μας δίνονται παραδείγματα εννοιών στατιστικής από την 

Αρχαία Ελλάδα, όπως οι κληρώσεις (Κορρές – Ρήγας) (2001), σελ. 219-228), ο 
έλεγχος ποιότητας (Ρήγας (2000), σελ. 734) κ.α. 
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ABSTRACT 

In this paper we describe the arithmetic systems in the cretomycenaean (2600 
B.C.-1200B.C.), in the classic period (480 B.C. – 323 B.C) and in the Hellenistic 
period (323 B.C. – 31 B.C.). 

Also some examples of accounting and statistics in Ancient Greece are given. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η κατασκευή ενός αξιόπιστου μοντέλου με σκοπό την 

εκτίμηση των μέσων μέγιστων θερινών θερμοκρασιών στο Ανατολικό Αιγαίο και πιο 
συγκεκριμένα των σταθμών της Αλεξανδρούπολης, της Μυτιλήνης, της Σάμου και της Ρόδου. 
Η περίοδος μελέτης είναι από το1958 έως το 2000. 

Στην αρχή εφαρμόζεται η Ανάλυση Κανονικών Συσχετίσεων (CCA) μεταξύ των τιμών 
του πάχους στρώματος (1000hPa-500hPa) και των τιμών της θερμοκρασίας των τεσσάρων 
σταθμών. Η Κανονική Ανάλυση είναι μία πολυμεταβλητή μέθοδος ανάλυσης, που έχει στόχο 
τη  διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ δύο συνόλων τυχαίων μεταβλητών. Η πληροφορία που 
εξάγεται από την παραπάνω ανάλυση χρησιμοποιείται στα μοντέλα εκτίμησης των μέσων 
μέγιστων θερινών θερμοκρασιών των τεσσάρων σταθμών. Η περίοδος αξιολόγησης των 
μοντέλων που προέκυψαν είναι από το 1960 έως το 1990, συγκρίνοντας τις πραγματικές με 
τις εκτιμούμενες θερμοκρασίες, χρησιμοποιώντας παραμετρικούς ελέγχους υποθέσεων για τις 
διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών. 

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα, η CCA αποτελεί μία πολύ καλή μέθοδο πολυμεταβλητών 
τεχνικών για την κατασκευή αξιόπιστου μοντέλου στη διαδικασία υποβιβασμού κλίμακας. 
Στόχος η κατασκευή σεναρίου για τη μελλοντική εξέλιξη του κλίματος στη χώρα μας.  
                                          

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σε αυτή την έρευνα, σκοπός είναι η εύρεση ενός αξιόπιστου γραμμικού μοντέλου, 

ώστε να εκτιμηθούν οι μέσες μέγιστες θερινές (Ιουνίου – Ιουλίου - Αυγούστου) 
θερμοκρασίες τεσσάρων μετεωρολογικών σταθμών του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτοί 
είναι της Αλεξανδρούπολης, της Μυτιλήνης, της Σάμου και της Ρόδου. Το σύνολο 
των μεταβλητών πρόγνωσης (predictors) αποτελείται από δεδομένα γεωδυναμικών 
για το πάχος στρώματος (thickness) 1000hPa-500hPa από το 1958 έως το 2000. Τα 
δεδομένα αυτά προέρχονται από τη βάση δεδομένων NCEP-NCAR Re-analysis data 
(Kalnay et al.,1996), σε μορφή κομβικού πλέγματος με ανάλυση 2.5ο x 2.5ο σε 
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παράθυρο διαστάσεων 0ο-32.5ο Α και 30ο-55ο Β (154 κομβικά σημεία). Το σύνολο 
των εξαρτημένων μεταβλητών (predictants, criteria) αποτελείται από τις πραγματικές 
μέσες μέγιστες θερινές θερμοκρασίες των τεσσάρων σταθμών για την ίδια περίοδο. 
Επιπλέον, για την περίοδο αξιολόγησης 1960-1990 χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 
γεωδυναμικών για το πάχος στρώματος που κατασκευάστηκαν από το μοντέλο GCM 
HadAM3P, το οποίο είναι ίδιο με το HadAM3H (Hadley Centre), εκτός από μικρές 
αλλαγές σε φυσικές παραμετροποιήσεις (Jones et al, 2001). Η επιλογή των 
μεταβλητών πρόγνωσης έγινε βασιζόμενη στο γεγονός, ότι το πάχος στρώματος 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τη θερμοκρασία, από ότι άλλες 
μετεωρολογικές παράμετροι. 

 
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Αρχικά, εφαρμόζεται η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (PCA) σε καθένα από τα 
σύνολα μεταβλητών, ελαττώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διάσταση του αρχικού 
προβλήματος. Στο σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών (thickness) υπάρχουν 154 
μεταβλητές, για τις οποίες προκύπτουν 9 συνιστώσες που εξηγούν το 97.9% της 
συνολικής διακύμανσης των αρχικών μεταβλητών. Οι συνιστώσες επιλέχθηκαν με το 
κριτήριο του Kaiser, αντιστοιχούν στις ιδιοτιμές του πίνακα συσχετίσεων και είναι 
μεγαλύτερες ή ίσες της μονάδας. Για το σύνολο των θερμοκρασιών1 προέκυψαν 2 
συνιστώσες που εξηγούν το 92.7% της συνολικής διακύμανσης των αρχικών 
δεδομένων. Έτσι τα αρχικά σύνολα μεταβλητών τροποποιήθηκαν και προέκυψαν δύο 
σύνολα Ω1 και Ω2 με λιγότερες μεταβλητές ασυσχέτιστες μεταξύ τους, που εξηγούν 
επαρκώς μεγάλα ποσοστά διακύμανσης των αρχικών μεταβλητών. 

Το σύνολο Ω1 περιέχει τις μεταβλητές Χ1, Χ2 που εκφράζουν τα scores των 
πραγματικών θερμοκρασιών και το Ω2 περιέχει τις μεταβλητές Υ1, Υ2, …, Υ9 που 
εκφράζουν αντίστοιχα τα scores των τιμών του πάχους στρώματος 1000hPa-500hPa. 
Η ανάλυση κανονικών συσχετίσεων (CCA) στοχεύει στην εύρεση των βέλτιστων 
γραμμικών συνδυασμών (Ui,Vi) i=1,2,…,m με m=min(p,q), όπου p το πλήθος 
μεταβλητών του συνόλου Ω1 και q αντίστοιχα του Ω2 , που παρουσιάζουν τη μέγιστη 
δυνατή συσχέτιση:  

                                ( )
2

i ji j 1i 1 2i 2
j=1

U = a X = a X + a X                     i = 1, 2∑             (1)  

( )
9

i ki k 1i 1 2i 2 9i 9
k=1

V = b Y = b Y + b Y ... b Y    i=1,2+ +∑            (2)                     

Τα ( )1i 2i= a ,a ′
ia και ( )1i 2i 9i= b , b ,..., b ′

ib με i=1,2 ονομάζονται κανονικά φορτία 
(canonical weights) και δείχνουν τα ποσοστά συμμετοχής των επιμέρους μεταβλητών 
στην αντίστοιχη κανονική συνάρτηση. Ο συντελεστής συσχέτισης του ζεύγους 
(Ui,Vi), i=1,2 ονομάζεται συντελεστής της i-κανονικής συσχέτισης των δύο συνόλων 
                                                 
1 Με τον όρο θερμοκρασία, σε όλη την εργασία θα εννοούμε τη μέση μέγιστη θερινή 
θερμοκρασία για την αντίστοιχη περίοδο μελέτης για κάθε μετεωρολογικό σταθμό. 
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μεταβλητών, συμβολίζεται με 
icr και το τετράγωνό του ισούται με την i-ιδιοτιμή του 

πίνακα -1 -1
yy yx xx xyR R R R .Ο Rxx είναι ο πίνακας των δειγματικών συντελεστών 

συσχέτισης των μεταβλητών του συνόλου Ω1, Rxy ο πίνακας των δειγματικών 
συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών των συνόλων Ω1 και Ω2 και Ryy ο 
πίνακας των δειγματικών συντελεστών συσχέτισης των μεταβλητών του συνόλου Ω2. 
Ο προσδιορισμός των φορτίων γίνεται με βάση το κριτήριο της ελάχιστης 
δεσμευμένης διασποράς της τ.μ. U όταν δίνεται η τ.μ. Υ ή της τ.μ. V όταν δίνεται η 
τ.μ. Χ ( Johnson & Wincern). Έτσι, καταλήγουμε στην επόμενη σχέση: 

-ρ = 0-1 -1
yy yx xx xyR R R R I                                                                    

Ουσιαστικά η λύση της παραπάνω εξίσωσης ισοδυναμεί με την εύρεση ιδιοτιμών και 
ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα -1 -1

yy yx xx xyR R R R . Με αυτόν τρόπο διαπιστώνεται ότι η 
μέθοδος της κανονικής ανάλυσης βασίζεται στις ιδιοτιμές και στα ιδιοδιανύσματα 
ενός συγκεκριμένου πίνακα. Οι ιδιοτιμές που μπορούν να προκύψουν είναι στο 
πλήθος το πολύ m=min(p,q), όσες δηλαδή και οι κανονικές συσχετίσεις.  

   Από τις ιδιοτιμές προκύπτουν και οι συντελεστές της κανονικής συσχέτισης. Η 
μεγαλύτερη από τις ιδιοτιμές που προκύπτουν ισούται με το τετράγωνο του 
συντελεστή της πρώτης κανονικής συσχέτισης, η αμέσως επόμενη ισούται με το 
τετράγωνο του συντελεστή της δεύτερης κανονικής συσχέτισης κ.ο.κ. Δηλαδή, 
 

1 2

2 2
1 c 2 cλ = r , λ = r                                                                    

Οι ιδιοτιμές είναι πραγματικοί θετικοί αριθμοί, διότι ο πίνακας -1 -1
yy yx xx xyR R R R  

είναι συμμετρικός και θετικά ορισμένος. Από την ανάλυση προέκυψαν : 

11 cλ = 0.785 r = 0.886⇒     
22 cλ = 0.465 r = 0.682⇒                                                            

Το ποσοστό διακύμανσης που εξηγείται από το πρώτο ζεύγος των κανονικών 
παραγόντων (U1,V1) είναι 63%, ενώ από το ζεύγος (U2,V2) είναι 37%. Μία 
αξιολόγηση των ιδιοτιμών σημαίνει αξιολόγηση των κανονικών συσχετίσεων. 
Διάφορα test είναι διαθέσιμα για να ελέγξει ο ερευνητής την υπόθεση ότι δεν υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ των δύο συνόλων μεταβλητών. Η επιλογή του κριτηρίου εξαρτάται 
σε πρώτο βαθμό από τον ερευνητή και δεύτερον από το στατιστικό πακέτο που 
χρησιμοποιεί. Με το κριτήριο του Bartlett η μηδενική υπόθεση είναι 

icr = 0 και η 
ποσότητα που υπολογίζεται δίνεται από την επόμενη σχέση : 

2 p + q +1χ = - n -1- lnΛ
2

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

     όπου ( )i

m
2
c

i=1

Λ = 1- r ,  m=min(p,q)∏                                        

Η ποσότητα αυτή ακολουθεί τη Χ2-κατανομή με pq βαθμούς ελευθερίας. Η 
μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε στάθμη σημαντικότητας a αν : 
 2 2

pq;aχ > X                                                                         
Εάν κάποια από τις κανονικές συσχετίσεις είναι στατιστικά μη σημαντική, τότε 

δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η περαιτέρω διεξαγωγή της κανονικής ανάλυσης για 
αυτήν την περίπτωση. Επισημαίνεται, ότι ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών 
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ζευγών είναι το πολύ ίσος με m=min(p,q)=2. Στο σημείο αυτό, είναι καλό, να 
τονισθεί πως ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών ζευγών από ένα κριτήριο δεν 
είναι απαραίτητα ίσος με τον αριθμό των ζευγών που κρίνονται σημαντικά από 
άποψη φυσικής ερμηνείας. 
Η πρώτη κανονική συσχέτιση κρίθηκε στατιστικά σημαντική, ενώ η δεύτερη κρίθηκε 
στατιστικά όχι σημαντική. Εξαιτίας του γεγονότος, ότι το ποσοστό που ερμηνεύεται 
είναι μεγάλο (37%) χρησιμοποιείται και η δεύτερη κανονική συσχέτιση. Στα 
παρακάτω σχήματα (1) και (2) φαίνεται η έντονη συσχέτιση ανάμεσα στους 
κανονικούς παράγοντες U και V και για τα δύο ζεύγη κανονικών συσχετίσεων.   

 
Σχήμα 1:  Καμπύλες προσομοίωσης (α) για το πρώτο ζεύγος των κανονικών 

συσχετίσεων(U1,V1) και (β) για το δεύτερο ζεύγος των κανονικών 
συσχετίσεων(U2,V2) 

Για την εύρεση των μοντέλων εκτίμησης των θερμοκρασιών θεωρούμε αρχικά ως 
περίοδο ρύθμισης (στην κλιματολογία, calibration) την περίοδο από το 1958 έως το 
1978 και από το 1994 έως το 2000, ενώ ως περίοδο αξιολόγησης του μοντέλου (στην 
κλιματολογία, validation) την περίοδο από το 1979 έως το 1993.  

Οι μεταβλητές U1 και V1 παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση, ίση με 0.92 με 
αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα πολυσυγγραμμικότητας. Οι μεταβλητές  
U2 και V2 παρουσιάζουν συσχέτιση ίση με 0.72, που δε θεωρείται υψηλή για 
εμφάνιση πολυσυγγραμμικότητας (Field, 2000). Το καλύτερο μοντέλο μπορεί να 
επιλεγεί με μία πληθώρα κριτηρίων, ένα από τα οποία είναι το κριτήριο του R2. Τα 
μοντέλα που προέκυψαν και για τους τέσσερις σταθμούς είναι πολύ καλά και 
ερμηνεύουν μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης των αρχικών δεδομένων. Για τους 
σταθμούς της Αλεξανδρούπολης και της Σάμου παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση του 
τυπικού σφάλματος μεταξύ του πλήρους και του καταλληλότερου για εκτίμηση 
μοντέλου, ενώ μία μικρή μείωση παρατηρήθηκε για τους σταθμούς της Μυτιλήνης 
και της Ρόδου. Για το σταθμό της Αλεξανδρούπολης το τυπικό σφάλμα αυξήθηκε 
κατά 0.024, για το σταθμό της Σάμου κατά 0.0077, για το σταθμό της Μυτιλήνης 
ελαττώθηκε κατά 0.0015 και για το σταθμό της Ρόδου μειώθηκε κατά 0.00086. Οι 



 - 347 -

συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των πραγματικών και των εκτιμώμενων 
θερμοκρασιών για την περίοδο αξιολόγησης (1979-1993) είναι πολύ υψηλοί για 
όλους τους σταθμούς της έρευνας, όπως φαίνεται και από το επόμενο σχήμα  (2). 

 
(α)                                                                           (β) 

 
(γ)                                                                                  (δ) 

Σχήμα 2: Σύγκριση αρχικών και εκτιμώμενων θερμοκρασιών για τους σταθμούς (α) 
της     Αλεξανδρούπολης, (β) της Μυτιλήνης, (γ) της Σάμου και (δ) της Ρόδου 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι συντελεστές συσχέτισης είναι 0.96 για την 
Αλεξανδρούπολη, 0.95 για τη Μυτιλήνη, 0.99 για τη Σάμο και 0.999 για τη Ρόδο. Για 
το σταθμό της Ρόδου (Σχ.2(δ)) τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και η 
προσομοίωση πάρα πολύ καλή. Στον πίνακα (1) δίνονται τα κατάλληλα επιλεγμένα 
μοντέλα εκτίμησης των θερμοκρασιών για όλους τους σταθμούς, καθώς και το 
ποσοστό διακύμανσης που εξηγείται από κάθε μοντέλο. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκαν κατάλληλοι έλεγχοι υποθέσεων για τις τυπικές αποκλίσεις και 
για τις μέσες τιμές μεταξύ των πραγματικών και των προβλεπόμενων θερμοκρασιών. 
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Μεταξύ των μέσων τιμών των δύο χρονοσειρών δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά. 
 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ R2 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ alex = -0.0131-0.9047U1 0.8644 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ mitil = -0.115-1.0234U1+0.1187V2 0.9191 
ΣΑΜΟΣ sam = 0.0143-0.9184U1 0.8961 

ΡΟΔΟΣ rod = 0.0031-0.5637U1+0.8350U2-
0.0231V2 

0.9989 

Πίνακας 1: Πίνακας με τα μοντέλα πρόγνωσης και τα ποσοστά διακύμανσης για κάθε 
σταθμό του Ανατολικού Αιγαίου. 

Όσον αφορά τις τυπικές αποκλίσεις παρατηρήθηκε μία πτώση, εκτός από το 
σταθμό της Μυτιλήνης, όπου σημειώθηκε μία μικρή άνοδος. Βάσει των ελέγχων που 
έγιναν, τόσο η πτώση όσο και η άνοδος που σημειώθηκαν, δεν κρίθηκαν στατιστικά 
σημαντικές. Τα συμπεράσματα αυτά συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα (2). 
 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΕΣ2 ΝΕΕΣ3 ΑΡΧΙΚΕΣ ΝΕΕΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 29.1 29.1 0.84 0.71 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 29.6 29.6 0.64 0.79 

ΣΑΜΟΣ 31.4 31.4 0.72 0.62 

ΡΟΔΟΣ 28.8 28.8 0.43 0.42 
Πίνακας 2 : Πίνακας με τα μέτρα θέσης και διασποράς  για κάθε σταθμό του 

Ανατολικού Αιγαίου. 

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ο προσδιορισμός των  βέλτιστων μοντέλων 
εκτίμησης των μέσων μέγιστων θερινών θερμοκρασιών των τεσσάρων σταθμών του 
Ανατολικού Αιγαίου. 

Η αξιολόγηση των μοντέλων του πίνακα (1) γίνεται στην περίοδο 1960-1990, που 
θεωρείται από διεθνείς μετεωρολογικούς οργανισμούς ως η καταλληλότερη περίοδος 
για την εφαρμογή τους με σκοπό την εκτίμηση των θερμοκρασιών. Η περίοδος από 
το 1958 έως το 2000 θεωρείται περίοδος ρύθμισης του μοντέλου. 

                                                 
2 Με τον όρο αρχικές εννοούμε τις πραγματικές μέσες μέγιστες θερινές θερμοκρασίες του 
κάθε μετεωρολογικού σταθμού. 
3 Με τον όρο νέες εννοούμε τις εκτιμώμενες μέσες μέγιστες θερινές θερμοκρασίες του κάθε 
μετεωρολογικού σταθμού. 
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Ως ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρούνται τα στοιχεία γεωδυναμικών για το πάχος 
στρώματος (1000hPa-500hPa) που κατασκευάστηκαν από μοντέλο GCM 
(HadAM3P) για την περίοδο αυτή. Οι μεταβλητές είναι 154, οπότε με την ανάλυση 
σε κύριες συνιστώσες προκύπτουν 9 παράγοντες που ερμηνεύουν το 98.87% των 
νέων αρχικών μεταβλητών. Χρησιμοποιώντας τη CCA που έγινε στα πραγματικά 
δεδομένα για την ίδια χρονική περίοδο και τις σχέσεις (1) και (2), υπολογίζονται τα 
νέα ζεύγη των κανονικών παραγόντων. Με τη βοήθεια των μοντέλων του πίνακα (1) 
εκτιμώνται οι νέες θερμοκρασίες και για τους τέσσερις σταθμούς. Στον πίνακα (3) 
δίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των αρχικών και των νέων 
θερμοκρασιών για κάθε σταθμό. Με τους ελέγχους υποθέσεων που 
πραγματοποιούνται, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι τόσο οι μέσες τιμές όσο και οι 
τυπικές αποκλίσεις δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. Αυτό ενισχύει την 
πεποίθηση ότι τα μοντέλα είναι πολύ αξιόπιστα για  την εκτίμηση  των 
θερμοκρασιών  διαφόρων σταθμών και στο μέλλον. 
 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΝΕΕΣ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29.1 29.1 0.81 0.65 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 29.6 29.6 0.65 0.59 
ΣΑΜΟΣ 31.4 31.4 0.64 0.52 
ΡΟΔΟΣ 28.8 28.8 0.60 0.45 

Πίνακας 3: Σύγκριση μέτρων θέσεως και διασποράς για κάθε σταθμό του Αν. Αιγαίου. 

 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ανάλυση κανονικών συσχετίσεων (CCA) αποδείχθηκε από την παραπάνω 
έρευνα ως μία από τις καταλληλότερες  πολυμεταβλητές τεχνικές για την κατασκευή 
μοντέλων εκτίμησης θερμοκρασιών. Τα ζεύγη των κανονικών παραγόντων, που 
προκύπτουν από την ανάλυση, ερμηνεύουν μεγάλο ποσοστό μεταβλητότητας, οπότε 
μεταφέρεται σημαντική πληροφορία των αρχικών δεδομένων, γεγονός που συντελεί 
στην εκτίμηση. Για την περίοδο αξιολόγησης του μοντέλου 1960-1990 αποδείχθηκε, 
ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων τιμών και των τυπικών 
αποκλίσεων μεταξύ των δύο χρονοσειρών.  

Τέλος, η χρήση των μοντέλων εκτίμησης σε  δεδομένα GCM για μελλοντικές 
περιόδους μπορεί να κατασκευάσει αξιόπιστα σενάρια, σχετικά με τη μεταβολή των 
θερμοκρασιών και κατ΄ επέκταση των βροχοπτώσεων μιας περιοχής. Το μόνο 
μειονέκτημα της μεθόδου, που είναι εξάλλου και μειονέκτημα όλων των μεθόδων 
υποβιβασμού κλίμακας (Maheras et al, 2004) είναι, ότι δε μπορεί να αναπαραχθεί η 
φυσική μεταβλητότητα της χρονοσειράς. Οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμώμενων 
θερμοκρασιών είναι αρκετά μικρότερες από τις αντίστοιχες των πραγματικών, όπως 
διαπιστώθηκε και από τους πίνακες (2) και (3). 
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ABSTRACT 
In this paper, we’re trying to construct a reliable linear model in order to estimate the mean 

maximum summer temperatures of East Aegean (Alexandroupoli, Mitilini, Samos , Rhodes). 
The calibration period is from 1958 to 2000. 

Initially, we use the Canonical Correlation Analysis (CCA), which is one of the most 
important and simultaneously most complicated methods of multivariate analysis. CCA is 
employed to study relationships between two variable sets, when each variable set consists of 
at least two variables. The first set consists of the variables which express thickness (1000hPa-
500hPa) and the second one consists of the temperatures. 

Following, information which is extracted from the above analysis is used to estimate the 
mean maximum summer temperatures of the four weather stations. The validation period is 
from 1960 to 1990. We also do several test-hypotheses for the variance and the mean value 
between the real and the estimated temperatures. 

Considering these facts, CCA is turned out to be a very useful multivariate technique for 
the construction of reliable linear models in downscaling methods. Our aim is to construct a 
scenario for the future progress of the climate in Greece.      
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το επίπεδο εκπαίδευσης του ελληνικού πληθυσμού δεν  κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλους 
τους νομούς ως προς τις 14 κατηγορίες που υιοθετεί η  απογραφή του 2001. Η εξέταση της 
συσχέτισης του επιπέδου εκπαίδευσης με τους νομούς, όπου απογράφηκε ο πληθυσμός, με 
μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δημιουργούνται τέσσερις 
ομάδες νομών όπου το μορφωτικό επίπεδο κυμαίνεται από το χαμηλότερο στο υψηλότερο. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 το επίπεδο εκπαίδευσης του ελληνικού 
πληθυσμού υποδιαιρείται στις εξής κατηγορίες: 1) Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου, 2) 
Κάτοχοι Μάστερ, 3) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, 4) Πτυχιούχοι ΤΕΙ, 5) 
Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών, 6) Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 7) 
Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης, 8) Πτυχιούχοι ΤΕΛ, 9) Πτυχιούχοι ΤΕΣ,  10) 
Απόφοιτοι 3ταξίου Γυμνασίου, 11) Απόφοιτοι Δημοτικού,  12) Μαθητές Δημοτικού, 
13) Εγκαταλείψαντες το Δημοτικό που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και  14) Μη 
γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση.  Οι κατηγορίες αυτές ανταποκρίνονται στη 
σημερινή πραγματικότητα όπου σημαντικό μέρος του πληθυσμού έχει αποφοιτήσει 
από διάφορες βαθμίδες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ πολλοί είναι και οι 
απόφοιτοι της Τεχνικής Εκπαίδευσης ή άλλων σχολών. Η απογραφή του 2001 
παρέχει την κατανομή του επιπέδου εκπαίδευσης σε όλους τους νομούς της χώρας. 
Στην εργασία μας δεν περιλαμβάνουμε τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο Άγιο Όρος 
επειδή ο πληθυσμός είναι μόνο άρρην, και από το συνολικό πληθυσμό κάθε νομού 
δεν λαμβάνουμε υπόψη όσους κατά την απογραφή δεν έχουν δηλώσει το επίπεδο 
εκπαίδευσής τους. Σκοπός της εργασίας μας είναι να εντοπίσουμε ποιες κατηγορίες 
του επιπέδου εκπαίδευσης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα τους νομούς και πώς αυτοί 
μπορούν κατ’ αυτό τον τρόπο να ταξινομηθούν. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η εξακρίβωση της συσχέτισης μεταξύ νομού απογραφής και μορφωτικού 
επιπέδου οδηγεί στη δημιουργία ενός πίνακα διπλής εισόδου με 54 γραμμές για τους 
νομούς και 14 στήλες για τις κατηγορίες του επιπέδου εκπαίδευσης. Τον πίνακα αυτό 
αναλύουμε με δύο μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων: την Ανάλυση Αντιστοιχιών, 
προκειμένου να εντοπίσουμε τα κριτήρια διαφοροποίησης των νομών, με βάση το 
επίπεδο εκπαίδευσης, και την Ιεραρχική Ταξινόμηση, για τη συναγωγή μιας 
πρότασης ταξινόμησης των νομών σε ομάδες οι οποίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά. 
Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό SPAD 4.5. Το πρώτο σε 
σημαντικότητα κριτήριο ταξινόμησης, που αντιστοιχεί στον πρώτο παραγοντικό 
άξονα, με ποσοστό αδράνειας 80,96%, εκφράζει τη διαφοροποίηση των νομών 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Αττικής και Πειραιώς από τους νομούς 
Ροδόπης, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Γρεβενών, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ξάνθης, Σερρών, 
Αιτωλοακαρνανίας, Τρικάλων, Πέλλας, Ηλείας και Πρεβέζης.  

Στους τέσσερις πρώτους νομούς υπάρχουν συγκριτικά περισσότεροι, σε σχέση με 
άλλους νομούς, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού καθώς και 
πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Οι άλλοι νομοί, αντίθετα, χαρακτηρίζονται από τη 
σημαντική, αναλογικά, παρουσία ατόμων που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ή 
εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ή αποφοίτησαν από 
το Δημοτικό. Το δεύτερο κριτήριο διαφοροποίησης των νομών (ο δεύτερος 
παραγοντικός άξονας),  με ποσοστό αδράνειας 8,37%, αποτυπώνει την 
αντιπαραβολή, από τη μια μεριά, διαμετρικά αντιθέτων διαφορών επιπέδου 
εκπαίδευσης όπως αφενός η μη γνώση γραφής και ανάγνωσης  και αφετέρου η κτήση 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού και από την άλλη μεριά ενός ενδιαμέσου επιπέδου 
εκπαίδευσης επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως η αποφοίτηση από ΤΕΣ,  ΤΕΛ 
ή Ανώτερες σχολές.  

Οι νομοί που χαρακτηρίζονται από τη συνύπαρξη των διαμετρικά αντιθέτων 
μορφωτικών καταστάσεων που αναφέραμε είναι κυρίως οι νομοί Ροδόπης, 
Καρδίτσας, Άρτας, Τρικάλων, Ευρυτανίας, Ξάνθης, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Φθιώτιδας και Μεσσηνίας. Αντίθετα η 
αποφοίτηση από ΤΕΣ,  ΤΕΛ ή Ανώτερες σχολές χαρακτηρίζει κυρίως τους νομούς 
Κοζάνης, Χίου, Χαλκιδικής, Σάμου, Φλώρινας, Κυκλάδων, Καβάλας, Κιλκίς, 
Πειραιώς, Χανίων, Πέλλας, Κορινθίας και Καστοριάς. Δημιουργείται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, ένας συνδυασμός δύο κριτηρίων διαφοροποίησης των 54 ελληνικών νομών οι 
οποίοι συνεισφέρουν κατά μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό  στη διαμόρφωση είτε 
ενός από τα δύο είτε και των δύο. Η σχετική θέση (εγγύτητα ή απόσταση) των νομών 
και των κατηγοριών του επιπέδου εκπαίδευσης και επομένως ο βαθμός συσχέτισής 
τους υπό το πρίσμα του συνδυασμού των δύο κριτηρίων διαφοροποίησης 
αποτυπώνεται στο προβολικό επίπεδο των δύο παραγοντικών αξόνων, του πρώτου-
οριζόντιου και του δεύτερου-κατακόρυφου (Διάγραμμα 1). 
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Διάγραμμα 1. Προβολικό επίπεδο 1×2  

 

 
Παρατηρούμε ότι οι προβολές των κατηγοριών των επιπέδων εκπαίδευσης    και 

των νομών ακολουθεί παραβολοειδή διάταξη (εκδήλωση του φαινομένου Guttman). 
Στο δεξιό κάτω άκρο της παραβολής προβάλλονται οι κατηγορίες «Διδακτορικό» και 
«Μάστερ» ενώ στο αριστερό κάτω άκρο η κατηγορία «Δεν γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση». Τέλος στην κορυφή της παραβολής προβάλλονται οι κατηγορίες «ΤΕΣ» 
και «ΤΕΛ». Η προβολή του νομού Αθηνών περιβάλλεται από τις προβολές των 
κατηγοριών «Μάστερ», «Διδακτορικό», «Ανώτατες σχολές», «Μέση εκπαίδευση» 
(δηλαδή αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο», «ΤΕΙ», «Μεταδευτεροβάθμια 
εκπαίδευση» και «Ανώτερες σχολές». Oι προβολές των νομών Ανατολικής Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Χανίων, Χίου βρίσκονται μεταξύ των προβολών των 
προηγουμένων κατηγοριών καθώς και εκείνων των «ΤΕΣ», «ΤΕΛ» και «Τριτάξιο 
Γυμνάσιο».  

Στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο του προβολικού επιπέδου 1×2 μεταξύ των 
προβολών των κατηγοριών «Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση» και 
«Εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση» προβάλλονται οι 
νομοί Ροδόπης, Καρδίτσας, Άρτας, Τρικάλων, Ξάνθης, Ευρυτανίας, Λευκάδας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας κ.α.  Οι υπόλοιπες κατηγορίες του 
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επιπέδου εκπαίδευσης  προβάλλονται στο αριστερά άνω τεταρτημόριο σε μικρή 
απόσταση από τις προβολές των νομών, οι κάτοικοι των οποίων συσχετίζονται 
στενότερα με αυτό το είδος του μορφωτικού επιπέδου. Μια συμπληρωματική εικόνα 
της συσχέτισης των νομών με το επίπεδο εκπαίδευσης όσων απογράφηκαν σ’ αυτούς 
το 2001 δίνει η Ιεραρχική Ταξινόμηση, η οποία υποδεικνύει τη συγκρότηση 
τεσσάρων ομάδων (ή κλάσεων) νομών με βάση τις κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου 
που καταγράφονται συγκριτικά περισσότερο σ’ αυτούς. Το λογισμικό που 
χρησιμοποιήσαμε υπέδειξε τη δυνατότητα συγκρότησης, με βάση τη συγγένεια των 
χαρακτηριστικών, 4,5 ή 7 ομάδων. Η κύρια διαφορά στις ομαδοποιήσεις αυτές 
συνίστατο στον διαμερισμό της 1ης από τις 4 ομάδες στην 1η και 2η από τις 5 και στη 
1η, 2η και 3η από τις 7. Οι υπόλοιπες από τις 4 ομάδες δεν διαφοροποιούνται 
ουσιαστικά. Όμως, ο χαρακτηρισμός των ομάδων από το επίπεδο εκπαίδευσης ήταν 
πιο συνεκτικός για την 1η από τις 4 ομάδες. Γι΄ αυτό το λόγο κρίναμε προσφορότερο 
τον διαμερισμό του συνολικού πληθυσμού στις 4 αυτές ομάδες. Η διάταξη των 
ομάδων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2. 

Διάγραμμα 2.  Ιεραρχική Ταξινόμηση των νομών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Ομάδα 4 αποτελείται  από 2.654.322 άτομα τα οποία έχουν απογραφεί ως επί το 

πλείστον στο νομό Αθηνών με πιο χαρακτηριστικές κατηγορίες επιπέδου 
εκπαίδευσης, κατά σειρά σημαντικότητας, τις: «Μέση Εκπαίδευση», «Ανώτατες 
σχολές», «Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση», «Μάστερ», «ΤΕΙ», «Διδακτορικό» και 
«Ανώτερες σχολές».  

Η Ομάδα 3 αποτελείται από 2.392.269 άτομα τα οποία προέρχονται κυρίως από 
τους νομούς Ανατολικής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Πειραιώς, Αχαΐας και 
Χίου με σημαντικότερα χαρακτηριστικά: «Μέση Εκπαίδευση», «ΤΕΣ», «ΤΕΛ», 
«ΤΕΙ», «Τριτάξιο Γυμνάσιο», «Ανώτερες σχολές», «Διδακτορικό», 
«Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση», «Ανώτατες σχολές», «Φοίτηση στο Δημοτικό» 
και «Μάστερ». 

4.  26% των απογραφέντων 

3.  19% των απογραφέντων 

2.  8% των απογραφέντων 

1.  46% των απογραφέντων 
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Η Ομάδα 2, η μικρότερη από τις τέσσερις, αποτελείται από 880.171 άτομα τα 
οποία απογράφηκαν κυρίως στους νομούς Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Τρικάλων, 
Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Ξάνθης, Πρεβέζης, Λευκάδας και Ροδόπης με 
σημαντικότερα χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση», 
«Δημοτικό», «Εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση», 
«Φοίτηση στο Δημοτικό». Πρόκειται για την ομάδα με το χαμηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης. 

    Τέλος η Ομάδα 1, αποτελούμενη από 4.130.989 άτομα, τα οποία απογράφηκαν 
κυρίως στους υπόλοιπους νομούς, είναι η πολυπληθέστερη από όλες. Οι πιο 
χαρακτηριστικές κατηγορίες επιπέδου εκπαίδευσης είναι: «Δημοτικό», 
«Εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση», «Δεν γνωρίζουν 
γραφή και ανάγνωση», «Τριτάξιο Γυμνάσιο, «Φοίτηση στο Δημοτικό», «ΤΕΛ». 

Η τρίτη ομάδα διαφοροποιείται από την τέταρτη, όπου το επίπεδο εκπαίδευσης 
είναι υψηλότερο, ως προς το ότι σ΄ αυτήν εντοπίζονται ως επιπλέον κατηγορίες η 
αποφοίτηση από ΤΕΛ , ΤΕΣ, και το Γυμνάσιο. Η πρώτη ομάδα διαφοροποιείται από 
τη δεύτερη λόγω της αποφοίτησης από το Γυμνάσιο και από ΤΕΛ. Εμφανής είναι η 
διαφοροποίηση των δύο πρώτων ομάδων από τις τελευταίες. 

 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Στην Ελλάδα, το 2001, επιβιώνουν σημαντικές αντιθέσεις στο επίπεδο του 
επιπέδου εκπαίδευσης των κατοίκων. Παράλληλα με 26.989 διδάκτορες και 55.127 
κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καταγράφονται 360.166 άτομα που δεν 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, 618.978 που εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και 3.057.274 (το ένα τρίτο περίπου του πληθυσμού) 
που  έχουν περατώσει τις σπουδές τους στο Δημοτικό. Απ’ όσα προηγήθηκαν 
προκύπτει ότι  υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εντοπίζεται, πέρα από τους νομούς 
Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και στους νομούς Χανίων, 
Αχαΐας και Χίου. Σε μια δεκάδα νομών της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας είναι 
κυρίαρχη η εικόνα ενός χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης, ενώ, στο 41% του 
πληθυσμού το επικρατούν μορφωτικό επίπεδο κυμαίνεται από τη μη γνώση γραφής 
και ανάγνωσης έως την αποφοίτηση από το Γυμνάσιο και το Τεχνικό Επαγγελματικό 
Λύκειο.   

ABSTRACT 
The educational level of the Greek people is not distributed equally in all the prefectures of 
Greece as far as the 14 categories that it adopted in the inventory of 2001 are concerned. The 
study of the correlation of the educational level according to the prefectures where the people 
were drawn up in a census with the methods of the Data Analysis leads to the conclusion that 
there are four groups of prefectures where the educational level varies from the lowest to the 
highest.   
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Σωτηρόπουλος Ι.-Μυγδάκος Ε. 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται η περιγραφή της διατροφικής κατανάλωσης των 

διαφορετικών ηλικιακών στρωμάτων του πληθυσμού στην Ελλάδα, για τη χρονική 
περίοδο 1963-1999. Μελετάται, κατ’ αρχήν, η συμμετοχή της διατροφικής 
κατανάλωσης των διαφορετικών στρωμάτων του πληθυσμού με βάση την ηλικία του 
αρχηγού του νοικοκυριού («μέχρι 24 ετών», 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, «άνω 
των 75 ετών») στο σύνολο της κατανάλωσης και στη συνέχεια αναλύονται τα 
χαρακτηριστικά (αγροτικά-βιομηχανικά, ζωικά-φυτικά, εντός-εκτός οικίας) της 
διατροφικής κατανάλωσης γι’ αυτή τη χρονική περίοδο. Τα στοιχεία προέρχονται από 
τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε). 

Λέξεις κλειδιά: Διατροφική κατανάλωση, ηλικιακά στρώματα του πληθυσμού.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή των διατροφικών προτύπων των 
διαφορετικών στρωμάτων του πληθυσμού με βάση την ηλικία του αρχηγού της 
οικογένειας στην Ελλάδα, κατά τη χρονική περίοδο 1963-1999, όταν και συνέβησαν 
οι μεγάλες ανατροπές των διατροφικών προτύπων: Παρακμή των παραδοσιακών 
Μεσογειακών προτύπων και επικράτηση των «βιομηχανικών» με συνεχώς 
αυξανόμενη προστιθέμενη αξία υπηρεσιών (έξοδα εκτός οικίας, εμπόριο, μάρκετινγκ, 
χρηματοοικονομικά, κ.ά.). Πέραν, έτσι, της περιγραφής, επιχειρείται η εξήγηση των 
αλλαγών των χαρακτηριστικών των μεταπολεμικών διατροφικών προτύπων στην 
Ελλάδα όπως καταγράφονται στις ΕΟΠ (΄63-64, ΄74, ΄81-82, ΄87-88, ΄93-94, ΄98-99). 
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ΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 
Η οπτική γωνία αντιμετώπισης του αντικειμένου έρευνας είναι αυτή των α) 

K.Lankaster (1966, σελ. 133.) που θεωρεί το διατροφικό προϊόν ως «πακέτο 
χαρακτηριστικών ιδιοτήτων» με πολλαπλές χρησιμότητες, και β) A.Deaton (1992, 
σελ. 104.) που υποστηρίζει ότι η διατροφική κατανάλωση κινείται σε ένα ρευστό και 
διαρκώς μεταβαλλόμενο διατροφικό περιβάλλον. 

Η ανάλυση με βάση τις ηλικίες αναδεικνύει εντονότερα τις διαφορές των 
διατροφικών προτύπων ανά χρονική περίοδο (ανά Ε.Ο.Π.) για διαφορετικές ηλικίες, 
αλλά και για την ίδια ομάδα ηλικιών διαχρονικά. Οι ηλικίες που υιοθετούν πρώτες τα 
νέα διεθνούς προέλευσης (Δ. Ευρώπης - Β. Αμερικής) βιομηχανοποιημένα πρότυπα 
(Ι.Σωτηρόπουλος-Μ.Ντεμούσης, 2002, σελ. 463.) είναι οι μικρότερες (όπως ορίζονται 
στις Ε.Ο.Π. της Ε.Σ.Υ.Ε.: «μέχρι 24 ετών») (πίν. 1). Αντίθετα οι μεγαλύτερες ηλικίες 
(«75 ετών & άνω») (πίν. 2) απομακρύνονται από τα «Μεσογειακά» παραδοσιακά 
διατροφικά πρότυπα με πολύ αργούς ρυθμούς και σε ορισμένα μόνο σημεία. Όταν, 
όμως, υιοθετήσουν τις νέες τάσεις τις εγκαταλείπουν με μεγάλη δυσκολία. 

Πίν. 1.: Διατροφική κατανάλωση των μικρότερων («μέχρι 24 ετών») ηλικιών, 
(1963 – 1999). (Σε ποσοστά %). 

 ΕΟΠ: 1963/64 1974 1981/82 1987/88 1993/94 1998/99 
 Διατροφή 100 100 100 100 100 100 
1 Ψωμί-

δημητριακά 15,3 7,1 7,2 6,9 6,8 6,7 
2 Κρέας 9,7 17,8 14,5 15,9 12,3 8,3 
3 Ψάρια 5,3 2,2 1,8 1,5 1,3 2,6 
4 Έλαια 22,0 3,9 1,9 1,7 2,1 1,5 
5 Γαλακτοκομικά 7,9 8,8 8,8 10,1 8,6 8,8 
6 Λαχανικά 8,4 6,9 6,2 4,8 3,7 4,5 
7 Φρούτα 4,6 6,8 5,8 6,0 3,7 3,4 
8 Ζάχαρη-

ζαχαροπλ. 9,9 7,9 5,2 4,5 3,8 3,7 
9 Έξοδα εκτός 

οικίας 14,6 34,1 45,0 43,1 52,3 55,0 
10 Μη οινοπνευμ. 

ποτά 1,0 2,1 1,4 2,5 3,4 3,2 
11 Άλλα τρόφιμα 1,4 2,3 2,3 2,9 2,1 2,4 
Σημ.: Η Ε.Ο.Π. 1963/64 διενεργήθηκε αποκλειστικά και μόνον στα αγροτικά 

νοικοκυριά, και όλες οι υπόλοιπες Ε.Ο.Π. στο σύνολο των νοικοκυριών της χώρας. 

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 
1998/99. 
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Από όλες τις διατροφικές κατηγορίες αυτές οι οποίες πρώτες και πιο έντονα 
γνώρισαν μεγάλες αλλαγές στις μικρότερες ηλικίες είναι αυτές που αφορούν στη 
διατροφή εκτός οικίας. Τα «έξοδα εκτός οικίας» απορροφούν ήδη από τη δεκαετία 
΄80 το 50% περίπου του συνόλου των διατροφικών εξόδων, ποσοστό που αυξάνεται 
έκτοτε, ενώ στη δεκαετία του ’60 ήταν 14,6%. Εάν ληφθεί υπ’ όψη ότι σε επίπεδο 
γενικού πληθυσμού τα αντίστοιχα έξοδα, μόλις το 1998-99 φτάνουν το 33,7% των 
διατροφικών εξόδων η κατηγορία ηλικιών «μέχρι 24 ετών» είναι αυτή που (όπως και 
οι ευπορότερες οικονομικά τάξεις) (Ι.Σωτηρόπουλος-Ε.Μυγδάκος, 2004, σελ. 312.) 
υιοθετεί πρώτη τις νέες «βιομηχανικές» και «διεθνοποιημένες» συμπεριφορές. Οι 
υπόλοιπες εντός οικίας δαπάνες διατροφής απορροφούν μικρότερα ποσά συγκριτικά 
με αυτές του συνόλου του πληθυσμού, ενώ παρατηρούνται διαφοροποιήσεις σε όλες 
σχεδόν τις διατροφικές κατηγορίες: 

Οι ζωικής προέλευσης καταναλώσεις στις μικρές ηλικίες παρουσιάζουν έντονα 
ανοδικές τάσεις μέχρι τη δεκαετία ΄70, καθοδικές όμως έκτοτε, και «προηγούνται» 
των γενικών διατροφικών τάσεων της Ελληνικής κοινωνίας οι οποίες παρουσιάζουν 
συνολικά αύξηση μετά τη δεκαετία ΄60, και μείωση κατά τη δεκαετία ΄90. Στα 
δημητριακά, επίσης, παρατηρείται σταθερά φθίνουσα πορεία, όπως και στα λαχανικά 
και στα φρούτα (με μικρής σημασίας κατά καιρούς διακυμάνσεις). Οι «μοντέρνες» 
αυτές συμπεριφορές ενισχύονται από τις έντονα καθοδικές τάσεις σε έλαια και 
ζάχαρη (διεθνές φαινόμενο η «ζαχαροφοβία» και η «λιποφοβία» μετά τη δεκαετία 
΄60 (LMalassis, 1986, σελ. 56-57, 72, 225, 294 και Cl. Fischler, 1990, σελ. 272 και 
297.)), και την ανοδική πορεία των νέο-βιομηχανικών «μη οινοπνευματωδών ποτών».   

Η διατροφική συμπεριφορά της τρίτης ηλικίας (πίν. 2), δεν ακολουθεί τη 
συμπεριφορά των νεαρότερων ηλικιών, ούτε τη συμπεριφορά του «μέσου Έλληνα» 
(όπως περιγράφεται στο: Ι.Σωτηρόπουλος-Μ.Ντεμούσης, 2002, σελ. 458.), αλλά ούτε 
και τη συμπεριφορά των ενδιάμεσων ηλικιών (35-64) η οποία έχει τα σημαντικότερά 
της χαρακτηριστικά κοντά σ’ αυτά του «μέσου Έλληνα». Τα δημητριακά 
απορροφούν σταθερά υψηλό μερίδιο των διατροφικών δαπανών, ενώ σε επίπεδο 
γενικού πληθυσμού οι τάσεις είναι αρχικά καθοδικές και σταθεροποιούνται με 
διακυμάνσεις μετά τη δεκαετία ΄80. Στα λαχανικά, όπου οι τάσεις (στις νεαρές 
ηλικίες και στο γενικό πληθυσμό) είναι γενικά καθοδικές, στις μεγάλες ηλικίες είναι 
ανοδικές, και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες σχετικά συμπεριφορές στα φρούτα οι 
μεγάλες ηλικίες αναδεικνύονται στους σημαντικότερους υπερασπιστές της 
παραδοσιακής διατροφικής συμπεριφοράς. 
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Πίν. 2.: Διατροφική κατανάλωση των μεγαλύτερων («75 ετών & άνω») ηλικιών, 
(1963 – 1999). (Σε ποσοστά %). 

 ΕΟΠ: 1963/64 1974 1981/82 1987/88 1993/94 1998/99 
 Διατροφή 100 100 100 100 100 100 
1 Ψωμί-

δημητριακά 15,7 11,4 9,5 10,5 12,2 10,7 
2 Κρέας 14,8 27,8 28,6 24,2 20,4 18,1 
3 Ψάρια 7,8 5,3 6,4 6,3 6,1 7,3 
4 Έλαια 6,8 5,8 9,2 6,3 6,6 5,9 
5 Γαλακτοκομικά 14,4 12,0 11,1 15,0 15,3 15,4 
6 Λαχανικά 8,9 10,5 8,6 10,0 10,2 10,3 
7 Φρούτα 5,3 8,5 8,2 9,0 8,0 7,1 
8 Ζάχαρη-

ζαχαροπλ. 8,1 7,2 3,8 4,4 4,0 4,2 
9 Έξοδα εκτός 

οικίας 14,3 8,0 11,6 11,1 14,0 17,1 
10 Μη οινοπνευμ. 

ποτά 2,4 1,4 0,7 1,2 1,4 1,8 
11 Άλλα τρόφιμα 1,3 2,3 2,1 1,9 1,7 2,1 

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 
1998/99. 

Αυτή την άποψη ενισχύει και η συμπεριφορά τους σε έλαια και ζαχαρώδη 
(καθοδικές τάσεις αρχικά και σταθεροποίηση μετά τη δεκαετία ΄80), αλλά και οι 
διακυμάνσεις στα μη οινοπνευματώδη ποτά. Τα έξοδα εκτός οικίας απορροφούν 
(αντίθετα απ΄ ότι στο σύνολο του γενικού πληθυσμού και πολύ περισσότερο απ’ ότι 
στις μικρές ηλικίες) μικρό, αλλά αυξανόμενο, ποσοστό διατροφικών δαπανών κατά 
τη δεκαετία ΄90. 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ 

Η μεγαλύτερη, όμως, διατροφική αλλαγή στη συμπεριφορά των μεγάλων ηλικιών 
συνίσταται στην εγκατάλειψη των «ανά την επικράτειαν καφενέδων» υπέρ των 
εστιατορίων (πίν. 3). Είναι η μοναδική ηλικιακή ομάδα όπου κατά τη δεκαετία ΄60 οι 
δαπάνες κατανάλωσης σε καφενεία υπερείχαν αυτών σε εστιατόρια. Αλλά και όταν 
κατά τη δεκαετία ΄80 οι τάσεις αντεστράφησαν, οι δαπάνες κατανάλωσης σε 
εστιατόρια παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτές των μικρών ηλικιών. 
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Πιν. 3.: Έξοδα εκτός οικίας α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και β) στις μικρές 
ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963 – 1999). (Σε ποσοστά %). 

Αρχηγός νοικοκυριού: «75 ετών & άνω» «μέχρι 24 ετών» 
ΕΟΠ: ΄63/64 ΄81/82 ΄98/99 ΄63/64 ΄81/82 ΄98/99 
Έξοδα εκτός οικίας 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Εστιατόρια 33,0 56,0 57,8 65,4 68,0 62,0 
Καφενεία 67,0 44,0 42,2 34,6 32,0 38,0 
Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1981/82, 1998/99. 

Στην εξέλιξη βιομηχανοποίησης της διατροφής στη σύγχρονη Ελλάδα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του κρέατος (πίν. 4). Τα ποσοστά 
κατανάλωσης παρασκευασμάτων (της βιομηχανίας κρέατος) είναι υπερ-πενταπλάσια 
στις μικρές ηλικίες σε σύγκριση με τις μεγάλες, στις δεκαετίες ΄60 και ΄90, ενώ  είναι 
περίπου τετραπλάσια κατά τη δεκαετία ΄80. Τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά 
παραμένουν σημαντικά στις μεγάλες ηλικίες σε σχέση με τις μικρές (πίν. 4: «αρνί και 
κατσίκι»), παρ’ ότι και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες τα ποσοστά των αντίστοιχων 
παραδοσιακών ειδών μειώνονται, με τάσεις σχεδόν μηδενισμού στις μικρές ηλικίες. 
Αντίθετα τα ποσοστά μοσχαρίσιου κρέατος αυξάνονται ταχύτατα. Στις μικρές πάντως 
ηλικίες παρατηρείται μείωση κατά τη δεκαετία ΄90, πράγμα που δεν συμβαίνει στις 
μεγάλες ηλικίες παρά ελάχιστα. 

Πίν. 4.: Η κατανάλωση κρέατος α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και β) στις 
μικρές ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963 – 1999). (σε ποσοστά %). 

Αρχηγός νοικοκυριού: «75 ετών & άνω» «μέχρι 24 ετών» 
ΕΟΠ: ΄63/64 ΄81/82 ΄98/99 ΄63/64 ΄81/82 ΄98/99 
Μοσχάρι 9,6 49,6 48,9 21,4 47,1 33,2 
Αρνί και κατσίκι 36,8 23,3 17,7 26,7 2,1 5,3 
Παρασκευάσματα  1,4 2,9 3,2 7,5 11,1 18,1 
Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1981/82, 1998/99. 
Πίν. 5.: Η κατανάλωση λαχανικών α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και β) στις 

μικρές ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963 – 1999). (σε ποσοστά %). 

Αρχηγός 
νοικοκυριού: 

«75 ετών & άνω» «μέχρι 24 ετών» 

ΕΟΠ: ΄63/64 ΄81/82 ΄98/99 ΄63/64 ΄81/82 ΄98/99 
Όσπρια 20,0 11,1 8,4 35,0 6,0 3,0 

Λαχανικά νωπά* 63,9 65,8 68,3 48,3 54,7 52,8 
Βιομηχανικά λαχανικά 3,4 5,9 4,9 20,1 

* (και τοματοπελτές) στην ΕΟΠ 1963/64. 

Αυτό ισχύει και στην κατανάλωση οσπρίων, φρούτων, λαχανικών και ιδιαίτερα 
βιομηχανικών λαχανικών και οσπρίων. Τα βιομηχανικά λαχανικά απορροφούν το 1/5 
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των διατροφικών δαπανών των μικρών ηλικιών κατά τη δεκαετία ΄90, ενώ το 1/17 
περίπου των μεγάλων ηλικιών. Στα (παραδοσιακά) όσπρια αντίθετα η παρακμή είναι 
από τις εντυπωσιακότερες μεταξύ όλων των κατηγοριών, με τάσεις εκμηδενισμού 
των ποσοστών στις μικρές ηλικίες. Στα νωπά λαχανικά παρατηρείται μικρή αύξηση 
και στις δύο ομάδες ηλικιών (σταθερή στις μεγάλες, όπου και τα ποσοστά είναι 
εξαιρετικά υψηλά, με μικρή μείωση κατά τη δεκαετία ΄90 στις μικρές ηλικίες). 

Βιομηχανοποίηση, διεθνοποίηση και απώλεια των παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών παρατηρείται και στην κατηγορία των δημητριακών που είναι 
βασική για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των διατροφικών προτύπων. Τα βιομηχανικά 
δημητριακά προσεγγίζουν ποσοστά που καταλαμβάνουν το ½ των δαπανών της 
κατηγορίας (44,5%) στις μικρές ηλικίες κατά τη δεκαετία ΄90, τριπλασιάζοντας 
περίπου τα μικρά (16,5 %) ποσοστά της δεκαετίας ΄60. Υψηλά είναι τα ποσοστά και 
των μεγάλων ηλικιών, αν και μικρότερα από αυτά των μικρών. Το ψωμί, (των 
«αρτοφάγων», κατά τον Όμηρο, Ελλήνων: M.Montanari 1997, σελ. 30.) κατέχει 
υψηλά ποσοστά στις διατροφικές δαπάνες, σταθερά αυξανόμενα στις μεγάλες 
ηλικίες, ενώ στις μικρές αυξάνεται αρχικά και στη συνέχεια μειώνεται. Ενδεικτικές 
σχετικά είναι και οι υποκαταστάσεις: Κατά τη δεκαετία ΄60 το ψωμί υποκαθιστά το 
αλεύρι βιομηχανοποιώντας σε έναν πρώτο βαθμό τα πρότυπα κατανάλωσης 
δημητριακών. Κατά τη δεκαετία ΄90 υποκαθίσταται και το ψωμί από τα βιομηχανικά 
δημητριακά, βιομηχανοποιώντας ακόμα περισσότερο τα διατροφικά πρότυπα 
δημητριακών. Όπως στο αλεύρι, έτσι και στο ρύζι (το άλλο παραδοσιακό αγροτικό 
προϊόν της κατηγορίας) παρατηρείται μείωση επίσης ποσοστών συμμετοχής στο 
σύνολο των δαπανών της κατηγορίας των δημητριακών (πίν. 6.). 

Πίν. 6. Κατανάλωση δημητριακών α) στις μεγάλες («75 ετών & άνω») και β) στις 
μικρές ηλικίες («μέχρι 24 ετών»), (1963 – 1999). (σε ποσοστά %).  

Αρχηγός νοικοκυριού: «75 ετών & άνω» «μέχρι 24 ετών» 
ΕΟΠ: ΄63/64 ΄81/82 ΄98/99 ΄63/64 ΄81/82 ΄98/99 

Ψωμί  41,4 55,9  51,7 24,8 54,1 48,2 
Αλεύρι  25,4 7,5 5,3 27,0 1,5  2,0 
Βιομηχαν. δημητριακά 20,1 24,7 35,0 16,5 39,6 44,5 
Ρύζι 12,6 11,8 7,9 8,4 4,9 5,3 
Λοιπά  δημητριακά 0,5  23,4   

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1981/82, 1998/99. 

ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 
ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Η μελέτη, περαιτέρω, των αναλογιών δαπανών κατανάλωσης ως προς τις δαπάνες 
διατροφής (πίν. 7.) αναδεικνύει, κατ΄ αρχάς, ότι με την πάροδο των ετών όλο και 
μικρότερο ποσοστό εισοδήματος δαπανάται για διατροφή (ο σχετικός δείκτης 
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λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες τιμές παρά τις πρόσκαιρες διακυμάνσεις) σε όλες τις 
ομάδες ηλικιών.  

Πίν. 7.: Ο λόγος της Κατανάλωσης ως προς τον Μ.Ο. Διατροφής (1963-1999), σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Ετών: μέχρι 
24 25-34 35-44  45-54 55-64 65-74  

75 & 
άνω 

όλα τα 
νοικ. 

ΕΟΠ ΄63/64 2,32 3,02 2,69 2,83 2,76 2,82 2,75 2,79 
ΕΟΠ  1974 3,36 3,09 2,85 2,80 2,67 2,55 2,48 2,80 
ΕΟΠ ΄81/82 3,80 3,31 3,03 2,93 2,89 2,54 2,34 2,95 
ΕΟΠ ΄88/89 4,45 3,80 3,55 3,30 3,17 2,97 2,69 3,34 
ΕΟΠ ΄93/94 4,08 3,97 3,75 3,71 3,44 3,19 3,03 3,59 
ΕΟΠ ΄98/99 3,98 3,99 3,90 4,00 3,80 3,37 3,44 3,81 

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 
1998/99. 

Μεγαλύτερα ποσά πάντως για διατροφή δαπανούν οι «μεσαίες» ηλικίες (45-54 
ετών) και οι αμέσως μικρότερες (35-44), πράγμα που μπορεί να εξηγηθεί από τη 
μορφή και το μέγεθος της οικογένειας (παιδιά κτλ). Στα επίπεδα του μέσου όρου του 
συνόλου της χώρας κινούνται οι ηλικίες στα όρια των προηγουμένων (25-34 και 55-
64 ετών), ενώ σε μικρότερα επίπεδα οι 65-74 ετών, ακολούθως οι «μέχρι 24 ετών», 
και τελευταίες οι ηλικίες «75 ετών και άνω» (πίν. 8). 

Πίν.8.: Ο λόγος της Διατροφής των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων ως προς τον 
Μ.Ο. διατροφής στο σύνολο του πληθυσμού, (1963-1999).  

Ετών: μέχρι 24 25-34  35-44  45-54  55-64  65-74  
75 & 
άνω 

ΕΟΠ ΄63/64 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 0,9 0,7 
ΕΟΠ  1974 0,7 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 0,6 
ΕΟΠ ΄81/82 0,6 1,0 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 
ΕΟΠ ΄88/89 0,7 1,0 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 
ΕΟΠ ΄93/94 0,7 1,0 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 
ΕΟΠ ΄98/99 0,7 1,0 1,2 1,3 1,1 0,8 0,5 

Πηγή στοιχείων: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ο.Π. 1963/64, 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 
1998/99. 

Με τη μελέτη των στοιχείων για όλες τις ομάδες ηλικιών, επί πλέον, 
σχηματοποιούνται τρεις (γενικών χαρακτηριστικών) ομάδες συμπεριφορών. α) Αυτή 
των μεγάλων ηλικιών («75 ετών και άνω», γενικά χαρακτηριστικά της οποίας με 
μικρότερη όμως ένταση συναντώνται και στην ηλικιακή ομάδα των 65-74 ετών). β) 
Αυτή των μικρών ηλικιών («μέχρι 24 ετών», γενικά χαρακτηριστικά της οποίας 
επίσης, αλλά με μικρότερη ένταση, συναντώνται και στην ηλικιακή ομάδα των 25-34 
ετών). γ) Αυτή των ενδιάμεσων ηλικιών από 35 έως 64 ετών, των οποίων η 
συμπεριφορά προσιδιάζει προς αυτή του γενικού πληθυσμού (Ι.Σωτηρόπουλος-
Μ.Ντεμούσης, 2002, σελ. 458-463.). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνονται τα εξής γενικά συμπεράσματα. α) Οι 
δαπάνες για διατροφή μειώνονται με την πάροδο των ετών σε όλες τις ηλικίες στην 
Ελλάδα κατά την περίοδο 1963-1999. β) Το γεγονός αυτό είναι πιο έντονο (ταχύτερη 
μείωση) στις μικρότερες ηλικίες (μέχρι 24 ετών). γ) Στις μεγαλύτερες ηλικίες (75 
ετών και άνω) η μείωση είναι πιο μικρή και πιο αργή στη διάρκεια του χρόνου. δ) Οι 
μικρότερες ηλικίες είναι οι «leaders» της βιομηχανοποίησης– «τριτογενοποίησης» 
και «διεθνοποίησης» της διατροφής στη σύγχρονη Ελλάδα. ε) Αντίθετα οι 
μεγαλύτερες ηλικίες έχουν πιο παραδοσιακές συμπεριφορές, αλλά όσες από τις νέες 
διατροφικές συνήθειες υιοθετούν δύσκολα και με αργούς ρυθμούς τις εγκαταλείπουν.  

ABSTRACT 

The present article studies the evolution of the dietary models in Greece during the 
period 1963 -1999 per category of ages. The category of ages that leads to the 
adoption of «industrial» models are the younger, while bigger ages have more 
traditional "Mediterranean" behaviours. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Deaton A. (1992). «Understanding consumption». Oxford, Clarendon Press. 
Fischler Cl. (1990). «L’ Homnivore».  ed. Odile Jacob, Paris. 
Lancaster K. (1966). «A new approach to consumer theory», «Journal of political 
. economy», no 74 
Malassis  L. (1986). «Economie agroalimentaire», Tome III, ed. Cujas, Paris. 
Montanari M. (1997). «Πείνα και αφθονία στην Ευρώπη», εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 
        Αθήνα. 
Σωτηρόπουλος Ι.-Ντεμούσης Μ. (2002). «Η διατροφική κατανάλωση στην Ελλάδα    
     κατά τη μεταπολεμική πεντηκονταετία 1950-1999». 7ο Πανελ. Συνέδριο 

ΕΤΑΓΡΟ. 
Σωτηρόπουλος Ι.-Μυγδάκος Ε. (2004). «Οι οικονομικο-κοινωνικές διαστάσεις των   
      νέων διατροφικών προτύπων στην Ελλάδα». 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΑΓΡΟ. 
 



 - 365 -

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.365-372 

 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ 
ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
Χρήστος Τζήμος  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Τμήμα Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής 

Γιάννης Παπαδημητρίου  
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Τμήμα Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής 

Κωνσταντίνος Ρόντος  
Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το γεγονός ότι η οικονομία είναι ένα αλληλεξαρτώμενο σύστημα είναι παραδεκτό από όλους 
τους οικονομολόγους. Οι διακλαδικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των παραγωγικών 
κλάδων της οικονομίας απεικονίζονται στους πίνακες εισροών-εκροών.  Η χρήση των 
μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων, Ιεραρχικής Ταξινόμησης (CAH) και Παραγοντικής 
Ανάλυσης Αντιστοιχιών (AFC), μας βοηθάει να κατανοήσουμε με απλότητα και σαφήνεια, τη 
δομή των αλληλεξαρτήσεων στο παραγωγικό οικονομικό σύστημα. Διακρίνουμε επίσης τους 
ηγετικούς κλάδους της οικονομίας καθώς και τους κλάδους που συμβάλουν στην ανάπτυξη 
άλλων κλάδων. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία οικονομική εφαρμογή των μεθόδων Ανάλυσης 
Δεδομένων. Οι οικονομικές δραστηριότητες μιας χώρας απεικονίζονται στο σύστημα 
Εθνικών Λογαριασμών. Οι λογαριασμοί αυτοί περιγράφουν με λεπτομέρεια την 
παραγωγική διεργασία και τις ροές των αγαθών και υπηρεσιών. Οι λογαριασμοί 
αυτοί διέπονται από συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες είναι κοινές για όλες τις χώρες, 
έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή και η συγκριτική μελέτη των οικονομικών 
δραστηριοτήτων μεταξύ των. Οι πληροφορίες που μας παρέχουν οι Εθνικοί 
Λογαριασμοί είναι η περιγραφή των διαφόρων σταδίων της οικονομικής διεργασίας: 
παραγωγή, δημιουργία - αναδιανομή -  χρήση εισοδήματος κ.ά. Από τη συνεπή και 
συνεχή καταγραφή αυτών των μεγεθών απορρέουν διάφορα βασικά 
μακροοικονομικά μεγέθη όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (βασικότερος 
δείκτης ευημερίας ενός κράτους), Εθνικό Εισόδημα κ.λ.π. 

Ο σπουδαιότερος πίνακας των Εθνικών Λογαριασμών, με τη μεγαλύτερη 
αναλυτική σημασία που περιγράφει τις οικονομικές δραστηριότητες μιας χώρας είναι 
ο πίνακας εισροών-εκροών. Ο πίνακας αυτός (Σχήμα 1) διαιρείται σε τρία τμήματα 
(Μυλωνάς 1975). Το τμήμα ενδιάμεσης ανάλωσης, το τμήμα αρχικών εισροών και το 
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τμήμα τελικής ζήτησης. Το τμήμα ενδιάμεσης ανάλωσης περιγράφει σε χρηματικές 
μονάδες τις συναλλαγές μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας.  

     

Εκροές
Εισροές

Πρωτογενής Τομέας 500 700 100 3.000
Δευτερογενής Τομέας 300 3.000 2.600 12.000
Τριτογενής Τομέας 100 1.300 4.800 15.000

Σύνολο Παραγωγής 3.000 12.000 15.000

Συνολική 
ΖήτησηΤελική Ζήτηση

Αρχικές Εισροές

Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

2.100 7.000 7.500

1.700
6.100
8.800

 
 

Σχήμα 1: Συνοπτική παρουσίαση πίνακα εισροών-εκροών 

Τα στοιχεία του πίνακα δηλώνουν τις αγορές που κάνει ένας τομέας της 
οικονομίας από τους υπόλοιπους (στήλες) αλλά και συγχρόνως και τις πωλήσεις προς 
τους άλλους τομείς (γραμμές του πίνακα). Σαν αρχικές εισροές καταγράφονται οι 
μισθοί, οι φόροι ή επιδοτήσεις, οι εισαγωγές και άλλα μεγέθη που αποτελούν την 
προστιθέμενη αξία. Στο τμήμα της τελικής ζήτησης αναλύονται κατά τομέα η 
ιδιωτική ή δημόσια κατανάλωση, οι εξαγωγές, οι μεταβολές αποθεμάτων και η αξία 
που χρησιμοποιείται για το σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Το σύνολο παραγωγής 
κάθε κλάδου (στήλη) είναι ίσο με το σύνολο ζήτησης του ιδίου κλάδου (γραμμή). Στο 
παραπάνω παράδειγμα ο πρωτογενής τομέας αυτοκατανάλωσε 500 χρηματικές 
μονάδες ενώ αγόρασε 300 και 100 χρηματικές μονάδες από τον δευτερογενή και 
τριτογενή τομέα αντίστοιχα και χρειάστηκε 2.100 αρχικές εισροές για να παράγει 
3.000 χρηματικές μονάδες. Ταυτόχρονα ο ίδιος τομέας πούλησε στον εαυτό του 500 
χρηματικές μονάδες και 700 και 100 χρηματικές μονάδες στον δευτερογενή και 
τριτογενή τομέα αντίστοιχα. Η τελική του ζήτηση ήταν 1.700 χρηματικές μονάδες.  
Αν, σύμφωνα με τη σχέση 1, κάθε στοιχείο του τμήματος ενδιάμεσης ανάλωσης το 
διαιρέσουμε με το σύνολο της στήλης κάθε κλάδου τότε δημιουργείται ο πίνακας 
τεχνολογικών συντελεστών Α (Σχήμα2). Οι στήλες του πίνακα μας δείχνουν το 
μερίδιο του προϊόντος που χρειάζεται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος του 
κάθε κλάδου (στήλη).  
 

Πρωτογενής Τομέας 0,17 0,06 0,01
Δευτερογενής Τομέας 0,10 0,25 0,17
Τριτογενής Τομέας 0,03 0,11 0,32

Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

i j
ij

j

x
a

X
=  (1) 

   
Σχήμα 2: Πίνακας τεχνολογικών συντελεστών Α 

Έτσι στο παράδειγμα μας, για να ικανοποιηθεί η ζήτηση για μια μονάδα προϊόντος 
του δευτερογενή τομέα, απαιτούνται 0,06 χρηματικές μονάδες από τον πρωτογενή 
τομέα 0,25 ενδοκλαδικές εισροές και 0,11 μονάδες από τον τριτογενή τομέα. Ο 

Ενδιάμεση 
Ανάλωση 
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πίνακας τεχνολογικών συντελεστών μας δείχνει μόνο τις άμεσες απαιτήσεις. Δεν μας 
δείχνει ποιες αλλαγές θα επιφέρει η μεταβολή ζήτησης στις διακλαδικές σχέσεις, για 
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του δευτερογενή τομέα από τους υπόλοιπους τομείς. 

Για τον κλάδο i σε ένα σύστημα n παραγωγικών κλάδων η βασική λογιστική 
εξίσωση αναφορικά με τη συνολική παραγωγή είναι: 

YXaX ij
n

1j
iji +

=
= ∑  (2) 

Όπου: X = Συνολική παραγωγή κλάδου Y = Συνολική ζήτηση κλάδου aij = Στοιχεία 
πίνακα τεχνολογικών συντελεστών. 
Υπάρχουν n εξισώσεις σαν την εξίσωση (2) και κάθε μία αντιστοιχεί σε έναν από 
τους n παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας (Σκούντζος & Στρόμπλος 2004). Το 
σύστημα των εξισώσεων αυτών μπορεί να γραφεί υπό μορφή πινάκων, ως εξής:  

Χ= ΑΧ+Υ   ή   (Ι-Α)Χ = Υ    ή     Χ= (Ι-Α)-1 Υ  

Όπου Ι = μοναδιαίος πίνακας και Α  =  πίνακας τεχνολογικών συντελεστών 
Η λύση αυτή οφείλεται στον καθηγητή Leontief που για τη συμβολή του αυτή του 
απονεμήθηκε και το βραβείο Nobel Οικονομικών επιστημών το 1973. Ο αντίστροφος 
πίνακας (Ι-Α)-1 (Σχήμα 3) ονομάζεται αντίστροφος πίνακας Leontief ή πίνακας 
συνολικών απαιτήσεων ή πίνακας πολλαπλασιαστής. 

Πρωτογενής Τομέας 
Δευτερογενής Τομέας
Τριτογενής Τομέας

Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας

Τριτογενής 
Τομέας

1,21 0,10 0,04
0,18 1,40 0,36
0,09 0,23 1,53

1,48 1,73 1,93  
Σχήμα 3: Συνοπτική παρουσίαση πίνακα [Ι-Α]-1 (Συνολικών απαιτήσεων) 

Κάθε στοιχείο του πίνακα δείχνει τις συνολικές απαιτήσεις (άμεσες και έμμεσες) 
κάθε κλάδου ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Η αύξηση κατά μία (1) μονάδα 
της τελικής ζήτησης για το προϊόν του τριτογενή τομέα θα οδηγήσει σε μεταβολή της 
παραγωγής στην οικονομία κατά 0,04+0,36+1,53=1,93. Άρα όσο υψηλότερος είναι ο 
πολλαπλασιαστής ενός κλάδου, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδρασή του στη συνολική 
παραγωγή της οικονομίας. Για να ικανοποιήσει την αύξηση αυτή ο τριτογενής τομέας 
θα προμηθευτεί 0,04 και 0,36 μονάδες από τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα 
αντίστοιχα και θα πρέπει να παράγει για την αυτοκατανάλωσή του 1,53 μονάδες, 
προκαλώντας έτσι χαμηλές, μεσαίες και υψηλότερες διακλαδικές επιδράσεις.  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Μια ταξινόμηση – ομαδοποίηση των παραγωγικών κλάδων που μας παρέχει 

ουσιαστική πληροφόρηση είναι αυτή των 29 κλάδων. Έτσι συμπτύξαμε τον πίνακα 
εισροών-εκροών διαστάσεων 59 Χ 59 που είχαμε στη διάθεσή μας από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για το έτος 1999 (ΕΣΥΕ 2001). Στη συνέχεια με 
τη βοήθεια του λογισμικού Matlab πήραμε τον αντίστροφο πίνακα [Ι-Α]-1 
διαστάσεων 29Χ29.  

Η πληροφορία του πίνακα είναι πολύ σημαντική αλλά δεν μας δίνεται η 
δυνατότητα να έχουμε σαφή εικόνα των διακλαδικών σχέσεων (interindustry 
linkages) και ειδικότερα να διακρίνουμε τους σημαντικούς κλάδους  αλλά και τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κλάδων. Όπως προαναφέρθηκε στην ερμηνεία των 
στοιχείων του πίνακα συνολικών απαιτήσεων (Leontief inverse), ο κάθε κλάδος για 
να καλύψει τη ζήτηση του, έχει  χαμηλές, μεσαίες ή υψηλές εισροές προκαλώντας 
ανάλογες επιδράσεις στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. 

Με το σκεπτικό αυτό, κατηγοριοποιούμε τις συνολικές απαιτήσεις σε εισροές 
κάθε κλάδου (στήλη του πίνακα), με την 1η κλάση (χαμηλή) να περιλαμβάνει το 33% 
των κλάδων με τις μικρότερες τιμές, 3η κλάση (υψηλή) το 33% των υψηλότερων 
τιμών και το υπόλοιπο 34% των κλάδων προσδιορίζει τη μεσαία κλάση. Από τον 
πίνακα Leontief διαστάσεων 29Χ29 προκύπτει ο λογικός πίνακας 0-1 (Σχήμα 4) 
διαστάσεων 29Χ87. (Παπαδημητρίου 1987&1991) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 O1 O2 O3

A 0 0 1 0 0 1 … 0 1 0
B 1 0 0 0 0 1 … 1 0 0

CA 0 0 1 0 0 1 … 0 0 1
CB 0 1 0 1 0 0 … 0 0 1
DA 0 0 1 0 1 0 … 1 0 0
DB 0 1 0 0 0 1 … 1 0 0
DC 1 0 0 1 0 0 … 1 0 0
DD 1 0 0 0 1 0 … 0 1 0

K 0 0 1 0 0 1 … 0 0 1
L 1 0 0 1 0 0 … 1 0 0
M 1 0 0 1 0 0 … 1 0 0
N 1 0 0 1 0 0 … 1 0 0
O 1 0 0 0 1 0 … 0 1 0

…

 

Στη στήλη A1 χαρακτηρίζονται με μονάδες 
οι 9 κλάδοι με την μικρότερη συμμετοχή 
στην αύξηση κατά μία μονάδα παραγωγής 
του κλάδου A.  
Στη στήλη A2 χαρακτηρίζονται με μονάδες 
οι  10 κλάδοι με τη μεσαία συμμετοχή και 
στη στήλη A3 χαρακτηρίζονται με μονάδες 
οι  10 κλάδοι με την υψηλότερη συμμετοχή 
στην αύξηση κατά μία μονάδα παραγωγής 
του κλάδου A  κ.ο.κ. 

Σχήμα 4: Λογικός πίνακας 0-1  

Οι καταλληλότεροι τρόποι για στατιστική ανάλυση πολυμεταβλητού φαινόμενου 
ποιοτικών μεταβλητών, χωρίς αρχικές υποθέσεις, που περιγράφεται από λογικό 
πίνακα 0-1  είναι η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (AFC) και η Ιεραρχική 
Ταξινόμηση (CAH) (Παπαδημητρίου 2004). Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
είναι το MAD v 2.2 (Καραπιστόλης 2001). 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Από την Ιεραρχική Ταξινόμηση (Σχήμα 5) έχουμε διαχωρισμό σε τρεις ομάδες. 

Αρχικά παρατηρούμε το σχηματισμό της ομάδας C1 που περιλαμβάνει κλάδους του 
τριτογενή τομέα, κυρίως του δημοσίου (Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, 
Νοσοκομεία), υπηρεσίες Ξενοδοχείων – Εστιατορίων,  καταναλωτικά αγαθά (Δέρμα 
και Ξυλεία), Αλιεύματα και μη Ενεργειακά Υλικά. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται 
από χαμηλές εισροές προϊόντων και υπηρεσιών από κλάδους καταναλωτικών και 
ενδιάμεσων αγαθών, από αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες μεταφορών και εμπορίου. 

 

B     Αλιεύματα
DC  Δέρμα και δερμάτινα είδη
L     Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης,  
        άμυνας και  υποχρεωτικής 
        κοινωνικής ασφάλισης
M    Υπηρεσίες εκπαίδευσης
N     Υγειονομικές και κοινωνικές 
       υπηρεσίες
H     Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 
        εστιατορίων
CB   Μη Ενεργειακά υλικά
DI     Προϊόντα από μη μεταλλικά   
        ορυκτά
DD   Ξυλεία και προϊόντα ξύλου

DG  Χημικές ουσίες και προϊόντα
DJ  Βασικά μέταλλα και μεταλλικά 
      προϊόντα
E    Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό 
      αέριο και νερό
I   Υπηρεσίες μεταφορών, 
    αποθήκευσης και επικοινωνιών
G   Χονδρικό - λιανικό εμπόριο
J   Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 
     διαμεσολάβησης
K   Υπηρεσίες που αφορούν 
      ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης 
      και επιχειρηματικές υπηρεσίες

ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

DBi1  Κλωστοϋφαντουργικά 
DEi1  Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Ei1    Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό 
         αέριο και νερό
Gi1   Χονδρικό - λιανικό εμπόριο
Ai1   Προϊόντα γεωργίας, θήρας και 
         δασοκομίας
CAi1  Ενεργειακά υλικά
DAi1  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DCi1  Δέρμα και δερμάτινα είδη
DDi1  Ξυλεία και προϊόντα ξύλου
DFi1  Προϊόντα διύλισης πετρελαίου
DGi1  Χημικές ουσίες και προϊόντα
DHi1  Πλαστικές, ελαστικές ύλες και 
          προϊόντα
DNi1  Λοιπά προϊόντα
Ii1    Υπηρεσίες μεταφορών, 
       αποθήκευσης και επικοινωνιών
Ni1   Υγειονομικές και κοινωνικές 
         υπηρεσίες

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

DEi2  Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
DNi2  Λοιπά προϊόντα 
Ni2   Υγειονομικές και κοινωνικές 
         υπηρεσίες
DBi2  Κλωστοϋφαντουργικά 
DCi2  Δέρμα και δερμάτινα είδη
DDi2  Ξυλεία και προϊόντα ξύλου
Ei2    Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό 
          αέριο και νερό
Gi2    Χονδρικό - λιανικό εμπόριο
DAi2  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DFi2  Προϊόντα διύλισης πετρελαίου
DGi2  Χημικές ουσίες και προϊόντα
DHi2  Πλαστικές, ελαστικές ύλες και 
          προϊόντα

ΥΨΗΛΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

DAi3  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DEi3  Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 
DFi3  Προϊόντα διύλισης πετρελαίου
DGi3  Χημικές ουσίες και προϊόντα
DHi3  Πλαστικές, ελαστικές ύλες και 
           προϊόντα
DJi3  Βασικά μέταλλα και μεταλλικά 
          προϊόντα
DKi3  Μηχανήματα και εξοπλισμός
DLi3  Ηλεκτρικός εξοπλισμός και 
          οπτικές συσκευές
DMi3  Εξοπλισμός μεταφορών
DNi3  Λοιπά μεταποιημένα προϊόντα 
Ni3    Υγειονομικές και κοινωνικές 
         υπηρεσίες

A    Προϊόντα γεωργίας, θήρας 
       και δασοκομίας
DA  Τρόφιμα-ποτά-καπνός
DB  Κλωστοϋφαντουργικά 
DE  Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 
DH  Πλαστικές, ελαστικές ύλες 
       και προϊόντα
DK  Μηχανήματα και εξοπλισμός
DL  Ηλεκτρικός εξοπλισμός και 
       οπτικές συσκευές
F     Κατασκευαστικές εργασίες
DN  Λοιπά προϊόντα 
DM  Εξοπλισμός μεταφορών
O     Άλλες υπηρεσίες υπέρ του 
       κοινωνικού συνόλου
CA  Ενεργειακά υλικά
DF Προϊόντα διύλισης πετρελαίου

c22c21

c2

o

c1

 
Σχήμα 5: Ιεραρχική Ταξινόμηση συνολικών απαιτήσεων έτους 1999 

Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι διαχωρίζονται σε δύο ομάδες, αρχικά στην ομάδα C21 
που αποτελείται από τους κλάδους Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, ενεργειακά υλικά, 
παραδοσιακούς κλάδους καταναλωτικών αγαθών (Τρόφιμα, Κλωστοϋφαντουργικά, 
χαρτί-εκδόσεις) αλλά και κλάδους ενδιάμεσων αγαθών (Πλαστικά) Κεφαλαιουχικών 
αγαθών (Μηχανές, Ηλεκτρικά, Μεταφορικά), Κατασκευές, και υπηρεσίες κοινωνικού 
συνόλου. Το κοινό χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής είναι οι μεσαίες άμεσες και 
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έμμεσες  ενδοκλαδικές  εισροές καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών, καθώς και  
από κατανάλωση Ηλεκτρισμού και υπηρεσιών Εμπορίου και υγειονομικών 
υπηρεσιών. 

Στην τρίτη ομάδα C22 βρίσκονται οι κλάδοι Χημικά Προϊόντα, Μέταλλα, 
Υποδομές (Ηλεκτρισμός, Μεταφορές-Επικοινωνίες), Υπηρεσίες Εμπορίου, 
Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλές 
άμεσες και έμμεσες εισροές κλάδων ενδιάμεσων αγαθών (χημικά, πλαστικά, 
πετρελαιοειδή, μέταλλα), καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα – ποτά χαρτί – εκδόσεις, 
λοιπά προϊόντα), κεφαλαιουχικών αγαθών και υγειονομικών υπηρεσιών.  

Επειδή όμως με την Ιεραρχική Ταξινόμηση δεν έχουμε διάταξη εφαρμόζουμε την 
Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών όπου στον πρώτο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 6) 
(τ1=33,050%) παρατηρούμε σε διάταξη από τα δεξιά προς τα αριστερά τους κλάδους 
της ομάδας C1 που χαρακτηρίζονται από χαμηλές εισροές και από τα αριστερά όλους 
τους υπόλοιπους κλάδους (ομάδα C2).  
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           Σχήμα 6: 1ος Παραγοντικός άξονας 1Χ2 συνολικών απαιτήσεων 1999 

Στο δεύτερο παραγοντικό άξονα (Σχήμα 7) (τ2=16,766%) εμφανίζεται ο διαχωρισμός 
και η αντιπαράθεση σε διάταξη, των υποομάδων C21 και C22, της ομάδας C2.   
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Σχήμα 7: 2ος Παραγοντικός άξονας 1Χ2 συνολικών απαιτήσεων 1999 

Από τα αριστερά βρίσκονται οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται από μεσαίες εισροές 
(ομάδα C21) και από τα δεξιά οι κλάδοι με τις υψηλές εισροές (ομάδα C22). 

C1 C2 

C21 C22
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Σχήμα 8: Παραγοντικό Επίπεδο 1Χ2 Συνολικών απαιτήσεων 1999 

Στο παραγοντικό επίπεδο (Σχήμα 8) πρώτου και δεύτερου (τ1+τ2 = 49,816%) 
παραγοντικού άξονα,  παρατηρούμε σε  σχηματισμό Gouttman τις τρεις ομάδες που 
προαναφέραμε με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Στο επάνω αριστερά 
τεταρτημόριο του σχήματος παρατηρούμε τους σημαντικούς κλάδους της οικονομίας 
(ομάδα C22) μαζί με τις υψηλές συνολικές εισροές. Χαμηλότερα βρίσκεται η ομάδα 
C21 των μεσαίων συνολικών εισροών και στο επάνω δεξιά τεταρτημόριο η ομάδα C1 
των χαμηλών συνολικών εισροών και τη μικρότερη επίδραση στη συνολική 
παραγωγή της οικονομίας μας για το 1999. 
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η εικόνα επί των παραγοντικών επιπέδων είναι το αποτέλεσμα της ανάλυσης των 

29 κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας του έτους 1999 ως προς τις 29 μεταβλητές που 
είναι οι συνολικές εισροές τους. Αν δε, ανατρέξουμε στον πίνακα που αναλύθηκε 
όπου η κάθε μια μεταβλητή διασπάστηκε σε 3 ιδιότητες, οι 29 κλάδοι γραμμές του 
πίνακα απεικονίστηκαν επί του παραγοντικού επιπέδου συγχρόνως με τις 87 
ιδιότητες που έχουν αυτοί οι κλάδοι στις 29 μεταβλητές (στήλες). 
Διακρίνονται σε διάταξη οι κλάδοι με την υψηλότερη συμβολή στη συνολική 
παραγωγή της Ελληνικής οικονομίας για το 1999 μαζί με τις άμεσες και έμμεσες 
εισροές τους. 

Οι κλάδοι Εμπόριο, Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, υπηρεσίες που αφορούν 
ακίνητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά και Υποδομές (Ηλεκτρισμός, 
Μεταφορές-Επικοινωνίες), Χημικά και Μέταλλα είναι οι κλάδοι που έχουν 
υψηλότερη επίδραση στη συνολική παραγωγή της οικονομίας.  
Συμβάλλουν δε, με τις υψηλές άμεσες και έμμεσες εισροές που απορροφούν, στην 
ανάπτυξη των κλάδων ενδιάμεσων αγαθών (χημικά, πλαστικά, πετρελαιοειδή, 

C21

C22
C1 
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μέταλλα), καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα – ποτά χαρτί – εκδόσεις), 
κεφαλαιουχικών αγαθών και υγειονομικών υπηρεσιών.  

Ο πίνακας του 1999 είναι επίκαιρος διότι οι συντελεστές του πίνακα που 
αναλύθηκε παραμένουν αμετάβλητοι για τουλάχιστον 5-6 έτη (Miller-Blair 1985, 
Λίβας 1994).  

 

ABSTRACT 
The fact that economy is an interdependent system has been acknowledged by all economists 
so far. The interindustry links and the interdependencies between the production sectors of 
economy are sown clearly in the input-output tables. Thus, the use of correspondence analysis 
and hierarchical cluster statistical methods, help us to understand with simplicity and clarity 
the structure of the interdependencies in the economic system. We also perceive the key 
sectors and the sectors which are important in the development of other ones.  
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Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΤΟΝΟΥ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Γιάννης Σ. Τριανταφύλλου, Μάρκος Β. Κούτρας 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς,, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος 
αξιοπιστίας που ονομάζεται υπογραφή (signature). Αρχικά δίνονται οι ορισμοί της μονοτονίας 
και της υπογραφής ενός συστήματος, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την περιγραφή και 
ερμηνεία της τελευταίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπογραφές γνωστών συστημάτων 
και ο τρόπος υπολογισμού τους. Στα κύρια αποτελέσματα της εργασίας πειριλαμβάνεται η 
εύρεση ενός γενικού τύπου για το διάνυσμα της υπογραφής ενός συνεχόμενου 2-από-τα-n 
συστήματος. Τέλος παρουσιάζεται μία εφαρμογή της έννοιας της υπογραφής στη σύγκριση 
των χρόνων ζωής διαφόρων συστημάτων.   
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
   Στα πλαίσια της εργασίας αυτής η μελέτη επικεντρώνεται σε μονότονα συστήματα, 
δηλαδή σε συστήματα, στα οποία  η βελτίωση μιας μονάδας συνεπάγεται και την 
παράλληλη βελτίωση (ή τουλάχιστον τη μη χειροτέρευση) του συστήματος. 
Αναλυτικότερα δίνουμε τον ακόλουθο ορισμό.  
Ορισμός. Ένα σύστημα ονομάζεται μονότονο ή μονότονης δομής (coherent structure) 
αν ισχύουν τα εξής  

α. Η συνάρτηση δομής του φ (x) είναι αύξουσα, δηλαδή 

xi≤ yi , i=1,2,…,n  (φ⇒ x) = (),...,,(),...,,( 2121 φyyyφxxxφ nn =≤ y). 

β. Κάθε μονάδα του επηρεάζει το σύστημα, δηλαδή η φ  δεν είναι σταθερή ως προς 
κάποια συντεταγμένη.1 

   Για τον ορισμό και την ερμηνεία θεμελιωδών εννοιών για τη μελέτη 
συστημάτων Αξιοπιστίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία, 
ο αναγνώστης παραπέμπεται στο σύγγραμα των Barlow & Proschan (1975). 
   Θεωρούμε ένα μονότονο σύστημα με n ανεξάρτητες και όμοιες μονάδες 
(i.i.d. system), οι χρόνοι ζωής X1, X2,…, Xn  των οποίων προέρχονται από μια 
συνεχή κατανομή F. Αν Τ είναι ο χρόνος ζωής του συστήματος, τότε η 
αποτυχία του συστήματος θα συμπίπτει πάντα με το χρόνο ζωής της i-οστής 
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μονάδας για κάποιο i { }n,...,2,1∈ . Συγκεκριμένα αν X(i) δηλώνει τον i-οστό 
μικρότερο χρόνο ζωής μονάδας για i=1,2,...,n, τότε έχουμε ότι, με πιθανότητα 
1, ο χρόνος ζωής του συστήματος { })()2()1( ,...,, nXXXT ∈ .  
Ορισμός. Υπογραφή (signature) ενός μονότονου i.i.d συστήματος με n μονάδες 
ονομάζεται  το διάνυσμα πιθανότητας s, όπου st = (s1,s2,…,sn) με 

si = )( )(iXTP = ,   i=1,2,…,n. 
Για μονότονα i.i.d. συστήματα, η πιθανότητα ότι το σύστημα αποτυγχάνει στην  

i-οστή αποτυχία μονάδας δεν εξαρτάται από την κατανομή F των χρόνων ζωής των 
μονάδων. Αντίθετα η πιθανότητα αυτή είναι συνάρτηση μόνο του σχεδιασμού του 
συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα ότι η αποτυχία της i-οστής μονάδας 
είναι μοιραία για το σύστημα εξαρτάται αποκλειστικά από την πιθανότητα ότι η 
τελευταία μονάδα που λειτουργεί σε ένα ελάχιστο σύνολο διακοπής (ε.σ.δ.) είναι 
ταυτόχρονα η   i-οστή μονάδα που αποτυγχάνει γενικά στο σύστημα. Συνεπώς για να 
υπολογισθεί η υπογραφή s ενός συστήματος αρκεί να εξετασθούν τα ε.σ.δ. και να 
μετρηθούν πόσοι συνδυασμοί ανάμεσα στις ισοπίθανες μεταθέσεις των  Χ1, Χ2,..., Χn 
συμπίπτουν ακριβώς με την αποτυχία κάποιου ε.σ.δ. κατά το χρόνο αποτυχίας  X(i). 

Επομένως εναλλακτικά η υπογραφή s ενός μονότονου συστήματος με n μονάδες 
μπορεί να ορισθεί ως εξής. 
Ορισμός. Υπογραφή (signature) ενός μονότονου i.i.d συστήματος με n μονάδες 
ονομάζεται  το διάνυσμα πιθανότητας s, όπου st = (s1,s2,…,sn) με 

!n
Asi =  

όπου Α είναι το πλήθος των μεταθέσεων για τις οποίες η −i οστή αποτυχία προκαλεί 
αποτυχία του συστήματος.     

Στη συνέχεια θα δώσουμε μια πρόταση, η οποία τεκμηριώνει τη σχέση που έχει η 
υπογραφή ενός συστήματος με τα σύνολα λειτουργίας του. Για ένα μονότονο 
σύστημα με χρόνο ζωής Τ ορίζουμε το διάνυσμα ΑΤ = (α1,α2,...,αn) όπου 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=

i
n

iθουςέμεγαςίλειτουργλωνόσυν
ai

#
. 

Με άλλα λόγια το αi εκφράζει την αναλογία (ποσοστό) των υποσυνόλων μεγέθους i, 
τα οποία είναι σύνολα λειτουργίας για το σύστημα.  

Πρόταση 1. (Boland (2001)) Έστω ένα μονότονο i.i.d. σύστημα με n μονάδες και 
υπογραφή st=(s1,…sn). Τότε οι συντεταγμένες του διανύσματος s συνδέονται με τις 
αντίστοιχες του διανύσματος ΑΤ=(α1,...,αn) με την ακόλουθη  σχέση  
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nisa
n

inj
ji ,...,2,1,

1
== ∑

+−=
. 

Αντίστροφα, οι ποσότητες  sj εκφράζονται μέσω των αj από τη σχέση  
1,...,1,0,1 −=−= +− njaas jjjn . 

2. Η υπογραφή  γνωστών συστημάτων 

   α. Σειριακό σύστημα (SS, Serial System) 
   Το σειριακό σύστημα αποτυγχάνει όταν τουλάχιστον μία μονάδα του αποτύχει ή 
ισοδύναμα λειτουργεί όταν όλες οι μονάδες του λειτουργούν. Η υπογραφή s ενός 
i.i.d. σειριακού συστήματος με n μονάδες δίνεται από τον τύπο  

)0,...,0,0,1(=t
SSs . 

   Πράγματι η πιθανότητα ότι ο χρόνος ζωής του i.i.d σειριακού συστήματος 
ταυτίζεται με την πρώτη αποτυχία μονάδας του συστήματος είναι ίση με 1 
( )1)( )1( == XTP , ενώ η πιθανότητα για το σύστημα να λειτουργεί και μετά από 
την αποτυχία μιας μονάδας του είναι ίση με 0, συνεπώς και η πιθανότητα ο χρόνος 
ζωής του συστήματος να ταυτιστεί με τον i-οστό διατεταγμένο χρόνο ζωής μονάδας 
είναι ίση με μηδέν για όλα τα 2≥i . 
β. Παράλληλο σύστημα (PS, Parallel System) 

   Το παράλληλο σύστημα αποτυγχάνει όταν όλες οι μονάδες του αποτύχουν ή 
ισοδύναμα λειτουργεί όταν τουλάχιστον μία μονάδα του λειτουργεί. Η υπογραφή s 
ενός i.i.d. παράλληλου συστήματος με n μονάδες δίνεται από τον τύπο 

)1,0,...,0,0(=t
PSs . 

   Πράγματι η πιθανότητα ότι ο χρόνος ζωής του i.i.d παράλληλου συστήματος 
ταυτίζεται με κάποιον χρόνο ζωής Χ(i) μιας μονάδας για όλα τα i: 11 −≤≤ ni  είναι 
ίση με μηδέν , δηλαδή ,0)( )( == iXTP  όταν 11 −≤≤ ni , ενώ είναι ίση με 1 για 

τον τελευταίο διατεταγμένο χρόνο ζωής μονάδας, δηλαδή 1)( )( == nXTP .  

γ. Γέφυρα (ΒS, Bridge structure)  

   Αποτελείται από 5 μονάδες και λειτουργεί όταν είναι δυνατή η μετάβαση από τη 
θέση Α στη θέση Β μέσω μονάδων που λειτουργούν. 

 

 

                                                                           

   A   Β 

 

1 2
3

4 5
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 Για τον υπολογισμό της υπογραφής s της γέφυρας θα κάνουμε χρήση της 
Πρότασης 1. Σύνολα λειτουργίας μεγέθους 1,0=i  δεν υπάρχουν, ενώ με μέγεθος 

2=i  υπάρχουν 2, με μέγεθος 3=i  υπάρχουν 8 και τέλος όλα τα σύνολα με 4 ή 5 
μονάδες είναι σύνολα λειτουργίας για τη γέφυρα. Συνεπώς έχουμε 
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Επομένως για τις συντεταγμένες της υπογραφής της γέφυρας ισχύουν τα ακόλουθα 

0,
5
1

,
5
3

,
5
1

,0 1342233124015 ==−==−==−==−= saasaasaasaas  

και τελικά η υπογραφή της γέφυρας με 5 μονάδες είναι το ακόλουθο διάνυσμα  

)0,
5
1,

5
3,

5
1,0(=t

BSs . 

δ. Σύστημα συνεχόμενο k-από-τα-n: F (C(n,k):F, consecutive k-out-of-n: Fail ) 

   Το συνεχόμενο k-από-τα-n : F σύστημα αποτυγχάνει όταν αποτύχουν 
τουλάχιστον k συνεχόμενες μονάδες από τις n. Για τον υπολογισμό της υπογραφής s 
ενός συνεχόμενου k-από-τα-n συστήματος πρέπει να προσδιορίζουμε κάθε φορά το 
πλήθος εκείνων των μεταθέσεων των μονάδων ως προς τη σειρά αποτυχίας τους, οι 
οποίες προκαλούν την αποτυχία του συστήματος κατά τον i-διατεταγμένο χρόνο 
ζωής, καταλήγοντας έτσι στη ζητούμενη κάθε φορά πιθανότητα που αντιστοιχεί και 
σε μία συντεταγμένη του διανύσματος της υπογραφής.     

   Στο σημείο αυτό θα μελετήσουμε αναλυτικά το συνεχόμενο 2-από-τα-n 
σύστημα, για n=2,3,...,8. Πιο συγκεκριμένα το συνεχόμενο 2-από-τα-2 σύστημα με 
όμοιες μονάδες είναι στην πραγματικότητα ισοδύναμο με ένα παράλληλο σύστημα 
δύο μονάδων, μιας και για να αποτύχει το σύστημα αυτό θα πρέπει να αποτύχουν και 
οι 2 μονάδες του. Συνεπώς η υπογραφή του θα είναι  

)1,0(2/2: =t
Cs . 

   Για το συνεχόμενο 2-από-τα-3 σύστημα υπάρχουν !22 ⋅  = 4 δυνατές μεταθέσεις 
(σειρά αποτυχίας 1,2,3 ή 2,1,3 ή 2,3,1 ή 3,2,1) από τις συνολικά 3! = 6 των 3 
μονάδων ως προς τη χρονική σειρά με την οποία αποτυγχάνουν, οι οποίες προκαλούν 
την αποτυχία του συστήματος με τη δεύτερη αποτυχία μονάδας. Συνεπώς η δεύτερη 
συντεταγμένη της υπογραφής θα είναι ίση με 

3
2

6
4

!3
!22)( )2(2 ==

⋅
=== XTPs . 

Επιπλέον οι δυνατές μεταθέσεις οι οποίες προκαλούν την αποτυχία του συστήματος 
με την τρίτη αποτυχία μονάδας είναι 2! ( σειρά αποτυχίας  1,3,2 ή 3,1,2 ), άρα  
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3
1

6
2

!3
!2)( )3(3 ===== XTPs . 

Άρα η υπογραφή του συνεχόμενου 2-από-τα-3 συστήματος είναι ίση με 

)
3
1,

3
2,0(3/2: =t

Cs . 

Η υπογραφή s του συνεχόμενου 2-από-τα-n συστήματος  για όλα τα 8,...,3,2=n  

δίνεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. 
 
Σύστημα C: 2 n  Υπογραφή s Σύστημα C: 2 n  Υπογραφή s 

C : 2/2 (0,1) C : 2/5 
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3
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3
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C : 2/6 
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C : 2/4 
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2
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2
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C : 2/7 
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C : 2/8 
)0,0,0,
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8,
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7,0(  

 

   Εναλλακτικά, μπορούμε να υπολογίσουμε την υπογραφή του συνεχόμενου 2-
από-τα-n συστήματος με τη χρήση της Πρότασης 1, καταλήγοντας σε έναν γενικό 
τύπο που θα δίνει την υπογραφή του συνεχόμενου 2-από-τα-n συστήματος για κάθε 

.2≥n   
   Αν το πλήθος j  των μονάδων που έχουν αποτύχει είναι μεγαλύτερο από 

]2/)1[( +n , ή ισοδύναμα το πλήθος )( jn − των μονάδων που λειτουργούν είναι 
μικρότερο από  ]2/)1[( +n , τότε θα υπάρχουν οπωσδήποτε δύο συνεχόμενες 
μονάδες που έχουν αποτύχει και συνεπώς το σύστημα δεν θα λειτουργεί. Αυτό 
σημαίνει ότι το συνεχόμενο 2-από-τα-n σύστημα δεν έχει σύνολα λειτουργίας με 
πλήθος μονάδων μικρότερο από  ]2/)1[( +n . 

   Αν το πλήθος j  των μονάδων που έχουν αποτύχει είναι μικρότερο από 
]2/)1[( +n , ή ισοδύναμα το πλήθος )( jn − των μονάδων που λειτουργούν είναι 

μεγαλύτερο από  ]2/)1[( +n , τότε το σύστημα λειτουργεί αν υπάρχει τουλάχιστον 
μία μονάδα που λειτουργεί μεταξύ κάθε δύο μονάδων που έχουν αποτύχει. Το πλήθος 
τέτοιων συνδυασμών ανάμεσα σε μονάδες που λειτουργούν και σε μονάδες που 
έχουν αποτύχει, δίνεται από τον ακόλουθο τύπο  
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Ο παραπάνω τύπος δίνει το πλήθος των συνόλων λειτουργίας με μέγεθος )( jn −  του 
συνεχόμενου 2-από-τα-n συστήματος, για nj ,...,2,1,0= . Οι συντεταγμένες jna −  

του διανύσματος  ΑΤ = (α0,α1,α2,...,αn) εκφράζουν την αναλογία των υποσυνόλων 
μεγέθους )( jn − , τα οποία είναι σύνολα λειτουργίας για το σύστημα. Με άλλα 
λόγια δηλώνουν το ποσοστό των συνόλων λειτουργίας, τα οποία περιέχουν )( jn −  
μονάδες που λειτουργούν για nj ,...,2,1,0= , δηλαδή      
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   Συνεπώς οι συντεταγμένες της υπογραφής ενός συνεχόμενου 2-από-τα-n 
συστήματος θα δίνονται από τον γενικό τύπο 
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Επομένως έχουμε τα ακόλουθα  
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Συνοψίζοντας η υπογραφή ενός συνεχόμενου 2-από-τα-n συστήματος (για κάθε 
2≥n ) είναι το ακόλουθο διάνυσμα  
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3. Εφαρμογές της υπογραφής στη Θεωρία Αξιοπιστίας 

α. Υπολογισμός της συνάρτησης αξιοπιστίας ενός συστήματος μέσω της υπογραφής  

   Η υπογραφή ενός μονότονου συστήματος μπορεί να βοηθήσει στον υπολογισμό 
της συνάρτησης αξιοπιστίας του (Boland, Samaniego & Verstup (2001)). Αρχικά 
θεωρούμε τις συντεταγμένες si  της υπογραφής του συστήματος. Τότε, για ένα 
σύστημα που αποτελείται από n όμοιες και ανεξάρτητες μονάδες με αξιοπιστία p, 
ορίζουμε το διάνυσμα d, οι συντεταγμένες του οποίου δίνονται συναρτήσει των si  

από τον ακόλουθο τύπο  
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Οι συντεταγμένες dr ονομάζονται dominations και ικανοποιούν τις σχέσεις 

1,0
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0 == ∑
=

n

r
rdd . 

Προσδιορίζοντας τις συντεταγμένες dr από τον παραπάνω τύπο, στη συνέχεια 
μπορούμε να υπολογίσουμε την αξιοπιστία )( pR  του συστήματος ως εξής 

∑
=

=
n

r

r
r pdpR

1
)( . 

β. Σύγκριση συστημάτων με χρήση της υπογραφής 

   Όπως θα γίνει αντιληπτό στη συνέχεια, μία βασική χρήση της υπογραφής είναι 
στη σύγκριση δύο ή περισσοτέρων συστημάτων. Είναι συχνά πιθανό να μπορούμε να 
κρίνουμε ένα σύστημα ως καλύτερο από ένα άλλο με μια απλή παρατήρηση των 
υπογραφών τους. Για παράδειγμα ένα σύστημα 2-από-τα-4 έχει υπογραφή (όπως 
έχουμε δει και παραπάνω) )0,1,0,0(4/2 =ts , ενώ ένα σύστημα 3-από-τα-4 έχει 
υπογραφή )0,0,1,0(4/3 =ts .Συνεπώς οι δύο υπογραφές είναι ικανές να 

ποσοτικοποιήσουν το γεγονός ότι ένα σύστημα 2-από-τα-4 είναι καλύτερο από ένα 
σύστημα 3-από-τα-4, το οποίο έχει τις ίδιες μονάδες με το πρώτο.  Πράγματι αυτό 
είναι εμφανές, καθώς, σύμφωνα με τα δύο διανύσματα 4/2

ts  και 4/3
ts  , ο χρόνος 

ζωής του συστήματος 2-από-τα-4 ταυτίζεται, με πιθανότητα 1, με το δεύτερο 
διατεταγμένο χρόνο ζωής μονάδας του συστήματος, ενώ ο χρόνος ζωής του 
συστήματος 2-από-τα-4 ταυτίζεται,  με πιθανότητα 1, με τον τρίτο διατεταγμένο 
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χρόνο ζωής μονάδας του, άρα το σύστημα 3-από-τα- 4 τείνει να διαρκέσει 
περισσότερο από το σύστημα 2-από-τα-4. Στη συνέχεια θα δούμε πως διάφορες 
στοχαστικές συγκρίσεις μεταξύ συστημάτων είναι δυνατόν να θεμελιωθούν με τη 
βοήθεια της σύγκρισης των υπογραφών τους. 
Θεώρημα 1. (Shaked & Shanthikumar (1994)) Έστω s1, s2 οι υπογραφές δύο 
συστημάτων με n μονάδες και Τ1, Τ2 οι αντίστοιχοι χρόνοι ζωής τους. Τότε  

21 ss st≤  ⇒ 21 TT st≤ . 

Πιο απλά, η παραπάνω στοχαστική διάταξη σημαίνει ότι, αν ισχύει η σχέση  

∑∑
==

≤
n

ij
j

n

ij
j ss 21  για όλα τα  i=1,2,…n , τότε έπεται 

)()( 21 tFtF TT ≤  για όλα τα t, 

που σημαίνει ότι ο χρόνος Τ2 είναι πιθανότερο να υπερβεί την τιμή t από τον Τ1.  
Θεώρημα 2. (Kochar, Mukerjee & Samaniego (1999)) Έστω s1, s2 οι υπογραφές δύο 
συστημάτων με n μονάδες και Τ1, Τ2 οι αντίστοιχοι χρόνοι ζωής τους. Τότε 

21 ss hr≤  ⇒ 21 TT hr≤ . 

Η διάταξη κατά βαθμίδα αποτυχίας σημαίνει ότι  η συνάρτηση )(/)( 12 tFtF TT  είναι 

αύξουσα ως προς t, αν η συνάρτηση ∑∑
==

n

ij
j

n

ij
j ss 12 /  είναι αύξουσα ως προς i.   

   Συνεπώς διαισθητικά η διάταξη βαθμίδας αποτυχίας σημαίνει ότι ο 
υπολειπόμενος χρόνος ζωής του Τ2 είναι στοχαστικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 
υπολειπόμενο χρόνο ζωής του Τ1, δεδομένου ότι έχουν και οι δύο επιβιώσει μέχρι τη 
χρονική στιγμή t (Boland & El-Neweihi  (1995).  

  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

   Η εργασία χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ μέσω του προγράμματος 
«Πυθαγόρας».  

 

ABSTRACT    
 We present an important feature of a reliability system, which is called signature. The 
definitions of coherence and signature of a system are given. In addition, we calculate the 
signatures of several systems, such as serial, parallel, e.t.c. The main result of this paper is the 
development of a general form of the signature’s vector for the consecutive 2-out-of-n system. 
Finally, we study some applications of the signature in the field of reliability, e.g. in the 
comparison between the lifetimes of two systems.    
 

 



 - 381 -

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Barlow, R. E. & Proschan, F. (1975). Statistical theory of Reliability and Life Testing, 

Holt, Rinehart and Winston, Inc.   
Boland, P.J. (2001). Signatures of indirect majority systems, Journal of Applied 

Probability, 38, 597-603. 
Boland, P.J. & El-Neweihi, E. (1995). Component redundancy vs system redundancy in 

the hazard rate ordering, IEEE Transactions on Reliability, R-44, No.4, 614-619. 
Boland, P.J., Samaniego, F.J. and Verstup, E.M. (2001). Linking dominations and 

signatures in network reliability theory, Technical Report # 372, Department of 
Statistics, University of California, Davis. 

Kochar, S., Mukerjee, H. and Samaniego, F.J. (1999). The signature of a coherent system 
and its application to comparisons among systems, Naval Research Logistics, 46, 
507-523. 

Shaked, M. and Shanthikumar, J.G. (1994). Stochastic orders and their applications, 
Academic, San Diego, CA. 
 
 
 



 - 383 -

 
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 
Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.383-390 

 
ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

  
Νίκος Φαρμάκης, Μαυρουδής Ελευθερίου 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Στατιστικής 
και Επιχειρησιακής Έρευνας 

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συμβολή της δειγματοληψίας στον έλεγχο ποιότητας στη βιομηχανική παραγωγή είναι 
καταλυτική. Από τα πιο ευέλικτα και χαμηλού κόστους δειγματοληπτικά σχέδια, με ευρεία 
χρήση στο πεδίο του ελέγχου ποιότητας, είναι τα συνεχή σχέδια δειγματοληψίας (CSPs). Στον 
παρόν πόνημα μελετώνται τρεις εκπρόσωποι των απλών και πολλαπλών σχεδίων και 
προσδιορίζονται μέτρα των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Παράλληλα, για τα σχέδια 
αυτά παρατίθεται μεθοδολογία σχεδίασης του νομογράμματος (nomograph), που είναι βασικό 
γράφημα εκτίμησης της λειτουργικότητας τους και της μεταξύ τους σύγκρισης. Τέλος, 
περιγράφεται ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης των σχεδίων με βάση ένα οικονομικό κριτήριο 
(αλγόριθμος ελαχιστοποίησης του AFI). 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρώτο συνεχές σχέδιο δειγματοληψίας (CSP) αναπτύχθηκε από τον Dodge 
(1943) και καλείται CSP-1. Έκτοτε υπήρξαν και εξακολουθούν να αναπτύσσονται 
πολλές παραλλαγές και εξειδικεύσεις του CSP-1, που επικράτησαν των άλλων 
μεθόδων δειγματοληψίας για τον έλεγχο ποιότητας. Οι λόγοι αυτής της επικράτησης 
είναι πολλοί και συνοψίζονται στο γεγονός ότι τα CSPs δεν απαιτούν την 
ομαδοποίηση των προϊόντων, είναι αμεσότερα εφαρμόσιμα, χαρακτηρίζονται από 
μειωμένο κόστος εφαρμογής και ανιχνεύουν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο 
συστηματικές επιδεινώσεις της ποιότητας. 

Όλα τα CSPs προϋποθέτουν συνεχή παραγωγή και έλεγχο των προϊόντων, μελέτη 
ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού κάθε φορά, διόρθωση ή αντικατάσταση των 
προϊόντων που επιθεωρούνται και κρίνονται ελαττωματικά και σταθερό ποσοστό 
ελαττωματικών προϊόντων (κατάσταση στατιστικού ελέγχου). Η διόρθωση των 
ελαττωματικών προϊόντων εξασφαλίζει βελτίωση της εξερχόμενης (τελικής) 
ποιότητας σε σχέση με την εισερχόμενη (αρχικού ποσοστού ελαττωματικών 
τεμαχίων) ανάλογα με τις επιμέρους παραμέτρους του σχεδίου που εφαρμόζεται. 
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Χαρακτηριστικό όλων των CSPs είναι επίσης η εναλλαγή μεταξύ της 100% 
επιθεώρησης και της φάσης δειγματοληψίας. Αυτό το χαρακτηριστικό καθορίζει και 
τις  βασικότερες παραμέτρους κάθε σχεδίου που είναι: το πλήθος i των μη 
ελαττωματικών διαδοχικών προϊόντων που πρέπει να παρατηρηθούν για να επιτραπεί 
η μετάβαση από τη φάση της 100% επιθεώρησης στη φάση της δειγματοληψίας ή 
γενικότερα από μια φάση δειγματοληψίας σε άλλη (clearance number), και η 
συχνότητα δειγματοληψίας f, η οποία υιοθετείται στη φάση της δειγματοληψίας. 
Στοιχειώδη μέτρα λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των CSPs είναι: η 
μέση εξερχόμενη ποιότητα (Average Outgoing Quality-AOQ), δηλαδή το ποσοστό 
των ελαττωματικών προϊόντων μετά την εφαρμογή των διορθωτικών διαδικασιών 
του εκάστοτε σχεδίου, το όριο της μέσης εξερχόμενης ποιότητας (Average Outgoing 
Quality Limit-AOQL) που είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει η AOQ ως προς 
την εισερχόμενη ποιότητα p και ο μέσος αριθμός επιθεωρούμενων τεμαχίων 
(Average Fraction Inspected-AFI) που συνιστά αξιόπιστο δείκτη του κόστους κάθε 
σχεδίου. 
 
2. ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ CSP-1 

Η αλγοριθμική διαδικασία επιθεώρησης για το CSP-1 είναι η ακόλουθη: 
i) Στην έναρξη της διαδικασίας, επιθεωρείται το 100% των διαδοχικών 
τεμαχίων κατά τη σειρά της παραγωγής, έως την πρώτη εμφάνιση i διαδοχικών μη 
ελαττωματικών τεμαχίων. 
ii) Όταν i διαδοχικά τεμάχια επιθεωρηθούν και κριθούν μη ελαττωματικά, 
διακόπτεται η 100% επιθεώρηση και ελέγχεται μόνο ένα κλάσμα f των 
παραγόμενων τεμαχίων κατά τη σειρά της παραγωγής, έτσι ώστε η δειγματοληψία 
να είναι αμερόληπτη. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με απλή τυχαία δειγματοληψία 
όπως προτείνει ο Φαρμάκης (2000). 
iii) Αν ένα επιθεωρούμενο κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο τεμάχιο κριθεί 
ελαττωματικό, γίνεται μετάβαση στην 100% επιθεώρηση των διαδοχικών 
παραγόμενων τεμαχίων η οποία διατηρείται έως την επανεμφάνιση i διαδοχικών, μη 
ελαττωματικών τεμαχίων. 
Ο υπολογισμός των χαρακτηριστικών μέτρων του CSP-1, βασίζεται στην 

παρατήρηση των μοτίβων εμφάνισης των συνεχών ροών μη ελαττωματικών τεμαχίων 
που καταλήγουν σε ένα ελαττωματικό. Αυτές τις ροές ο Dodge (1943) τις 
αποκαλούσε τερματικές ελαττωματικές ακολουθίες. Αν με L συμβολίζεται το πλήθος 
των τερματικών ελαττωματικών ακολουθιών κατά τη διάρκεια της 100% 
επιθεώρησης, τότε εύκολα αποδεικνύεται ότι η τυχαία μεταβλητή L ακολουθεί 
γεωμετρική κατανομή και εύκολα αποδεικνύεται ότι η μέση τιμή της είναι: 

( )i

i

1 q
EL

q
−

=  
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όπου p η εισερχόμενη ποιότητα ή αλλιώς η πιθανότητα ένα τεμάχιο να είναι 
ελαττωματικό. Ισχύει επίσης q 1 p= − . 

Αν με t συμβολίζεται το μήκος μιας ελαττωματικής τερματικής ακολουθίας, τότε για 
1 t i≤ ≤  ισχύει ( ) ( )t iPr ob T t pq / 1 q= = −  και συνεπώς: 

( ) ( ) ( )
i i i

t 1 t t
i i i

t 1 t 1 t 0

p p d p dET tq q q
dq dq1 q 1 q 1 q

−

= = =

⎧ ⎫= = = =⎨ ⎬
− − − ⎩ ⎭

∑ ∑ ∑  

( )
( )

( )
ii 1

i i

1 q 1 pip d 1 q
dq 1 q1 q p 1 q

+ − +⎧ ⎫−
= =⎨ ⎬
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Εύκολα τώρα προκύπτει ότι το αναμενόμενο μήκος των ροών 100% επιθεώρησης 
είναι: 

( )( ) ( ) ( )
( )

i i i

i ii

1 q 1 q 1 pi 1 q ELEL ET i i
q pq pp 1 q

− − + −
+ = ⋅ + = =

−
 

Ακολουθώντας παρόμοια μεθοδολογία προσέγγισης, αποδεικνύεται εύκολα ότι το 
αναμενόμενο μήκος τεμαχίων όπου εκτελείται δειγματοληψία είναι 1/ p . Συνεπώς ο 

μέσος αριθμός τεμαχίων μέχρι την έναρξη της επόμενης ροής 100% επιθεώρησης θα 
είναι ( )i i1 q / pq n / p− + , ενώ το πλήθος των επιθεωρούμενων τεμαχίων σε ένα 

τέτοιο διάστημα θα είναι ( )i i1 q / pq 1/ p− + . Ο λόγος των δύο παραπάνω 

ποσοτήτων δίνει το AFI, ενώ στη συνέχεια ο υπολογισμός της AOQ και της AOQL 
είναι τετριμμένη διαδικασία: 

( ) i

1AFI
1 n 1 q

=
+ −

                                          

( ) ( )
( )

i

i

p n 1 q
AOQ p 1 AFI

1 n 1 q
−

= − =
+ −

                 

( )i 1
1

1 fAOQL 1 p
f i

+−
= −                                  ( )1  

Το σημαντικότερο γράφημα για την εποπτική παρουσίαση της λειτουργικότητας 
ενός σχεδίου αλλά και για τον γρήγορο προσδιορισμό των κατάλληλων κάθε φορά 
παραμέτρων του, είναι το νομόγραμμα, που απεικονίζει καμπύλες σταθερών AOQL 
σε ένα σύστημα συντεταγμένων f και i. Η σημαντικότητα του έγκειται στο γεγονός 
ότι επιτρέπει τον προσδιορισμό των παραμέτρων ενός σχεδίου, όταν οι απαιτήσεις 
του καταναλωτή εκφράζονται με συγκεκριμένες τιμές για την AOQL. Η κατασκευή 
του νομογράμματος για το CSP-1 είναι απλή καθώς από τη σχέση (1) προκύπτει 
εύκολα η ακόλουθη σαφής σχέση των f, i και AOQL. 
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( )
( ) ( )

i 1
1

i 1
1
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i AOQL 1 p
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Σημειώνεται ότι 1p  είναι η τιμή του p όπου παρατηρείται η AOQL. 

 
3. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤCSP-1 

Η αλγοριθμική διαδικασία επιθεώρησης του TCSP-1 είναι παρόμοια με του CSP-1 
με τη διαφορά ότι αν η φάση της δειγματοληψίας διαρκεί πολύ, τότε και με σκοπό 
την προστασία του καταναλωτή, γίνεται επαναφορά στη φάση της 100% 
επιθεώρησης. Η διαφοροποίηση αυτή υλοποιείται ως εξής: αν κατά τη διάρκεια της 
δειγματοληψίας, τα k πρώτα επιθεωρούμενα τεμάχια κριθούν μη ελαττωματικά, τότε 
γίνεται μετάβαση στην 100% επιθεώρηση.  

Η πιθανοθεωρητική προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την εύρεση των 
λειτουργικών μέτρων του CSP-1, κρίνεται ανεπαρκής για το TCSP-1, οπότε και οι 
εμπνευστές του σχεδίου, Govindaraju και Balamurali (1998), προτείνουν μια μέθοδο 
μοντελοποίησης με μαρκοβιανές αλυσίδες. Αρχικά προσδιορίζεται ένα σύνολο 
καταστάσεων, κατάλληλα προσαρμόσιμο στο TCSP-1, τέτοιο ώστε η μαρκοβιανή 
αλυσίδα που προκύπτει να είναι πεπερασμένη, επαναληπτική, αδιαχώριστη και 
απεριοδική. Οι ιδιότητες αυτές εξασφαλίζουν την ύπαρξη πιθανοτήτων σταθερών 
καταστάσεων και οδηγούν στη διαμόρφωση ακόλουθου συστήματος: 

 ( ) ( )
i 3k 1

j jk k j
j 1

P S p P S , k 1,2,...,i 3k 1
+ +

=

= = + +∑                                

 ( )kP S 0, k 1,2,...,i 3k 1> = + +                                                         

 ( )
i 3k 1

j
j 1

P S 1
+ +

=

=∑                                                                                             

όπου jS είναι η j-οστή κατάσταση της διαδικασίας. Η επίλυση του παραπάνω 

συστήματος είναι σχετικά εύκολη και οδηγεί στην εύρεση των βασικών λειτουργικών 
μέτρων του σχεδίου: 
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Ο τύπος της AOQL προκύπτει με παραγώγιση της σχέσης (2) ως προς p και με 
την εν συνεχεία επίλυση της προκύπτουσας εξίσωσης με μια προσεγγιστική 
μεθοδολογία, (όπως η μέθοδος Newton-Raphson). Λόγω της πολυπλοκότητας της 
εκπορευόμενης από την παραγώγιση εξίσωσης, δεν είναι εφικτή η επίτευξη μιας 
σαφούς σχέσης της AOQL και των λοιπών παραμέτρων του σχεδίου και συνεπώς η 
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κατασκευή του νομογράμματος είναι προβληματική. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται 
με τη χρήση μιας προσεγγιστικής μεθόδου παραπλήσιας αυτής που χρησιμοποίησαν 
πρώτοι οι Lieberman και Solomon (1955). Αρχικά, εκτιμώνται οι τιμές των i κοντά 
στις οποίες αναμένεται να σχεδιαστεί η καμπύλη σταθερής AOQL. Οι τιμές αυτές 
εκτιμώνται λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξανομένου του k, παρατηρείται μετακίνησης 
της καμπύλης προς τα δεξιά. Στη συνέχεια επιλέγονται (μετά από δοκιμές καλής 
προσαρμογής) οχτώ τιμές για τη συχνότητα f. Για κάθε τιμή του i τα ζεύγη 

( )( )rf , i , r 1, 2...,8⎡ ⎤=⎣ ⎦  αντικαθίστανται στην εξίσωση που προκύπτει από την 

παραγώγιση της AOQL και έτσι σχεδιάζεται η καμπύλη της συνάρτησης AOQ. Από 
την τελευταία, υπολογίζεται γραφικά η AOQL που αντιστοιχεί σε κάθε ζεύγος 

( )( )rf ,i . Με τον τρόπο αυτόν για κάθε τιμή του i υπολογίζονται 8 ζευγάρια 

( ) ( )( )r rf ,AOQL , οπότε εφαρμόζοντας τη μέθοδο της παρεμβολής με ένα μη 

γραμμικό πολυώνυμο (συγκεκριμένα με τη μέθοδο των κυβικών splines) εκτιμάται η 
τιμή του f που αντιστοιχεί στην επιθυμητή τιμή AOQL για το συγκεκριμένο i και 

σχεδιάζεται το νομόγραμμα. Σημειώνεται ότι τα ζεύγη ( )( )rf , i  επιλέγονται έτσι ώστε 

η επιθυμητή τιμή της AOQL να βρίσκεται μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης 
γραφικά εκτιμώμενης AOQL. 

 
4. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ MLP  

Τα σχέδια MLP (Multi Level Plans) καθιερώθηκαν από τους Lieberman και 
Solomon (1955) σε μια προσπάθεια ελάττωσης της AFI. Η αλγοριθμική διαδικασία 
επιθεώρησης είναι ίδια με αυτήν του CSP-1, με τη διαφορά ότι όταν υπάρχει ένδειξη 
καλής ποιότητας (i διαδοχικά μη ελαττωματικά τεμάχια) και η διαδικασία βρίσκεται 
ήδη σε φάση δειγματοληψίας, γίνεται μετάβαση σε επόμενο επίπεδο δειγματοληψίας, 
όπου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι μικρότερη. Σε κάθε περίπτωση, αν βρεθεί 
ελαττωματικό τεμάχιο γίνεται μετάβαση στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο 
δειγματοληψίας. Αποδείχθηκε ότι στην απλή περίπτωση που η παράμετρος i 
παραμένει σταθερή για όλα τα επίπεδα και οι συχνότητες δειγματοληψίας είναι 
γεωμετρικά αυξανόμενες από επίπεδο σε επίπεδο ( )2 kf , f ,..., f , τότε: 

 
( )kk

k 1 k 1

1 fz1 z f fzAOQ pz
1 z 1 fz 1 z+ +
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Η εύρεση του τύπου της AOQL προκύπτει δύσκολα με παραγώγιση της σχέσης  (3) 
ως προς p. Η κατασκευή του νομογράμματος είναι και πάλι προβληματική, οπότε 
χρησιμοποιείται μεθοδολογία παρόμοια με αυτήν που εφαρμόστηκε στο TCSP-1. 
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5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
Στις προηγούμενες παραγράφους επιχειρήθηκε με τη βοήθεια των 

νομογραμμάτων ο εντοπισμός των παραμέτρων διαφόρων σχεδίων που έχουν 
συγκεκριμένη τιμή AOQL, η οποία καθορίζεται από τον καταναλωτή ή από άλλους 
εξωγενείς παράγοντες. Ωστόσο, το πλήθος των σχεδίων που έχουν την ίδια AOQL 
είναι συνήθως πολύ μεγάλο. Δεδομένης της απαίτησης της σύγχρονης βιομηχανίας 
να επιλέγεται ένα μόνο σχέδιο κάθε φορά από το τεράστιο σύνολο των 
προσφερόμενων, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα: ποια είναι τα κριτήρια με τη 
βοήθεια των οποίων θα επιλέγεται το κατάλληλο σχέδιο; 

Πολλές προσπάθειες έγιναν από πλήθος ερευνητών για να δοθεί μια 
ικανοποιητική απάντηση στο κρίσιμο αυτό ερώτημα. Δυστυχώς, η επιλογή του 
κατάλληλου σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται σε πολλά διαφορετικά κριτήρια 
μεταβλητής κάθε φορά βαρύτητας. Το πιο σημαντικό όμως είναι το αναμενόμενο 
κόστος επιθεώρησης του εκάστοτε σχεδίου. Το κόστος της επιθεώρησης είναι 
συνήθως μια γραμμική συνάρτηση του AFI, καθώς όσο περισσότερα τεμάχια 
επιθεωρούνται τόσο αυτό αυξάνει. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας και 
ακολουθώντας τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ο Chung-Ho Chen (2004), το AFI 
αντιμετωπίζεται ως μια οικονομική παράμετρος της οποίας η τιμή οφείλει να 
ελαχιστοποιηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή του οικονομικότερου σχεδίου. 
Αναπτύχθηκε λοιπόν ένας αλγόριθμος για τον οποίο καταβλήθηκε προσπάθεια να 
προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες κάθε σχεδίου που μελετήθηκε. Τα γενικά 
χαρακτηριστικά ωστόσο του αλγορίθμου αυτού και η λογική στην οποία βασίζεται η 
ανάπτυξη του είναι κοινά για όλα τα σχέδια και παρατίθενται παρακάτω. 

Για να επιτευχθεί μείωση του υπολογιστικού φόρτου, έγινε χρήση του πορίσματος 
στο οποίο κατέληξε πειραματικά ο Montgomery (1991). Σύμφωνα με αυτό, δεν έχει 
πρακτικό νόημα να αναζητούμε f μικρότερα από 1/200 στα περισσότερα σχέδια 
δειγματοληψίας, γιατί τότε η προστασία από φαινόμενα μη ικανοποιητικής ποιότητας 
εξασθενεί βαθμιαία. 

Περαιτέρω ελάττωση του χρόνου επεξεργασίας επιτυγχάνεται με το περιορισμό 
του εύρους του διαστήματος μέσα στο οποίο παίρνει ακέραιες τιμές το i. Σύμφωνα με 
τον Ghosh (1988), η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το i είναι: 
( ) ( )1 p / p AOQL− −⎡ ⎤⎣ ⎦ , όπου ο συμβολισμός [ ]x  δηλώνει τον μεγαλύτερο ακέραιο 

που είναι μικρότερος ή ίσος με τον x, ενώ το p  συμβολίζει τη μέση εισερχόμενη 
ποιότητα της διαδικασίας. Ωστόσο, αποδείχθηκε πειραματικά ότι το άνω αυτό 
φράγμα δε θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστο στην περίπτωση του CSP-1. Για το 
σχέδιο αυτό, η επιλογή του μέγιστου i όπως το πρότεινε ο Ghosh οδήγησε σε 
σημαντικές αποκλίσεις και στην επιλογή παραμέτρων που αποτύγχαναν να 
εξασφαλίσουν την απαιτούμενη AOQL. Για τον λόγο αυτόν, στην περίπτωση του 
CSP-1 προτείνεται τα διαστήματα μέσα στα οποία κινείται το i να εκτιμώνται 
γραφικά με τη βοήθεια ενός νομογράμματος. 

Ο αλγόριθμος που προτάθηκε από τον Chung-Ho Chen (2004) αφορά το TCSP-1 
αλλά εύκολα προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες του CSP-1 παίρνοντας  την εξής 
μορφή: 
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Βήμα 1ο: Για τη ζητούμενη τιμή της AOQL, και με την καθοδήγηση ενός 
νομογράμματος προσδιορίζεται το κάτω και το άνω φράγμα του i, εντός των οποίων 
εξασφαλίζεται η AOQL. 
Βήμα 2ο: Για κάθε τιμή του i που ανήκει στο διάστημα που ορίστηκε στο 1ο βήμα 
εργαζόμαστε ως εξής: για κάθε τιμή του n 1/ f=  από 2 έως 200 υπολογίζεται η 
συνάρτηση AOQ, και από αυτήν εκτιμάται γραφικά η AOQL. Από το σύνολο όλων 
των AOQL που προκύπτουν για κάθε i, επιλέγεται εκείνη της οποίας η απόλυτη τιμή 
της διαφοράς της από την απαιτούμενη είναι η μικρότερη. 
Βήμα 3ο:  Για την τιμή αυτή της AOQL και για το f και i στα οποία αντιστοιχεί, 
υπολογίζεται το AFI. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όλα τα i που 
προσδιορίστηκαν στο 1ο βήμα. 
Βήμα 4ο: Επιλέγουμε το μικρότερο AFI από αυτά που προσδιορίστηκαν στα τρία 
προηγούμενα βήματα. Για αυτό το AFI θα εξασφαλίζεται η AOQL στο επιθυμητό 
επίπεδο ακρίβειας και το σχέδιο θα βελτιστοποιείται. 

Για τα υπόλοιπα CSPs ο αλγόριθμος λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 
Διαφοροποιήσεις επέρχονται μόνο στο δεύτερο βήμα ανάλογα με τις επιπρόσθετες 
παραμέτρους κάθε σχεδίου. Στο ΤCSP-1, για παράδειγμα, για κάθε τιμή του i μέσα 
στο διάστημα το οποίο προσδιορίζεται από το πρώτο βήμα, για κάθε τιμή του n και 
για κάθε τιμή του k, υπολογίζεται η συνάρτηση AOQ, και από αυτήν εκτιμάται 
γραφικά η AOQL. Από το σύνολο όλων των AOQL που προκύπτουν για κάθε 
συνδυασμό παραμέτρων (f, k, i) επιλέγονται εκείνες των οποίων η απόλυτη τιμή της 
διαφοράς τους από την απαιτούμενη είναι μικρότερη από ένα συγκεκριμένο αριθμό 
που αποτελεί και το όριο της επιθυμητής ακρίβειας.  

 

ABSTRACT 
This paper presents the functional parameters of three sampling plans: CSP-1, TCSP-1 and 
MLP. TCSP-1 is an evolution of CSP-1 and guarantees reduction of AOQL and consequently 
greater consumer protection. MLP uses more than one sampling level, achieving the reduction 
of AFI along with low values of AOQL. Methods for designing nomograms are analyzed for 
each plan including CSP-1 for which no nomograph is presented in relevant references. 
Finally, an algorithm for the determination of the optimal plan with the implementation of a 
criterion of minimisation of AFI, is described. This algorithm is based on a method introduced 
by Chung-Ho Chen (2004). However it was modified to be applicable in most of CSPs. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία έχει γίνει επεξεργασία των αποτελεσμάτων των καθηγητών μαθηματικών, 
υποψηφίων στον τρίτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2002) .Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε 
τρία μαθήματα: Μαθηματικά, Παιδαγωγικά, Διδακτική, όπου και βαθμολογούνται με άριστα 
το 100. Στην τελική βαθμολογία συνυπολογίζονται ο βαθμός πτυχίου, διδακτική προϋπηρεσία 
στο δημόσιο και οι μεταπτυχιακές σπουδές. Τα δεδομένα αφορούν και τους 3863 υποψήφιους 
και η ανάλυση τους έγινε με χρήση γραμμικών  και γενικευμένων γραμμικών μοντέλων. Τα 
συμπεράσματα είναι πολλά και ενδιαφέροντα και αφορούν κυρίως τους παράγοντες που 
καθορίζουν την επίδοση των υποψηφίων αλλά  και πως συσχετίζονται οι επιδόσεις των 
εξετάσεων, το φύλο, η προϋπηρεσία κ.α  με την συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών. 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από το 1998 διεξάγεται ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 
εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία έχει γίνει 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων των καθηγητών μαθηματικών, υποψηφίων στον 
τρίτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2002) . 
     Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε τρία μαθήματα: Μαθηματικά, Παιδαγωγικά, 
Διδακτική, όπου και βαθμολογούνται με άριστα το 100. Ο τελικός βαθμός των 
γραπτών δίνεται από τον τύπο 0,5*(βαθμός μαθηματικών)+0,25*(βαθμός 
παιδαγωγικών)+0,25*(βαθμός διδακτικής). Στον τελικό βαθμό των γραπτών (άριστα 
είναι το 100) γίνονται και κάποιες προσαυξήσεις για να υπολογιστεί ο συνολικός 
βαθμός του υποψηφίου. Οι προσαυξήσεις αυτές έχουν σχέση με το βαθμό του 
πτυχίου, τις μεταπτυχιακές σπουδές και την τυχόν προϋπηρεσία στο δημόσιο του 
υποψηφίου. Συγκεκριμένα προσαύξηση για τον βαθμό πτυχίου δίνεται από τον τύπο 
(βαθμός πτυχίου)-5 έτσι υποψήφιος με βαθμό πτυχίου 6,51 θα πάρει προσαύξηση που 
θα προστεθεί στο βαθμό των γραπτών 1,51. Η προσαύξηση για την προϋπηρεσία 
παίρνει τιμές από 0 έως 5 ανάλογα με τις ημέρες εργασίας. Για ένα εξάμηνο 
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προϋπηρεσίας δίνεται η ελάχιστη δυνατή προσαύξηση 0,5, ενώ η μέγιστη 5 δίνεται σε 
υποψηφίους με 9 χρόνια προϋπηρεσία και πάνω. Τέλος η προσαύξηση για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές είναι ως εξής 3 για κάθε Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
με θέμα σχετικό με παιδαγωγικά ή διδακτική, 2 για κάθε Μ.Δ.Ε σε οποιοδήποτε άλλο 
θέμα, 5  για διδακτορικό δίπλωμα με θέμα σχετικό με παιδαγωγικά ή διδακτική και 4  
για διδακτορικό δίπλωμα με οποιοδήποτε άλλο θέμα. 
      Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ανάλογα με τις επιδόσεις στις γραπτές 
εξετάσεις, ο υποψήφιος χαρακτηρίζεται αποτυχών αν σε ένα από τα μαθήματα πάρει 
βαθμολογία μικρότερη από 60 στα 100 ή επιτυχών αν και στα  τρία μαθήματα 
ξεπεράσει το 60. Οι υποψήφιοι που θα διοριστούν είναι απαραίτητα επιτυχόντες και ο 
αριθμός τους καθορίζεται κάθε φορά από το κράτος. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό 
διορίστηκαν οι πρώτοι 483 από τους 1640 επιτυχόντες ενώ υπήρξαν 2243 
αποτυχόντες. 
 
2.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
   Τα στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμα στο ΙΝΤΕRNET και αφορούν στην 
βαθμολογία 3883 υποψηφίων από τους οποίους 1640 ήταν επιτυχόντες. Η 
βαθμολογία των υποψηφίων στα τρία μαθήματα που εξετάστηκαν καθώς και το φύλο 
είναι γνωστά για όλους τους υποψηφίους, ενώ για τους επιτυχόντες υπάρχουν 
επιπλέον ο βαθμός πτυχίου, η προϋπηρεσία, η ηλικία, καθώς και το αν έχουν ΜΔΕ ή 
Διδακτορικό δίπλωμα. 
Χρησιμοποιήθηκαν γενικά οι παρακάτω μεταβλητές: 
Μαθηματικά: (1-100) βαθμολογία υποψηφίου στο μάθημα των μαθηματικών. 
Παιδαγωγικά: (1-100) βαθμολογία υποψηφίου στο μάθημα των παιδαγωγικών. 
Διδακτική: (1-100) βαθμολογία υποψηφίου στο μάθημα της διδακτικής. 
Ηλικία: (20-60) ηλικία υποψηφίου σε χρόνια. 
Προϋπηρεσία:  0,0.5,1, 1.5,...,5. 
Φύλο: 1=άντρας, 0=γυναίκα. 
Μ.Δ.Ε: 0=αν ο υποψήφιος δεν έχει κάνει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, 1=αν 
έχει Μ.Δ.Ε, 2 αν έχει διδακτορικό δίπλωμα. 
Μέσος Παιδ: O μέσος όρος βαθμολογίας της διδακτικής και των παιδαγωγικών. 
Βαθμός: Ο βαθμός πτυχίου του υποψήφιου με προσέγγιση εκατοστού. 
Μέσος: Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθηματικών και του μέσου όρου 
βαθμολογίας διδακτικής και παιδαγωγικών. 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
   Πριν αναφερθούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μοντέλων παρατίθενται 
κάποια περιγραφικά στοιχεία που δίνουν σαφέστερη εικόνα για τους υποψήφιους του 
διαγωνισμού. Οι μέσες τιμές των βαθμολογιών που επέτυχαν οι υποψήφιοι δίνονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Μεταβλητή Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 
Μαθηματικά 70,73 18,36 
Παιδαγωγικά 53,94 10,90 
Διδακτική 53,61 15,60 
Μέσος  62,15 12,42 
ΜέσοςΠαιδ 53,71 10,70 

 
Ανάλογο πίνακα έχουμε και για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού. 
 
Μεταβλητή Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 
Μαθηματικά 81,09 11,45 
Παιδαγωγικά 59,77 7,32 
Διδακτική 63,90 8,66 
ΜεσοςΠαιδ 61,78 4,61 
Μέσος  71,36 6,05 

 
  Από τη μελέτη των υπόλοιπων μεταβλητών για τους επιτυχόντες έχουμε ότι οι 
άντρες είναι περισσότεροι (59%), το 1,1% έχουν διδακτορικό, το 4,1% έχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα, ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 34,9 χρόνια  και ο μέσος 
βαθμός πτυχίου το 6,35. 
    Επίσης για τους επιτυχόντες χρησιμοποιήθηκαν τρία στατιστικά μοντέλα. Το 
πρώτο είναι γενικευμένο γραμμικό (ordinal logistic regression), έχει εξαρτημένη 
μεταβλητή την Μ.Δ.Ε και ανεξάρτητες το βαθμό, το φύλο, την ηλικία, την εργασία 
και τη βαθμολογία που επέτυχαν οι υποψήφιοι στα μαθηματικά, παιδαγωγικά και 
διδακτική. To δεύτερο και το τρίτο είναι γραμμικά μοντέλα. Το ένα έχει εξαρτημένη 
μεταβλητή το μέσος και ανεξάρτητες τις Μ.Δ.Ε, ηλικία, προϋπηρεσία και βαθμό ενώ  
το άλλο έχει εξαρτημένη μεταβλητή την βαθμολογία που πέτυχαν οι υποψήφιοι στα 
μαθηματικά και ανεξάρτητες τις φύλο Μ.Δ.Ε, ηλικία προϋπηρεσία, βαθμός, 
ΜεσοςΠαιδ. Με stepwise regression καταλήξαμε στις τελικές μορφές των μοντέλων 
που δίνονται στους παρακάτω πίνακες 
                   ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συντελεστές μοντέλου  με εξαρτημένη τη ΜΔΕ) 

Μεταβλητή β S.e (β) P- value 
Μέσος   0,021 0,021 0,317 
Ηλικία -0,066 0,026 0,013 
Βαθμός  1,190 0,152 0,000 

                            ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (συντελεστές μοντέλου  με εξαρτημένη τη Μέσος) 
Μεταβλητή β S.e (β) P- value 

Βαθμός  0,82 0,18 0,00 
Ηλικία  0,26 0,03 0,00 
ΜΔΕ  1,14 0,61 0,06 
Φύλο  2,32 0,30 0,00 
Προυπηρεσία -0,65 0,18 0,00 
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                ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συντελεστές μοντέλου  με εξαρτημένη τη Μαθηματικά) 

Μεταβλητή β S.e (β) P- value 
ΜεσοςΠαιδ -0,06 0,05 0,28 
Φύλο   4,05 0,56 0,00 
Προϋπηρεσία -1,64 0,33 0,00 
Βαθμός   1,48 0,34 0,00 
Ηλικία   0,58 1,05 0,00 
ΜΔΕ   1,96 1,16 0,09 

 
   Τα παρακάτω αποτελέσματα σχολιάζονται και ερμηνεύονται στο τελευταίο μέρος 
συμπεράσματα-συζήτηση.   
   Eδώ αξίζει να σημειωθεί ότι για τον έλεγχο της εγκυρότητας του ordinal 
μοντέλου ελέγχουμε την εγκυρότητα των επιμέρους logistic μοντέλων (Βegg 
and Gray, 1984) τα οποία και είναι: α) το μοντέλο με εξαρτημένη την δίτιμη 
μεταβλητή ΜΔΕ 1 που παίρνει την τιμή 0 ο υποψήφιος δεν έχει μεταπτυχιακές 
σπουδές και 1 όταν έχει (ένα) Μ.Δ.Ε και β) το μοντέλο με εξαρτημένη την 
δίτιμη μεταβλητή Μ.Δ.Ε 2 (που παίρνει την τιμή 0, όταν ο υποψήφιος δεν έχει 
μεταπτυχιακές σπουδές και 1 όταν έχει διδακτορική διατριβή ή παραπάνω από 
ένα Μ.Δ.Ε.  

Για τα επιμέρους logistic models χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Hosmer 
Lemeshow  (Hosmer Lemeshow, 1978) που διερευνά την καλή 
προσαρμοστικότητα των μοντέλων και στις δύο περιπτώσεις  απορρίπτεται η 
μηδενική υπόθεση ότι τα μοντέλα δεν έχουν καλή προσαρμοστικότητα. 

Τέλος για το μοντέλο με εξαρτημένη μεταβλητή την Μ.Δ.Ε1 (ανάλογο διάγραμμα 
παίρνουμε για το μοντέλο με εξαρτημένη την ΜΔΕ 2) έχουμε το παρακάτω 
διάγραμμα. 

Predicted Value

,048,046,044,042,040,038,036,034,032

C
oo

k'
s 

D
is

ta
nc

e

,05

,04

,03

,02

,01

0,00

-,01

 
Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι η deviance του μοντέλου (αντίστοιχο 

μέτρο με τα residuals στη γραμμική παλινδρόμηση). Το μοντέλο έχει καλή 
προσαρμοστικότητα αφού οι περισσότερες εκτιμηθείσες τιμές (predicted values)  
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έχουν deviance κάτω από 0,05 κάτι που φαίνεται στον άξονα του Cook’s distance 
(Cook, R.D and Weisberg, S. 1982). 
 
4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
  Από το πρώτο μοντέλο διερευνώντας και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματά του 
έχουμε ότι η ηλικία είναι ανασταλτικός παράγοντας για τις μεταπτυχιακές σπουδές 
των υποψηφίων του διαγωνισμού. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την ερμηνεία του 
αντίστοιχου συντελεστή του μοντέλου, για κάθε έτος που περνά, η πιθανότητα ο 
υποψήφιος να έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα αντί να έχει απλό πτυχίο μειώνεται κατά  
1-exp(-0,065)% περίπου ίσο με 6,3%. Ακόμα ο βαθμός του πτυχίου είναι 
καθοριστικός για τις μεταπτυχιακές σπουδές, κάτι αναμενόμενο αν αναλογιστούμε 
ότι στα περισσότερα Μ.Δ.Ε  υπάρχει ως προϋπόθεση ο υψηλός βαθμός πτυχίου. 
    Με το δεύτερο μοντέλο εξετάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
βαθμολογία των υποψηφίων. Πρώτα από όλα το φύλο φαίνεται ότι παίζει 
καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία στο διαγωνισμό. Καταρχήν ενώ τα ποσοστά όλων 
των υποψηφίων είναι μοιρασμένα  (52%  άντρες 48% γυναίκες) στα αντίστοιχα 
ποσοστά στους επιτυχόντες έχουμε σημαντική αύξηση του ποσοστού των αντρών 
59% και ακόμα σημαντικότερη 62% ανάμεσα σους διοριστέους. Πράγματι με τον 
απαραμετρικό έλεγχο Mann Whitney έχουμε ότι οι επιδόσεις των αντρών υποψηφίων  
είναι καλύτερες από τις αντίστοιχες των γυναικών και στα τρία εξεταζόμενα 
μαθήματα. Εδικά στο μάθημα των μαθηματικών η διαφορά είναι μεγάλη  (οι  μέσοι 
όροι βαθμολογιών είναι 75,12 για τους άντρες και 65,86 για τις γυναίκες, ενώ 
υπάρχεί και αντίστοιχη διαφορά και στους επιτυχόντες (83,19 έναντι 78,07  οι μέσοι 
όροι). Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στους επιτυχόντες δεν υπάρχει, στατιστικά, 
σημαντική διαφορά στις επιδόσεις αντρών γυναικών στα μαθήματα παιδαγωγικά και 
διδακτική. 
  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το διάγραμμα βαθμολογίας στις εξετάσεις σε σχέση με την 
ηλικία που δείχνει ότι υπάρχει γραμμική σχέση της βαθμολογίας των μαθηματικών 
με την ηλικία. Ενώ στα παιδαγωγικά οι επιδόσεις παραμένουν σταθερές. 
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία σχετίζεται 
αρνητικά(!) στην βαθμολογία των μαθηματικών . 
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  Τέλος ο βαθμός πτυχίου είναι ανάλογος του τελικού μέσου όρου γραπτών που 
πέτυχε ο υποψήφιος. Για κάθε μονάδα του βαθμού πτυχίου παραπάνω, ο μέσος όρος 
γραπτών αυξάνει κατά 0,82 μονάδες 
   Από το τρίτο μοντέλο (όπου εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
βαθμολογία στο μάθημα των μαθηματικών) συμπεραίνουμε ότι όπως και στο μέσο 
όρο γραπτών, ο βαθμός του πτυχίου και η ηλικία είναι ανάλογα με τη βαθμολογία 
των μαθηματικών, ακόμη η προϋπηρεσία επηρεάζει αρνητικά τη βαθμολογία των 
επιδόσεων στα μαθηματικά. Τέλος χαρακτηριστικό είναι ότι για κάθε αύξηση μιάς 
μονάδας του βαθμού πτυχίου, ο βαθμός των μαθηματικών αυξάνει μιάμιση μονάδα 
(1,49), ενώ η βαθμολογία στα μαθηματικά είναι ανεξάρτητη (δε σχετίζεται) με τις 
βαθμολογίες στα παιδαγωγικά και τη διδακτική. 

 
ABSTRACT 

Since 1998 the ASEP examination for the teachers of the secondary schools, is taken place in 
Greece. This paper treats the exams results of mathematic teachers candidates of the third 
ASEP examinations (2002) , by statistical analysis. 
The candidates were examined in three subjects: Mathematics, Educational Methods, and 
Pedagogy. Highest score for each subject is 100.In the final result the diploma grade, the 
postgraduate studies and the services in public schools are estimated. The data refer to the 
3863 candidates and in the analysis was used generalized linear models various and interesting 
conclusions can deduced .Factors like gender, teaching experience, postgraduate studies are 
correlated with the results of the exams. 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ D- ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ 

321 mmm ××  ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ 
Στ. Α. Χατζόπουλος   &   Φ. Κολυβά-Μαχαίρα 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με την παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια εύρεσης ενός αλγορίθμου για την 
κατασκευή D-βέλτιστων κορεσμένων σχεδιασμών στους οποίους υπεισέρχονται τρεις 
παράγοντες. Οι υπό εκτίμηση παράμετροι είναι ο γενικός μέσος και οι επιδράσεις των κύριων 
παραγόντων, ενώ οι αλληλεπιδράσεις πρώτης και μεγαλύτερης τάξης θεωρούνται αμελητέες. 
Για να ελαττωθούν τόσο τα βήματα όσο και ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου γίνεται 
προσπάθεια μείωσης του πλήθους των περιπτώσεων μελετώντας τον πίνακα σχεδιασμού. Ο 
αλγόριθμος που προτείνεται οδηγεί στην εύρεση του άνω φράγματος της ορίζουσας του 
σχεδιασμού αλλά και στην κατασκευή του ζητούμενου σχεδιασμού. Γίνεται εφαρμογή του 
αλγορίθμου για την εύρεση του D-βέλτιστου κορεσμένου σχεδιασμού 3m44 ×× , 6m 3 ≥  
και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα θεωρητικά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 
Επιπλέον επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα για τους 444 ××  και 544 ××  σχεδιασμούς και 
η εφαρμογή του αλγορίθμου επεκτείνεται στους κορεσμένους σχεδιασμούς 554 ××  και 

654 ×× . 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το πρόβλημα εύρεσης D-βέλτιστων κορεσμένων σχεδιασμών εκτιμητικής τάξης 

ΙΙΙ στους οποίους υπεισέρχονται τρεις παράγοντες απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες 
αρκετούς ερευνητές. Οι Mukerjee και Chatterjee (1993), μελέτησαν τους D-
βέλτιστους  32 mm2 ××  κορεσμένους σχεδιασμούς, όπως και οι Chatterjee και 
Narasimhan (2002) χρησιμοποιώντας, οι τελευταίοι, τεχνικές από τη Θεωρία 
Γραφημάτων και επιπλέον παραθέτουν μία εικασία για τους D-βέλτιστους 

32 mm3 ××  κορεσμένους σχεδιασμούς. Οι Χατζόπουλος και Μαχαίρα (2002) 
ασχολήθηκαν με την εύρεση D-βέλτιστων κορεσμένων 321 mmm ××  σχεδιασμών 
ενώ σε ενότητες των εργασιών των Chatzopoulos και Machera (2002) και 
Karagiannis και Moyssiadis (2004), οι οποίες αναφέρονται στους 32 mm3 ××  
κορεσμένους σχεδιασμούς, αποδεικνύεται ότι η εικασία των Chatterjee και 
Narasimhan (2002) δεν ισχύει και επιπλέον δίνονται τόσο τα όρια ώστε ένας 
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σχεδιασμός να είναι D-βέλτιστος, όσο και οι σχεδιασμοί που τα επιτυγχάνουν. 
Επέκταση των αποτελεσμάτων στους D-βέλτιστους 3m44 ××  σχεδιασμούς 
αποτελεί η εργασία των Chatzopoulos και Machera (2004). 

 
2. ΓΕΝΙΚΑ 

 Έστω οι 321 mmm ××  παραγοντικοί σχεδιασμοί στους οποίους υπεισέρχονται 
τρεις παράγοντες 1F , 2F  και 3F , σε 1m , 2m  και 3m  στάθμες, αντίστοιχα, με 

2m1 ≥ , 12 mm ≥  και 23 mm ≥ . Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εύρεση D-
βέλτιστων κορεσμένων σχεδιασμών εκτιμητικής τάξης III. Το πλήθος των 
παρατηρήσεων είναι:  2mmmN 321 −++= . Ας είναι iτ , 1mii −≤≤ τ0 , 

3i1 ≤≤  οι στάθμες του παράγοντα iF . Υπάρχουν 321 mmmu =  συνδυασμοί 
αγωγών λεξικογραφικά διατεταγμένες. Το γραμμικό μοντέλο για ένα πλήρη 
σχεδιασμό κύριων επιδράσεων είναι: εβ +⋅= RY , όπου Y  είναι το 1u ×  
διάνυσμα απόκρισης, R  ο )2mmm(u 321 −++×  πίνακας σχεδιασμού, β  το 

1)2mmm( 321 ×−++  διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων που θα εκτιμηθούν 
και ε   το 1u ×  διάνυσμα των ανεξάρτητων τυχαίων σφαλμάτων με μέση τιμή 0  και 
διασπορά 2σ . 
    Έστω [ ]321u0 X   ,X   ,X   ,1X = , όπου: 

321 mmm1 11IX ⊗⊗= , 

321 mmm2 1I1X ⊗⊗=  και 
321 mmm3 I11X ⊗⊗= , όπου για 3i1 ≤≤  

im1  είναι το 

im  διάνυσμα στήλη με όλα τα στοιχεία ίσα με 1 και 
imI  ο μοναδιαίος πίνακας 

διάστασης im . Σύμφωνα με τους Mukerjee και Chatterjee (1993) ισχύει ότι: 
HUR ⋅= , όπου ο πίνακας U  είναι ένας Nu ×  υποπίνακας του 0X , ο οποίος 

δίνεται από τη σχέση: [ ]3
*
2

*
1 X  ,X   ,XU =  και οι πίνακες *

1X  ( *
2X ) προκύπτουν 

από τους 1X  ( 2X ), αντίστοιχα, διαγράφοντας την πρώτη τους στήλη, ενώ ο NN ×  
πίνακας H  είναι ένας αντιστρέψιμος πίνακας. 
     Ας είναι d  ένα στοιχείο της  κλάσης D  των 321 mmm ××  κορεσμένων 
παραγοντικών σχεδιασμών και ddd RRM ⋅′=  ο NN ×  πίνακας πληροφορίας όπου 

HUR dd ⋅= . Επιπλέον [ ]321d U   ,U   ,UU = , όπου οι N)1m( i ×−  πίνακες iU , 

2i1 ≤≤  και ο Nm3 ×  πίνακας 3U  προκύπτουν από τους πίνακες *
iX  και 3X , 

αντίστοιχα,  με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προέκυψε ο πίνακας dU  από τον U . 
     Ένας σχεδιασμός ονομάζεται D-βέλτιστος αν μεγιστοποιεί την ορίζουσα του 
πίνακα πληροφορίας dMdet . Επειδή dd RdetRdet =′  και HUR dd ⋅=  έχουμε: 
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( ) ( )22
dd HdetUdetMdet ⋅= . Τελικά, ένας σχεδιασμός θα είναι D-βέλτιστος αν 

μεγιστοποιεί την ποσότητα dUdet . 

Συμβολισμός. Έστω   1m
i

in − ,  3i1 ≤≤   το  πλήθος  των  παρατηρήσεων  για  τις  

οποίες 1mii −=τ  και st
ijn , 3ji1 ≤≠≤ , 1ms0 i −≤≤ , 1mt0 j −≤≤  το 

πλήθος των παρατηρήσεων όπου ο i παράγοντας υπεισέρχεται στο σχεδιασμό στη 
στάθμη s και ο j παράγοντας υπεισέρχεται στη στάθμη t. Ισχύει ότι:  

                                              ∑
−

=

=
1m

0s

s
i

i

nN  και ∑ ∑
−

=

−

=

=
1

0

1

0
 

i jm

s

m

t

st
ijnN .                                (1) 

Να σημειωθεί ότι 0
in , 2i1 ≤≤  είναι και το πλήθος των γραμμών του πίνακα iU  οι 

οποίες έχουν όλα τα στοιχεία τους ίσα με μηδέν και s
in , 1ms1 i −≤≤ , 2i1 ≤≤ , 

είναι το πλήθος των γραμμών του πίνακα iU  οι οποίες είναι ίσες με την s  γραμμή 
του πίνακα 1mi

I − . Επιπλέον στην περίπτωση που ισχύει s3 =τ , 1ms0 3 −≤≤ , η 

αντίστοιχη γραμμή του πίνακα 3U  ισούται με την )1s( +  γραμμή του πίνακα 
3mI . 

     Ένα αρκετά χρήσιμο Λήμμα για την απόδειξη των θεωρημάτων που ακολουθούν 
αλλά και για την εφαρμογή του αλγορίθμου εύρεσης D-βέλτιστων κορεσμένων 
σχεδιασμών είναι το ακόλουθο: 
Λήμμα 1. Έστω e οι κορεσμένοι ji mm ×  σχεδιασμοί εκτιμητικής τάξης III και eU  ο 

πίνακας του οποίου η ορίζουσα πρέπει να μεγιστοποιηθεί ώστε ο σχεδιασμός να είναι 
D-βέλτιστος. Οι σχεδιασμοί αυτοί είναι ισοδύναμοι σύμφωνα με το D-κριτήριο 
βελτιστοποίησης, Mukerjee και Sinha (1990), και επιπλέον ισχύει ότι: 1Udet e ≤ . 

Θεώρημα 1. Έστω dU ′  ο πίνακας που αντιστοιχεί στον κορεσμένο σχεδιασμό 

321 mmm ×× , 2mmm 213 −+≥  και dU  ο πίνακας που αντιστοιχεί στον 

κορεσμένο σχεδιασμό )2mm(mm 2121 −+×× . Ισχύει ότι dd UdetUdet ′=  

διότι 1ns
3 = , 1ms0 i −≤≤  ακριβώς )2mm(m 213 −+−  φορές. 

Θεώρημα 2. Για τους 321 mmm ××  κορεσμένους σχεδιασμούς ισχύει ότι: 

∏
−

=

≤
1m

1s

s
1d

1

ndetU .  

      Τα παραπάνω θεωρήματα είναι τα Θεωρήματα 2 και 4 της εργασίας των 
Χατζόπουλος και Μαχαίρα (2002) στην οποία υπάρχει και η απόδειξη τους. 
Πόρισμα 1. Σύμφωνα με τα θεωρήματα 1 και 2 η εύρεση D-βέλτιστων 

2)m(mmm 2121 −+×× κορεσμένων σχεδιασμών επιτυγχάνεται όταν 2ns
i ≥  για 

κάθε 3i1 ≤≤  και 1ms0 i −≤≤ . 
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΣΤΟΥΣ  

3m44 ×× , 6m3 ≥  ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ 

     Ας είναι dU ′  ο πίνακας που αντιστοιχεί στον κορεσμένο σχεδιασμό 3m44 ×× , 
6m3 ≥  και dU  ο πίνακας που αντιστοιχεί στον κορεσμένο σχεδιασμό 644 ×× . Από 

το Θεώρημα 1 ισχύει ότι dd UdetUdet ′= , δηλαδή η εύρεση D-βέλτιστου 

3m44 ××  κορεσμένου σχεδιασμού ανάγεται στην εύρεση του D–βέλτιστου 644 ××  
κορεσμένου σχεδιασμού. Έχει αποδειχθεί, Chatzopoulos και Machera (2005), ότι 

17Udet d ≤ . Στην εργασία θα αποδεχθεί, με τη χρήση ενός αλγορίθμου, ότι 

16Udet d ≤ . Ο πίνακας dU  είναι ένας 1212×  πίνακας ο οποίος μπορεί να γραφεί 

ως [ ]321d U   ,U   ,UU = , όπου οι πίνακες 1U , 2U  και 3U  είναι διάστασης 312× , 
312×  και 612× , αντίστοιχα.  

     Ο πρώτος και ο δεύτερος παράγοντας υπεισέρχονται στο σχεδιασμό σε 4m =  
στάθμες. Ας υποτεθεί, χωρίς περιορισμό της γενικότητας (χ.π.γ.) ότι 

3
i

2
i

1
i

0
i nnnn ≥≥≥ , 2i1 ≤≤ . Από τη σχέση (1) επιπλέον ισχύει ότι 

12nN
3

0s

s
i == ∑

=

, 2i1 ≤≤ , και η εύρεση D-βέλτιστου σχεδιασμού επιτυγχάνεται 

για 2ns
i ≥  σύμφωνα με το Πόρισμα 1. Επομένως προκύπτουν οι περιπτώσεις: 

( ) ( )2,2,2,6n,n,n,n 3
i

2
i

1
i

0
i =  για την οποία 8Udet d ≤  σύμφωνα με το Θεώρημα 2 

ή ( ) ( )2,2,3,5n,n,n,n 3
i

2
i

1
i

0
i =  για την οποία 12Udet d ≤  σύμφωνα με το Θεώρημα 

2 ή ( ) ( )2,3,3,4n,n,n,n 3
i

2
i

1
i

0
i =  ή ( ) ( )3,3,3,3n,n,n,n 3

i
2
i

1
i

0
i = .  

     Για τον τρίτο παράγοντα ο οποίος υπεισέρχεται στο σχεδιασμό σε 6 στάθμες από 

τη σχέση (1) ισχύει ότι 12nN
5

0s

s
3 == ∑

=

 και από το Πόρισμα 1 προκύπτει ότι 

2ns
3 = , 5s0 ≤≤ . 

Λήμμα 2. Ας είναι ( ) ( )2,3,3,4n,n,n,n 3
i

2
i

1
i

0
i =  για 2i1 ≤≤  και 2ns

3 = , 

5s0 ≤≤ . Αποδεικνύεται ότι: 16Udet d ≤ . 

Απόδειξη. Ισχύει ότι [ ]321d U   ,U   ,UU = . Επιπλέον ( ) ( )2,3,3,4n,n,n,n 3
1

2
1

1
1

0
1 = . 

Υπενθυμίζεται ότι ο πίνακας 3U  είναι ένας 612×  πίνακας του οποίου οι γραμμές, 
σύμφωνα με το Συμβολισμό, είναι οι γραμμές του μοναδιαίου πίνακα 6I . Επομένως 
υπάρχουν τουλάχιστον 2 στήλες (έστω οι τελευταίες) στον πίνακα 3U  (γραμμές στον 
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3U ′ ) οι οποίες θα έχουν όλα τα στοιχεία τους ίσα με 0 στις 4 πρώτες γραμμές του 
πίνακα dU  (στήλες του dU ′ ) και στις υπόλοιπες 9 γραμμές (στήλες) κάθε μία θα 

περιέχει 2 άσσους, διότι 2ns
3 = . Ο πίνακας dU ′ μπορεί να διαμεριστεί, χ.π.γ ως: 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

′′′
′′′′

′=′

0000
UUU0000
UUUU

U
110000000000
001110000000
000001110000

U

24,323,322,3

14,313,312,311,3

2d
. 

Για τους άσσους των δύο τελευταίων γραμμών του 3U ′ προκύπτουν οι περιπτώσεις: 
1. Μία τουλάχιστον γραμμή του 3U ′  περιέχει και τους 2 άσσους της στον πίνακα 

i2,3U ′ , 4i2 ≤≤ . Αφαιρώντας τη γραμμή αυτή από την i  γραμμή του πίνακα dU ′  
και αναπτύσσοντας κατά τα στοιχεία των 3 πρώτων γραμμών του πίνακα dU ′  

προκύπτει ότι: 6Udet d ≤′ . 

2. Μία τουλάχιστον γραμμή του 3U ′  περιέχει 1 άσσο στον πίνακα 22,3U ′  και 1 
άσσο στον 23,3U ′ . Αφαιρώντας γραμμή αυτή από την 1η γραμμή του πίνακα dU ′  και 
αναπτύσσοντας κατά τα στοιχεία των 3 πρώτων γραμμών του πίνακα dU ′  προκύπτει 

ότι: 16221232Udet d =⋅⋅−+⋅⋅≤′ . 

3. Μία τουλάχιστον γραμμή του 3U ′  περιέχει 1 άσσο στον πίνακα 22,3U ′  (ή 

23,3U ′ ) και 1 άσσο στον πίνακα 24,3U ′ . Αφαιρώντας τη γραμμή αυτή από την 3η 
γραμμή του πίνακα dU ′  και αναπτύσσοντας κατά τα στοιχεία των 3 πρώτων γραμμών 

του πίνακα dU ′  προκύπτει ότι: 15321331Udet d =⋅⋅−+⋅⋅≤′ . 

     Από τις περιπτώσεις 1 έως 3 συμπεραίνεται ότι 16Udet d ≤ . 

Λήμμα 3. Ας είναι ( ) ( )3,3,3,3n,n,n,n 3
i

2
i

1
i

0
i =  για 2i1 ≤≤  και 2ns

3 = , 

5s0 ≤≤ . Ας υποτεθεί επιπλέον ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον 1nst
ij > , όπου 

3ts,0 ≤≤  για 2ji1 ≤≠≤  και 5t0 ≤≤  για 3j = . Θα αποδειχθεί ότι: 
16Udet d ≤ . 

Απόδειξη. Ισχύει ότι [ ]321d U   ,U   ,UU = . Σύμφωνα με την εκφώνηση του 

Λήμματος προκύπτουν οι περιπτώσεις: 
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1a.   Υπάρχει ένα τουλάχιστον 2nst
12 =  και 1n ts

12 =′  ώστε να ισχύει 3nt
2 = , όπου 

3ss0 ≤′≠≤  και 3t0 ≤≤ . Χ.π.γ. έστω 2n00
12 =  και 1n10

12 = . Εναλλάσσοντας τις 

στάθμες 0 και 2 στον 1ο παράγοντα και τις στάθμες 0 και 1 στον 2ο παράγοντα 
προκύπτει 2n21

12 =  και 1n11
12 = . Ο πίνακας dU  μπορεί να γραφεί ως: 
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Αφαιρώντας την 1η γραμμή του πίνακα 2U ′  από την 2η γραμμή του πίνακα dU ′  και 
αναπτύσσοντας κατά τα στοιχεία των 3 πρώτων γραμμών του πίνακα dU ′  προκύπτει 

ότι: 15321331Udet d =⋅⋅−+⋅⋅≤′ . 

1b.   Υπάρχει ένα τουλάχιστον 3nst
12 =  για κατάλληλα s και t. Χ.π.γ. έστω 3n00

12 = . 
Εναλλάσσοντας τις στάθμες 0 και 1 στον 1ο και 2ο παράγοντα προκύπτει 3n11

12 = , 
δηλαδή η 1η γραμμή του πίνακα 1U ′  είναι ίση με την 1η γραμμή του πίνακα 2U ′  με 
συνέπεια 0Udet d =′ . 

2.    Υπάρχει ένα τουλάχιστον 2nst
3i = , 2i1 ≤≤ και 3s0 ≤≤  και 5t0 ≤≤ . Χ.π.γ. 

έστω 2n00
13 = . Εναλλάσσοντας τις στάθμες 0 και 1 στον 1ο παράγοντα προκύπτει ότι 

2n10
13 = . Ο πίνακας dU  μπορεί να γραφεί ως: 
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Αφαιρώντας την 1η γραμμή του πίνακα 3U ′  από την 1η γραμμή του πίνακα dU ′  και 
αναπτύσσοντας κατά τα στοιχεία των 3 πρώτων γραμμών του πίνακα dU ′  προκύπτει 

ότι: 9331Udet d =⋅⋅≤′ . 
Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί η μόνη περίπτωση η οποία δεν έχει μελετηθεί 
είναι αυτή όπου ( ) ( )3,3,3,3n,n,n,n 3

i
2
i

1
i

0
i =  για 2i1 ≤≤  και 2ns

3 = , 5s0 ≤≤  με 

1nst
ij ≤  για κάθε 3ji1 ≤≠≤ . Από τη σχέση (1) προκύπτει ότι: 12n 
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 και 1nst
12 ≤ . Ας είναι ijB  ο πίνακας διπλής 

εισόδου των παραγόντων i  και j , δηλαδή:  
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Εναλλάσσοντας  κατάλληλα τις στάθμες στους 2 πρώτους παράγοντες  για τις  οποίες  
να σημειωθεί ότι υπεισέρχονται στο σχεδιασμό με το ίδιο πλήθος προκύπτει 1n00

12 = , 
1n01

12 =  και 1n02
12 = . Πιο αναλυτικά, ενώ δημιουργούνται 24 περιπτώσεις για έναν 

πίνακα της μορφής (3.1) με 1i =  και 2j =  όπου τα στοιχεία του st
12n  είναι ίσα με 0 

ή 1 και επιπλέον ( ) ( )3,3,3,3n,n,n,n 3
i

2
i

1
i

0
i =  για 2i1 ≤≤ , με την εναλλαγή στις 

στάθμες υπάρχουν τελικά 6 περιπτώσεις του ακόλουθου πίνακα, 
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Επίσης, από τη σχέση (1) προκύπτει ότι: 12n 
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=

 και 1nst
13 ≤ . Αρχικά υπάρχουν 1860 περιπτώσεις για έναν πίνακα 

της μορφής (3.1) με 1i =  και 3j =  όπου τα στοιχεία του st
13n  να είναι ίσα με 0 ή 1 

και επιπλέον 3ns
1 =  για 3s0 ≤≤  και 2nt

2 =  για 5t0 ≤≤ . Εναλλάσσοντας 
κατάλληλα τις στάθμες στους παράγοντες 1 και 3 προκύπτει 1n00

13 = , 1n01
13 =  και 

1n02
13 =  με συνέπεια να δημιουργούνται τελικά μόνο 93 περιπτώσεις του πίνακα: 

12222222
3nnnnnn3
3nnnnnn2
3nnnnnn1
30001110

543210

35
13

34
13

33
13

32
13

31
13

30
13

25
13

24
13

23
13

22
13

21
13

20
13

15
13

14
13

13
13

12
13

11
13

10
13

1ος
3ος

. 

     Επιπλέον η πλήρης αναζήτηση του D-βέλτιστου κορεσμένου σχεδιασμού πρέπει 
να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τις μεταθέσεις των στοιχείων st

13n , 3s1 ≤≤  και 

5t0 ≤≤  του τελευταίου πίνακα για τα οποία ισχύει 3ns
1 = , 3s1 ≤≤ . Αξίζει να 

τονιστεί ότι η ότι εξ’ αρχής εύρεση του D-βέλτιστου κορεσμένου σχεδιασμού 

απαιτούσε την επιλογή του μεταξύ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
12

644
 σχεδιασμών. Η απόδειξη και εφαρμογή 

των θεωρημάτων που πραγματώνεται η εργασία οδηγεί τελικά στη μείωση του 
πλήθους των υπό μελέτη περιπτώσεων με συνέπεια η εύρεση του να επιτυγχάνεται 
έπειτα από αναζήτηση μόνο μεταξύ 120528!3!3!3936 =⋅⋅⋅⋅  σχεδιασμών. Ο 

644 ×× σχεδιασμός 
{ }333,312,300,232,225,211,121,110,104,035,024,003*d =  αποδεικνύεται ότι 

είναι ένας D-βέλτιστος για τον οποίο ισχύει 16Udet d = . Συνεπώς ο σχεδιασμός 

{ ,232,225,211,121,110,104),1m(03,036,035,024,003 3 −… }333,312,300  
είναι ένας D-βέλτιστος 3m44 ××  κορεσμένος σχεδιασμός. 
     Χρησιμοποιώντας παρόμοιες διαδικασίες αποδεικνύεται ότι οι κορεσμένοι 
σχεδιασμοί { } 331310, 211,203,120, 113, 102, 030, 022, ,001  και { 013, ,002  

}322300, 231, 220, 214, 130, ,111103, 024,  είναι D-βέλτιστοι 444 ××  και 
544 ×× , αντίστοιχα, αποτέλεσμα το οποίο έχει αποδειχθεί και θεωρητικά, 

Chatzopoulos και Machera (2005). Επιπλέον η επέκταση του αλγορίθμου στους 
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κορεσμένους 554 ××  και 654 ××  σχεδιασμούς απέδειξε ότι οι σχεδιασμοί 
{ ,204,134,120,101,031,022,010  }321,312,303,230,213  και 
{ }321,312,303,230,213,204,134,120,101,031,022,010  είναι αντίστοιχα D-
βέλτιστοι. 

 
ABSTRACT 

In this paper we consider the problem of finding an algorithm in order to construct D-optimal 
saturated factorial designs with three factors. Our interest is to estimate the general mean and 
main effects while all higher order interactions are negligible, that is Resolution III plans. In 
order to reduce the steps of the algorithm, we diminish the number of the cases we have to 
search by studying the design matrix. The algorithm we suggest, lead us in finding the upper 
bound of the determinant of the design and moreover we construct the D-optimal design. We 
apply the algorithm in order to find the D-optimal saturated 3m44 ×× , 6m 3 ≥  design and 
we compare our results with those are mentioned in bibliography. Moreover we verify the 
findings for the 444 ××  and 544 ××  D-optimal saturated designs and we expand our 
results by applying the algorithm for the saturated 554 ××  and 654 ××  designs. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε συναρτήσεις χρονικής τάσης για την ανάλυση και 

πρόβλεψη της εξέλιξης του συνολικού αριθμού των γεωργικών ελκυστήρων της Ελλάδας. Για 
τον σκοπό αυτό ακολουθείται μια διαδικασία σε τέσσερα στάδια, δηλαδή : (i) αναγνώριση, 
(ii) εκτίμηση, (iii) διαγνωστικός έλεγχος  και (iv) αξιολόγηση των προβλέψεων. Από την 
διαδικασία προκύπτει ότι ως πλέον κατάλληλη για την περίπτωση συνάρτηση είναι η Γενική 
Τροποποιημένη Εκθετική, στην οποία περιλαμβάνεται και η Λογιστική ως ειδική περίπτωση.   
Στη συνέχεια το υπόδειγμα επεκτείνεται κατά τρεις τρόπους : α) με την προσθήκη μιας 
σταθεράς,  β) γίνεται διόρθωση για αυτοσυσχέτιση α΄ τάξεως και γ) προστίθεται μια 
ημιτονοειδής συνάρτηση. Τέλος γίνεται αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας τόσο του 
αρχικού υποδείγματος όσο και των επεκτάσεών του. 
 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και πρόβλεψη της εξέλιξης του 
συνολικού αριθμού των γεωργικών ελκυστήρων της Ελλάδας, που είναι ένας 
σημαντικός δείκτης της αγροτικής ανάπτυξης. Από τις υπάρχουσες στατιστικές / 
οικονομετρικές μεθόδους πρόβλεψης, επιλέχθηκε η χρήση συναρτήσεων χρονικής 
τάσης και ειδικότερα σιγμοειδών. Ανάλογες εργασίες έχουν γίνει από πολλούς 
ερευνητές για διάφορες χώρες, εκ των οποίων η πιο γνωστή είναι του Mar-Molinero 
(1980) για την Ισπανία.  Οι σιγμοειδείς έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί  για προβλέψεις 
σε πολλούς άλλους κλάδους της οικονομίας.  

  Η εργασία αποτελείται από τα εξής στάδια: αναγνώριση, εκτίμηση, διαγνωστικός 
έλεγχος, επανεκτίμηση και αξιολόγηση των προβλέψεων.        

Προκύπτει ότι καταλληλότερη συνάρτηση για την περίπτωση της Ελλάδας είναι η 
Γενική Τροποποιημένη Εκθετική [Gregg et al. (1964)], της οποίας ειδική περίπτωση 
είναι και η Λογιστική. Η προσαρμοστική ικανότητα των υποδειγμάτων βελτιώνεται 
με την προσθήκη σταθερού όρου, διόρθωση για αυτοσυσχέτιση α΄ τάξεως και 
προσθήκη μιας περιοδικής (ημιτονοειδούς) συνάρτησης. Ανάλογη είναι και η 
βελτίωση της προβλεπτικής ικανότητας. Τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από τη 



 - 410 -

βάση δεδομένων World Development Indicators of World Bank και αφορούν την 
περίοδο 1961-2001. Σχήμα 1. Σημειώνεται ότι όλα τα διαγράμματα και οι 
υπολογισμοί έγιναν με την βοήθεια του προγράμματος E-Views 3,0. 

 
Σχήμα 1. Συνολικός αριθμός γεωργικών ελκυστήρων στην Ελλάδα (χιλιάδες). 

 
2. ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Οι γνωστότερες συναρτήσεις χρονικής τάσης που χρησιμοποιούνται στην πράξη 
είναι: 
Α) Τα πολυώνυμα: ...2 +++= ttyt γβα      

Β) Οι εκθετικές: ( )...exp 2 +++= ttyt γβα  
Γ) Οι σιγμοειδείς: Η γνωστότερη και συχνότερα χρησιμοποιούμενη σιγμοειδής είναι 
η Γενική Τροποποιημένη Εκθετική (GME), ( )( )( ) φδγφα /1exp1/ −−⋅+= tyt  

όπου  α άνω ασύμπτωτος, φ εκθέτης,   γ  κλίση και δ  σημείο καμπής. 
      Ειδικές περιπτώσεις: 

1) φ =  1   Λογιστική, ( )( )( )δγα −−+= tyt exp1/  
2) φ =  0   Gompertz, )))(exp(exp( δγα −−−= tyt      
3) φ = -1   Τροποποιημένη Εκθετική, ( )( )( )δγα −−−= tyt exp1  

      Επεκτάσεις: 
      Προσθήκη σταθερού όρου: 
      Γενικά σταθερός όρος μπορεί να προστεθεί σε όσες συναρτήσεις δεν τον 
περιέχουν ήδη, αρκεί να είναι στατιστικά σημαντικός. Η τροποποιημένη εκθετική π.χ. 
περιέχει σταθερό όρο. Στις σιγμοειδείς το αποτέλεσμα της προσθήκης είναι η 
κατακόρυφη μετατόπιση των ασύμπτωτων κατά μια σταθερά κ. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο προκύπτουν : 

(i) Η Τροποποιημένη Λογιστική ( )( )( ) κδγα +−−+= tyt exp1/ ,   [Oliver 
(1981)]  

που ισούται με το υπόδειγμα Bass ως συνάρτηση του χρόνου:               
( )( ) ( )( )΄t΄΄t΄΄yt γδγβα −+−−= exp1/exp    [Meade and Islam (1995)]. 

   (ii) Η Τροποποιημένη Gompertz  [Spiegel (1988)]. 
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(iii) Η Γενική Τροποποιημένη Εκθετική με σταθερό όρο. 
  

    Ύπαρξη αυτοσυσχέτισης α΄ τάξεως. [Mar-Molinero (1980)]. 
 
Όταν ( ) tt tfy ε+=  και ttt u+= −1ρεε , όπου ( )( )2,0 nt Niidu σ= , 
το υπόδειγμα γίνεται : ( ) ( ) ttt utftfyy +−−+= − 11 ρρ . 
 
    Ύπαρξη οικονομικών / εμπορικών κύκλων.  [Shearer (1994)]. 
  
Στο υπόδειγμα προσθέτονται μία ή δύο ημιτονοειδείς συναρτήσεις οπότε: 

( ) tt u
l

t
l

t
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+⎟⎟

⎠
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⎝

⎛ +
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2

2
2

1

1
1 2

sin
2

sin
π

β
α

π
β

α  

όπου α πλάτος, β συγχρονισμός και l μήκος του κύκλου.  
 

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Για την αναγνώριση του καταλληλότερου υποδείγματος χρονικής τάσης 
χρησιμοποιούνται συνήθως απλές γραφικές μέθοδοι, όπως η εξέταση για 
γραμμικότητα των διαγραμμάτων διασποράς των δεδομένων, των [log(y), t], των 
[log(y), log(t)], των διαφορών τους (πρώτων, δεύτερων κτλ.) και διαφόρων άλλων 
[Spiegel (1988)].  

Ακριβέστερη και πρωτοποριακή για την εποχή της θεωρείται η μέθοδος των 
Gregg et al. (1964) η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια και περιλαμβάνει μεθόδους 
αναγνώρισης σιγμοειδών συναρτήσεων. 

Αν (ΜΑ)t= κινητός μέσος στο χρόνο t 
     =  ( ) ( )12/...... 11 +++++++ ++−− pyyyyy pttttpt  
και (S)t = κλίση στο χρόνο t. 
             =  
 
εξετάζεται η γραμμικότητα και η κλίση των διαγραμμάτων διασποράς των : (i) S, (ii) 
S/MA, (iii) Log(S), (iv) Log (S/MA), (v) Log(S/MA2) και (vi) Log(S)-(φ-
1)/φlog(ΜΑ) που αντιστοιχούν στα πολυώνυμα, εκθετικές, τροποποιημένη εκθετική, 
Gompertz, Λογιστική και Γενική Τροποποιημένη Εκθετική. Εκτίμηση της (φ-1)/φ 
λαμβάνεται από την παλινδρόμηση: 
 
 
Στην παρούσα περίπτωση η εκτιμημένη τιμή της (φ-1)/φ είναι 2,17333. 
Από την εξέταση των διαγραμμάτων του Σχήματος 2 προκύπτει ότι καταλληλότερες 
για την παρούσα περίπτωση είναι η GME και η Λογιστική. Η Gompertz έρχεται τρίτη 
με αρκετή διαφορά. Επιλογή μεταξύ της Λογιστικής και της Gompertz μπορεί να 
γίνει και με μεθόδους που περιγράφει ο Franses (1994), οι οποίες καταλήγουν στο 
ίδιο συμπέρασμα.  

( ) ( )( )( )3/121...... 11 ++⋅+++−−⋅− ++−− pppypyyyp ptttpt

tuMAtS +−++= )log(/)1()log( φφβα
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Σχήμα 2. Διαγράμματα Διασποράς: i) log(S/MA), T και ii) log(S/MA2), T 

 
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Για την εκτίμηση των παραμέτρων των υποδειγμάτων χρησιμοποιείται η μη-
γραμμική μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Για την εφαρμογή της απαιτούνται 
αρχικές τιμές των παραμέτρων οι οποίες ευρίσκονται είτε εμπειρικά είτε με την 
μέθοδο των τριών σημείων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
Παρατηρούμε ότι όλες οι παράμετροι είναι στατιστικά σημαντικές. Αντί των τιμών 
του R2 που είναι πάντοτε σχεδόν ίσοι με την μονάδα, πολλοί συγγραφείς 
παρουσιάζουν μόνο τα SSR. 

 Από την εξέταση των αποτελεσμάτων αυτών προκύπτει ότι η Gompertz πρέπει να 
απορριφθεί. Η GME έχει την καλύτερη προσαρμογή λόγω και των 4 παραμέτρων 
της, πλην όμως η τιμή της φ = 1,68 >1. Αυτό έχει επιπτώσεις στις προβλέψεις. Κατά 
την άποψή μας αυτό οφείλεται στη απουσία παρατηρήσεων προ του 1961. Ένας 
τρόπος λύσης είναι η αφαίρεση μίας σταθεράς από τα δεδομένα οπότε καταλήγουμε 
σε Λογιστική. 

 
Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτίμησης Υποδειγμάτων 

 
 α γ δ   R2 SSR D-W 

Gompertz 305,37 0,073 16,2     0,994532 1.395,74 0,15 
Λογιστική 265,38 0,135 19,0     0,998759 316,74 0,49 
Λογιστική + κ  247,4 0,151 19,4 c=11,99   0,999225 197,95 0,76 
Bass 259,39 0,151 18,80 c΄=-225,43   0,999225 197,95 0,76 
Λογιστική + AR(1) 263,46 0,137 18,8  r=0,764 0,999435 135,58 2,02 
Λογιστική + κ + AR(1) 239,84 0,158 19,7 c=17,86 r =0,592 0,999536 111,44 2,07 
Λογιστική + ημιτ. 
 

267,76 
α1=3,263 

0,133 
β1=0 

19,16 
l1=3,39 

    0,999578 107,64 1,32 

GME 255,32 0,176 20,2 φ=1,68   0,999320 173,62 0,85 
GME + AR(1) 255,11 0,179 20,3 φ=1,75 r =0,563 0,999527 113,53 1,97 
GME + ημιτ. 254,13 

α1=1,965 
0,180  
β1= - 2,97

20,2 
l1=2,6 

φ=1,72   0,999619 97,32 1,39 

 
5. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 

Από την εξέταση των καταλοίπων και την ανάλυση τους, Σχήματα 3 και 4, γίνεται 
φανερή η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης α΄ τάξεως. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης 
οικονομικού κύκλου. Επομένως απαιτείται επανεκτίμηση των υποδειγμάτων. 
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Σχήμα 3. Κατάλοιπα της GME 

 

 
Σχήμα 4. Ανάλυση καταλοίπων 

 
Η εκτίμηση του οικονομικού/εμπορικού κύκλου γίνεται στην παρούσα με δύο 

τρόπους : 
α) Με εκτίμηση των συντελεστών του υποδείγματος GME + ημιτ. ή Λογιστική + 
ημιτ., οπότε εκτιμώνται και οι τιμές των παραμέτρων της περιοδικής συνάρτησης. 
Σχήμα 5.  
β) Με τα δεδομένα που προκύπτουν μετά την εφαρμογή του φίλτρου Hodrick-
Prescott εκτιμάται η GME. Τα κατάλοιπα από αυτή την εκτίμηση δείχνουν την 
περιοδική κίνηση. Σχήμα 6. 

Τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 
Στα σχήματα επίσης διακρίνονται δυο κύκλοι (1963-1979) και (1980–1996), του 
ιδίου περιπου μήκους, αλλά πολύ μικρού πλάτους. 

 
Σχήμα 5. Εκτίμηση των Οικονομικών κύκλων 
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Σχήμα 6. Εκτίμηση των Οικονομικών κύκλων (φίλτρο Η-Ρ) 

Η επανεκτίμηση των υποδειγμάτων Λογιστική και GME γίνεται στις εξής 
περιπτώσεις: 

Με προσθήκη σταθερού όρου (μόνο Λογιστική), με διόρθωση για αυτοσυσχέτιση 
α΄ τάξεως, με προσθήκη περιοδικής (ημιτονοειδούς) συνάρτησης και με συνδυασμό 
των τριών προηγούμενων περιπτώσεων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται επίσης 
στον Πίνακα 1. 

 
6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 

Οι προβλέψεις παρουσιάζονται στα Σχήματα 7 και 8. 
Αξιολόγησή τους γίνεται με ανάλυση της προσαρμογής των υποδειγμάτων στα 6 

τελευταία έτη (εντός δείγματος) με τα συνήθη μέτρα (RMSE, MAPE, κτλ.). Βλέπε 
Πίνακα 2 και Σχήματα 9 και 10. 

 

                            
Σχήμα 7. Προβλέψεις GME ± 2 Τυπικά Σφάλματα 

 

 
Σχήμα 8. Προβλέψεις Gompertz, Λογιστικής και GME 
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Πίνακας 2 : Αξιολόγηση Προβλέψεων (6 τελευταίες παρατηρήσεις)  
 

 

 
 

Σχήμα 9. Πραγματικές τιμές Υ και προβλέψεις Gompertz, Λογιστικής και GME 

 
Σχήμα 10. Πραγματικές τιμές Υ και προβλέψεις Bass και GME + ημιτ. 

  
Σημειώνεται ότι οι κλίμακες στα Σχήματα 7, 8, 9 και 10 διαφέρουν από την 

κλίμακα  του Σχήματος 1. 

 Gompertz Logistic GME Bass GME + ημίτ. 
RMSE 5,46 2,026 1,89 1,63 1,65 
MAE 4,69 1,73 1,61 0,33 1,28 
MAPE 1,90 0,71 0,65 0,54 0,52 
Theil In. Co. 0,011 0,004 0,004 0,003 0,003 
Bias prop. 0,739 0,433 0,056 0,058 0,051 
Var. prop. 0,137 0,016 0,490 0,288 0,275 
Cov. prop. 0,123 0,551 0,454 0,706 0,674 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός των γεωργικών 
ελκυστήρων της Ελλάδας πλησιάζει το σημείο κορεσμού, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα σημειωθούν σοβαρές διαρθρωτικές μεταβολές στο σύστημα. Οι λόγοι και οι 
αιτίες που προκαλούν τις εξελίξεις θα πρέπει να αναζητηθούν στην οικονομική και 
αγροτική πολιτική των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. 

Όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και τεχνικές παρατηρούμε ότι εδώ 
επιλέχθηκαν μερικές από τις πλέον γνωστές συναρτήσεις καθώς και διάφορες 
επεκτάσεις τους. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα και 
πολλά άλλα υποδείγματα [Meade & Islam (1998)] και διάφορες άλλες στατιστικές / 
οικονομετρικές μέθοδοι. 

ABSTRACT 
In this paper we use mathematical trend curves in order to analyze and forecast the stock of 

agricultural tractors in Greece. For this purpose we follow a four stage process i.e. 
identification, estimation, diagnostic checking and forecasting. It proves that the General 
Modified Exponential is suitable for this case. Further the model is extended in three ways i.e. 
we add a constant, we correct for first order autocorrelation and we estimate a cycle using a 
periodic function. The effects of these in fitting and forecasting accuracy are studied and 
evaluated.  
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SUMMARY 
Two training samples radiographs of 158 pneumoconiosis subjects, allocated in one of two 
categories, led to the classification problem for two populations under a six-dimensional 
Bernoulli distribution. Five classifiers: logistic regression, Bayes, k-means, simple and 
weighted sums, are considered; their apparent misclassification errors are evaluated; they 
range from 9% to 12%; the logistic has the smallest error, 9%.  

 
1. INTRODUCTION 
The discrimination problem below for a multivariate Bernoulli distribution arose in 
relation to the classificatin of chest radio-graphs of a number of subjects 
(pneumoconiosis patients – miners in New Mexico) into one of three q-categories 

210 ,, qqq  (according to the ILO, International Labour Office, categorization into 
main categories utsrqp ,,,,, )*. More specifically, out of 158=n  subjects, 126 were 
classified as 0q , 26 as 1q  and only 6 as 2q ; the rater (radiologist) based his q-
classification on his observing the presence (1) or absence (0) of a mark (e.g., 
opacity) in each of the six regions 61 ...,, RR , into which the two lungs were divided 
for observational purposes; 321 ,, RRR  for the right lung and 654 ,, RRR  for the left 
lung (see Figure 1); 1R  and 4R  are the two upper regions, 2R  and 5R   are the 
middle ones, and 3R  and 6R  the lower ones. 

                                                 
* p (in particular 0p ) denotes normals, q the next to normal, etc (in increasing order of 
gravity) 
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Thus for describing the regional (spatial) lung variation, we define Bernoulli random 

variables (rv) 1=iX  or 0 according to the appearance (1) or not (0) of a mark in 

each region iR ; hence each radiograph gives rise to a six-dimensional Bernoulli rv  

 

)...,,( 61 XX=X . For example, 

)0,0,1,0,0,1(=x  means marks only in the 

upper parts of the lungs (the middle and lower 

parts are “clear”). 

 

 

 

2. SOLVING THE DISCRIMINATION PROBLEM 
The preceding introduction leads to the following statistical discrimination problem: 

Given a training sample of n subjects classifed (by a doctor) into one of the q-

subcategories 210 ,, qqq , what is a reasonable (statistical) rule for allocating 

(classifying) a new subject (radiograph) )...,,( 61 xx=x  to one of the categories 

(populations) 210 ,, qqq ? In the present pneumoconiosis example, the sample sizes 

1260 =n , 261 =n  and 62 =n , from 10 ,qq  and 2q , are actually random variables 

obtained from the mixutre of 158626126210 =++=++= nnnn  chest 

radiographs, a sample from a large population of q-type patterms of pneumoconiosis. 

However, here we will apply the logistic and other discrimination procedures as if 

separate training samples were given from the q-categories, in view of the smalleness 

of the sample sizes and the estimation problems for mixtures (for a discussion of 

these matters see Anderson, 1972, 1973). Furthermore, only 6=n  patterns (in fact 

very little differing from 1q -patterns) were allocated to 2q , making it impossible to 

estimate the parameters involved in the discrimination problem; hence, we pooled the 

2n  2q -patterns with the 261 =n  1q  patterns, thus arriving at a 2-category 

 Right Left 

Upper )(1 URR  )(4 ULR  

Middle )(2 MRR )(5 MLR

Lower )(3 LRR  )(6 LLR  
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discrimination problem with 1260 =n  0q -patterns and 32626211 =+=+=′ nnn  

1q -patterns. 

The preceding reduction to a two-category discrimination problem, in addition to the 

smallness of 62 =n , takes also into account the fact that the general optimum Bayes 

discriminatory rule, with respect to prior probabilities 0P  for 0q  and 1P  for 1q  

)1( 10 =+ PP , allocates a sample point x  to 0q  if 

        )()( 1100 xx pPpP ≥    or   ]|[]|[ 10 xx qPqP ≥                      (1) 

(and to 1q , otherwise), where )(xjp  is the probability function of x under )(xjq  

)1,0( =j  which in the present 6-dimensional Bernoulli case involves 6426 =  

unknown probabilities, the probabilities 

]6...,,1,[)( === ixXPp iix ,  with  0=ix    or   1,   6...,,1=i ; 

)|( xqP j  denotes the posterior probability of jq  given x . Obviously much larger 

(training) samples 0n  and 1n′  are necessary for estimating 63 parameters (since 

∑ =
x

x 1)(p ), though in the present case one 0q  pattern, the )0,0,0,0,0,0(  has 

frequency 76% (should perhaps be classified into the p-category, i.e., normals) under 

0q  and another 10 or so with a frequency of about 1% (see Table 3.1 below). In fact, 

of the 64 possible patterns )...,,( 61 xx=x , only 11 different ones appeared. 

Nonetheless, the estimation problem of the )(xjp  does not become any easier, since 

the (maximum likelihood) estimates of )(xp  for the missing patterns (with zero 

frequencies) are zero (of course, not true). Another consequence of this is that it is not 
possible to classify a future x  which has not appeared in the training sample, at least 

by Bayes rules, which involve the (unknown) )(xjp . 

The preceding considerations point out the difficulties in the treatment of the 
present discrete multivariate discrimination problem, especially for Bayes 
discrimination rules in view of (1), where the )(xjp  have to be estimated from the 
available small training samples. 



 - 422 -

In the sequel, in addition to the logistic regression (discrimination) approach and 
the (plucg-in) Bayes and k-means rules, we use simple ad hoc classifiers, such as the 
simple sum 61 xxs ++=  or a weighted sum *s  (see (11) below) of the ix , in 
view of the fact that pneumoconiosis was shown to start in the upper lungs 

1,1( 41 == xx , say) and progresses (more 1’s) downwards ( 2q -patterns have, on 
average, more 1=ix ; see Table 1 and 5 below). 

 

3. SEVERAL CLASSIFIERS AND THEIR PERFORMANCE 
In this section, we give the classifiers, as motivated in the preceding section, along 

with their coresponding Apparent (as estimated from the training samples) Total 
Misclassification (probabilities) Error (ATME); this is simply the percentage of 
wrongly classified patterns of the training samples. 
The training samples are summarized in the following 

 

Table: The 0q  and 1q  patterns 

0q  patterns (126) 1q  patterns (32) 

Pattern Frequency Percent Pattern Frequency Percent 

000-000 96/126 76% 000-100 1/32 3% 

000-100 1/126 1% 100-100 13/32 41% 

001-101 1/126 1% 100-110 1/32 3% 

100-000 6/126 5% 110-100 1/32 3% 

100-100 18/126 14% 110-110 10/32 31% 

101-001 1/126 1%    

110-100 1/126 1% 111-110 1/32 3% 

110-110 1/126 1% 111-111 5/32 16% 

111-111 1/126 1%    

Note the big overlap of 0q  and 1q  at the pattern 100-100, which tends to increase 
the misclassification errors. 

A. Logistic Discrimination. In the logistic form for the posterior probabilities for 

2=s  categories in the well-known Cox-Day-Kerridge approach the fitted 0=y  or 

1, in the form 
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ππ
e

yE =≡
+

= ′ )(
1

1)( xxα  ss xαxαα
π
πy +++=′=
−

= 1101
loglogit xα       (2) 

In the present application, with )...,,( 61 xx=x , 0=ix  or 1, 6=s . 

Using the 0q  and 1q  training samples from 0q  and 1q , a logistic regression 
program (see, e.g., Hosmer and Lemershow, 2000) gave us the logit in (2) with 6=s  
equal to 

654321 079.1966,0187.0593.4925.1187.0547.5 xxxxxx −−+−−+ . 

If 0d  denotes allocation of an x to 0q  and 1d  to 1q , then we get the logistic 

regression (logit) classifier of Table A. That is, out 

of the 126 0q  patterns the classifier allocated 114 

to 0q  (correctly) and 12 to 1q  (incorrectly); 

whereas out of the 32 1q  patterns 2 were 

(incorrectly) allocated to 0q  and 30 (correctly) to 

1q . Hence the corresponding apparent totat error 

    09.0
158

212ATME =
+

= .                                        (3) 

B. The Bayes Classifier. The Bayes classifier (cf. 

(1)) gave the following Table B. 

The Bayes classifier does better than the logit in 

classifying the 0q  patterns (125 of the 126) 

whereas the logit is better in classifying the 1q  

patterns (30 of the 32). The 

10,0
158

151ATME classifier Bayes =
+

= ,                           (4) 

slightly higher than the logit, with 0.09ATME =  of (3). 

Table A Logit Classifier 

15832116total
32302

12612114
total

1

0

10

q
q

dd

 

 

Table B. Bayes classifier 

15818140total
321715

1261125
total

1

0

10

q
q

dd
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C. The k-means classification ( 2=k ). This classifier allocated an )...,,( 61 xx=x  

to the q category whose mean is closer (in Euclidean distance) to x. The q-mean 

vectors 10 , xx  are: 

For 0q ,  )214.0,143.0,571.0,214.0,286.0,643.0(0 =x  and                               (5) 

                   for 1q ,    )235.0,529.0,941.0,235.0,529.0,824.0(1 =x . 

The 2-means allocation is shown in Table C. Its  

10.0
158

214ATME =
+

= ,                             (6)  

 

equal to the Bayes ATME in (4). 

 

D. A simple sum classifier. It is easily observed (see Table 1) that marks )1'( sxi  

start appearing at the upper lung regions so that pneumoconiosis starts at the upper 

lungs and progresses downwards. Thus a reasonable and very simple, ad hoc, 

classifier of an )...,,( 61 xx=x  can be based on the number of marks 

     621)( xxxss +++== x ,   6...,,1,0=s .                        (7) 

We evaluated the classifier: 

Allocate x  to 0q  if 10 ≤≤ s ; to 1q  if 62 ≤≤ s . 

The corresponding allocation, Table D, gave a total 

error 

12.0
158

316ATME =
+

=  

 

Table C. Two means 

classifier 

15832126total
20182
1214124

total

1

0

10

d
d

qq

 

Table D. Sum classifier 

15832126total
452916

1133110
total

1

0

10

d
d

qq
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E. A weighted-Sum classifier. A more sophisticated classifier can be based on 

assigning bigger weights to sxi '  corresponding to the middle and lower lung regions. 

This is accomplished by introducing some new random variables based on the 6 

sxi ' . This was motivated by the representation, Teugels (1990), of an s-variate 

Bernoulli rv )...,,( 1 sxx=x  with probabilities 

]...,,[)( 11 ss xXxXPp ===x ,   1,0=ix    )...,,1( si =  

in terms of a one-dimensional rv )(xξξ = , taking s2  values and defined by 

 ∑
=

−+==
s

i
i

i xxξξ
1

121)( ,   sξ 2...,,2,1= .                          (8) 

Indeed, there is a one-to-one correspondence between the )(xp  probabilities and the 

s2  probabilities 

)]()([ xΧ ξξP = . 

Here 6=s  and we define a ξ transform for the right-lung triplet ),,( 321 xxx  

)3( =s  namely, 

   ∑
=

− +++=+=≡
3

1
321

1
32111 42121),,(

i
i

i xxxxxxxξξ ,   8....,,11 =ξ ,  (9)  

and similarly for the left-lung triplet ),,( 654 xxx  

       65465422 421),,( xxxxxxξξ +++=≡ ,   8....,,12 =ξ ,              (10) 

so that the resulting sum 21 ξξ +  takes the 15 values 16...,,2 . Moreover, the sum, 

say *s , of 1ξ  and 2ξ , 

  21
* ξξs += ,                                                  (11) 

is expected to give a highter discriminatory power than the simple sum s of 6, 
providing more choices for the separating value, *

0s , say, of *s  for the two 

categories, that is, allocate to 0q  if *
0

* ss ≤ , otherwise allocate to 1q . Moreover, *s  
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is a weighted sum of the 6 ix ’s, giving more weight as we move from the upper to 
the middle and the lower parts of the lungs, as shown by (9) and (10). 
In view of the preceding remarks, we considered and evaluated the following 
classifier, based either on the sum 21

* ξξS +=  or one of the 21,ξξ , namely, allocate 
to 1q  if either 421 >+ ξξ  or 21 >ξ  or 22 >ξ ; otherwise, to 0q . 

This weighted-sum classifier gave the 

classification of Table E. 

The misclassification error shows a slight 

improvement compared to the simple-sum s error. 

Its  11,0
158

144ΑΤΜΕ =
+

=  

Remark. 
It is observed that all 5 classifiers considered above have comparable discriminatory 
powers, as measured by the apparent total misclassification error ATME, ranging 
from 9% for the logistic to 12% for the simple ad hoc sum classifier s of (7). 
In conclusion, the present application of the logistic model to a multivariate Bernoulli 
situation provides another example of its usefulness and good performance, especially 
in treating discrete data. It also works for case of more than two categories as well as 
for multinomial situations (see McCullagh and Nelder, 1989). 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μία ακτινογραφία των πνευμόνων πάσχοντος από πνευμονοκονίαση δίνει μίαν εξαδιάστατη 
μεταβλητή Bernoulli. Με βάση τα διδακτικά (training) δείγματα 126 ατόμων της κατηγορίας 
(βαθμού πνευμονοκονίασης) 0q  και 32 της 1q , προτείνονται πέντε ταξινομικοί κανόνες: ο 
«λογιστικός» (logistic), Bayes, k-means, απλού αθροίσματος και σταθμισμένου αθροίσματος. 
Το εμπειρικό σφάλμα ταξινόμησης κυμαίνεται από 9% έως 12%, με ελάχιστο της logistic. 
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ABSTRACT 
Consider a supply of different kinds of balls, with s like balls in each kind, and assume that the 
number R of different kinds of balls allocated into n distinguishable urns is a Poisson random 
variable. Further, suppose that the number X of balls of any specific kind distributed into any 
specific urn is a random variable with probability function )( xXPq x == , ,...1 ,0=x . Also, 
assume that the balls are sequentially distributed into the urns in batches of s like balls and let 

skW ;  be the number of kinds of balls required to be distributed until k urns are occupied. The 
probability function and binomial moments of skW ;  are derived in terms of finite differences of 
convolutions of  xq , ,...1 ,0=x . Moreover, the probability function and binomial moments of 
the number skT ;  of kinds of balls required until k specified urns are occupied are obtained. 
Then, some illustrating probabilistic applications in lotto drawings are discussed. 

 

1. INTRODUCTION 
A general sampling method from a population containing a finite but unknown 

number n of classes of elements (individuals) is the capture-recapture method. It is 
one of the most popular methods for obtaining information about the population size. 
Such populations arise in a variety of biological situations relating to population 
growth, ecological selection and evolution, and so on. A multiple capture-recapture 
sampling scheme is carried out in a sequence of r samplings. An experimenter, at the 
ith sampling, captures im  individuals from the population, without replacement, 
marks and releases them, ri ,...,2 ,1= ; the total number of individuals caught is 

rmmmm +++= 21 . 
A series of lotto-drawings constitutes a particular case of the multiple capture-

recapture sampling scheme with the same sample size in all r samplings, smi ≡ , 
ri ,...,2 ,1= . More precisely, in lotto every week s numbers are drawn without 

replacement from a set of n numbers },...,2 ,1{ n . A gambler bets a fixed amount of 
money on a subset of s numbers },...,,{ 21 siii  of his own choice. If },...,,{ 21 siii  is 
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the result of the drawing, the gambler wins an amount of money depending on the 
total number of bets and on the number of winners. Leite et al (1993) derived the 
distribution of the number KnK −=0  of numbers not drawn in r weeks. Also, after 
recording that k numbers },...,,{ 21 kjjj  were not drawn, they obtained the 
distribution of the number skT ;  required until all k numbers are drawn. 

In the present paper, under a sequential occupancy model in which balls are 
distributed into the urns in batches of s like balls, the probability function and 
binomial moments of the number skW ;  of kinds of balls required to be distributed 
until k urns are occupied, are derived. Also, the probability function and binomial 
moments of the number skT ;  of kinds of balls required until k specified urns are 
occupied, are obtained. Further, an application of these distributions in lotto-drawings 
is discussed. 

2. REDUCED SEQUENTIAL OCCUPANCY MODEL 

A general random occupancy model was introduced in Charalambides (2001) by 
considering balls of a general specification randomly distributed into n 
distinguishable urns. In this model, it is assumed that the number R of different kinds 
of balls distributed into the urns is a Poisson random variable with λRE =)( . Also, 
the number jiX ,  of balls of the ith kind distributed into the jth urn is supposed to 
obey a general but known probability law: 

xji qxXP == )( , , ,...1 ,0=x ,                                       (2.1) 

Then, under the assumption of the independence of niii XXX ,2,1, ,...,,  for each 

,...2 ,1=i , the probability function of ∑ =
=

n

j jii XY
1 ,  is 

∑===
niiii xxxiiy qqqyYPnq

,2,1,
)()( ,                              (2.2) 

where the summation is extended over all integers 0, ≥jix , nj ,...,2 ,1= , such that 

∑ =
=

n

j iji yx
1 , . Finally, the number yR  of balls of multiplicity y distributed into the 

n urns is a Poisson random variable with )()( nqλRE yy = , ,...1 ,0=y  (cf. Feller 

(1968), pp. 291-292); the random variables yR , ,...1 ,0=y , are stochastically 
independent. 
In this paper, the study is moving on to the case of sequentially distributed balls into n 
distinguishable urns. Specifically, a reduced sequential occupancy model, in which 
balls of specification )( Rs  are sequentially distributed in batches of s like balls into n 
distinguishable urns, is considered. Under this model, let skW ;  be the number of kinds 
of balls required to be distributed into the n distinguishable urns until k urns are 
occupied. The probability function 
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)(),;( ; rWPnksq skr == , ,...1, += kkr  
and its jth ascending binomial moment 
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are expressed in terms of finite differences of the convolution probabilities (2.2) in 
the following theorem. 
Theorem 2.1. (a) Under the reduced sequential occupancy model with 00 >q , the 
probability ),;( nksqr , that r kinds of balls are required to be distributed into the n 
distinguishable urns until k urns are occupied, ,...1, += kkr , is given by 
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(b) The jth ascending binomial moment of this distribution is 
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Proof. (a) Under the reduced sequential occupancy model, let jA  be the event that 
the jth urn remains empty, nj ,...,2 ,1= , given that r kinds of balls are distributed 
into the n urns. Also, let srU ;  be the number of occupied urns. Then 

)()( ;; knUnPkUP srsr −>−=<  is the probability that at least 1+− kn  among 

the n events nAAA ,...,, 21 , occur. Since these events are exchangeable, 
r
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, ni ,...,2 ,1= , 

applying the inclusion and exclusion principle (see e.g. Charalambides (2002) or 
Feller (1968)), we get 
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The inner sum, using Pascal's triangle, reduces to 
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Further, )()( ;; kUPrkWP srsk <=>  and since 

)()1()(),;( ;;; rWPrWPrWPnksq skskskr >−−>===  
expression (2.3) is readily deduced. 
(b) The probability function ),;( nksqr , ,...1, += kkr , according to (2.3), is a linear 
function of k geometric probability functions. The jth ascending binomial moment of 
the geometric probability function 1−rpq , ,...2 ,1=r , equals jp −  and so, with 

)(/)(1 nquqqp ss
un

u
−−= , (2.4) is established. 

Another sequential occupancy distribution, which is of particular interest in lotto-
drawings, is discussed next. Under the reduced sequential occupancy model and after 
a sequence of distributions of batches of s like balls into the n distinguishable urns, it 
is recorded that k urns },...,,{ 21 kjjj  were empty. Let skT ;  be the number of kinds of 
balls required to be distributed until all k urns are occupied. The probability function 

)(),;( ; rTPnksp skr == , ,...1, += kkr  
and its jth ascending binomial moment 
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are derived in the following theorem. 
Theorem 2.2. (a) Under the reduced sequential occupancy model with 00 >q , the 
probability ),;( nkspr , that r kinds of balls are required to be distributed into the n 
distinguishable urns until k specified urns are occupied, ,...1, += kkr , is given by 
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(b) The jth ascending binomial moment of this distribution is 
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Proof. (a) Under the reduced sequential occupancy model, let jA  be the event that 

the jth urn remains empty, nj ,...,2 ,1= , given that r kinds of balls are distributed 
into the n urns. Also, let },...,,{ 21 kjjj  be the k specified urns. )( ; rTP sk >  is the 

probability that at least one k events 
kjjj AAA ,...,,
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Thus, using )()1()( ;;; rTPrTPrTP sksksk >−−>== , (2.5) is deduced. 
(b) The probability function (2.5) is a linear function of k geometric probability 
functions 1−r

ii qp , ,...2 ,1=r , ki ,...,2 ,1=  and so its jth ascending binomial moment 

is the same linear function of the jth ascending binomial moments j
ip − , ki ,...,2 ,1= . 

This remark implies the required expression (2.6). 
Particular sequential occupancy distributions may be derived by specifying the 
probability function xq , ,...1 ,0=x . 
Example 2.1. Waiting-time distribution of lotto drawings. In lotto every week s 
numbers are drawn without replacement from a set },...,2 ,1{ n  of n numbers. The 
distribution of the number skW ;  of drawings required until k different numbers, 
among },...,2 ,1{ n , are drawn is of interest to gamblers. 

Considering the n numbers },...,2 ,1{ n  as n distinguishable urns of capacity 
limited to one ball from each kind, and interpreting the drawn of number j at the ith 
drawing as a placement of a ball of the ith kind into the jth urn, then the joint 
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probability that the jth urn contains js  balls for nj ,...,2 ,1= , when a fixed number s 
of like balls are distributed into the n urns is given by 
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This stochastic model is equivalent to the reduced sequential occupancy model with 
the number X of balls of any specific kind distributed into any specific urn obeying a 
Bernoulli distribution: 

xx
x qpxXPq −=== 1)( , 1 ,0=x , 

where pq −= 1 , 10 << p , and the number Y of balls of any specific kind 
distributed into the n urns obeying a binomial distribution: 
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Indeed, in this case the conditional joint probability that the jth urn contains js  balls 
for nj ,...,2 ,1= , given that sY =  balls are distributed into the n urns is given by 
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Thus, applying Theorem 2.1, the probability function and ascending binomial 
moments of skW ;  are given by 
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for ,...1 ,0=j , respectively. 
Example 2.2. Waiting-time to exhaust lottery numbers. Continuing the discussion of 
lotto-drawings, started in Example 2.1, suppose that after a sequence of drawings k 
numbers },...,,{ 21 kjjj  were not drawn. Clearly, the distribution of the number skT ;  
of drawings required until all these k numbers are drawn is of interest to gamblers. 
As was noticed in Example 2.1, the sequential lotto-drawings stochastic model is 
equivalent to the reduced sequential occupancy model with the number X of balls of 
any specific kind distributed into any specific urn obeying a Bernoulli distribution. 
Thus, applying Theorem 2.2, the probability function and ascending binomial 
moments of skT ;  are given by 
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for ,...1 ,0=j , respectively. A direct derivation of the probability function and the 
first two power moments skT ;  was given by Leite et al (1993). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ας θεωρήσουμε ένα απόθεμα διαφορετικών ειδών σφαιριδίων, με s όμοια σφαιρίδια από κάθε 
είδος, και έστω ότι ο αριθμός R των διαφορετικών ειδών σφαιριδίων που κατανέμονται μέσα 
σε n διακεκριμένες κάλπες είναι τυχαία μεταβλητή Poisson. Επιπρόσθετα, ας υποθέσουμε ότι 
ο αριθμός X των σφαιριδίων οποιουδήποτε είδους τα οποία κατανέμονται σε μία κάλπη είναι 
τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πιθανότητας )( xXPqx == , ,...1 ,0=x  Επίσης ας 
υποθέσουμε ότι τα σφαιρίδια κατανέμονται στις κάλπες διαδοχικά σε ομάδες των s ομοίων 
σφαιριδίων και έστω skW ;  ο αριθμός των ειδών σφαιριδίων τα οποία απαιτείται να 
κατανεμηθούν μέχρι την κατάληψη k καλπών. Η συνάρτηση πιθανότητας και οι διωνυμικές 
ροπές της τυχαίας μεταβλητής skW ;  συνάγονται συναρτήσει πεπερασμένων διαφορών 
συνελίξεων της xq , ,...1 ,0=x . Επιπλέον, συνάγονται η συνάρτηση πιθανότητας και οι 
διωνυμικές ροπές του αριθμού skT ;  των ειδών σφαιριδίων που απαιτούνται μέχρι την 
κατάληψη skT ;  συγκεκριμένων καλπών. Ακολούθως, συζητούνται πιθανοθεωρητικές 
εφαρμογές στις κληρώσεις του lotto. 
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ABSTRACT 
In many areas of research, the precise measurement of hypothesized processes or variables 
(theoretical constructs, latent variables) poses a challenge by itself. In social sciences, 
unreliable measurements of people’s beliefs or intentions obviously hamper efforts to predict 
their behavior. Each measurement (response to an item) reflects to some extent the true score 
for the intended concept and to some extent esoteric, random error. It can be expressed in an 
equation as: ετ +=Χ , where Χ  refers to the respective actual measurement, that is 
subject’s response to a particular item, τ  is commonly used to refer to the true score and ε  
refers to the random error component in the measurement. An index of reliability can be 
defined in terms of the proportion of true score variability that is captured across subjects or 
respondents, relative to the total observed variability. This can be written as follows: 

2
)(

2
)( /Re observedtotalscoretrueliability σσ= . Α measurement is reliable if it reflects mostly 

true score, relative to the error. The most widely used estimator of the above mentioned index 
is provided by Cronbach’s alpha [Cronbach (1951)]. The aim of this study is the determination 
of the optimal sample size to estimate the probability that Cronbach’s alpha exceeds a pre-
specified desirable level of accuracy. The Bayesian point of view is employed. 

 
1. INTRODUCTION 

In many areas of research, the precise measurement of latent variables is usually 
challenging and intriguing. Typically, the reliability of a scale is assessed through the 
coefficient alpha [Cronbach (1951), Psarrou and Zafiropoulos (2001, p. 171)], which 
measures the correlation among the items of the scale. 
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Unfortunately, the coefficient alpha is almost never known beforehand. A random 
sample of the population is collected and its population value is estimated through the 
classical statistical techniques. On the other hand, the size of the sample is an issue of 
particular importance in applied research and generally in statistical theory. 
Furthermore, the Bayesian approach seems like a natural choice for determining the 
sample size since any prior beliefs about the unknown parameter are accounted for by 
the researcher in the planning stages.  

The literature on this topic includes the work of Feldt, Woodruff and Salih (1987) 
for small-sample tests, Feldt and Ankenmann (1998, 1999) for comparing two 
reliability coefficients and Bonnet (2002) who provides a hypothesis test and interval 
estimation for a single coefficient alpha. In all of the above they examine if a 
reliability coefficient is equal to a constant or to another coefficient through a 
classical hypothesis testing set-up.  

In this article we determine the optimal sample size regarding the reliability 
coefficient from the Bayesian point of view. We assume that a cluster sampling is 
employed, which is very common in practice. The optimality criterion focuses on the 
probability that the coefficient alpha exceeds a pre-specified desirable level of 
accuracy. Thus, the researcher obtains a very precise idea about the value of the 
coefficient alpha while incorporating her/his own prior beliefs about the study.  

 
2. BAYESIAN CALCULATIONS 

Let α  denote the coefficient alpha based on a scale having a certain number of 
items. The researcher wishes to have α  being greater than or equal to a specific value 
κ , usually around 0.70 for most practical applications. Let X  define the following 
Bernoulli random variable:  

⎩
⎨
⎧ ≥

=
otherwise   0,

 if    , κα1
X  

Since we are interested in the likelihood of α  exceeding a pre-determined value, 
we focus on the parameter ( )καθ ≥= P , which represents the mean of X. This 
parameter denotes the likelihood of the alpha coefficient exceeding the threshold κ . 
The prior distribution on θ  is supposed to be Beta with parameters λ  and ν , i.e., θ  
~ Beta( νλ, ). 

A random sample of n clusters is drawn and let iα  denote the sample alpha 
coefficient of the i-th cluster. Evidently, nXX ,...,1  are i.i.d observations from X  
where each iX  is defined as  

iX  = 
⎩
⎨
⎧ ≥

otherwise   0,
  if    , κα i1

 ( ni ,...,1= ) 
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where the sample alpha coefficient of the i-th cluster is given by 

( ) ii

ii
i rN

rN
11 −+

=α  with Ni denoting the number of items and ir  the average iter-

item correlation among the items in the i-th cluster. 
Goldstein (1981) derived an upper bound for the sample size needed to estimate 

the mean of any distribution based exclusively on the prior measure of the mean and 
certain positive constants imposed by the researcher. It is imperative to note that since 
this is a pre-experimental procedure, the data X are unknown therefore rendering their 
use in any condition prohibitive.  

The bound is based on the following sequential argument:  
Initially, after collecting a sample of n  observations, we shall terminate sampling 

if a bigger sample will not substantially alter the estimates based on n  observations. 
Hence, using the constants 1c  and 2c , this is described in the condition 

 
{ } 211 ,...,||)()(|sup cXXcEEP nnmnm   〈>−> θθ  (1) 

where the expectations are with respect to the posterior distribution of θ . 
Furthermore, we add a further condition (expand the above condition) to ensure that 
any future sampling will satisfy (1).  

In the next step, we denote by mA  the sample of size m  for which (1) is satisfied. 
We choose as the optimal sample size the smallest value n  such as, for a positive 
constant 3c , the following condition is satisfied:  

 
{ } 31 1,..., cAXXP mm −≥≥∈ nm all for   (2) 

 
Equation (2) aims at ensuring that any future observations will also satisfy (1). The 

constant quantities ic  (i=1, 2, 3) determine how strict the researcher is in estimating 
θ . Using results from martingale theory, an upper bound for n  is given by the 
following: 

 

    ]
)(

11)[(
32

2
1 θVccc

XVn −≤                   (3) 

 
where ( )θV  is the prior variance of θ  and ( )XV  is the expected variance of X 

with respect to the prior distribution, i.e., )|()( θθ XVEXV = . A complete proof of 
(3) is provided in Goldstein (1981). Straightforward calculations yield that  

 

( )
( ) )1(2 +++

=
νλνλ

λνθV    (4) 
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and  ( )
)1)(( +++

=
νλνλ

λνXV .   (5) 

 
Hence, in our case (3) becomes: 
 

)(
)1)((

1

32
2

1

νλ
νλνλ

λν
+−

+++
⋅≤

ccc
n  (6) 

 
Specific results are obtained using the equality in (6) and are presented in TABLE 

1 in the form of the optimal number of clusters. We have used moderate values of the 
constant quantities setting ic  (i=1, 2, 3) equal to 0.15. Most cases have unequal 
values for λ  and ν  to describe the sample size pattern for various values of ( )θE . 

 
TABLE 1. Sample sizes for various prior values  
λ  ν  ( )θE  ( )θV  ( )ΧV  n  

9 1 0.90 0.008 0.082 152 
18 2 0.90 0.004 0.086 149 
27 3 0.90 0.003 0.087 142 
36 4 0.90 0.002 0.088 133 
45 5 0.90 0.002 0.088 124 
7 3 0.70 0.019 0.191 367 
14 6 0.70 0.010 0.200 375 
28 12 0.70 0.005 0.205 365 
56 24 0.70 0.003 0.207 330 
112 48 0.70 0.001 0.209 252 
3 2 0.60 0.040 0.200 390 
6 4 0.60 0.022 0.218 421 
12 8 0.60 0.011 0.229 431 
1 1 0.50 0.083 0.167 327 
0.50 0.50 0.50 0.125 0.125 246 

 
We observe that for large values of ( )θE , the optimal sample size increases as the 

prior variance increases as well (i.e., we become less certain about the parameter θ ). 
We note that when the researcher strongly believes that the alpha coefficient will a 
priori exceed the imposed threshold (i.e., the cases in the table that ( ) 90.0=θE ) and 
the prior variance of θ  increases (ranging from 0.002 to 0.008), the respective sample 
sizes also tend to become bigger (from 124 to 152). In all these cases ( )ΧV  remains 
approximately the same (see FIGURE 1). This intuitive result is not followed when 
( )θE  is around the non-informative value of 0.50 which indicates that the researcher 
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is rather "neutral" about the fact that the alpha coefficient will a priori exceed the 
imposed threshold. In this range the prior knowledge of θ  is not an important factor 
in determining the optimal number of clusters. 

 

FIGURE 1: Optimal sample sizes when E(θ)=0.90

110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

0,000 0,002 0,004 0,006 0,008

Prior variance

Sa
m

pl
e 

si
ze

 
 

3. CONCLUSIONS  
The above analysis is an analytical, fully Bayesian approach to the problem of 

deriving the optimal sample size for the reliability coefficient in the common situation 
of cluster sampling. It achieves the twofold purpose of attaining a minimum level for 
the probability of the alpha coefficient exceeding a pre-specified threshold while 
providing an analytical and flexible criterion for sample size calculations. Unlike the 
frequentist approach (its contributions are mentioned initially), the proposed 
methodology does not focus on the classical hypotheses testing argument or in the 
number of items that constitute a scale since the researcher is more interested in the 
likelihood that the reliability coefficient attains a specific value. The optimality 
criterion examines the difference that a bigger sample will entail in the parameter of 
interest, terminating when it is unlikely that such a "meaningful" difference will 
occur.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε πολλούς τομείς της έρευνας, η ακριβής μέτρηση των υποτιθέμενων διαδικασιών ή των 
μεταβλητών (constructs, latent variables) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις κοινωνικές 
επιστήμες, οι αναξιόπιστες μετρήσεις των πεποιθήσεων ή των προθέσεων των ανθρώπων 
παρακωλύουν προφανώς τις προσπάθειες να προβλεφθεί η συμπεριφορά τους. Κάθε μέτρηση 
(απάντηση σε ένα ερώτημα) απεικονίζει ως ένα ορισμένο βαθμό το αληθινό αποτέλεσμα για 
την προοριζόμενη έννοια και ως ένα ορισμένο βαθμό το εσωτερικό, τυχαίο σφάλμα. Μπορεί 
να εκφραστεί με μια εξίσωση της μορφής: ετ +=Χ , όπου το Χ αναφέρεται στην 
αντίστοιχη πραγματική μέτρηση, δηλαδή στην απάντηση σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, το 
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τ  χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί στο σωστό αποτέλεσμα ενώ το ε  αναφέρεται 
στο τυχαίο σφάλμα της μέτρησης. Ένας δείκτης αξιοπιστίας μπορεί να καθοριστεί ως το 
ποσοστό της μεταβλητότητας του αποτελέσματος σχετικά με τη συνολική παρατηρούμενη 
μεταβλητότητα. Αυτό μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

2
)(

2
)( /Re observedtotalscoretrueliability σσ= . Μια μέτρηση είναι αξιόπιστη εάν απεικονίζει 

το σωστό αποτέλεσμα και όχι το τυχαίο σφάλμα. Ο εκτιμητής του συγκεκριμένου δείκτη που 
ευρύτατα χρησιμοποιείται είναι ο συντελεστής Cronbach’s alpha [Cronbach (1951)]. Ο στόχος 
αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση του βέλτιστου μεγέθους δείγματος ώστε να υπολογιστεί η 
πιθανότητα ο συντελεστής Cronbach alpha να υπερβαίνει ένα προκαθορισμενο επιθυμητό 
επίπεδο ακρίβειας. Στην εργασία αυτή υιοθετείται η Μπεϋζιανή προσέγγιση. 
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ABSTRACT 
Providing estimates of uncertainties related to engineering measurements involves the use of 
statistical methods and has become a necessity for all accredited laboratories. Accreditation 
bodies including the International Standards Organization (ISO) have introduced standards 
that require the above procedure. Various sources and types of uncertainty are present at any 
measurement undertaken but the total uncertainty at a certain confidence level has to be 
estimated. The choice of appropriate probability distributions for each partial and combined 
uncertainty is one of the main issues of concern. In this work the terms of standard 
uncertainty, standard combined uncertainty and expanded uncertainty are clarified and a 
procedure for obtaining estimates of these uncertainties is introduced. In this way a laboratory 
can design its uncertainty estimation procedure, where a compromise between speed and 
accuracy has to be made. 

 
1. INTRODUCTION 

Obtaining estimates of measurement uncertainty has always been a critical task in 
engineering applications. In the past years however, accreditation bodies require that 
accredited laboratories should produce estimates of uncertainty of their measurements 
using accepted statistical and error analysis methods. Clause 5.4.6 of the ISO/IEC 
17025:2000 standard, which focuses on electrical calibration procedures, is just an 
example that states clearly the above requirement. Apart from the typical 
requirements imposed by various national and international bodies, considering that 
measurement procedures may be involved in safety critical applications, one can 
understand the significance of this task. 

In this work a procedure is introduced with the aim of providing guidance with the 
estimation of measurement uncertainties in laboratories. Although electrical 
measurements were considered at all stages of this work, the results obtained can be 
easily modified to include cases of other types of measurement. 
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2. EVALUATION OF TYPE A UNCERTAINTY COMPONENTS 
The uncertainty of measurement can be defined as "a parameter associated with 

the result of a measurement that characterizes the dispersion of the values that could 
reasonably be attributed to the measurand" [International Vocabulary of basic and 
general standard terms in Metrology (1993)]. This parameter is usually a standard 
deviation or the width of a confidence interval. 

Experimental uncertainties that can be revealed by repeating measurements are 
called random or Type A. Statistical methods can give reliable estimates of random 
uncertainties through analysis of a series of observations. The relative importance of 
the random component of uncertainty is high, in relation to other contributions, if 
there is a significant spread in a sample of measurement results [Davis (2000)]. In this 
case the arithmetic mean or average of the results should be calculated. For n repeated 
independent values x1,…, xn for a quantity x, the mean value x  is given by: 

∑
=

=
n

j
jx

n
x

1

1
   

The spread in the results is dependent on the instrument used, the method and 
probably the person taking the measurements and can be quantified by the standard 
deviation s(x) of the n values that comprise a sample of measurements taken. 

In general, the standard deviation σ of a finite population with N elements can be 
calculated as: 

σ = ∑
=

−
N

j
j xx

N 1

2)(1
   

Given the statistical results of a single sample of n measurements, an estimate s(x) 
of σ is: 

s(x)= ∑
=

−
−

n

j
j xx

n 1

2)(
1

1
                                          (1) 

If more samples are obtained, each will have a different value for the arithmetic 
mean and standard deviation. It follows from the central limit theorem that for large 
n, the sample mean approaches the normal distribution with mean the population 
mean. 

If samples of n measurements are taken after the estimation of the standard 
deviation of the population s, the standard deviation of the sample mean x  is given 
by:                                               s( x ) = s(x) / n                                                      (2) 
also called the standard error. 

In many cases it is not practical to repeat the measurement many times during a 
calibration or other measurement process. However, a prior measure of s can be used 
for obtaining an estimate of the random component of uncertainty [Hurll, Willson 
(2000)]. An experiment which involves a series of observations is run and an estimate 
of the standard deviation is obtained and used for all subsequent measurements. The 
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instrument and method employed are therefore assessed through statistical analysis 
before any measurement is performed.  

In this way the standard deviation of the mean s( x ) can be obtained even if only 
one measurement is taken during the actual process. Equations (1) and (2) can be used 
for this purpose. Although reducing the number of measurements taken during the 
measurement process is beneficial for obtaining fast throughput times, it leads to 
greater standard errors therefore greater uncertainty values. Thus the sample sizes 
have to be determined according to the degree of accuracy and speed required for the 
process, where usually a compromise between these two parameters has to be made. 

When considering electrical measurements, for example, repeatability or random 
uncertainty components are mainly present due to electromagnetic interference and 
other kinds of electrical noise entering the system from the environment.  

3. EVALUATION OF TYPE B UNCERTAINTY COMPONENTS 
Systematic or Type B components of uncertainty are associated with errors that 

remain constant while a sample of measurements is taken. These are usually 
determined based on scientific judgment using all the available information. This may 
include manufacturer’s specifications, data provided in calibration reports and 
knowledge of the measurement process. 

While the normal distribution is used to describe random uncertainties, rectangular 
and triangular distributions are usually assumed for systematic uncertainties. If the 
upper and lower limits of an error are ±α without a confidence level and there is 
reason to expect that extreme values are equally likely, the rectangular distribution is 
considered to be the most appropriate (see Fig. 1). In case that extreme values are 
expected to be unlikely, the triangular distribution is usually assumed [Bean (2001)]. 
When an estimate of the maximum deviation which could reasonably occur in 
practice is determined, the value of the standard deviation has to be calculated in 
order to obtain the standard uncertainty value. The standard deviations are equal to 

3
α

 for the rectangular and 
6
α

 for the triangular distribution respectively. 

 
 
 
 
 
 
 

4. COMBINED UNCERTAINTY 
Usually more than one parameter affects significantly the accuracy of a 

measurement being taken. All random or systematic sources of uncertainty associated 
with a measurement have to be quantified and then combined all together for the 

μ +α-α μ+σ μ-σ 
Fig. 1: The rectangular distribution used to describe a Type B uncertainty 

based on the maximum expected error range ±α



 - 444 -

calculation of total uncertainty. Before combination all uncertainty contributions have 
to be expressed as standard uncertainties, which may involve conversion to the 
standard deviation from some other measure of dispersion [Guide to the Expression 
of Uncertainty in Measurement (1995)].  

Uncertainty components evaluated experimentally from the dispersion of repeated 
measurements are usually expressed in the form of a standard deviation, as described 
in section 2 and therefore no conversion is needed. When an uncertainty estimate is 
taken from specification data it may be in a form other than the standard deviation. A 
confidence interval is often given with a level of confidence (±α at p%) in 
specification sheets or calibration certificates. In this case the value α has to be 
divided by the appropriate divisor that corresponds to the given confidence interval in 
order to calculate the standard deviation. For example, a confidence level of 95% 
corresponds to two standard deviations, for a normally distributed variable. Therefore 
a division of the confidence interval by two will give us the value of the standard 
deviation. Uncertainties given in the form described above are called expanded 
uncertainties and will be further investigated in the next section. 

For some uncertainty components, error limits in the form ±α may be estimated. In 
this case the divisors 3 and 6  are used to determine the standard deviation for 
rectangular and triangular distributions respectively, as described in the previous 
section [UKAS (1997)]. The divisors for the most commonly used probability 
distributions are summarized in Table 1. 

Probability Distribution Type Divisor
Normal (confidence interval 68%) 1 
Normal (confidence interval 95%) 2 
Normal (confidence interval 99%) 3 

Rectangular 3  
Triangular 6  

 
 

Once the uncertainty components have been identified, estimated and expressed as 
standard deviations, the next stage involves calculation of the combined standard 
uncertainty u(y). The relationship between u(y) of a value y and the uncertainty of the 
independent parameters x1, x2, …, xn upon which it depends is 

u(y) = ∑
=

n

i
ii xuc

1

22 )(       (3) 

where ci is a sensitivity coefficient calculated as ci= ∂ y/∂ xi, the partial derivative 
of y with respect to each of the standard uncertainty components xi. This coefficient 
describes how the value of y varies with changes in the parameters xi and therefore 
compensates for the contribution of a certain uncertainty component in the total 
uncertainty of a measurement [Barr, Zehna (1983)] Equation (3) is also known as the 
law of propagation of uncertainty. 

Table 1: Common Probability Distributions and corresponding 
Di i
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5. EXPANDED UNCERTAINTY 

Usually a statement of confidence associated with a calculated total uncertainty is 
required. In practice this is the probability that a measured value and the 
corresponding uncertainty will define a range of values within which the true value of 
the measurand is included. The combined standard uncertainty is in the form of one 
standard deviation and therefore may not provide sufficient confidence [Laboratory 
Accreditation Bureau (2001)].  

For this reason the expanded uncertainty U is calculated by multiplying the 
standard uncertainty by a coverage factor k as follows: 

U = k u(y)     (4) 
Expanded uncertainties provide intervals that encompass a larger fraction of the 

measurand value distribution, compared to that of the combined uncertainty. The 
result of a measurement is then reported in the form y ± U along with the confidence 
level, which depends on the coverage factor. According to the requirements of 
dominant accreditation bodies, the expanded uncertainty should provide an interval 
with a level of confidence close to 95% [ISO/IEC (2000)].  

The choice of the coverage factor k is of critical importance as it determines the 
level of confidence associated with an uncertainty statement. Apart from the 
confidence level required, knowledge of the underlying distributions and the number 
of repeated measurements used for the estimation of random effects are issues to 
consider.  

In many cases the probability distribution characterized by the measurement result 
y and its combined standard uncertainty u(y) is approximately normal and u(y) itself 
has negligible uncertainty. If the above conditions are satisfied, a coverage factor of k 
= 2 defines an interval having a level of confidence of approximately 95 percent, and 
k = 3 corresponds to an interval having a level of confidence greater than 99 percent. 
This situation is encountered when the standard uncertainty estimates contribute 
comparable amounts to the combined standard uncertainty, random uncertainties are 
estimated using a sufficient number of observations and systematic errors are 
evaluated with high reliability. In this way the conditions of the Central Limit 
Theorem are satisfied and normality may be assumed. 

There are cases however that the combined standard uncertainty is dominated by a 
single contribution with fewer than six degrees of freedom. This usually happens 
when the random contribution to uncertainty is large in comparison to other 
contributions and the sample size used for its estimation is small [UKAS (1997)]. It is 
then probable that the probability distribution will not be normal and the value of the 
coverage factor k will result in a confidence level that is smaller than the expected 
one. If this is the case, the value of the coverage factor that corresponds to the 
required confidence level has to be derived by considering the effective degrees of 
freedom veff of the combined standard uncertainty. These can be evaluated using the 
Welsh-Satterthwaite equation: 
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veff = 

∑
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The effective degrees of freedom veff are based on the degrees of freedom vj, which 
are equal to the number of measurements n taken during the prior evaluation of the 
variance, less 1. For systematic uncertainties, it is assumed that vj→∞ since the 
probability for the quantity considered laying outside the limits is very small. The 
combined standard uncertainty u(y), the sensitivity coefficient ci and the individual 
component uncertainties uj(y) are also included for the calculation of veff as described 
in the above equation [Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 
(1995)]. 

After the value of veff is calculated using the above formula, the coverage factor kp, 
where p is the confidence probability in percentage terms, can be determined based 
on a t-distribution rather than a normal distribution. In general, the t-distribution is 
less peaked at the center and higher in the tails compared to the normal distribution, 
but it approaches it as the number of samples increases [Daniel, Terrell (1995)]. 

Using the t-distribution tables, the entry value that is immediately lower than the 
calculated value of veff is found in the degrees of freedom section and the 
corresponding value of t95 is looked-up. The coverage factor k95 is then taken equal to 
the t95 value to ensure a 95% confidence level. 

6. UNCERTAINTY ESTIMATION PROCEDURE 
Once all uncertainty components associated with an instrument are evaluated, 

manipulations have to take place on each of these values in order to obtain the 
combined and expanded uncertainty of a measurement. The procedure of calculating 
the expanded uncertainty from the individual component uncertainties is described in 
the flowchart of figure 2. 

After calculating the standard deviation of the repeatability uncertainty and 
obtaining tolerance limits for uncertainties related to systematic errors, the type of the 
probability distribution for each source of uncertainty has to be determined. All 
uncertainties can then be expressed as standard uncertainties using a divisor from 
table 1. The sensitivity coefficients ci are determined and formula (3) is then used to 
find the combined standard uncertainty. In case that the standard uncertainty of the 
repeatability component is more that 50% of the combined standard uncertainty, it is 
assumed that the latter is described by the t-distribution rather than the normal one 
[Davis (2000)]. Therefore the value of the coverage factor k is determined by looking 
at the t-distribution tables for the t95 value that corresponds to the 95% level of 
confidence for the effective degrees of freedom of the combined standard uncertainty, 
as calculated using formula (5).  

Otherwise the value of the sample size of measurements has to be increased so that 
the standard deviation and hence the standard combined uncertainty of the 
repeatability component is reduced. If the standard uncertainty of the repeatability 
component is less than 50% of the combined standard uncertainty, normal distribution  
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Fig. 2: Flowchart for the Expanded Uncertainty calculation procedure. 
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may be assumed and therefore a coverage factor of k= 2 may be used for a 95% 
level of confidence. 

Having determined the value of the coverage factor k, the expanded uncertainty for 
a confidence level of 95% is then obtained by substituting the values into formula (4). 
Its distribution type is assumed to be the same as the one for the combined standard 
uncertainty. 

Consider for example the uncertainty associated with a digital voltmeter. Type-A 
uncertainty components can be quantified by taking a series of ten measurements on a 
constant voltage source. Calculating the standard deviation we find the standard 
uncertainty related to repeatability u(x1) = 0.002Volts. Suppose that the error 
introduced due to limited resolution is ±0.01Volts. Also the manufacturer states an 
inaccuracy of ±0.05 Volts due to environmental effects. Since the distributions of 
both systematic inaccuracies may be assumed to be rectangular, the maximum errors 
have to be divided by 3  in order to find the standard errors u(x2) = 0.0057Volts and 
u(x3) = 0.029Volts. All three sensitivity coefficients can be set equal to one since all 
uncertainty components contribute equally. Formula (3) is then used to estimate the 
combined standard uncertainty u(y) = 0.0296Volts. Since the random component 
u(x1) is less than 50% of u(y) normal distribution may be assumed. If we assume that 
a confidence interval of 95% is required, we use a coverage factor k = 2 in equation 
(4) and the estimated expanded uncertainty is U = 0.0592Volts.   
 

7. CONCLUSIONS 
Estimation of measurement uncertainty is a time consuming and demanding task 

for laboratories. A large number of experiments as well as research are required 
before all required uncertainties are obtained. This task however should not cause 
delays to other primary processes and operations. The requirement for uncertainty 
estimation should be considered even at the stage of work procedure and 
measurement method design so that all operations are performed in such a way as to 
reduce potential uncertainties and simplify their calculation. Since uncertainty 
estimation is based to a large extent on information provided by instrument 
manufacturers, only equipment with adequate information on associated uncertainties 
should be considered for use. It was also found that the calibration and drift since last 
calibration are much easier and more accurately calculated when the calibration of 
instruments is contracted to the same laboratory. The evaluation of both random and 
systematic uncertainties associated with measurement equipment becomes much 
easier once instruments of the same type are used by all bench engineers. Therefore 
consistency is required as far as subcontracting of calibrations and purchase of 
equipment is considered. 

The uncertainty estimation procedure presented in this paper has been 
implemented using an Excel spreadsheet supported by VBA code. The procedure was 
designed to facilitate its programming by setting a threshold for the decision variable. 
The estimation process can therefore be automated within any laboratory and become 
fully integrated within a measurement process. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εκτίμηση της αβεβαιότητας που σχειτίζεται με μετρήσεις σε εφαρμογές μηχανικής 
περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικών μεθόδων και καθιστάται απαραίτητη για κάθε 
διαπιστευμένο εργαστήριο. Τα σώματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς 
Οργάνωσης Προτύπων (International Standards Organization, ISO), έχουν εισαγάγει 
προδιαγραφές που απαιτούν την παραπάνω διαδικασία. Διάφορες πηγές και τύποι 
αβεβαιότητας παρευρίσκονται σε κάθε μέτρηση που πραγματοποιείται. Η συνολική όμως 
αβεβαιότητα για συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης πρέπει να προσδιοριστεί. Η επιλογή 
των κατάλληλων πιθανοτικών κατανομών για κάθε μερική και συνδυασμένη αβεβαιότητα 
είναι απο τα κύρια ζητήματα αυτής της διαδικασίας. Σε αυτή την εργασία διευκρινίζονται οι 
έννοιες της τυπικής αβεβαιότητας, της συνδυασμένης αβεβαιότητας και της διευρυμένης 
αβεβαιότητας και εισάγεται μια διαδικασία για την εκτίμηση αυτών. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
παρέχεται καθοδήγηση στα εργαστήρια ώστε να σχεδιάσουν μια κατάλληλη διαδικασία 
εκτίμησης της αβεβαιότητας, όπου αντιμετωπίζεται ένας συμβιβασμός μεταξύ ταχύτητας και 
ακρίβειας των εκτιμήσεων.  
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ABSTRACT 
Research and Development, technical change and entrepreneurship are directly related with 
industrial infrastructure, productivity effects and regional development. Entrepreneurship aims 
to reinforce the competitiveness, and to succeed the modernisation process and the 
convergence between firms and industries in the member states, adopting statistical 
techniques, using the appropriate software. The research project entitled: «Women and 
Innovation: Determinant factors and obstacles of innovative activity of Greek firms: 2000-
2003» was co-funded by 75% from the European Union and 25% from the Greek Government 
under the framework of the «Education and Initial Vocational Training Program-
Archimedes». We would like to thank the Ministry of Education for their support. The 
purpose of this paper is to analyse the framework, the obstacles, the determinant factors using 
the appropriate statistical analysis and furthermore the role of female entrepreneurship in the 
Greek firms. The first part of this study has been already completed and the data analysis is in 
progress. 

 
1. INTRODUCTION 

Concepts such as «leadership» and the «entrepreneurial vision» of individuals, 
which are central to the management literature on innovation, are largely absent from 
these economic models, despite the significant impact that a handful of individuals 
have had in shaping the new technology of developed economies. The answer to the 
usual question: How do we go from Science to Market? Can be answered by the 
form: Knowledge*Innovation = Gross Domestic Product. This might be strange for a 
mathematician, but it should be clear for those working in Innovation Management. 
The present paper has the main objective to study the determinant factors of female 
entrepreneurship in Greece. Therefore, we are providing evidence that the term 
“knowledge”, in the previous equation, has to be enlarged with the appropriate 
statistical techniques (Factor Analysis in this case) when the measurement of 
innovation is asked.  The objective of this paper is to integrate the literature on the 
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entrepreneurial firm with that on the diffusion of innovations; re-establishing the 
entrepreneur as central to understanding the process of firm formation and innovation.   

 

2. BACKGROUND OF FACTOR ANALYSIS  

It was Spearman (1904) in his pioneering paper who noticed that in a preparatory 
school the scores of students in various tests in the correlation matrix has an 
interesting and characteristic property: two rows were almost proportional if the 
diagonals were ignored. Therefore he came across the idea that each score Xi , say, 
with mean zero and variance 1, can be expressed by a constant ai and a “factor” 
value , F say in the form : 

Xi = aiF + ei. 

The (somehow acting like) “error” term ei is that part of Xi  that is specific to the i-
th test, and only for that test. Moreover as : 

          1 = Var(Xi) = Var (aiF + ei) = ai
2 + Var (ei)                                                 

the constant term ai, knowing as factor loading, is such that its square is the 

proportion of the variance Xi that is accounted for by the factor. The generalization is 

to consider more common factors plus a part , specific to the particular test under 

investigation : 

                                  Xi   =  ai1F1 + ai2F2 + …+ akFk + ei                                                                           
Then it can be evaluated that:       

                                                           Var(Xi)=∑
=

k

i
ika

1

2                                            

which is known as the communality of Xi . This is the part of its variance that is 

related to the common factors , while Var(ei) is known as the specificity of Xi and it 

is the variance that is unrelated to the common factors. The correlation between Xi 

and Xj is then : 

                                             cor(Xi , Xj) = rij = ∑
=

κ

ν
νιναα

1
j                                 

There is an infinite number of alternative solutions for the factor analysis model 
and this leads to the second stage in the analysis, known as factor rotation: the 
provisional factors are transformed so that the new factors are easier to be 
interpreted. Factor rotation can be orthogonal or oblique. With the orthogonal 
rotation the new obtained factors have the beneficial property that are uncorrelated, 
as the “old” factors. One method of orthogonal factor rotation is often called varimax  
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rotation: is based on the assumption that the interpretability of factor j can be 
measured by the variance of the square of its factor loadings . 

So if this variance is large then the aij
2 values tend to be either 0 or 1.Two other 

more general methods are estimation by regression and Bartlett΄s method. Factor 
analysis is related to principal component analysis (PCA): the loadings aij are 
functions of the eigenvalues λι of the correlations matrix, namely 

aij = λι bji                                                                                
with bji being the coefficients of the PCA analysis. We comment here that the FA 

analysis as was introduced by Spearman is not fitting into the PCA framework, due to 

the strong structural assumption of common and specific factors. Certainly FA is a 

useful tool for data analysis, Frane and Hill (1976), especially when reduction of 

dimensionality to enhance further analysis is asked.. 

Graphical methods are also provide, the most common being the Scree Plot, 
which is the analogous to Mallow’s Cp – statistic in Regression Analysis: With the 
Scree plot the number of components in the model is proposed graphically, at the 
“knee” of the graph, were at the same time the eigenvalues greater than one are 
presented at the vertical axis. 
The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure the sampling adequacy of the FA method 
we adopted to face the problem. We recall that when: 
    0.1 < KMO < 0.3    then we conclude that  it is “worth it” to have a FA, while when 

    0.3 < KMO <  0.5      it is “regular” to have a FA and especially when 

    0.5< KMO < 0.8       it is “good” to have this particular FA. 

The determinant of the correlation matrix is also evaluated. All these calculations, 
involving matrix calculations, were rather difficult some years ago, for the 
investigator. Now, with the statistical packages this is not that difficult anymore. We 
have proceed a number of calculations of FA, for the data set we have collected, 
working on the project we mentioned at the Abstract. We only one present here, as an 
example how we proceed to analyze the case under consideration: the deterministic 
factors in Greek enterprises. 

3. THE EMPIRICAL APPROACH AND THE ESTIMATED RESULTS 

We have derived the main data set from the research project entitled «Women and 
Innovation: Determinant factors and obstacles of innovative activity of Greek firms: 
2000-2003» that was co-funded by 75% from the European Union and by 25% from 
the Greek Government under the framework of the «Education and Initial Vocational 
Training Program-Archimedes». 

In order to collect some primary data, we have applied a questionnaire to several 
sectors in Greek enterprises. In particular, the data-set was collected from 129 Greek 
enterprises from various sectors and several areas-prefectures of the country.  
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There is a still widening gap for the existing qualifications and prospects on the 
employment-status, and also on research and development activities, between men 
and women. Using our sample from collected data of Greek enterprises, illustrates the 
following results for women participation: 

According to our results of collected data, the number of employees have 
increased substantially for the period 2000-2003, and the corresponding figures for 
women’ participation have also increased for the above period, however, the 
participation rate is still very low corresponding less to the half percentage.  

Regarding the number of persons participating in the inter-firm research and 
development activities, for the period 2003, in both as full-time equivalent (FTE) and 
also as part-time equivalent (PTE), corresponding to small enterprises and accounts a 
small percentage of about 37,4 % for full-time equivalent (FTE) and 4 % for part-time 
equivalent (PTE), respectively. 

Finally, the third group of data is looking for the balances attendance and the 
existing opportunities for both men and women, in a percentage rate. According to 
these data-set, the women participation, in relation to the prospects and the 
development in the work accounts only a small percentage corresponding to around 
22 %. While the existing opportunities for women participation, in relation to the 
wages accounts a percentage of about 23 %. Finally, the rising opportunities for 
women participation in relation to the education and training and also in relation to 
«promotion» opportunities account a percentage rate about 18 % and 25 %, 
respectively. 

In the empirical part, we are using the factor analysis described in the above 
section. We can summarize, our empirical results from factor analysis for the main 
determinants of women entrepreneurship. In particular, we have analysed our primary 
collected from a sample of 129 enterprises and we are adopting the basic approach of 
factor analysis looking for the main two factors of women participation and 
innovation activities and also using the following main six variables of exports, total 
number of employees, combined innovation, the expected change in 2004, the 
introduction of new results and the cooperation with other companies with data 
derived from application of our questionnaires. Tables 1 – 7 illustrate the estimation 
results from factor analysis using the above main explanation variables, the 
communalities, the rotated component matrix, etc so that the developed background 
in section 2 to be covered. 

Table 1: KMO and Bartlett's Test, (Bartlett's Test of Sphericity) 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,609 
Approx. Chi-Square 35,500 
Df  / Sig 15/0,002 

 
Table  2: Total Variance Explained 

Component Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

 Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 



 - 455 -

1 2,154 35,897 35,897 1,939 32,311 32,311 
2 1,225 20,419 56,317 1,440 24,006 56,317 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Table 3: Estimated Results of Factor Analysis 
 Exports Total 

number of 
employees 

Combined 
innovation 

Expected 
change 
in 2004 

Introductio
n of new 
products 

Cooperation  
with other  
companies 

Exports 1,000 ,387 -,463 ,048 ,137 ,403 
Total number of 
employees 

,387 1,000 -,121 ,086 ,038 ,321 

Combined 
innovation 

-,463 -,121 1,000 -,218 -,227 -,294 

Expected 
change in 2004 

,048 ,086 -,218 1,000 ,291 ,243 

Introduction of 
new products 

,137 ,038 -,227 ,291 1,000 -,017 

Cooperation 
with other 
companies 

,403 ,321 -,294 ,243 -,017 1,000 

a  Determinant = ,404 
 

Table 4: The Component Matrix 
  Component 
  1 2 
Exports ,764 -,274 
Combined innovation -,690 -,170 
Cooperation with other companies ,685 -,269 
Total number of employees ,562 -,413 
Introduction of new products ,344 ,725 
Expected change in 2004 ,435 ,595 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
 

Table 5: The Communalities 
  Extraction 
Exports ,658 
Total number of employees ,487 
Combined innovation ,505 
Expected change in 2004 ,543 
Introduction of new products ,643 
Cooperation with other companies ,542 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Table 6: The Component Transformation Matrix 
Component 1 2 

1 ,877 ,481 
2 -,481 ,877 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 
 
 Table 7: Rotated Component Matrix 
  Component 
  1 2 
Exports ,801 ,128 
Cooperation with other companies ,730 ,094 
Total number of employees ,692 -,092 
Combined innovation -,523 -,481 
Introduction of new products -,047 ,801 
Expected change in 2004 ,095 ,731 

 Principal Component Analysis.  Rotation (  converged in 3 iterations) Method: Varimax with 
Kaiser Normalization.    
 
4. CONCLUSIONS 

In this paper it is  proposed  the specific pattern of entrepreneurship and innovative 
activities can be explained as the outcome of different technological regimes (learning 
and knowledge) that are implied by the nature of technology. The theoretical 
background is adopted from the multivariate statistics, to reduce dimensionality, and 
eventually concerns the form of the models related entrepreneurship and innovation 
activities. The model we propose is focused on the temporal aspects while the other 
concentrates on the phenomenon of the spatial aspects. We can considered that the two 
models are complementary in this respect 

According to the collected data and the  study we are performing still on it, there is a 
close-relationship between entrepreneurship and innovation activities. However, there 
are two conflicting forces: innovation, which tends to increase technological and 
economic differences between countries and imitation or diffusion, which tends to 
reduce them. The process may generate a pattern where countries follow diverging 
trends, as well as a pattern where countries converge towards a common mean. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Έρευνα και Ανάπτυξη, η τεχνολογική αλλαγή και η επιχειρηματικότητα συνδέονται άμεσα 
με τη βιομηχανική υποδομή, τα αποτελέσματα στην παραγωγικότητα και στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. Η επιχειρηματικότητα σκοπεύει στο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, και να 
πετύχει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και σύγκλισης μεταξύ των επιχειρήσεων και των 
βιομηχανιών στα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα με την υιοθέτηση των κατάλληλων 
στατιστικών τεχνικών και του κατάλληλου λογισμικού. Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει τίτλο 
«Γυναίκα και Καινοτομικότητα: Οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα εμπόδια των 
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καινοτομικών δραστηριοτήτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις: 2000-2003» που 
συγχρηματοδοτήθηκαν κατά 75 % από την Ευρωπαϊκή Ενωση και 75% από την  Ελληνική 
κυβέρνηση κάτω από το πλαίσιο «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση του 
Προγράμματος Αρχιμήδης». Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
για την οικονομική ενίσχυση. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να αναλύσει το πλαίσιο, τα 
εμπόδια κι τους προσδιοριστικούς παράγοντες με τη χρήση της κατάλληλης στατιστικής 
ανάλυσης και περαιτέρω να διερευνήσει τον ρόλο της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις 
Ελληνικές επιχειρήσεις. Το πρώτο στάδιο της μελέτης έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η 
επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων είναι ακόμη στη φάση της  ολοκλήρωσης. 
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ABSTRACT 

Much of the recent work on economic growth can be viewed as refining the basic economic 
insights of classical economists. The statistical analysis is therefore very important. Nowadays 
there are well-organized databases, and the researcher can easily decide about the sample, 
rather than some years ago. So the determinant statistical factors in economical applications 
are: design and analysis. Usually is adopted that design which minimizes the variance of the 
estimators under investigation. This paper attempts to examine the role of entrepreneurship, and 
those of innovation activities and the effects of output growth, using both a theoretical and 
empirical approach in a Greek case study. We are performing a survey to the Greek enterprises 
through ARCHIMEDES program. We would like to thank the Ministry of Education for their 
support. The research project entitled: «Women and Innovation: Determinant factors and 
obstacles of innovative activity of Greek firms: 2000-2003» was co-funded by 75% from the 
European Union and 25% from the Greek Government under the framework of the «Education 
and Initial Vocational Training Program-Archimedes». 
 
1. INTRODUCTION 

The growing importance of technological change in world production and 
employment is one of the characteristics of the last four decades. Technological change 
is not only a determinant of growth, but also affects the international competition and the 
modernisation of a country. This paper attempts to analyse the framework of 
technological policy, the role and implications of national system of innovations and 
particular on regional growth and sustainable development. The innovation index can be 
considered as the parameter of proportion to a bionomial distribution needed to be 
estimated. Therefore various statistical approaches can be adopted. The sequential 
approach is considered in this paper: as the data set is augmented the innovation is re-
estimated sequentially from a statistical point of view. 

2. THE TECHNOLOGICAL FRAMEWORK 
The analysis of system of innovations helps us to understand and to explain, why the 

development of technology is necessary in a certain direction and at a certain rate. We 
should be very careful in the definition of the «national systems» according to which 
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sub-systems should be included and which process should be studied in the different 
countries. 

In setting the different priorities we should take into account the different 
conditions of each country and each regions, the different elements and objectives of 
other sectors.  We should try to establish some close linkages among different 
priorities and the policy's objectives from other sectors. Technological policy only 
recently has been distinguished from the science policy.  

The «science policy» is concerned with education and the stock of knowledge. 
«Technology policy» is concerned with the adoption and use of techniques, 
innovation, and diffusion of techniques. Usually, the technological policy should aim 
to create a favourable «psychological climate» for the development of research and 
innovations.  Figure 1 illustrates the network of regional innovation systems, with the 
inter-flows between human resources, transfer organisations and companies.  

Figure 1: Regional Innovation Network-System 

 

 

 

 

 

1.1.1  

 
3. EMPIRICAL MODEL: TEST OF THREE HYPOTHESES AND THE 
RESULTS 

A general function is by definition a relationship between output and inputs. For a 
single country, say ith, the production function may be written as: 
     Yit = fi (Xi1t,Xi2t,.......,Ximt,t),  

where Yit is the quantity of output produced per producer unit and Xijt is the quantity 
of the jth input employed per producer unit (j=1,2,....m) in the ith country for the 
period.  

It is often faced the problem that a test of two alternative hypotheses it is not an 
informative procedure, especially when the Ho is rejected. Therefore when a study of 
innovation indexes is performed the problem of discriminating among three 
hypotheses is proposed. This problem has been faced by Kitsos and Hatzikian (2005) 
and in Kitsos et. al. (2005). This multiple-decision procedure is suitable for the 
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innovation indexes which are faced in this paper, as the proportions from a bionomial 
distribution, Sobel and Wald (1949) , Choi (1968).  

In this paper the fixed size problem the three hypotheses is discussed, while for the 
sequential one see Kitsos et.al (2005). Let us consider xi i= 1,2,3…n i.i.d 
(independent identical distributed) observations coming from a Bernoulli distribution. 
For the parameter of interest 0<p<1 three hypotheses are assumed:  
                                Ho: p = po      H1: p = p1       H2: p = p2                    (3.1) 

With 0< po< p1< p2<1.The optimum solution of the three hypotheses problem as in 
(3.1) is , in principle , of the form, considering the statistic T = Σt(xi), is to accept  

Ho:   if   T≤A 
H1:   if   A≤T≤B                                                                     (3.2) 

       H2:   if  T>B 
The constants A, B are functions of the significance levels δi  for testing Hi , i= 

0,1,2. Therefore for the cumulative distribution function (cdf). 
F(t; p)=P[T≤ t   /p]                                                                           
holds: 
F(A; p0)≥ 1-δο ,  F(Α; p1) – F(B; p1) ≥ 1-δ1 , F(B;p2) ≤ δ2                                        

For the Bernoulli observations the cdf F is calculated as: 

F(t;p)=∑
=

−−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛t

x

xnx pp
x
n

0
)1(                                                                        

With n being the sample size. If n is assumed large, as it happens in surveys 
concerning innovation indexes then T is normally distributed of the form: 

T=N(np, )1( pnp − )                                                                               (3.3) 
An approximation of p in (3.6) can be the average p values of the assumed values 

for the innovation index.  Thus if we let Φ to be the cdf of the normal distribution 
N(0, 1), we can solve for n  by trial and error the equation  

Φ=(
1

2

1

21
2 s

stn
s
P

δ+ )+Φ (
1

0

1

10
0 s

s
t

s
P

δ+ ) = 2-δ1                                                                

With Pij = pi-pj , Si = )1( ii pp −   i=0,1,2   j=0,1 
Therefore the optimal sample size n = n(δο, δ1 , δ2) for testing a fixed sample size 

three hypotheses test is evaluated. Here we provide a part of the calculations we have 
performed with the significance level equal to 0.01.Table 1 illustrates the sample size 
for the non-sequential test. 

 
Table 1: Sample size for the non-sequential test Ho: p = po      H1: p = p1       H2: p = p2 

Po P1 P2 n 
0.05 0.35 0.6 5 
0.1 0.2 0.7 16 
0.1 0.25 0.65 12 
0.1 0.3 0.6 11 
0.1 0.35 0.55 17 
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0.1 0.4 0.5 22 
0.15 0.3 0.55 25 
0.15 0.35 0.5 26 
0.2 0.22 0.58 30 
0.2 0.25 0.55 41 
0.2 0.3 0.5 29 
0.2 0.35 0.45 31 

0.25 0.35 0.40 24 
0.3 0.33 0.37 6 

0.31 0.34 0.35 28 
 

We have derived the main data-set from the research project entitled «Women and 
Innovation: Determinant factors and obstacles of innovative activity of Greek firms: 
2000-2003» that was co-funded by 75% from the European Union and by 25% from 
the Greek Government under the framework of the «Education and Initial Vocational 
Training Program-Archimedes». In order to collect some primary data, we have 
applied a questionnaire to several sectors in Greek enterprises. In particular, the data-
set was collected from 129 Greek enterprises from various sectors and several areas-
prefectures of the country.  

Using our findings from collected data, we can notice that the main part for 
research and development activities usually related with big enterprises and also 
directed towards to obtain the machinery and equipments accounting around to 58 %. 
Whereas, education is the main source for innovation activities in Greek enterprises 
accounts around to 48 %, and the rest of main sources are following from introduction 
of innovation in the market accounts around to 27 % and the planning for production-
distribution and other activities accounts around 25 %, respectively. 

 
Table 2: Innovation in manufacturing enterprises: Greece 

1994-96* 1996-98* 1998-00** Indexes 

% share in 
population 

% innovative 
enterprises 

% share in 
population 

% 
Innovative 
enterprises 

% share in 
population 

% 
Innovative 
enterprises 

Enterprises with 
innovation activity 

26,50 100 30,30 100 27,3 100 

• Product innovators 22,5 85,1 25,2 83,3 18,4 67,3 

• Process innovators 18,5 70,2 23,7 78,1 17,5 64,1 

• Intramural R&D 20,6 77,9 21,2 69,8 21,8 79,8 

Research and 
experimental 

development - R&D 

15,8 59,7 18,9 62,3 17,3 64,7 

• Continuous R&D 5,1 19,3 7,1 23,3 7,1 26,1 

• Occasional R&D 10,7 40,3 11,8 39,1 na na 

Enterprises with 
Cooperation 

arrangements on 
innovation activities 

4,7 17,7 6,5 21,4 5,1 19,9 
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Product innovators 
that introduced new 

or improved products 
to the market 

10,4 39,2 14,0 46,0 10,3 37,8 

Enterprises receiving 
public funding 

11,4 43,1 10,9 35,8 17,0*** 16,4 

Sources: GSRT (2001), European Commission, (2004). 
Note:*>20 employees;**>10 employees;***Central government 

 
Table 3: Innovation in service enterprises with 10 or more employees: Greece 

1994-96 1997-98 1998-00  
 

Indexes 
% share in 
population 

% 
innovative 
enterprises 

% share in 
population 

% 
Innovative 
enterprises 

% share in 
population 

% 
Innovative 
enterprises 

Enterprises with 
innovation activity 

11,1 100 15,50 100% 31,9 100 

• Intramural R&D 4,2 37,5 6,2 40,0 6,6 20,3 

o experimental - R&D 8,3 75,0 13,0 84,0 16,1 72,0 

• Continuous R&D 5,6 50,0 5,6 36,0 10,5 32,0 

• Occasional R&D 2,8 25,0 7,5 48,0 na na 

Enterprises with 
Cooperation 
arrangements on 
innovation activities 

6,3 56,3 5,6 36,0 12,8 39,1 

Enterprises receiving 
public funding 

2,1 18,8 3,1 20,0 15,5* 15,1 

Sources : GSRT (2001), European Commission, (2004).  
Note : *Central Government 
 

In addition we have derived some relevant information and measures regarding the 
implications of innovation activities, in relation to both of the products and process. 
According to these results, the main implications for both small and medium firms for 
the products is related to increase the range of goods and services, and less to improve 
the quality of the products of goods and services.  

Regarding the financing of innovation activities, only a small part of Greek firms 
has received financial support either from local-regional authorities or from central 
government and European Union. In particular, a part accounting 18 % of Greek 
firms have received financial support for innovation activities through European 
Union, while the other sources of financial support, namely the central government 
and the local-regional authorities, account around to 6 % and 3 %, respectively. 

Furthermore, we can illustrate some valuable information regarding the main 
obstacles for the development of innovation activities. According to our data, the 
main obstacles in relation to «economic factors» are the lack of appropriate financial 
sources for innovation activities that accounts 70 % for small firms and only 10 % for 
big firms, while the high risk activities accounts around to 74 % for small firms and 
only 5 % for big firms, respectively. Finally, the main obstacles in relation to the 
«internal factors» are the lack of information of new technologies and for the markets 
accounting 75 % for small firms and 25 % for medium firms, while the lack of 
specialized staff accounts 60 % for small firms and 40 % for medium firms, and the 
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managerial inflexibilities that accounts 40 % for the small firms and 40 % for the 
medium firms, respectively. Our empirical results are compatible and we can compare 
with those findings from GSRT, General Secretary for Research. Table 2 illustrates 
the results for innovation activities in manufacturing sector in Greece, while Table 3 
illustrates the results for innovation activities in service sector in Greece. 

 
4. POLICY IMPLICATIONS AND CONCLUSIONS 

This article attempts to identify the R&D activities and also to investigate the 
estimation-methods, the techniques of scientific and technological activities and the 
measurement problems at a regional level. The term of «Research and Development 
Statistics» covers a wide range of statistical series measuring the resources devoted to 
R&D stages, R&D activities and R&D results. It is important for science policy advisors 
to know who finances R&D and who performs it. 

Small countries, like Greece, is likely to need a more comprehensive and oriented 
policy of co-operative innovative effort, in order to develop their future capabilities and 
to make the necessary choice for technological priorities. The various most important 
factors which might influence the incidence of innovation and the speed of its diffusion 
are the following:  
(a) the technical applicability;  
(b) profitability;  
(c) finance, (lack of financial resources might delay the diffusion of new processes);  
(d) size, structure and organisation, (large companies may for a number of economic 
and technological reasons which behave differently from the SMEs;  
(e) management attitudes, (which is the most difficult to assess or to quantify, but 
nevertheless they may be as important as economic factors in influencing the rate of 
adoption of new methods);  
(f) other factors, such as research and development activities, access to information, the 
labour market availability of certain skills, licensing policy, the market situation and 
more precisely the growth of demand for the product as well as the competitive position 
with special regard to the import competition. All these illustrate the wide range of 
factors which could contribute to explain the differences in the speed of diffusion.  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι περισσότερες εργασίες στην οικονομική μεγέθυνση μπορούν να θεωρηθούν ότι 
εξετάζουν τους βασικούς εσωτερικούς παράγοντες και τα χαρακτηριστικά εκείνα που 
αφορούν τους κλασσικούς οικονομολόγους. Επομένως, η στατιστική ανάλυση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Αναμφισβήτητα υπάρχουν αρκετές οργανωμένες βάσεις 
δεδομένων, και οι ερευνητές, περισσότερο απ’ ότι πριν μερικά χρόνια, μπορούν εύκολα 
να αποφασίσουν σχετικά με το δείγμα. Συνήθως, χρησιμοποιούνται εκείνες οι μέθοδοι 
που στοχεύουν να ελαχιστοποιήσουν την διακύμανση των εκτιμητών που είναι υπό 
διερεύνηση. Το άρθρο αυτό στοχεύει να εξετάσει τον ρόλο της επιχειρηματικότητας, και 
των καινοτομικών δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων στην αύξηση του 
προϊόντος, χρησιμοποιώντας από κοινού τόσο την θεωρητική όσο και την εμπειρική 
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προσέγγιση, σε μια μελέτη περίπτωση για την Ελλάδα. Έχουμε αναπτύξει ένα 
ερωτηματολόγιο για τις Ελληνικές επιχειρήσεις διαμέσου του προγράμματος 
«Αρχιμήδης». Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει τίτλο «Γυναίκα και Καινοτομικότητα: Οι 
προσδιοριστικοί παράγοντες και τα εμπόδια των καινοτομικών δραστηριοτήτων στις 
Ελληνικές επιχειρήσεις: 2000-2003» που συγχρηματοδοτήθηκαν 75% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 25 % από την Ελληνική Kυβέρνηση κάτω από το πλαίσιο 
«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση του Προγράμματος Αρχιμήδης». 
Το συγκεκριμένο άρθρο ξεκινάει από την παραδοχή ότι υπάρχουν δύο βασικά 
υποδείγματα καινοτομιών: το πρώτο σχετίζεται με το υπόδειγμα της δημιουργικής 
καινοτομικότητας και το δεύτερο αφορά το συνολικό δημιουργικό υπόδειγμα 
καινοτομικότητας. Συνεπώς, είναι απαραίτητη μια στατιστική μελέτη που θα μας 
βοηθήσει να καταλήξουμε σε ορισμένα ασφαλή συμπεράσματα και πολιτικές. 
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ABSTRACT 
 The target of this paper is to apply the different optimality criteria of the optimal experimental 
design theory, for the MM model. Useful results were concluded as it can be noticed, mainly, 
from the proved propositions. The main results are that only for one parameter prior 
knowledge is needed, and that there is a case in heteroscedasticity , were the information 
matrix can be written as the square of the norm of a vector.  

 
1.  INTRODUCTION 

The target of this paper is to investigate the Michaelis-Menten model (MM) from 
the  point of view of the optimal design theory. This section provides the background 
of the   optimality theory. We consider the non-linear regression model, for the i-th 
experiment, of the form:  
 nieufy iii ,...,1,),( =+= θ .                                                                                    (1) 

Where iy  are the responses; Uui ∈ ⊆ R are the values of the input variable; Θ∈θ  
is the parameter vector with Θ  a compact set, dim Θ =p<n; or n=p, :f R →Θ× R is 
a smooth, intrinsically nonlinear regression function; ie are the normally distributed 

errors (iid) with E(ei)=0 and .0)( 2 >= σieVar  By definition we will say the pair 

(U,ξ ), the design space, see Ford et al. (1989), where ξ  is a design measure from 
the family of measures Ξ . For the estimation of the unknown parameter θ  Least 
Square Estimates (LSE) are used, such that:  

 ˆ θ = inf arg yi − f (ui,θ)[ ]2

i=1

n

∑ ,θ ∈ Θ
⎧ 
⎨ 
⎩ 

⎫ 
⎬ 
⎭ 

                                                    

Under some regularity conditions for f, the sequence )ˆ( θθ −n  converges 
asymptotically to N(0,Cov), with Cov  the variance-covariance matrix of the form:  
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                                         ),ˆ()()(1),( 12 ξθσξθ −=∇∇= Covff
n

M T .                  

Where ),()( θufuyE =  , 
ijj

iuf
f

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∂
∂

=∇
θ

θ ),( is the vector of the partial derivatives of 

∇ f with respect to ),,( 1 pθθθ …= and M(.) is the average per observation 
information matrix. Thus, the Fisher information matrix will be ).,(),( ξθξθ nMI =  
If we let )],([ ξθMΨ  to be the convex criterion function and the directional 
derivative of Ψ  in the direction of ξ  is  

α
ξθξθαξθαξφ

α

)],([)],(),()1[(lim),(
0

MMMu Ψ−+−Ψ
=

→
 

where ξ  is the design measure which puts mass 1 at point u. 

Theorem 1 (General Equivalence Theorem) .The following statements are 
equivalent:  

(a) the design ∗ξ  minimizes )],([ ξθMΨ        (b) 0),(min * ≥
∈

ξφ u
Uu

. 

Moreover, the function ),( ∗ξφ u  achieves its minimum at the support points.  

By definition we say that ∗ξ , as above in Theorem 1, is an Ψ -optimal design. 
Traditional optimality criteria are D-, c-, E-, and A-optimality.  By definition a design 
depending on an initial guess of the parameters vector θ  is called locally Ψ -optimal 
design. When a subset ps <  of the parameters is needed to be estimated as precise as 
possible then sD -, sA -, sE - optimality are introduced as partial criteria.  

2 BACKGROUND OF THE MICHAELIS-MENTEN MODEL 

Theory for enzyme kinetics appears for the first time in 1913 in the pioneering 
work of Michaelis-Menten (MM). When one plots the initial velocity, ν  against the 
concentration of substrate, u, will obtain the MM rectangular hyperbola of the form:  

 
uK

uV
uyE

M +
== max][ ν .                                                                                            (2) 

Here maxV  represents the possible saturation and MK  is the Michaelis-Menten 
constant, see for details Kitsos (2005). At a particular value of the concentration MK , 
half of the maximum concentration is reached. The MM is used in biology to describe 
the equilibrium kinetics of the enzyme system and in analysis of data from drug, 
neurotransmitter and hormone receptor assay, Cressie and Keightley (1981), Currie 
(1982), Dunn(1988) or in Cancer Risk Assessment, Kitsos (2005). The MM model is 
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also used in compartmental models as a model for the rate of change from one 
compartment to another. 
Model (1) is a typically non-linear model with ⊆Θ∈= ),( max MKVθ R2. There are 
some extensions of this model. In section 3.1 we discuss a particular extension of this 
model, where C. Trandafir discusses more at her unpublished PhD thesis under 
preparation. 
 

3. LOCALLY OPTIMAL DESIGNS FOR THE MM MODEL 
There are some designs proposed by biologists, see Currie (1982). These despite their 
biological insight not all of them are optimal from the statistical point of view. 
 
3.1 D-OPTIMALITY 

D-optimality is very popular among the experimentalist within the family of the 
design criteria. The reason is that D-optimality has as target to minimize the 
variance of the parameters under investigation. Therefore this criterion minimizes 
the volume of the confidence ellipsoid of the parameters. The criterion function is 

),(detlog)],([ ξθξθ MM −=Ψ  and the sensitive function is 
fMfpu T ∇∇−= − ),(),( 1 ξθξφ  with p the number of the parameters in the model. 

We shall emphasize that the D-optimal criteria, in the non-linear case, depends on 
θ , Ford et al. (1989), thus it is sometimes denoted by )(θD . 

Proposition 1  If we let ),( θuf  as in (1) to be in the form  
 ),(),(),( 21 ββθ umuluf +=  .                                                           

Where ),,,,( 101 sθθθβ …= ),,,( 12 ps θθβ …+=  and ),( 1βul is a linear function of 

1β and ),( 2βum  is a non-linear function of 2β  Then the locally )(θD  optimal 
design depends just on 2β . Moreover, the locally sD - optimal design for estimating 

1β  may depend on 2β . 

Proof 1 The average per observation information matrix is 
M= ),(),( 2 ξβξθ MM =  as f∇  does not depend of 1β . Therefore the )(θD -
optimal design depends on 2β . Moreover  

 
 
M = M(θ,ξ) = M(β2,ξ) =

M11 M12

M12
T M22

⎛ 
⎝ 
⎜ 

⎞ 
⎠ 
⎟                                                       

with .1,R,R,R )()(
22

)(
1211 psMMM spspspsss ≤≤∈∈∈ −×−−××   

 That is, we proved the locally Ds optimal design depends only on 2β .  

 Proposition 2 Let ),( θuf  be the MM model as in (2).  Then the locally )(θD -
optimal design for MM depends only on MK . 
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Proof 2 From Kitsos (2001):  
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Therefore from Hill (1980) the model is partially non-linear and the locally )(θD -
optimal design for estimating ),( max MKV=θ  depends only on MK . 

Proposition 3 Let uuguf 0),(),( θθθ +=  with ),( θug
uK

uV

M +
= max . Then the 

locally )(θD -optimal design depends only on MK . 

Proof 3 The gradient f∇  is of the form:  
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And by Hill (1980) argumentation we see that the )(θD - optimal depends only on 

MK .  

The proofs of the following proposition are corollaries of the above.  
Proposition 4 The locally sD - optimal design for estimating ),( max MKV  depends 
only on MK .  

Proposition 5 The locally 1D - optimal design for estimating 0θ  depends on 
),( max MKV . 

The locally D-optimal design is an equally weighted design at the points 
(bK/2+b,bK), with K the initial guess for MK  and b>0, Duggleby (1979), Kitsos 
(2001). Notice that the optimal design points are function of the unknown parameters 
we try to estimate. This is typical in non-linear optimal design theory, Ford et al. 
(1989) and therefore prior information is needed. That is why Proposition 2 is 
important, as only prior knowledge of MK  is needed. 

 
3.2 C-OPTIMALITY 

When we decide to estimate a linear combination of the parameters, θTc with 
minimum variance is called c -optimality, with c a given vector. Here the criterion 
function is cMcM T ),()],([ 1 ξθξθ −=Ψ  and the directional derivative is 

cMufu T ),(),(),( 1 ξθθξφ −=  with f as in (1). Elfving´s Method is used to calculate 
the locally c-optimal design, Ford et al.(1989): for a given regression function f and 
U  the design space, the Elfving set G is defined as the convex hull of 
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))()(( UfUf −∪ , where )(Uf  is known as the induced design space. Thus the set 
G is the smallest convex set containing the set ))()(( UfUf −∪ . For the MM 
model,  
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by Elfving´s argument the locally optimal design for evaluating MK , say 
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optimal and maxV  , say 
maxVc -optimal , are respectively:  
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where K and V are the initial guesses for MK  and maxV  respectively, 

))12(21()12( bbbc −+−=  and ).)423(2(1 bpV −+=  For detailed 
calculation see López-Fidalgo and Wong (2002). We can observe that the support 
points are the same. Also that the weights depend only on b and MK . In Figure 1 we 
plot the left ending point, cb and the weight of the Vc -optimal, .w  

     
                       Figure 1:  Plot of cb  and Vp  vs b . 1=K  and b in [0,30]. 

In the case of cb  we have a decreasing function of b, thus when b is bigger the 
function tends to 0.1. For b=0 we have the maximum value equal to 0.7. In the case of 

Vp  we have an increasing function of b. When b tends to 0 Vp  tends to 0. The 
maximum value its attained at b=30, if U=[0,30]. Notice that the first point of 

MKc  

has an assigned weight, 0.71 while for the first point of 
maxVc  tends almost to 0.1.  

3.3 E-OPTIMALITY 

By definition the E-optimal design maximizes the minimum eigenvalue minλ  of 
the information matrix. Here the criterion function is min)],([ λξθ =Ψ M  and the 

sensitive function is ),( ξφ u −= minλ frrf TT  with r the eigenvector for minλ . The 
E-optimal design for the two parameters can be calculated using the geometry given 
by Elfving, Ford et al. (1989). Let )( 1Uf equal to  
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where )/( uKuz M +=  and ]1,0[)1/(~ ∈+= bbz . The Elfving set is the convex hull 
of the set { })()( 11 UfUf −∪ . The locally E-optimal design is of the form 
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= ,   Dette and Wong (1999a). 

In Figure 2 we plot the left ending support point of the locally optimal design. 
The maximum value of this function, depending on b and K , is 4 and it is attained at 
the maximum points of K and b.  In Figure 3 we plot the weight w. This weight is a 
function of all the parameters ),,( max bKV M  .For a detailed study we plot w when 
one parameter is fixed and the other two are varying. In Figure 3 we assume 

1max == VV , ]10,5.0[∈b , ]3,5.0[∈K . 

 
Figure 2:  Plot of the first support point 

  For these values we have 06.0max =w . Thus, for n=10 we will have a single 
point design. We need 20>>n  to have at least one observation at the end point and 
the rest of observations at the other optimal point. When we interchange the variation 
range of ]3,5.0[∈b and ]10,5.0[∈K  then the maximum weight is 0.03. 

    

Figure 3:  Plot of w varying b and K (different ranges) 
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We have performed various plots of varying either b and V or K and V. Different 
ranges have been chosen to see the behavior of w. These graphs are not presented 
here due to space limitation. We can remark that the shape of w is very different from 
one case to another. Also we can notice that the maximum point is near 0  

4.  HETEROSCEDASTIC PROBLEMS 
In the heteroscedasticity case we will consider the variance of the response as a 
function of ),( θuf . Thus, )],([v][ θufyVar = , where the function v is assumed to 
be known. The information matrix in heteroscedasticity is equal to, Atkinson and 
Cook (1995): 
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Usually the function v  is of the form: )exp(afd , )exp( 2afd or adf 2  for the 
known ∈a  R and 0≥d . Therefore the corresponding locally D-optimal design, is 
obtained maximizing the criterion function ),(detlog ξθHM− , and the sensitive 
function is:  

pMTrMu HuH −= −1),(),(),( ξθξθθφ , were uξ  is the design measure that puts all 
its mass at u  and p  is the number of   parameters. In the case of Michaelis-Menten 
and under the D-optimality criterion, we consider exp(af) dv(f) = . In such a case he  
variance of the response varies exponentially ,  with the mean response and the 
locally  D-optimal design depends on the values of d and a, see Dette and Wong 
(1999b).  

For the E-optimal design we consider ),(fv(f) 2 θu= . Then, we prove the following: 

Proposition 6 In such a case, when the variance of the response varies exponentially 
with the response, under D-optimality, the information matrix can be written 
as .Tδδ That is the square norm of a given vector. 
Proof 6 From Dunn (1988) the information matrix is 

T
T

MM
H hh

VuKuKV
M 2

max
2

max

3
)/(1

1
)/(1

13),( =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

=ξθ . 

 Where ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
uK

h
M

1,1 . Then .3,),(
max

h
V

uM T
H == δδδθ  

 Proposition 6 is a generalization for what holds in non-linear models and is valid 
only if we are under normality condition or a distribution of the exponential family. 
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 We will construct the Elfving´s set using 
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with ],0[2 bKU = .  The locally E-optimal design is of the form 
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=  , Dette and Wong (1999b). Therefore, we comment that 

if maxVK M >>  then w tends to 1/2, i.e. the design tends to be D -optimal; if 
KV >>max  then w tends to )2/(1 b+  and if bK is "large" w tends to 

}.)/(4/{2 2
max MKV+  

5.  CONCLUSION 
In this paper the MM model was discussed from the locally optimal design point of 
view, and useful results were proved. Different optimality criteria were studied. The 
c- and E- optimal criteria provide design measures which are not easy to evaluate and 
therefore it is explained why the D-optimality appears to be widely applied. We 
believe that more design investigation is needed, for the MM model. 
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ABSTRACT 
 There is a huge literature for the role and the implications of innovation activities on 
economic growth and development level. Within this framework, measuring innovation 
activities and technical change is rather important in order to measure the corresponding 
effects on economic growth. This paper attempts to define the main statistical indicators of 
innovation and technical change, as well as to determine the factors of measuring innovation 
activities and limitations regarding the statistical estimation of innovation activities and the 
role of technical change on growth and development.   
 
1. INTRODUCTION 

Economic growth has been defined as the process of a progressive and sustainable 
increase in the production of goods and services, being limited by the scarcity of 
productive resources. Within this process, therefore, efficiency of productivity of 
resources becomes a critical element in economic growth, through utilising available 
resources more productively. According to Solow (1957) many alternative factors can 
explain the path of economic growth, with technology being one of the most 
important. Furthermore, a lot of other studies have suggested that there is a close 
correlation between technological development and productivity, since technological 
change affects the use of inputs engaged in the production process. Innovative 
capacity is one of the main factors which determine the growth level of the economy 
of a country or a region, as well as the competitiveness ability level [Quah (1996), 
Fagerberg et al. (1997), Freeman & Soete (1997)] and technological variables are able 
to explain a significant part of the diverging trends in the economic growth 
[Fagerberg & Verspagen (1996)] and productivity [Abramovitz (1986), Fagerberg 
(1988, 1994)].  
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2. SOURCES OF STATISTICAL MEASUREMENTS 
The need for better comprehension of the processes related to innovation 

activities, not only on theoretical, but also on empirical level, is rather essential for 
the planning, implementation and evaluation of economic and political practices on 
innovation and measurement of technological change within an economy. On the 
ground of economic research and policy, detailed information about technological 
advances is essential in order to define the amount of resources to devote to inno-
vation, to select the fields where innovation could develop growth prospects and 
effects and manage innovative strategies. On the other hand, the major problem was 
the lack of international standardization methodology which would enable the 
uniform measurement of innovation and innovative activities both for enterprises and 
economies. Towards this direction, there was an extensive effect by OECD in 
collaboration with UNESCO and European Union (EUROSTAT), which resulted in 
the development of a line of technical manuals which provide the basis for 
internationally acceptable definitions and classifications of innovation, as well as 
internationally comparable innovation statistics. An overview of the manuals is 
demonstrated in the following table:  

Table 1   
Sources for the Measurement of Scientific and Technological Activities 

Type of Main 
Variables 

Titles and Sources 

Research and 
Development 
(R&D) 

Frascati Manual: “Standard Practice of Research and Experimental 
Development” and also Frascati Manual Supplement: “Research and 
Development Statistics and Output Measurement in the Higher 
Education Sector”. 

Technology Balance 
of Payments 

OECD: “Manual for the Measurement and Interpretation of 
Technology Balance of Payments Data” 

Innovation Oslo Manual:  OECD Proposed Guidelines for Collecting and 
Interpreting Technological Innovation Data 

Patents OECD-Patent Manual: “Using Patent Data as Science and 
Technology Indicators” 

Scientific and 
Technical Personnel 

OECD-Canberrra Manual: “The Measurement of Human Resources 
Devoted to Science and Technology” 

High Technology OECD: “Revision of High Technology Sector and Product 
Classification” 

Bibliometrics OECD: “Bibliometric Indicators and Analysis of Research Systems, 
Methods and Examples” (Working Paper – Yoshika Okibo). 

Globalisation OECD: “Manual of Economic Globalisation Indicators” 
Education Statistics OECD: “OECD Manual for Comparative Education Statistics” 
Education 
Classification 

OECD: “Classifying Educational Programmes: Manual for 
Implementation in OECD countries” 

Training Statistics OECD: “Manual for Better Training Statistics: Conceptual 
Measurement and Survey Issues” 

Source: OECD, quoted in Korres & Chionis (2004)  
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3. INNOVATION STATISTICAL INDICATORS 
Indicators for science and technology may be defined as statistics regarding the 

measurable and quantified aspects of the development, diffusion and implementation 
of innovation. Innovation indicators measure aspects of the industrial innovation 
process and the resources devoted to innovation activities. They also provide 
qualitative and quantitative information on the factors that enhance or hinder 
innovation, and the impact of innovation on the performance of an enterprise, a sector 
or an economy. There is a great number of indicators and indices each of which 
represent different aspects of the innovation activities, as it is demonstrated in the 
following table, based on relevant literature: 

Table 2 : Innovation activities indicators 
Innovation activity Indicators 

  
Innovation inputs indicators Gross Domestic Expenditure on R&D 

 
Gross National Expenditure for R&D 
 
Government Expenditure for R&D 
 
Research and Development intensity index (RDI) 
defined as: (BERD/GDP)*100, where BERD is 
business expenditure on R&D and GDP is the Gross 
Domestic Product.  
 
The ratio GERD/GFCF, that is of gross expenditures 
on research and development to gross fixed capital 
formation. 

the ratio R&D/GDP, since both the nominator and the 
denominator are expressed in national currencies, 
there is no need for exchange rate adjustments.  

Research and Development Personnel or RD Human 
resources 
 

Innovation output indicators 
 
[Pavitt et al. (1987), Pavitt 
(1988), Griliches (1990), 
Archibugi (1992), Acs & 
Audretsch (1993), Archibugi & 
Pianta (1996)]   

Patent statistics 
 
Scientific publications 
 
Bibliometrics 
 

Innovation strategy indicators 
 
[Evangelista ( 2000)] 

shares of total innovation expenditures devoted to 
R&D, investments, the acquisition of patents and 
licenses, design, trial production and marketing 
analysis 

percentages of innovating firms which have 
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introduced new (or improved) products or production 
processes 

propensity to introduce product innovation instead of 
process innovation  

percentages of firms perceiving as important a set of 
objectives (i.e.: the creation of new markets, the 
enhancement of the quality of existing products, the 
lowering of production costs) 
 

Innovation performance 
indicators degree of originality of the new products introduced 

amount of financial resources devoted to innovation 

total expenditure for innovative investment 
 
different types of  innovation expenditures, such as 
those sustained for undertaking R&D, design and trial 
production activities, marketing activities 
 
acquisition of patents and licenses 
 

Innovation system indicators 
 
[Anselin et al (2000), Furman et 
al (2002)] 

internal R&D and engineering departments 

lack of technological opportunities 

lack of knowledge on markets and technologies 
available 

lack of external technological services and of a 
supportive legislation framework 

existing policies (as perceived by firms) in promoting 
and supporting innovation. 

Industrial structure indicators 
 
[Rothwell (1992), Alter & Hage 
(1993), Bidault & Fischer 
(1994)]  

average size of the innovating firms in the region 

average turnover per employee of the region 

external communication practices and networking  

collaborative product development  

Innovation system's performance 
indicators 
 
[Archibugi & Pianta (1996), 
Lundvall (1992), Nelson (1993), 
Patel & Pavitt (1994), Freeman 
(1997)]  

percentage of innovative firms   

The innovation balance of payments  

degree of openness  

capacity of regions to attract/absorb technologies 
developed elsewhere 

Concept development 
 
[Archibugi (1988), Clark & 
Fujimoto (1991)] 

number of innovations 
number of new product ideas generated 
number of new product-based ventures or business 
areas started 
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average product life cycle length 
product planning horizon 
number of designs meeting customer needs 
degree of product variety and product range 
quality of an innovation and functional performance 
 

Product development 
 
[Archibugi (1988), Clark & 
Fujimoto (1991), Griffin (1993), 
Voss (1992)] 

time to market (from concept to launch) and time 
taken for the various stages (concept, design, initial 
production, launch). 
 
response time to a customer request 
 
development time, concept to cycle time, and total 
(cycle) time 
 
cost, including unit cost, production cost and 
development cost broken down by stage 
 
technical performance 
 
product quality 
 
number of the required redesigns and the 
manufacturing cost 
 
ergonomic and aesthetic aspects 
 

Production process innovation 
 
[Archibugi (1988), Voss (1988)] 

number of new production processes and significant 
process enhancements 
 
number of suggestions per employee 
percentage of them that have been implemented 
average annual improvement in the process 
parameters (quality, cost, lead time, work in progress, 
reliability, down time, capability) 
 

Technology acquisition 
 
[Archibugi (1988), Foster et al 
(1985), Twiss (1986)]  

R&D productivity, that is the ratio of technical 
performance to the R&D effort 
 
R&D/technology acquisition cost per new product 
ratio of profits to technical progress or technical 
performance improvement 
percentage of R&D projects that led to successful new 
or enhanced products 
 
licenses or patents 
 

Leadership 
 

board membership of technical/product development  
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[Archibugi (1988)] degree of awareness, at each level of employee of the 
company innovation policies 
 
number of pages in the annual report devoted to 
innovation/ technology. 
 

Resourcing 
 
[Archibugi (1988)] 

percentage of activities that have been delayed or 
cancelled due to lack of funding or human resources 
 
number of people at the various levels of the or-
ganization playing key roles in innovation such as 
sponsors, champions, and gatekeepers. 
 

4. CONCLUSION 
Measuring technological change is a particularly complicated procedure, since 

innovation and technology activities are multi-dimensional processes [Freeman 
(1987), van Raan (1988), Barro et al. (1994)] and technological activities are 
composed of heterogeneous elements, and they interact throughout the various stages 
to unite a network of relationships. Even though the most representative measures for 
technological inputs and outputs are considered to be the above mentioned indicators, 
a number of related weaknesses have been investigated [Hansen (1992), Godin 
(1996), Bosworth & Wilson (1999)].  

The use of research and technological data implied a lot of limitations and 
problems regarding the collection and measurement, mainly referring to data quality 
and comparability. Moreover, most of the research and technology indicators capture 
technological investment in small industries and in small firms inadequately. 
Moreover, indicators used for regional analyses, also show some drawbacks 
[EUROSTAT (1996)], since innovation output is often the result of innovative 
activities carried out in regions which do not always coincide with those where the 
actual applying institution is resident. This practice might lead to an underestimation 
of the real technological capability of some regions. The reliability of R&D and 
innovation regional statistics is directly connected and depending on estimation 
method and the application of statistical techniques. However, despite this range of 
limitations, the available statistical sources have been developed during the last 
decade. Within the framework of the modern knowledge-based economy, related data 
need to be examined within a conceptual agenda that relates them both to other types 
of resources and to the desired outcomes of related economic, institutional and 
administrative activities.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία σχετικά με τον ρόλο και τις επιπτώσεις των 
καινοτομικών δραστηριοτήτων στην οικονομική ανάπτυξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 
στατιστική αποτίμηση των καινοτομικών δραστηριοτήτων και τεχνολογικών αλλαγών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική αποτίμηση των συνεπειών 
τους στην οικονομική ανάπτυξη. Το άρθρο αυτό προσπαθεί να καταγράψει τους κυριότερους 
στατιστικούς δείκτες των καινοτομικών δραστηριοτήτων, καθώς και τους παράγοντες οι 
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οποίοι επηρεάζουν των στατιστική αποτίμηση των καινοτομικών δραστηριοτήτων και των 
αντίστοιχων επιδράσεων τους στον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. 
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ABSTRACT  
The aim of this work is to develop a new criterion of model selection using a general 
technique based on measures of discrepancy. The new criterion is constructed using the Power 
Divergence introduced by Basu et. al (1998) and is shown to be an asymptotically unbiased 
estimator of the expected overall discrepancy between the true and the fitted models.  

 
1. INTRODUCTION 

A model selection criterion can be constructed by an approximately unbiased 
estimator of an expected “overall discrepancy” (or divergence), a nonnegative 
quantity which measures the “distance” between the true model and a fitted 
approximating model. A well known divergence is the Kullback-Leibler discrepancy 
that was used by Akaike (1973) to develop the Akaike Information Criterion (AIC).  

Measures of discrepancy or divergence between two probability distributions have 
a long history. A unified analysis was recently provided by Cressie and Read (1984) 
who introduced the so called power divergence family of statistics for multinomial 
goodness-of-fit tests. The fit of the model for the behaviour of a population can be 
assessed by comparing expected ( )inπ  and observed ( )iX  frequencies using the 
family of power divergence statistics 
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which consists of the statistics evaluated for all choices of λ in { }\ 0, 1− . Note that 
for λ=1 the statistic (1.1) becomes the well known Pearson’s X2 statistic while for 
λ→0 it becomes the loglikelihood ratio statistic G2,  
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(1.2) 2 2 log i
i

i i

observedG observed
expected

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑   

which coincides with the Kullback-Leibler distance. 

The term power divergence describes the fact that the statistic measures the 
divergence of the “expected” from the “observed frequencies” through a (weighted) 
sum of powers of the term (observed / expected).   

Note that in the continuous case, the power divergence between the true and the 
hypothesized distribution g  and f  takes the form [Cressie and Read,1988 p.125] 

(1.3) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

1, 1
1

g z
I g f g z dz

f z

λ

λ

λ λ

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= −⎜ ⎟⎜ ⎟+ ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∫  

which for 0λ→  becomes the Kullback-Leibler distance which was used to 
constract the AIC criterion as mentioned before. 

A new measure of discrepancy was recently introduced by Basu et. al (1998). This 
new family of discrepancy measures which is given in (2.1) is referred to as the class 
of density power divergences and is indexed by a single parameter a . They measure 
the divergence between two densities f and g through the integral of powers of the 
terms  

( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( )1 11 1 & a a a af z g z f z g z g z f z
a a

+ +⎧ ⎫− −⎨ ⎬
⎩ ⎭

. 

Observe that for 1a = , the discrepancy becomes the L2 distance between f  and 
g  while for 0a →  it becomes (as in the case of the Cressie and Read family) the 
Kullback-Leibler distance (see Lemma 2.1, Section 2).  

In this paper, we develop a new model selection criterion which is shown to be an 
approximately unbiased estimator of the expected overall discrepancy that 
corresponds to Basu’s density power divergence.   

 

2. POWER DIVERGENCE AND THE EXPECTED OVERALL 
DISCREPANCY  

In parametric estimation, there are a lot of methods that have been introduced in 
order to extract an estimator of the true parameter. Some of them are known as 
density-based minimum divergence methods, i.e. estimating methods which are based 
on the minimization of some appropriate divergence between the true model g and a 
fitted approximating model f . This class of methods includes as special cases, the 
classical maximum likelihood method as well as minimum chi-squared methods 
based on families of chi-squared distances [Beran (1977), Cressie and Read (1984), 
Lindsay (1994)]. One of the most recently proposed discrepancies is Basu’s Power 
Divergence between g  and f  [Basu et. al (1998)] which is defined as: 
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(2.1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 11 1, 1 ,  0,a a a
ad g f f z g z f z g z dz a

a a
+ +⎧ ⎛ ⎞ ⎫= − + + >⎨ ⎬⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎭⎩
∫   

where g  is the true model, f the fitted approximating model, and a  a positive 
number.  
Lemma 2.1. The limit of the divergence (2.1) when 0a →  is the Kullback-Leibler 
distance: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )0 0

, lim , logaa

g z
d g f d g f g z dz

f z→

⎧ ⎫⎪ ⎪= = ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫
 

Proof. 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }

( ) ( )
( )

0 0

1 1

0

1

0 0 0

0

0

, lim ,

1 1lim 1

lim lim lim

lim

1 1 lim log log

log

aa

a a a

a

a a
a a

a a a

a a

a

a a

a

d g f d g f

f z g z f z g z dz
a a

g z g z f z
f z dz g z f z dz dz

a
g z f z

f z dz g z dz g z dz
a

g z g z g z f z f z dz

g z
g z

f z

→

+ +

→

+

→ → →

→

→

=

⎧ ⎛ ⎞ ⎫= − + +⎨ ⎬⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎭⎩

−
= − +

−
= − +

= − + −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎧⎪= ⎨
⎩

∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫

∫ .dz
⎫⎪
⎬

⎪ ⎪⎭

 

 

Consider a random sample 1,..., nX X  from the true distribution g  and a 

candidate model fϑ  from a parametric family of models { }fϑ , indexed by an 
unknown parameter ϑ∈Θ . The following Lemma provides the first derivative of 
Basu’s power divergence (2.1) between g and fϑ .  
Lemma 2.2. The first derivative of  (2.1) with f fϑ=  is: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1

1 , 0
a a

ga u z f z dz E u Z f Z aϑ ϑ ϑ ϑ

+⎡ ⎤+ − >
⎣ ⎦∫  

where ( )( )logu fϑ ϑϑ
∂

=
∂

 and Z  a random variable with distribution g . 
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Proof. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

1

1

111

1 log log

1 .

a

a a

a a

a
g

g

g

aa f z f z dz E af Z f Z
a

a f z f z dz E f Z f Z

a u z f z dz E u Z f Z

ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ
+

+

−+⎛ ⎞′ ′+ − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎡ ∂ ∂ ⎤⎛ ⎞= + − ⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂⎝ ⎠⎣ ⎦
⎡ ⎤= + −
⎣ ⎦

∫

∫

∫
The minimum density power divergence estimator θ̂  of the parameter ϑ , is 
generated by minimising  

(2.2) ( ) ( )1 1

1

11
n

a a
i

i
f z dz n f X

aϑ ϑ
+ −

=

⎛ ⎞− +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑∫  

w.r.t to ϑ  since ( )1

1

n
a

i
i

n f Xϑ
−

=
∑  is an estimate of  ( ) ( ) ( )( )a a

gg z f z dz E f Zϑ ϑ≡∫ . 

For general families, as it can be easily seen from equation (2.2) and Lemma (2.2), 
the estimating equations are of the form  

(2.3) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1

1
0

n
a a

n i i
i

U n u X f X u z f z dzϑ ϑ ϑ ϑϑ − +

=

≡ − =∑ ∫  

where ( ) ( )log /u z f zϑ ϑ ϑ= ∂ ∂  is the maximum likelihood score function. Note 

that this estimating equation is unbiased when g fϑ= . 
Some motivation for the form of the divergence (2.1) can be obtained by looking at 

the location model, where ( )1 af z dzϑ
+∫ is independent of ϑ . In this case, the 

proposed estimators maximise ( )
1

n
a

i
i

f Xϑ
=
∑ , with the corresponding estimating 

equations being of the form 

(2.4) ( ) ( )
1

0
n

a
i i

i

u X f Xϑ ϑ
=

=∑ . 

This can be viewed as a weighted version of the efficient maximum likelihood score 
equation. When 0a > , (2.4) provides a relative-to-the-model downweighting for 
outlying observations; observations that are wildly discrepant with respect to the 
model will get nearly zero weights. In the fully efficient case 0a = , all 
observations, including very severe outliers, get weights equal to one. 

To construct the new criterion for goodness of fit we shall consider the quantity: 

(2.5) ( ) ( ) ( )1 11 ,  0a aW f z g z f z dz a
aϑ ϑ ϑ

+⎧ ⎫⎛ ⎞= − + >⎨ ⎬⎜ ⎟
⎝ ⎠⎩ ⎭

∫  

which is the same as (2.1) without the last term that remains constant irrespectively of 
the model fϑ  used. Observe that the quantity (2.5) can also be written as: 
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(2.6) ( ) ( )( )1 11 ,  0a a
gW f z dz E f Z a

aϑ ϑ ϑ
+ ⎛ ⎞= − + >⎜ ⎟

⎝ ⎠∫ . 

Our target theoretical quantity is 
(2.7) ( )ˆE W

θ  

where θ̂  is the estimator of the parameter that minimizes (2.2). Observe that ( )ˆE W
θ

 

can be viewed as the average distance between g and fϑ  and is known as the 
expected overall discrepancy between g and fϑ . Note that the target quantity gets a 
different value for each candidate model fϑ  used. Our purpose is to obtain unbiased 
estimates of the theoretical quantities (2.7), for each fϑ , which will then be used as a 
new criterion for model selection denoted by DIC (Divergence Information 
Criterion). The model fϑ  selected will be the one for which DIC will be minimized.  
This is discussed in Section 3. 
 
The following Lemma provides the second derivative of (2.6). Observe that the first 
derivative of (2.6) is given in Lemma 2.2. 
 
Lemma 2.3. The second derivative of  (2.6) is: 

 
( ) ( ) ( ) ( ){

( ) ( )( ) ( ) ( )( )}

1
2

2 1
2

2

1 1
a

a a

a

g g

W a a u z f z dz i f dz

E i Z f Z E a u Z f Z

ϑ
ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ
+ +∂

= + + −⎡ ⎤⎣ ⎦∂

+ − ⎡ ⎤⎣ ⎦

∫ ∫
 

where ( )( )logu fϑ ϑϑ
∂

=
∂

  and ( ) ( )( )
2

2 log .i u fϑ ϑ ϑϑ
∂′= − = −
∂
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Proof. 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ){
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){
( ) ( )( ) ( ) ( )( )}

1

1

1

1

2

2

2 1

2

2 1

2

1 1

1 1

1 1

.

a

a a

a

a a

a

a a

a

g

a

g

a

g g

W a i z f z u z a f z f z dz

E i Z f Z au Z f Z f Z

a a u z f z i z f z dz

E i Z f Z a u Z f Z

a a u z f z dz i f z dz

E i Z f Z aE u Z f Z

ϑ
ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ
+

−

+

+

+

+

∂ ⎡ ⎤′= + − + +⎣ ⎦∂

′− − +

⎡ ⎤= + + −⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦

− − + ⎡ ⎤⎣ ⎦

= + + −⎡ ⎤⎣ ⎦

+ − ⎡ ⎤⎣ ⎦

∫

∫

∫ ∫

 

Lemma 2.4. If the true distribution g belongs to the parametric family { fϑ }, then the 
second derivative of (2.6) simplifies to: 

(2.8) ( )
2

2 1 ,W a Jϑ

ϑ
∂

= +
∂

 

where ( ) ( )
2 1 aJ u z f z dzϑ ϑ

+= ⎡ ⎤⎣ ⎦∫ . Also the first derivative of (2.6), under the same 

assumption, is equal to 0. 
 
Proof. If the true distribution g  belongs to the parametric family { fϑ }, then: 

( ) ( )( ) ( ) ( )12 2a a

gE u Z f Z u z f z dzϑ ϑ ϑ ϑ

+

=⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦∫  

and 

( ) ( )( ) ( )1a a
gE i Z f Z i f z dzϑ ϑ ϑ ϑ

+= ∫  

so that ( )
2

2 1W a Jϑ

ϑ
∂

= +
∂

. It is obvious that the first derivative is 0. 

 
Theorem 2.1. Under the assumptions of Lemma (2.4) the expected overall 
discrepancy at ˆϑ θ=   is given by 

(2.9) ( ) ( ) ( ) ( )
2

ˆ
1 ˆ

2
a

E W W E Jθθ
θ θ θ

+ ⎡ ⎤= + −⎢ ⎥⎣ ⎦
. 

Proof. Using a Taylor expansion of the quantity Wϑ  around the true parameter θ  and 
under the assumptions of Lemma (2.4), Wϑ  simplifies to: 
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(2.10) 
( ) ( ) ( )21

,
2

a
W W Jϑ θ ϑ θ θ

+
= + −  

where ( ) ( ) ( )
2 1 aJ u z f z dzθ θθ += ⎡ ⎤⎣ ⎦∫ . 

It is easily seen that the expectation of Wϑ  at ˆϑ θ=  is given by (2.9). 
 
3. THE NEW CRITERION DIC 

In this section we introduce the new criterion which we show than it is an 
approximately unbiased estimator of (2.7). First we have to estimate (2.6) because the 
true distribution g  is unknown. So we use a quantity like the empirical distribution 
function and define Qϑ  to be: 

(3.1) ( ) ( )1

1

1 11 ,  0
n

a a
i

i
Q f z dz f X a

a nϑ ϑ ϑ
+

=

⎛ ⎞= − + >⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑∫ . 

The following Lemma provides the derivatives of Qϑ . 
Lemma 3.1. The first derivative of  (3.1) is: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

1

11 , 0
a a

n

i i
i

Q a u z f z dz u X f X a
n

ϑ
ϑ ϑ ϑ ϑϑ

+

=

∂ ⎡ ⎤= + − >⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
∑∫ . 

The second derivative of (3.1) is: 

( ) ( ) ( ) ( ){
( ) ( ) ( ) ( )

1
2

2 1
2

2

1 1

1 1

1 1

a

a a

a

n n

i i i i
i i

Q a a u z f z dz i f dz

i X f X a u X f X
n n

ϑ
ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ ϑ

ϑ
+ +

= =

∂
= + + −⎡ ⎤⎣ ⎦∂

⎫+ − ⎡ ⎤ ⎬⎣ ⎦
⎭

∫ ∫

∑ ∑
 

where ( )( )logu fϑ ϑϑ
∂

=
∂

  and ( ) ( )( )
2

2 log .i u fϑ ϑ ϑϑ
∂′= − = −
∂

 

 
Proof. The proof is similar to the proofs of Lemma (2.2) and Lemma (2.3).  
The following theorem has been proved by Basu et. al (1998). 
Theorem 3.1 [Basu et. al (1998)]. Under certain regularity conditions, for θ̂  which 
minimizes (2.2), we have, as n →∞  , 
(i) θ̂   is consistent for θ , and 
(ii) ( )ˆn θ θ−  is asymptotically normal with mean zero and variance 2J K− , where 

J=J(θ ) and K=K(θ ), under the assumption that the true distribution g belongs to the 
parametric family { fϑ } and θ  being the true value of the parameter, are given by: 

(3.2) ( ) ( )12 a

J u z f z dzθ θ

+

= ⎡ ⎤⎣ ⎦∫  
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(3.3) ( ) ( )1 22 2a

u z f z dzθ θ ξ
+

Κ = −⎡ ⎤⎣ ⎦∫  

where ( ) ( )1 a

u z f z dzθ θξ
+

= ∫ . 

  
 By the weak law of large numbers 

(3.4) 
Q WPϑ ϑ

θ θϑ ϑ
∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎯⎯→⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

and 

(3.5) 
2 2

2 2

Q WPϑ ϑ

θ θϑ ϑ
⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∂

⎯⎯→⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 

as n →∞ . 
Theorem 3.2. The expectation of Qϑ   evaluated at θ   is given by 

( ) ( ) ( )2

ˆ
1 ˆ

2
aE Q E Q E Jθ θ

θ θ+ ⎡ ⎤≡ + −⎢ ⎥⎣ ⎦
. 

Proof. Since ˆ Pθ θ⎯⎯→  as n →∞ , from Theorem (3.1), equations (3.4) and (3.5), 
and under the assumption that the true distribution g belongs to the parametric family 
{ fϑ } and from Lemma (2.4) we have: 

ˆ
0PQ

θϑ
∂⎡ ⎤ ⎯⎯→⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 

and 

( )
2

2
ˆ

1PQ a J
θϑ

⎡ ⎤∂
⎯⎯→ +⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 

so that for large n  we have for a Taylor expansion of the quantity Qϑ  around the 

estimator θ̂  which minimizes Basu’s discrepancy, the following approximation: 

( )2

ˆ
1 ˆ

2
aQ Q Jϑ θ

ϑ θ+
= + − . 

Substituting the true value θ  for ϑ  and taking expectations on both sides we have 
the desired result.               

  
Theorem 3.3. The expected overall discrepancy evaluated at θ̂  is given by: 

( ) ( ) ( )2

ˆ ˆ
ˆ1 .E W E Q a E J

θ θ
θ θ⎡ ⎤⎡ ⎤ = + + −⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦
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Proof. Observe that the expectation of (3.1) for ϑ  =θ   yields ( )E Q Wθ θ= . 
Combining the above relation and the result of Theorem (3.2) and using equation 
(2.9) we obtain the desired result for the expected overall discrepancy.                       

  
 The above result for p-dimensional θ̂  can be expressed as: 

 ( ) ( ) ( ) ( )ˆ ˆ
ˆ ˆ1E W E Q a E J

θ θ
θ θ θ θ

⎡ ⎤′⎡ ⎤ = + + − −⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
. 

Taking into consideration [see Basu et. al (1998)] that 

( ) ( )
11 22 22 1

a p

J a
α

π
⎛ ⎞⎛ ⎞ − +⎜ ⎟− − +⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠= + Σ  and ( )

12 2ˆ 1
1 2

p

aVar
a

θ
+

⎛ ⎞
= + Σ⎜ ⎟+⎝ ⎠

 

 it can be easily seen that 

( ) ( )
1

2 122
12

1 2

p
a aJ Var

a

α

π θ
+

− −− +⎛ ⎞= Σ ⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎣ ⎦+⎝ ⎠
 

and that for small a  

( ) ( ) ( )1
2ˆ ˆ ˆVar
α

θ θ θ θ θ
−−′ ⎡ ⎤− Σ −⎣ ⎦  is approximately 2

pΧ , where Σ is the pxp  

asymptotic covariance matrix of the maximum likelihood estimator of the p-
dimensional parameter θ . The new criterion DIC is defined by 

(3.6) ( )( )
1

2
2ˆ

11 2
1 2

p
a aDIC Q a p

aθ
π

+
− +⎛ ⎞= + + ⎜ ⎟+⎝ ⎠

 

such that 
 ( ) ( )ˆE DIC E W

θ
≈  

which implies that DIC is an approximately unbiased estimator of  ( )ˆE W
θ

. 

 
4. DISCUSSION 

Note that the family of candidate models is indexed by a single parameter a  which 
controls the trade-off between robustness and asymptotic efficiency of the parameter 
estimators which are the minimizers of this family of divergences. When 0a → , 
Basu’s density power divergence is the Kullback-Leibler divergence and the method 
is maximum likelihood estimation; when 1a = , the divergence is the 2L -distance, 
and a robust but inefficient minimum mean squared error estimator ensues. 
We are most interested in small values of 0a > , near zero. There can be no universal 
way of selecting an appropriate a  parameter when applying our estimation methods. 
The value of a  specifies the underlying distance measure and typically dictates to 
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what extent the resulting methods become statistically more robust than the maximum 
likelihood methods, and should be thought of as an algorithmic parameter. The 
robustness of the proposed method can be easily understood in the case of the 
location model where for a >0, the estimating equations given in (2.4) provide a 
dowweighting for observations wildly discrepant with respect to the underlying 
model. One way of selecting the parameter a  is to fix the efficiency loss, at the ideal 
parametric model employed, at some low level, like five or ten percent. Other ways 
could in some practical applications involve prior motions of the extent of 
contamination of the model. 

This criterion could be used in applications where outliers or contaminated 
observations are involved. Preliminary simulations with a contamination proportion 
of approximately 10% show that DIC has a tendency of underestimation by selecting 
the true model as well as smaller models in contrast with AIC which overestimates 
the true model. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ    
Αυτή η εργασία εστιάζεται στη δημιουργία ενός νέου κριτηρίου επιλογής μοντέλων 
βασισμένου στη γενική τεχνική που στηρίζεται στην έννοια της  «απόστασης» (discrepancy or  
divergence) μεταξύ δύο συναρτήσεων / μοντέλων. Το νέο κριτήριο κατασκευάζεται 
χρησιμοποιώντας μια νέα «απόσταση», την Power Divergence που ορίστηκε από τον Basu και 
άλλους (1998) και έχει δειχθεί ότι είναι προσεγγιστικά αμερόληπτη εκτιμήτρια της 
αναμενόμενης ολικής «απόστασης» ανάμεσα στο πραγματικό και το υποψήφιο μοντέλο. 
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SUMMARY 
This paper introduces a fully parametric approach for the updating of beliefs regarding 
correlated binary variables after marginal probability assessments based on information of 
varying quality are provided by an expert. This approach allows for the calculation of a 
predictive joint density for future assessments, something not feasible with the semi-
parametric procedure of Papathomas and O’Hagan (2005). 
 
1. INTRODUCTION 

The class of practical problems that motivated our research has already been 
described in the literature; see, for example, O’Hagan (1994) or Goldstein and 
O’Hagan 
(1996). However, because it is a quite uncommon research problem, we will provide 
a detailed description with a representative example. Consider a water company that 
has n main service reservoirs. Let the binary indicator iy , i = 1, ..., n, be 1 if reservoir 
i will require refurbishment within the next five years and 0 otherwise. It is 
reasonable to assume that information for one reservoir affects beliefs for another. So, 
we have a vector of n correlated binary random variables ),...,( 1 nyy=y . A decision 

maker should be able to state any probability nr rP 21),( )( ≤≤= yy where 
)(ry denotes all possible vector realizations of y . The company can obtain 

information about the yi’s in the form of expert assessments regarding the probability 
that individual reservoirs will require refurbishment. These assessments can be made 
in various ways, of varying quality. The easiest and cheapest way to obtain 
probability assessments is for an expert to consider only the reservoirs’ age. Better 
assessments can be obtained by studying the reservoirs on site, i.e. inspecting their 
age, renovation history and construction material, and consulting other personnel with 
particularly good knowledge of reservoirs at a certain site. We do not expect to obtain 
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such assessments for all reservoirs since they require more resources. Finally, full 
examination of a reservoir is possible but requires draining and cleaning it, a costly 
and disruptive procedure for the network. We expect that a very small number of 
reservoirs will be fully examined over the course of the experiment. 

For the general formulation of the problem we assume that experts provide 
individual probability assessments .0,1, Jjnipij ≤≤≤≤  Index i corresponds to 
the binary variable the assessment is provided for, while j specifies the level of 
uncertainty of the assessment. The level of uncertainty relates to the quality of the 
information available to the expert in providing that assessment. Level 0 represents 
information of such good quality that allows the expert to determine the 
corresponding binary variable with certainty. So, 0ip  must equal iy  itself, and will 
be either 0 or 1. Higher levels of uncertainty denote assessments based on poorer 
information, and ijp  will typically be strictly greater than 0 and less than 1 for j > 0. 

Our problem is to combine all elicited assessments to make inferences for the 
correlated binary variables. Part of the difficulty is due to the scale of the problem. 
Even though in practice there will rarely be more than 5 levels of uncertainty, a 
typical application has tens or hundreds of binary variables. Also, notice that most of 
our data are continuous rather than binary. Therefore existing theory of categorical 
data analysis is inappropriate. Papathomas and O’Hagan (2005) tackled this problem 
with a semi-parametric approach referred to as the threshold model. This approach 
requires the elicitation of only a minimum number of parameters before any 
formation or updating of beliefs for the binary variables is possible. A basic element 
of the model is the threshold copula, a correlated probit modelling approach; see Ochi 
and Prentice (1984). Given probability assessments at level j, the threshold copula 
generates a joint density for y  using a latent vector ),...,( 1 nxx=x  of underlying 
continuous variables. The latent vector x follows a multivariate normal distribution 
with mean a vector of zeros and variance matrix Σj with unit diagonal elements. 
According to the threshold copula at level j, yi = 1 if iji ax < , otherwise, yi = 0. 

Therefore, ija  is defined by the probability ijp  so that )(1
ijij pa −Φ= . To combine 

assessments at different levels of uncertainty the authors employ an updating rule 
called Jeffrey’s conditionalization; see Jeffrey (1983) or Howson and Urbach (1989). 
When this type of conditioning is used, it is not necessary to form a joint density 
between the binary variables and the possible probability assessments in order to 
tackle the problem described above. It is only required to elicit the threshold copula 
matrices Σj j= 1, .., J and, of course, some individual probability assessments. 

In Section 2, we consider the construction of the joint density for the binary 
variables and the probability assessments. In Section 3 we present an illustration to 
show that our approach gives reasonable inferences. Aspects of the proposed model 
are discussed in Section 4.  
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2. THE JOINT DENSITY 
The joint density between the binary variables and their assessments is defined as, 

)(),|()( J1J1J1J1J1J1 p|p,...,ppp,...,pyp|p,...,py, −−− ×= PPP , 
where, jp  denotes all probability assessments at level j. The joint probability 

),|( J1J1 pp,...,py −P  is obtained with the threshold copula at level one. To calculate 
any probability we only utilize the 1p  assessments and the level one variance matrix 
Σ1. The irrelevance of J2 p,...,p   is justified by the following sufficiency argument. 
The expert that provides assessments at level 1 is also aware of the information she 
would have for providing assessments at other higher levels of uncertainty. Therefore, 
the assessments at level 1 are sufficient for the assessments at levels 2 to J. For a 
more detailed discussion on this property see Goldstein and O’Hagan (1996). 

To define the joint density )( J1J1 p|p,...,p −P  we consider the following 

underlying dependence structure. Let Τ= ),...,( 010 nzzz  be a vector of n correlated 

continuous latent variables. Here, T denotes the transpose. Let Τ= ),...,( 1 njj zzjz  be 
a vector of estimates for z at level of uncertainty j. For a certain latent variable 
consider an error structure from one level of uncertainty to another so that, 

iJiJiJiii EzzEzz +=+= −1101 ,..., . 

Let Τ= ),...,( 1 njj EEjE  denote the vector of added errors from level j−1 to level 
j. The errors are treated as random variables normally distributed. Unless we observe 
some ijz  ’s, so that exact values of linear combinations of some of the errors become 
known, the random vectors Ej are taken to be independent. The elements of each 
error vector are considered to be correlated. The linear model jjj eXμE +=  is 

considered, where X is an n × p coefficient matrix with elements zero or one, jμ  is a 

vector of p independent systematic error parameters, and je  is a vector of n 

independent random errors. Both vectors jμ  and je  are random. We refer to the 
former as systematic error because it is the error that is due to causes common to the 
binary variables. We can learn about systematic errors by observing some of the 
errors. We take the liberty and refer to the elements of the latter as random errors 
because they are caused by reasons not common to the variables. We cannot learn 
about random errors. The elements of jμ  are taken to be independent. The same 

holds for the elements of je  . We assume that jμ  and je  are independent and 

normally distributed with zero means. Whilst we allow for the elements of jμ  to have 

different variances, we assume that Var(ei,j) = 2
jσ for all i = 1, ..., n. Because 

of the independence of the error vectors, the distribution of jz  conditionally on 'j
z  
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It has already been shown in the literature that this latent dependence structure 
satisfies the sufficiency property discussed at the beginning of this section. This holds 
for all levels of uncertainty and not just level 1. We will not elaborate further on the 
properties of this latent structure since it has already been thoroughly investigated. 
For more details see Goldstein and O’Hagan (1996) and references therein. 

Now, for each probability assessment ijp  at level greater than zero, consider a 

Corresponding ijz  so that )(1
ijijij pvz −Φ−= . Notice that 10 << ijp  should hold. 

Let Τ−− ΦΦ= ))(),...,(( 1
1

1
njj zpjφ  and consider the diagonal matrix 

.),...,( 1
Τ= njj vvjV   

In accordance with the change of variables rule, 

|)(|)(),...,(
j

j
jjJjj dp

dz
z|zpp|p '' PP = , 

where |(.)| is the Jacobian of the transformation. After some algebra we obtain that, 
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The joint probability density function )( J1J1 p|p,...,p −P  is built in a hierarchical 
fashion so that, 

)(...),...,(),...,()( J1JJ32J21J1J1 p|ppp|ppp|pp|p,...,p −− ×××= PPPP . 
 
3. ILLUSTRATION 

Recall the water reservoir application in Section 1. Consider thirty reservoirs and 
the following stratified exchangeability scenario. The reservoirs are divided in two 
strata in accordance with the construction material, so that y1 to y15 belong to the first 
stratum and y16 to y30 belong to the second stratum. Assume that the following copula 
parameters were elicited. For the threshold copula at level 2, an underlying 
correlation of 45.02 =sδ  between reservoirs that belong to the same stratum, and an 
underlying correlation 2.02 =δ   between reservoirs from different strata. For the 
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level 1 copula, 4.01 =sδ  and 15.01 =δ  . The correlations are higher at level 2. 
Observing the true binary value for one reservoir will influence beliefs for the others 
more at level 2 than level 1. Finally, assume that for both strata, and for a reservoir 
with a 0.5 prior probability, the expert expects a 60% reduction in uncertainty when 
assessments are obtained at level 1. For v2 = 1, this percentage translates to v1 = 
0.443. 

In Table 2, we present marginal probabilities for all thirty reservoirs at level of 
uncertainty 2. These, together with the threshold copula at level 2, comprise the  

Table 2. Elicited marginal probabilities and posterior marginal probabilities when 
assessments at levels 2 and 1 are considered and when assessments at levels 2,1 and 
0 are considered 

First Stratum Second Stratum 
i Prior Study Post Obs Post i Prior Study Post Obs Post 

 
1 0.8 - 0.9073 - 0.9281 16 0.15 - 0.1128 - 0.1164 
2 0.9 - 0.9659 - 0.9739 17 0.6 0.2 0.2086 - 0.2103 
3 0.1 0.25 0.2518 - 0.2849 18 0.9 - 0.9351 - 0.9315 
4 0.1 - 0.1136 - 0.1281 19 0.35 - 0.3168 - 0.3286 
5 0.2 - 0.2512 - 0.2666 20 0.35 0.08 0.0807 - 0.0898 
6 0.35 - 0.4537 - 0.474 21 0.2 - 0.1671 - 0.1605 
7 0.7 0.8 0.7917 1 1 22 0.65 - 0.6706 - 0.682 
8 0.7 - 0.833 - 0.8476 23 0.8 0.9 0.8063 - 0.9115 
9 0.15 - 0.1860 - 0.1999 24 0.7 - 0.7257 - 0.7444 

10 0.5 - 0.6404 - 0.6501 25 0.5 - 0.4914 - 0.5062 
11 0.95 - 0.9909 - 0.9917 26 0.3 0.8 0.7961 - 0.8122 
12 0.55 0.9 0.808 1 1 27 0.95 - 0.9746 - 0.9754 
13 0.55 - 0.6907 - 0.7133 28 0.1 - 0.0609 - 0.0674 
14 0.6 0.9 0.8987 - 0.9281 29 0.8 - 0.8342 - 0.8444 
15 0.6 - 0.7413 - 0.7704 30 0.4 - 0.3765 - 0.3882 

 
prior probabilities. Suppose that we subsequently elicited better assessments for eight 
of the thirty reservoirs, also presented in Table 2. They are level 1 assessments and 
we refer to them as study probabilities. Notice that all four study assessments for the 
first stratum cases are higher than the corresponding prior assessments. In the second 
stratum, we have two study probabilities that are higher than the prior ones, and two 
that are lower. The posterior probabilities are presented in the fourth and tenth 
column of Table 2. In the first stratum, the posterior probabilities are considerably 
higher than the corresponding prior ones. This is because all four study probabilities 
in that stratum indicate that, at level 2, the expert under-estimated the probability that 
a reservoir will require refurbishment. In the second stratum, two of the study 
estimates indicate over-estimation whilst the other two under-estimation of the 
probability of success. The study assessments for the first stratum affect (to a lesser 
degree) our beliefs for the second stratum variables, and they also indicate under-
estimation. This conflicting information resulted in slightly higher posterior 
probabilities for reservoirs with prior probability greater than 0.5, and slightly lower 
posterior probabilities for reservoirs with priors less than 0.5. 

Suppose that later on we observe that reservoirs 7 and 12 do need refurbishment. 
So, we have two additional assessments at level 0; y7 = 1 and y12 = 1. The posterior  



 - 506 -

probabilities were also calculated by drawing 10, 000 samples from the posterior 
density of y. They are presented in the sixth and twelfth column of Table 2. In the 
first stratum, the probabilities of refurbishment have further increased. The difference, 
however, is not large. The study estimates for y7 and y12 strongly indicated that the 
true binary value is 1. So, when 1 was actually observed it did not have a significant 
influence. The posterior probabilities in the second stratum have also increased on 
average, but the difference is even less pronounced. 

4. DISCUSSION 
We developed a fully parametric model for the updating of beliefs for correlated 

binary variables when expert assessments in the form of probabilities are obtained at 
different levels of uncertainty. It is now possible to obtain a predictive distribution for 
the unobserved yet probability assessments. The decision maker can now see how 
certain assessments are more likely than others. Such information would be necessary 
if one was interested in deciding where probability assessments should be obtained in 
order to have the maximum overall reduction in uncertainty for a certain amount of 
recourses. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Προτείνουμε ένα παραμετρικό μοντέλο για τον υπολογισμό της από κοινού κατανομής n 
συσχετισμένων δίτιμων τυχαίων μεταβλητών. Ο υπολογισμός βασίζεται στην πληροφόρηση 
που παρέχει κάποιος εμπειρογνώμων (expert) με την μορφή εκτιμητών για την πραγματική 
τιμή κάθε μίας από τις δίτιμες μεταβλητές. Η ιδιαιτερότητα του προβλήματος έγκειται στο ότι 
η παραπάνω πληροφόρηση είναι ποιοτικά μεταβαλλόμενη. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 
επιτρέπει τον υπολογισμό της από κοινού κατανομής των δίτιμων μεταβλητών και των 
εκτιμητών τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην περίπτωση πολλών μεταβλητών η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) 
εφαρμόζεται συνήθως στο γενικευμένο πίνακα συμπτώσεων Burt, με αποτέλεσμα να μην είναι 
εφικτός ο άμεσος υπολογισμός των συντεταγμένων των αντικειμένων επί των παραγοντικών 
αξόνων, που είναι όμως εφικτός αν η ανάλυση εφαρμοστεί στον αντίστοιχο λογικό πίνακα 
0-1. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, παρουσιάζεται ένας πρωτότυπος τρόπος υπολογισμού 
των συντεταγμένων των αντικειμένων, όταν η ανάλυση πραγματοποιηθεί στον πίνακα Burt, 
ώστε τα αποτελέσματα να είναι ίδια με αυτά που προκύπτουν από την ανάλυση του πίνακα 0-
1. Στη συνέχεια, περιγράφεται η μεθοδολογία κανονικοποίησης των συντεταγμένων των 
αντικειμένων αποδίδοντας σε κάθε άξονα βαρύτητα ίση με την αδράνειά του. Τέλος, τα 
αποτελέσματα της ταξινόμησης των αντικειμένων, ως προς τις τυποποιημένες και τις 
κανονικοποιημένες συντεταγμένες, συγκρίνονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τα 
αποτελέσματα της ταξινόμησης στον πίνακα 0-1. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα (δομή και ιεραρχία) που 

προκύπτουν από την εφαρμογή μιας μεθόδου Ιεραρχικής Ταξινόμησης στα 
αντικείμενα (γραμμές) ως προς τις μεταβλητές (στήλες) ενός διδιάστατου πίνακα 
δεδομένων της μορφής αντικείμενα × μεταβλητές μπορούν να συνοψιστούν στους 
εξής: 1) οι μονάδες μέτρησης των μεταβλητών, 2) η διακύμανση των μεταβλητών, 3) 
η ύπαρξη πολυ-συγγραμμικότητας μεταξύ των μεταβλητών, 4) η ύπαρξη έκτοπων 
τιμών (outliers), 5) η συμμετοχή «άσχετων» μεταβλητών με το υπό εξέταση 
φαινόμενο (μεταβλητές θορύβου), και 6) η αλληλεπίδραση της μεθόδου ταξινόμησης 
με το είδος των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και 
την κατεύθυνση που οι πρώτοι πέντε παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα μιας ταξινόμησης παραπέμπουμε στους (Hair & Black 2000, Johnson 



 - 510 -

1998, Hair et al. 1995, Everitt 1993, Kaufman & Rousseeuw 1990, Aldenderfer & 
Blashfield 1984, Williams 1971). Κρίνουμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 
έκτος παράγοντας. Η μέθοδος ταξινόμησης αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ των 
αντικειμένων και στο κριτήριο σχηματισμού των συστάδων ενώ το είδος των 
δεδομένων καθορίζεται τόσο από την κλίμακα μέτρησης των μεταβλητών (δυαδική, 
ονομαστική, διάταξης, διαστήματος και αναλογίας) όσο και από την ακρίβεια 
μέτρησης των τιμών των μεταβλητών. Η αλληλεπίδραση της μεθόδου ταξινόμησης 
με το είδος των δεδομένων είναι αρκετά σύνθετη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις 
παρακάτω περιπτώσεις: 
• Για το ίδιο σύνολο δεδομένων και για την ίδια απόσταση η εφαρμογή 
διαφορετικών κριτηρίων σχηματισμού των συστάδων οδηγεί εν γένει σε διαφορετικά 
αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που για το ίδιο κριτήριο 
χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές αποστάσεις. 
• Στην περίπτωση κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιούνται εν γένει 
διαφορετικές αποστάσεις και κριτήρια απ’ ότι στην περίπτωση των ποσοτικών 
μεταβλητών. 

Η παραπάνω αλληλεπίδραση γίνεται πιο πολύπλοκη αν συνδυαστεί με το 
επιστημονικό αντικείμενο στο πλαίσιο του οποίου θα ερμηνευθούν τα αποτελέσματα 
της ταξινόμησης. Έτσι, για παράδειγμα, για το ίδιο σύνολο (ή είδος) δεδομένων η 
εφαρμογή μιας μεθόδου ταξινόμησης Α μπορεί να έχει καλύτερη φυσική ερμηνεία 
από μια άλλη μέθοδο Β όταν τα αποτελέσματα θα ερμηνευθούν από έναν 
κοινωνιολόγο ενώ μπορεί να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή η μέθοδος Β να κριθεί ως 
καταλληλότερη, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα ερμηνευθούν από έναν 
οικονομολόγο. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση σχετικά με την επιλογή της μεθόδου 
ταξινόμησης φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ιδιαιτερότητα των 
δεδομένων και το σκοπό της έρευνας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, μια άλλη σημαντική 
απόφαση που πρέπει να ληφθεί είναι σχετικά με την τυποποίηση ή, αντίθετα, την 
απόδοση «βάρους» στις μεταβλητές κατά την εφαρμογή της ταξινόμησης. 

Η τυποποίηση των μεταβλητών (π.χ. σε z-scores) αποτελεί ένα συνηθισμένο 
προπαρασκευαστικό στάδιο μετασχηματισμού των δεδομένων πριν την εφαρμογή 
μιας μεθόδου ταξινόμησης (Manly, 1994). Με την τυποποίηση των μεταβλητών 
επιτυγχάνονται δύο στόχοι: α) η απαλοιφή της επίδρασης των μονάδων μέτρησης των 
μεταβλητών στα αποτελέσματα και β) η απόδοση ίδιου βάρους στις μεταβλητές που 
συμμετέχουν στην ταξινόμηση (Williams, 1971). Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
τυποποίηση των μεταβλητών οδηγεί σε λανθασμένες τυπολογίες και ταξινομήσεις 
(Hair & Black 2000, Johnson 1998, Hair et al. 1995, Manly 1994, Everitt 1993, 
Kaufman & Rousseeuw 1990, Aldenderfer & Blashfield 1984). Δυστυχώς, δεν 
υπάρχει ένας γενικός κανόνας τυποποίησης που να οδηγεί στη βέλτιστη λύση όλων 
των προβλημάτων. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται, μάλλον τοπικά, ανάλογα με τους 
στόχους της εκάστοτε μελέτης και την αλληλεπίδραση της μεθόδου ταξινόμησης με 
το είδος των δεδομένων (Cao et al. 1999, Schaffer & Green 1996, Stoddard 1979, 
Williams 1971).  

Στον αντίποδα του προηγούμενου προβληματισμού βρίσκεται η έννοια της 
«σημαντικότητας» των μεταβλητών. Ο όρος σημαντικότητα χρησιμοποιείται για να 
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δηλώσει τη βαρύτητα που πρέπει να έχουν κάποιες μεταβλητές ώστε να επηρεάσουν 
τα αποτελέσματα της ταξινόμησης (Makarenkov & Legendre 2001, Williams 1971, 
Morrison 1967). Σε πολλές περιπτώσεις τα βάρη των μεταβλητών καθορίζονται 
υποκειμενικά, από τους ερευνητές, και εισάγονται ως συντελεστές βαρύτητας στη 
μαθηματική έκφραση της απόστασης μεταξύ των αντικειμένων (Morrison, 1967). Ο 
προβληματισμός, σχετικά με τη σημαντικότητα των μεταβλητών, γίνεται πιο έντονος 
στην περίπτωση που ως μεταβλητές στην ταξινόμηση χρησιμοποιηθούν οι 
συντεταγμένες των προβολών των αντικειμένων σε παραγοντικούς άξονες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (PCA) ή της 
Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (AFC) στις αρχικές μεταβλητές. Οι δύο 
αυτές διαδικασίες μπορούν να παράγουν δύο τύπους συντεταγμένων: τις 
τυποποιημένες και τις κύριες (Johnson 1998, Greenacre 1993, Gifi 1996). Οι 
τυποποιημένες συντεταγμένες (τ.σ.) των αντικειμένων, εκ κατασκευής, έχουν μέση 
τιμή 0 και διασπορά ίση με 1, ενώ οι κύριες συντεταγμένες (κ.σ.) έχουν, επίσης, μέση 
τιμή 0 αλλά διασπορά ίση με την αδράνεια του αντίστοιχου παραγοντικού άξονα. Η 
κανονικοποίηση των συντεταγμένων αναφέρεται στη διάχυση της αδράνειας πάνω 
στους παραγοντικούς άξονες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσο είναι 
σκόπιμο η ταξινόμηση των αντικειμένων να πραγματοποιείται με τις τ.σ. στους 
παραγοντικούς άξονες, με δεδομένη τη διαφορετική βαρύτητα, τουλάχιστον στην 
ερμηνεία, που έχει ο κάθε άξονας με βάση το ποσοστό της ολικής διακύμανσης 
(αδράνειας) που ερμηνεύει. Η χρήση των τ.σ. σε ρόλο μεταβλητών έχει ως 
αποτέλεσμα να συμμετέχουν στην ταξινόμηση με το ίδιο βάρος, γεγονός που έρχεται 
σε αντίθεση με τη διαφορετική σημαντικότητα-βαρύτητα που έχει ο κάθε άξονας 
στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στο στατιστικό 
πακέτο SPSS οι συντεταγμένες των αντικειμένων επί των παραγοντικών αξόνων που 
υπολογίζονται από τις διαδικασίες PCA και HOMALS είναι οι τυποποιημένες. Έτσι, 
αν δεν υπάρχει κάποιο a priori ή post-hoc σύστημα (θεωρητικό, μεθοδολογικό) 
ανάθεσης βάρους στους παραγοντικούς άξονες, μια φυσική επιλογή θα μπορούσε να 
είναι η κανονικοποίηση των συντεταγμένων των αντικειμένων με τέτοιο τρόπο, ώστε 
η συμμετοχή των παραγοντικών αξόνων στην ταξινόμηση να γίνεται με βάρος ίσο με 
την αδράνειά τους. Με άλλα λόγια, αντί των τ.σ. να χρησιμοποιηθούν οι κ.σ.. 

Στην περίπτωση πολλών μεταβλητών η AFC εφαρμόζεται συνήθως στον πίνακα 
Burt, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο άμεσος υπολογισμός των συντεταγμένων 
των αντικειμένων, που είναι όμως εφικτός αν η ανάλυση εφαρμοστεί στον αντίστοιχο 
πίνακα 0-1. Στην παρούσα εργασία μας απασχόλησε η σύνδεση των δύο 
προσεγγίσεων και η εφαρμογή της στην ταξινόμηση των αντικειμένων.  

 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ BURT 

Έστω ότι έχουμε n αντικείμενα που χαρακτηρίζονται από m κατηγορικές 
μεταβλητές με lk κατηγορίες (ή ιδιότητες) η κάθε μια (k=1,…m). Ας είναι 
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1
το πλήθος των κατηγοριών των m μεταβλητών. Έστω D ο n×m πίνακας 

δεδομένων της μορφής αντικείμενα × μεταβλητές. Από τον D κατασκευάζουμε τον 
αντίστοιχο n×j λογικό πίνακα Ζ (πίνακας 0-1). Από τη σχέση Β=ΖΤΖ προκύπτει ο 
συμμετρικός j×j γενικευμένος πίνακας συμπτώσεων απολύτων συχνοτήτων B 
(πίνακας Burt). Στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής Ανάλυσης Δεδομένων η AFC 
εφαρμόζεται συνήθως στον B. Στην Ολλανδική Σχολή Ανάλυσης Δεδομένων 
εφαρμόζεται η διαδικασία HOMALS που είναι η αντίστοιχη AFC της Γαλλικής 
Σχολής. Κατά τη HOMALS βελτιστοποιείται με χρήση του επαναληπτικού 
αλγορίθμου Alternating Least Squares (ALS) μια συνάρτηση απώλειας κάτω από 
περιορισμούς (Gifi, 1996). Οι παραγοντικές συντεταγμένες των n αντικειμένων, που 
υπολογίζονται με τη μέθοδο ALS, είναι οι τυποποιημένες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της AFC απευθείας στον Z. Όμως, η εφαρμογή της AFC στον Z είτε δεν 
είναι πάντα εφικτή υπολογιστικά είτε οι υπολογισμοί καθυστερούν σημαντικά. Για 
παράδειγμα: έστω ότι έχουμε 20 κατηγορικές μεταβλητές με 82 συνολικά κατηγορίες 
σε ένα δείγμα 12.480 ερωτηθέντων. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας Burt είναι 
διαστάσεων 82×82 ενώ ο αντίστοιχος πίνακας Ζ είναι διαστάσεων 12.480×82. Ο 
αλγόριθμος της AFC, στο πλαίσιο της Γαλλικής Σχολής, στηρίζεται στη μέθοδο της 
Διάσπασης σε Χαρακτηριστικές Τιμές - SVD (Singular Value Decomposition) 
(Golub & Van Loan, 1989) κατάλληλα μετασχηματισμένων πινάκων (Greenacre, 
1984) ίδιων διαστάσεων με τους αρχικούς (Burt ή Ζ). Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι 
στο Matlab, έκδοση 6.5, η εφαρμογή της SVD σε πίνακα διαστάσεων 12.480×82 
είναι περίπου 130 φορές πιο αργή από την εφαρμογή της SVD στον αντίστοιχο 
πίνακα Burt (82×82). Έτσι, η εφαρμογή της AFC στον πίνακα Burt έχει ως 
αποτέλεσμα να «χάνεται» πληροφορία για τις 12.480 δειγματοληπτικές μονάδες, 
πληροφορία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περαιτέρω αναλύσεις όπως η K-
Means Cluster Analysis. 

Έστω SZ και SB οι πίνακες που διαγωνοποιούνται (Greenacre, 1984) κατά την 
εφαρμογή της AFC στους Ζ και Β αντίστοιχα. Η διαγωνοποίηση των SZ και SB 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο SVD. Στην περίπτωση των SZ και SB 
ισχύουν οι σχέσεις (Greenacre, 1984):  

SZ=UΔVT           [1]   

και  

SB=VΔ2VT           [2]  

με τους περιορισμούς UTU=I, VTV=I, όπου Ι είναι ο μοναδιαίος πίνακας, και Δ, Δ2 
διαγώνιοι πίνακες διαστάσεων, το πολύ, (j-m) × (j-m). Στη σχέση [1] ο U είναι ο 
πίνακας του οποίου οι στήλες είναι τα αριστερά ορθοκανονικά χαρακτηριστικά 
διανύσματα (χ.δ.) του SZ, Δ είναι ο διαγώνιος πίνακας με τις χαρακτηριστικές τιμές 
(χ.τ.) λ1, λ2, …, σε φθίνουσα σειρά κατά μήκος της κύριας διαγωνίου και VT είναι ο 
ανάστροφος του V, του οποίου οι στήλες είναι τα δεξιά ορθοκανονικά χ.δ. του SZ. 
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Στη σχέση [2] ο Δ2 είναι ο διαγώνιος πίνακας με τις ιδιοτιμές μ1= 2
1λ , μ2= 2

2λ ,... του 
SB. Τα ιδιοδιανύσματα του SB είναι οι στήλες v1, v2,…, του V, δηλαδή είναι ίσα με τα 
δεξιά χ.δ. του SZ. Στην περίπτωση αυτή τα αριστερά χ.δ. του SZ μπορούν να 
υπολογιστούν από το γραμμικό μετασχηματισμό του V: U= SZVΔ-1. 

Έστω, τώρα, ότι cZ(s) είναι το διάνυσμα των τ.σ. των j κατηγοριών (ιδιοτήτων) 
των m μεταβλητών πάνω στον άξονα s από την ανάλυση του Ζ και cB(s) το 
αντίστοιχο διάνυσμα των τ.σ. των κατηγοριών των μεταβλητών από την ανάλυση του 
Β. Λόγω των [1] και [2] μπορεί να δειχθεί (Greenacre, 1984) ότι: 

 cZ(s)=cB(s)         [3] 
Δηλαδή, οι τ.σ. των προβολών των κατηγοριών των m μεταβλητών επί των 

παραγοντικών αξόνων είναι ίσες για τους πίνακες Ζ και Β.  
Αν kΖ(s) είναι το διάνυσμα των κ.σ. των j κατηγοριών των m μεταβλητών στον 

άξονα s από την ανάλυση του Ζ και kΒ(s) το αντίστοιχο διάνυσμα των κ.σ. των 
κατηγοριών από την ανάλυση του Β, τότε ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:  

kB(s)= μ × cB(s)=λ×cB(s),       [4]  

kΖ(s)= λ × cZ(s),        [5] 
όπου μ είναι η ιδιοτιμή του  SB που αντιστοιχεί στον άξονα s και λ η χ.τ. του SZ 

που αντιστοιχεί στον άξονα s. Λόγω της [3] η [5] μπορεί να γραφεί ως εξής: 

 kΖ(s)= λ × cB(s)= μ  × cB(s)      [6] 

αφού λ2=μ και μ>0. Από την [6] είναι φανερό ότι οι τ.σ. των κατηγοριών των 
μεταβλητών από την ανάλυση του Β θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν επί λ ή επί 

μ  για να δώσουν τις κ.σ., όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση του Ζ.  
Στη συνέχεια, οι τ.σ. των αντικειμένων σε κάθε άξονα υπολογίζονται ως ο μέσος 

όρος ανά μεταβλητή των νέων κανονικοποιημένων συντεταγμένων των κατηγοριών 
διαιρεμένος με τη χ.τ. του αντίστοιχου άξονα ( λμ = ). Επομένως, οι κ.σ. των 
αντικειμένων σε κάθε άξονα μπορούν να υπολογιστούν πολλαπλασιάζοντας τις τ.σ. 

επί την τετραγωνική ρίζα της χ.τ. του αντίστοιχου άξονα ( μ = λ ). Πιο 
συγκεκριμένα, αν το αντικείμενο i (i=1,…,n) χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες lgk 
(k=1,…,m και g=1,…,lk) και αν συμβολίσουμε με ygk(s) τις κ.σ. των προβολών των 
ιδιοτήτων πάνω στον άξονα s τότε η τυποποιημένη xi(s) και η κύρια ix′ (s) 
συντεταγμένη του αντικειμένου i στον άξονα s θα δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις 
αντίστοιχα: 

xi(s)=
( ) ( )

λμ m

sy

m

sy
m

k
gk

m

k
gk ∑∑

== = 11 ,       [7] 
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( ) =′ sxi ( ) ( ) λμ sxsx ii = ,  για g=1,…,lk    [8] 
Οι κ.σ. των n αντικειμένων πάνω στον άξονα s που υπολογίζονται με τον 

παραπάνω τρόπο έχουν μέση τιμή 0 και διακύμανση ίση με την ιδιοτιμή λ, δηλαδή 
την αδράνεια του άξονα s από την ανάλυση του πίνακα Ζ.  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑ-
ΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Η εφαρμογή της AFC σε ένα πίνακα συμπτώσεων έχει ως αποτέλεσμα την 
προβολή των αντικειμένων (γραμμών) και των αντίστοιχων ιδιοτήτων τους (στηλών) 
σε ένα κοινό χώρο, συνήθως μικρότερης διάστασης απ’ ότι ο χώρος των αρχικών 
δεδομένων, ώστε οι κατά Benzécri χ2 αποστάσεις (Benzécri, 1992), οι οποίες είναι 
ανάλογες με τις χ2 αποστάσεις του Pearson, μεταξύ των αντικειμένων ή των 
ιδιοτήτων να προσεγγίζονται από ευκλείδιες αποστάσεις (Meulman & Heiser, 2001). 
Όταν πρόκειται να αναλυθούν m κατηγορικές μεταβλητές που έχουν j σε πλήθος 
κλάσεις-ιδιότητες, τότε ο μέγιστος αριθμός παραγοντικών αξόνων στους οποίους 
μπορεί να αναλυθεί η αδράνεια του πίνακα συμπτώσεων είναι ίσος με d=j-m (Gifi, 
1996). Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατές διαστάσεις (άξονες) της 
λύσης που προκύπτει από την AFC, τότε η χ2 απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων 
είναι ίση με το τετράγωνο της ευκλείδιας απόστασής τους σε ένα χώρο d διαστάσεων. 
Η ισότητα αυτή είναι εφικτή μόνο όταν χρησιμοποιηθούν οι κ.σ. των αντικειμένων 
στους d παραγοντικούς άξονες (Greenacre 1993, Greenacre 1984). Έτσι, 
οδηγούμαστε στην ανάλυση πινάκων διαστάσεων n×d με διάσταση στηλών αρκετά 
μικρότερη απ’ ότι του πίνακα Ζ, αφού d<j. Για να διαπιστώσουμε εμπειρικά τα 
προηγούμενα, στο ίδιο σύνολο δεδομένων πραγματοποιήσαμε, με το SPSS, δύο 
ταξινομήσεις των αντικειμένων (βλέπε Παράρτημα): μία με βάση τις τυποποιημένες 
και μία άλλη με τις κανονικοποιημένες (κύριες) συντεταγμένες τους επί των 
παραγοντικών αξόνων που προέκυψαν από την εφαρμογή της AFC. Στις αναλύσεις 
χρησιμοποιήθηκε ως απόσταση το τετράγωνο της ευκλείδιας και οι συστάδες 
σχηματίστηκαν με βάση το κριτήριο του Ward (Ward, 1963). Συγκρίναμε, στη 
συνέχεια, τα αποτελέσματα των δύο αναλύσεων με τα αποτελέσματα της 
ταξινόμησης στον αντίστοιχο πίνακα Ζ. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήσαμε ως 
απόσταση τη χ2 κατά Benzécri και το κριτήριο του Ward. Η ανάλυση έγινε με το 
λογισμικό MAD (Καραπιστόλης, 2002). Η σύγκριση έδειξε ότι η εφαρμογή της 
ταξινόμησης, με απόσταση το τετράγωνο της ευκλείδιας, στις κ.σ. των αντικειμένων, 
δίνει τα ίδια αποτελέσματα (δομή και ιεραρχία) με την εφαρμογή της ταξινόμησης 
στον Ζ με απόσταση τη χ2. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αρχικά έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η εφαρμογή της AFC στον Β απαιτεί 
μικρότερο υπολογιστικό έργο (λόγω μικρότερων διαστάσεων του πίνακα) αλλά δε 
μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ανασύσταση του αρχικού πίνακα δεδομένων D. 
Αντίθετα, η εφαρμογή της AFC στον Ζ απαιτεί μεγαλύτερο υπολογιστικό έργο αλλά 
μπορεί να γίνει η ανασύσταση του D. Συνεπώς, με την προτεινόμενη μεθοδολογία 
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εξισορροπούνται οι δύο περιπτώσεις. Επίσης, η ταξινόμηση των αντικειμένων ως 
προς τις κύριες συντεταγμένες τους στους παραγοντικούς άξονες οδηγεί στην 
ανάλυση πινάκων μικρότερων διαστάσεων απ’ ότι στην περίπτωση της ανάλυσης του 
Ζ και, μάλιστα, οι παραγοντικοί άξονες, ως μεταβλητές, συμμετέχουν στην 
ταξινόμηση με βάρος ίσο με την αδράνειά τους. Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι 
με την προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να υπάρξει σημαντική οικονομία ως προς 
το υπολογιστικό έργο που απαιτείται για την ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων, 
όπως στις περιπτώσεις data mining. Αυτό είναι αληθινό μόνο στην περίπτωση που οι 
αναλύσεις και τα κριτήρια που αναφέρθηκαν (AFC, Ιεραρχική Ταξινόμηση, χ2 
απόσταση, ευκλείδια απόσταση, κριτήριο του Ward, κ.λπ.) κριθούν ως κατάλληλα 
για την ανάλυση ενός συνόλου κατηγορικών δεδομένων. 

 
ABSTRACT 

In the multivariate case the AFC is applied usually on the Burt’s table. So, the immediate 
calculation of the coordinates of the objects upon the factorial axes is not feasible. Contrary, 
this can be accomplished by applying the analysis on the corresponding indicator matrix (table 
0-1). In this study we present a novel method of linking the two approaches and investigate its 
application in the Cluster Analysis of the objects.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Τα δεδομένα αφορούν στις απόψεις, σχετικά με τα ναρκωτικά, ενός δείγματος 50 
σπουδαστών του Τμήματος Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Θεσ/νίκης. Τα δεδομένα 
προέρχονται από τον Καραπιστόλη, (1999, σ.σ. 104-105). Ένα άτομο εξαιρέθηκε από 
την ανάλυση διότι θεωρήθηκε ως έκτοπο (outlier). Τελικά, ο πίνακας δεδομένων D 
που αναλύθηκε ήταν διαστάσεων 49×6 (χρησιμοποιήθηκαν 6 ερωτήσεις σχετικά με 
τα ναρκωτικά). Για το συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε: n=49, m=6, j=16, d=10, ο 
πίνακας Β είναι διαστάσεων 16×16, ενώ ο Ζ 49×16. Η ταξινόμηση των αντικειμένων 
ως προς τις κύριες και τυποποιημένες συντεταγμένες τους έγινε σε πίνακες 
διαστάσεων 49×10. 
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Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα Ταξινομήσεων 

Ταξινόμηση Α με Τυποποιημένες 
Συντεταγμένες 

Ταξινόμηση Β με Κανονικοποιημένες 
Συντεταγμένες 

Τυποποιημένες Συντεταγμένες
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
          45   òûòø 

          48   ò÷ ùòòòòòø 

          23   òòò÷     ùòòòòòòòòòø 

          21   òûòòòòòòò÷         ó 

          35   ò÷                 ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

          40   òòòòòûòòòòòòòø     ó                             ó 

          43   òòòòò÷       ùòòòòò÷                             ó 

           9   òòòòòòòûòòòòò÷                                   ó 

          28   òòòòòòò÷                                         ó 

          15   òûòòòø                                           ó 

          34   ò÷   ùòòòòòòòòòòòòòø                             ó 

          13   òòòòò÷             ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø ó 

          17   òòòûòòòòòòòòòòòòòø ó                           ó ó 

          44   òòò÷             ùò÷                           ó ó 

          18   òòòòòûòòòòòòòø   ó                             ó ó 

          46   òòòòò÷       ùòòò÷                             ó ó 

          39   òòòòòòòûòòòòò÷                                 ó ó 

          49   òòòòòòò÷                                       ó ó 

           2   òòòòòûòø                                       ùòú 

           7   òòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòø                         ó ó 

          36   òòòòòòò÷             ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø       ó ó 

           8   òòòòòûòòòòòòòòòòòø   ó                 ó       ó ó 

          27   òòòòò÷           ùòòò÷                 ó       ó ó 

          10   òòòûòòòø         ó                     ó       ó ó 

          37   òòò÷   ùòòòòòòòòò÷                     ó       ó ó 

          29   òòòòòòò÷                               ùòòòòòòò÷ ó 

           4   òòòûòòòòòø                             ó         ó 

          33   òòò÷     ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø           ó         ó 

          14   òòòòòòòòò÷                 ó           ó         ó 

          30   òûòòòòòòòø                 ó           ó         ó 

          38   ò÷       ùòòòòòòòòòòòø     ùòòòòòòòòòòò÷         ó 

           1   òûòòòø   ó           ó     ó                     ó 

          41   ò÷   ùòòò÷           ó     ó                     ó 

           5   òòòòò÷               ùòòòòò÷                     ó 

          12   òòòûòòòø             ó                           ó 

          25   òòò÷   ùòòòø         ó                           ó 

          11   òòòòòòò÷   ùòòòòòòòòò÷                           ó 

          20   òòòòòòòòòûò÷                                     ó 

          31   òòòòòòòòò÷                                       ó 

          26   òòòûòòòòòø                                       ó 

          42   òòò÷     ùòòòòòòòòòòòø                           ó 

          24   òòòòòûòòò÷           ó                           ó 

          47   òòòòò÷               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

           3   òûòø                 ó 

          19   ò÷ ùòòòòòòòòòòòø     ó 

           6   òòò÷           ùòòòòò÷ 

          16   òòòòòø         ó 

          32   òòòòòôòòòòòòòòò÷ 

          22   òòòòò÷ 
  

 
Κανονικοποιημένες Συντεταγμένες 

   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
          45   òûòø 

          48   ò÷ ùòòòø 

          23   òòò÷   ùòòòòòòòø 

          21   òûòòòòò÷       ó 

          35   ò÷             ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

          36   òòòûòø         ó                         ó 

          43   òòò÷ ùòòòòòòòòò÷                         ó 

          40   òòòòò÷                                   ó 

          24   òòòòòûòòòòòø                             ùòòòòòòòø 

          31   òòòòò÷     ùòòòòòòòòòø                   ó       ó 

          30   òûòòòø     ó         ó                   ó       ó 

          38   ò÷   ùòòòòò÷         ó                   ó       ó 

           1   òûòø ó               ó                   ó       ó 

          41   ò÷ ùò÷               ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷       ó 

           5   òòò÷                 ó                           ó 

          26   òûòø                 ó                           ó 

          42   ò÷ ùòòòòòòòòòòòø     ó                           ó 

          47   òòò÷           ùòòòòò÷                           ó 

           2   òòòòòûòòòòòø   ó                                 ó 

           7   òòòòò÷     ùòòò÷                                 ó 

          27   òòòûòòòø   ó                                     ó 

          28   òòò÷   ùòòò÷                                     ó 

          11   òòòòòûò÷                                         ó 

          39   òòòòò÷                                           ó 

           4   òûòòòø                                           ó 

          33   ò÷   ùòø                                         ó 

          49   òòòòò÷ ùòòòòòø                                   ó 

          14   òòòòòòò÷     ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø           ó 

          10   òûòòòòòø     ó                       ó           ó 

          37   ò÷     ùòòòòò÷                       ó           ó 

           8   òòòòòûò÷                             ó           ó 

          29   òòòòò÷                               ó           ó 

          16   òòòø                                 ó           ó 

          32   òòòôòòòòòòòòòø                       ùòòòòòòòòòòò÷ 

          22   òòò÷         ó                       ó 

          12   òûòòòòòòòø   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø     ó 

          25   ò÷       ó   ó                 ó     ó 

           3   òûòø     ùòòò÷                 ó     ó 

          19   ò÷ ùòòòø ó                     ó     ó 

           6   òòò÷   ùò÷                     ùòòòòò÷ 

           9   òòòòòòò÷                       ó 

          15   òûòø                           ó 

          34   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòø             ó 

          13   òòò÷             ùòòòòòòòòòòòòò÷ 

          18   òòòûòòòòòòòø     ó 

          46   òòò÷       ùòòòòò÷ 

          17   òûòòòòòø   ó 

          44   ò÷     ùòòò÷ 

          20   òòòòòòò÷ 

 
 
 
Παρατήρηση: Η ταξινόμηση των αντικειμένων στον πίνακα Z δίνει τα ίδια 
αποτελέσματα (δομή και ιεραρχία) με την  ταξινόμηση Β. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πρόβλημα σχεδιασμού κλινικών δοκιμών για την απόδειξη θεραπευτικής ισοδυναμίας, 
μια κρίσιμη παράμετρος είναι το μέγεθος του αναγκαίου δείγματος. Στην παρούσα εργασία 
προτείνεται μια μέθοδος υπολογισμού που στηρίζεται στη εξάρτηση μεταξύ των τιμών πριν 
και μετά τη θεραπεία των υπό μελέτη παραμέτρων. Όταν η εξάρτηση είναι μεγάλη, η 
προτεινόμενη μέθοδος οδηγεί σε ομοιόμορφα μικρότερα δείγματα. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελάδα, έχει αναπτυχθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την 
απόδειξη της ισοδυναμίας (ίσης θεραπευτικής αποτελεσματικότητας ή 
βιοϊσοδυναμίας) δύο φαρμακευτικών αγωγών, ως αποτέλεσμα του κανονιστικού 
πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, με την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής παραγωγής μέσω της 
κατοχής ευρεσιτεχνίας από τον αρχικό «εφευρέτη» ενός φαρμάκου, γίνεται δυνατή η 
παραγωγή αντιγράφων. Για να κυκλοφορήσουν τα αντίγραφα στην αγορά χρειάζεται 
να αποδειχθεί - μέσω κλινικών δοκιμών - η φαρμακοκινητική - φαρμακοδυναμική και 
θεραπευτική τους ισοδυναμία με τα πρωτότυπα. Επιπλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
απόδειξη θεραπευτικής ισοδυναμίας με την κλασσική θεραπεία γίνεται μέθοδος 
επιλογής στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση εικονικού  φαρμάκου (πλασέμπο) σε 
ασθενείς δεν είναι σωστή για λόγους βιοηθικής (π.χ. AIDS).Έχουμε λοιπόν δύο 
βασικές περιπτώσεις εφαρμογής:  
• νέο φάρμακο για νόσο με υψηλή νοσηρότητα ή/και θνησιμότητα σε σύγκριση με 

την παραδεδεγμένη φαρμακευτική αγωγή. 
• αντίγραφο φαρμάκου σε σύγκριση με το πρωτότυπο. 
Αποτέλεσμα αυτού του ενδιαφέροντος είναι και η εμφάνιση αρκετών άρθρων στη 
βιβλιογραφία που πραγματεύονται τη στατιστική μεθοδολογία που απαιτείται για το 
σχεδιασμό και την ανάλυση κλινικών δοκιμών θεραπευτικής ισοδυναμίας. Μια 
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πλήρης παρουσίαση των μεθόδων μπορεί να αναζητηθεί μεταξύ άλλων στa άρθρα 
των Berger & Hsu (1990), και Jones et al. (1996), οι οποίοι πραγματεύονται και 
μεθόδους υπολογισμού του αναγκαίου μεγέθους δείγματος. 
 
2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Στους κλασσικούς ελέγχους υποθέσεων επιδιώκεται η απόρριψη της μηδενικής 
υπόθεσης της (στατιστικής) ισοδυναμίας προς όφελος της εναλλακτικής υπόθεσης 
της διαφοράς. Ειδικότερα, στο πρόβλημα της διαφοράς των μέσων τιμών δύο 
ομάδων, η στατιστική ισοδυναμία μεταφράζεται σε μηδενική διαφορά των μέσων 
τιμών. Επί της ουσίας αυτό που ελέγχεται είναι η ύπαρξη διαφοράς του πραγματικού 
φαρμάκου από το εικονικό φάρμακο (πλασέμπο). Κατά κανόνα, όσο πιο μεγάλη είναι 
η διαφορά, (σε μονάδες τυπικής απόκλισης) τόσο πιο μικρό δείγμα είναι αναγκαίο. 
΄Όταν ένα φάρμακο είναι αποτελεσματικό η διαφορά του από το εικονικό φάρμακο 
θα είναι μεγάλη. Το ίδιο ισχύει όταν ανακαλύπτεται ένα νέο φάρμακο, το οποίο 
αποτελεί ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με τα υπάρχοντα. Από την άλλη πλευρά 
είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου το νέο φάρμακο δεν έχει κατ’ ανάγκην μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, αλλά σημαντικά μικρότερη συχνότητα παρενεργειών. Τότε θα 
θεωρηθεί βελτίωση από κλινική σκοπιά, αν η αποτελεσματικότητά του δεν είναι 
μικρότερη από την αποτελεσματικότητα των κλασσικών φαρμάκων. Όμως με βάση 
τη δομή των στατιστικών ελέγχων, (στην ουσία αποδεικνύεται η εναλλακτική 
υπόθεση, διότι σε πολλές περιπτώσεις με αρκετά μεγάλο μέγεθος δείγματος 
μπορούμε να απορρίψουμε σχεδόν οποιαδήποτε μηδενική υπόθεση), για να 
αποδειχθεί η ιατρική ισοδυναμία, πρέπει στην πραγματικότητα να αποδειχθεί ότι η 
διαφορά κλασσικού και νέου φαρμάκου δεν υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο. 
Στην περίπτωση του ελέγχου κλινικής ισοδυναμίας, το όριο αυτό είναι η μέγιστη 
διαφορά που ορίζει την (θεραπευτική) ισοδυναμία με βάση την κλινική πρακτική. Για 
παράδειγμα όταν η διαφορά δεν έχει επιπτώσεις στην εξέλιξη της υγείας του 
ασθενούς. Αυτή η διαφορά είναι αρκετά μικρή, συγκρινόμενη με τη διαφορά μεταξύ 
ενεργού φαρμάκου και πλασέμπο. Συνεπώς, κατά κανόνα, μια μελέτη κλινικής 
ισοδυναμίας χρειάζεται μεγαλύτερα δείγματα από μια μελέτη αποτελεσματικότητας. 

Μια περίπτωση που είναι δυνατόν να περιοριστεί το μέγεθος του αναγκαίου 
δείγματος είναι η ακόλουθη: Η θεραπευτική ισοδυναμία μετράται μέσω κάποιου 
βιοχημικού ή αιματολογικού παράγοντα, ο οποίος μεταβάλλεται μέσω της 
θεραπευτικής αγωγής. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαφορά των τιμών 
του παράγοντα μεταξύ των ομάδων της κλασσικής και της πειραματικής θεραπείας 
μετά τη χορήγηση των αντιστοίχων φαρμάκων. Παραδείγματος χάριν το πλήθος των 
Τ4 λευκοκυττάρων προδικάζει την εξέλιξη της νόσου του AIDS. Αποτελεσματικές 
θεραπείες οδηγούν στην αύξηση του εν λόγω αριθμού. Άρα η θεραπευτική 
ισοδυναμία συνεπάγεται ότι η υπό μελέτην θεραπεία αρκεί να προσφέρει αύξηση που 
να μην είναι μικρότερη της αύξησης που επιτυγχάνει η κλασσική θεραπεία από 
κάποιο – κλινικά ασήμαντο – «κατώφλι» (μονόπλευρος έλεγχος). Στο πλαίσιο μιας 
κλινικής δοκιμής δυο ομάδες ασθενών τυχαιοποιούνται να λάβουν την κλασσική ή 
την πειραματική θεραπεία. Οι τιμές των παραγόντων μετρώνται πριν και μετά τη 
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θεραπεία. Το αν υπάρχει διαφορά των τιμών των παραγόντων μεταξύ των ομάδων 
μετά την θεραπεία, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με δυο τρόπους: Είτε υπολογίζοντας 
την διαφορά των μέσων τιμών των ομάδων μετά την θεραπεία, είτε υπολογίζοντας 
την διαφορά των διαφορών των μέσων τιμών (πριν και μετά τη θεραπεία) κάθε 
ομάδας. Ενώ οι μέσες τιμές των στατιστικών που προκύπτουν από τις δύο αυτές 
μεθόδους είναι οι ίδιες, όπως θα φανεί παρακάτω, οι διακυμάνσεις τους διαφέρουν, 
όντας συνάρτηση της συσχέτισης των τιμών του παράγοντα πριν και μετά τη 
θεραπεία. Θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη σχέση για να υποδείξουμε μια μέθοδο 
σχεδιασμού της μελέτης και υπολογισμού του μεγέθους του δείγματος, έτσι ώστε να 
μειώσουμε το μέγεθος χωρίς απώλεια ισχύος του ελέγχου. 
 
3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ 

Έστωσαν οι τυχαίες μεταβλητές: 

),~),,~
),~),,~
22

22

σμσμ
σμσμ

prepre
T

pre
R

pre
R

TR

XX
XX

T

TR

((
((
NN
NN  RX  και TX ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές, και  

pre
R

X  και pre
T

X ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 

όπου XR, XT οι τιμές του παράγοντα μετά τη θεραπεία για την ομάδα κλασσικής και 
πειραματικής θεραπείας, αντίστοιχα και XR

pre, XT
pre οι τιμές του παράγοντα πριν από 

τη θεραπεία για την ομάδα κλασσικής και πειραματικής θεραπείας, αντίστοιχα. Η 
διατύπωση των υποθέσεων και η επιλογή των κατάλληλων στατιστικών ελέγχου (test 
statistics), διαμορφώνει το πλαίσιο εντός του οποίου είναι δυνατόν να γίνουν οι 
κατάλληλοι υπολογισμοί μεγέθους δείγματος. Η επιλογή για ίσες διακυμάνσεις έγινε 
για να απλοποιηθούν οι υπολογισμοί. Περαιτέρω μελέτη χρειάζεται για την 
γενίκευση της προτεινόμενης μεθόδου και στην περίπτωση άνισων διακυμάνσεων. 

Ο (μονόπλευρος) έλεγχος της υπόθεσης της βιοϊσοδυναμίας έχει τη μορφή: 
                                         Η0: θ ≥ – δ έναντι  Η1: θ < – δ (δ > 0)                      ( Ε1) 

όπου θ = μT – μR. Αντιστρέφοντας την Η0 και την Η1, ακολουθώντας την μεθοδολογία 
που προτείνει ο Amato (1990), και σχολιάζουν οι Jones et al. (1996), ο έλεγχος αυτός 
είναι δυνατόν να γραφεί ως έλεγχος υπεροχής: 
                                        Η΄0: θ ≤ – δ αντί της Η΄1: θ > – δ (δ > 0)                    (Ε2) 
Η αντιστροφή των υποθέσεων ουσιαστικά συνεπάγεται την αντιστροφή των 
σφαλμάτων τύπου Ι και ΙΙ, όπως δείχνει ο απλός υπολογισμός: 
α = Ρ[απορρίπτεται η Η0 | ισχύει η Η0] = Ρ[δεν απορρίπτεται η Η΄0 | ισχύει η Η΄1] 
=β΄ 
β = Ρ[δεν απορρίπτεται η Η0 | ισχύει η Η1] = Ρ[απορρίπτεται η Η΄0 | ισχύει η Η΄0] = 
α΄ 
όπου α, α΄ τα σφάλματα τύπου Ι και β, β΄ τα σφάλματα τύπου ΙΙ (ο τόνος σημειώνει 
τις πιθανότητες που αναφέρονται στον έλεγχο υπεροχής). 
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Η στατιστική συνάρτηση ελέγχου για τους ανωτέρω ελέγχους υποθέσεων δίδεται από 
τον ακόλουθο τύπο και ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή, (όταν η 
διακύμανση είναι γνωστή): 
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XX
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D 2)1,~
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= RT  

Στο πλαίσιο μιας τυχαιοποιημένης όμως δοκιμής ισχύει μμμ pre
R

pre ==Τ . 
Επιπλέον, για τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος, υποθέτουμε ότι ο 
σχεδιασμός της μελέτης προβλέπει ομάδες ίσου μεγέθους και συνεπώς nT = nR =n. 
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Κατά συνέπεια είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως στατιστική συνάρτηση 
ελέγχου και η: 
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όπου ρT, ρR  είναι οι συντελεστές συσχέτισης των τιμών πριν και μετά τη θεραπεία, 
για κάθε ομάδα. Αν το ρT + ρR  > 1, τότε γίνεται φανερό ότι ο παρονομαστής στην (3) 
είναι μικρότερος από ότι στην (2).  

Στην περίπτωση υπεροχής με μονόπλευρο έλεγχο, απλοί υπολογισμοί δείχνουν ότι 
η κοινή τιμή του n δίδεται από τον τύπο: 

2
2

2

)(2
βαδ

σ
′′ +⋅= zzn   ,                                                        (4)  

όπου σ2 η κοινή διακύμανση των ομάδων κλασσικής και πειραματικής θεραπείας 
(μετά την εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής), δ η προαποφασισμένη μέγιστη τιμή 
της διαφοράς που αντιστοιχεί σε κλινική ισοδυναμία και η ισχύς του ελέγχου 1–β΄, 
αντιστοιχεί στο ενδεχόμενο να αποφασιστεί (ορθώς) ισοδυναμία όταν η διαφορά δ 
είναι ίση με 0, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α΄. 

Μέσω της αντιστροφής μηδενικής και εναλλακτικής υπόθεσης στον έλεγχο 
βιοϊσοδυναμίας και τη συνεπακόλουθη αντιστροφή των πιθανοτήτων των σφαλμάτων 
τύπου Ι και ΙΙ, η (4) γίνεται, (όπως παρουσιάζεται και στο Appendix των Jones et al.): 

2
2
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αβδ

σ zzn +⋅=                                       (5) 
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Εδώ το δ ερμηνεύεται ως η μέγιστη διαφορά που θεωρείται κλινικά μη σημαντική. 
Οι ανωτέρω υπολογισμοί έχουν γίνει με την προϋπόθεση ότι ως στατιστική ελέγχου 
έχει χρησιμοποιηθεί  η ΤD, και εκπορεύονται από τον έλεγχο (Ε2), όπως και οι 
υπόλοιποι που ακολουθούν. Εάν αντ’ αυτής χρησιμοποιηθεί η TDD, τότε η (5) γίνεται 
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=                                      (6) 

Όταν  ρΤ + ρR > 1 τότε το μέγεθος του δείγματος μειώνεται αντίστοιχα. Όμως όταν ρΤ 

+ ρR < 1, το μέγεθος αυξάνεται. 
Όταν οι διασπορές είναι άγνωστες πρέπει να αντικατασταθούν από τις δειγματικές 

τους εκτιμήτριες στις σχέσεις (2), (3). Τότε οι στατιστικές ελέγχου γίνονται: 
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και ακολουθούν την κατανομή του Student με (2n – 2) βαθμούς ελευθερίας. Σε αυτή 
την περίπτωση οι εξισώσεις (5) και (6) γίνονται: 
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και οι υπολογισμοί γίνονται λίγο πιο δύσκολοι, γιατί πρέπει να ακολουθηθεί μια 
επαναληπτική διαδικασία για τον υπολογισμό του n, μιας και παρουσιάζεται και στις 
δυο πλευρές των εξισώσεων (9) και (10). Όταν το μέγεθος του δείγματος με τους 
ανωτέρω υπολογισμούς είναι αρκετά μεγάλο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν  τα 
εκατοστημόρια της κανονικής κατανομής. 
 
4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Στην πράξη ο σχεδιασμός μιας έρευνας βιοϊσοδυναμίας ακολουθεί δυο στάδια: 
κατ’ αρχήν γίνεται μια πιλοτική φάση για να υπολογιστούν οι εκτιμήτριες των 
τυπικών αποκλίσεων και αρχικές εκτιμήτριες των διαφορών μεταξύ των θεραπειών, 
καθώς επίσης, σύμφωνα με την προτεινόμενη μέθοδο, και εκτιμήτριες των 
συντελεστών συσχέτισης. Κατόπιν, με βάση τις εκτιμήτριες που προέκυψαν από την 
πιλοτική φάση, υπολογίζεται το απαραίτητο μέγεθος του δείγματος, με δεδομένη τη 
μέγιστη δυνατή διαφορά που αντιστοιχεί στη βιοϊσοδυναμία. Η πιλοτική φάση μπορεί 
να παραληφθεί, αν στοιχεία για τις τυπικές αποκλίσεις και τις διαφορές υπάρχουν 
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από προηγούμενες έρευνες. Η δεύτερη φάση είναι η κυρίως έρευνα, στην οποία 
ενσωματώνονται και τα στοιχεία που προέκυψαν από την πιλοτική για λόγους 
οικονομίας σε ασθενείς, υλικά και χρόνο. 

Στην προσομοίωση που ακολουθεί δοκιμάζουμε τρεις περιπτώσεις με 
διαφορετικούς (υψηλούς, μεσαίου μεγέθους και χαμηλούς) συντελεστές συσχέτισης 
μεταξύ των τιμών του παράγοντα πριν και μετά τη θεραπεία σε κάθε ομάδα. Και στις 
τρεις περιπτώσεις οι τιμές παρήχθησαν με τη βοήθεια του στατιστικού λογισμικού 
SAS v8.2, έτσι ώστε να ακολουθούν την κανονική κατανομή. Οι παράμετροι δ = 
0.75, α = 0.95 και β = 0.9 είναι κοινές και στις τρεις περιπτώσεις. Οι συντελεστές 
συσχέτισης ήταν: στην περίπτωση 1 περίπου ίσος με 0.9, στην περίπτωση 2 περίπου 
ίσος με 0.6 και στην περίπτωση 3 περίπου ίσος με 0.15. Ο πίνακας 1 περιέχει τις 
σχετικές πληροφορίες: 

Πίνακας 1. 
 Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 Περίπτωση 3 

 (ρ1 = ρ2 = 0.9) (ρ1 = ρ2 = 0.6) (ρ1 = ρ2 = 0.15) 

XR
pre , XT

pre Ν(30,4) Ν(30,4) Ν(30,4) 
XR Ν(23.83,4) Ν(14.86,4) Ν(1.24,4) 
XT Ν(24.58,4) Ν(15.61,4) Ν(1.99,4) 

Οι XR, XT κατασκευάστηκαν δια της προσθέσεως μιας κανονικής τυχαίας 
μεταβλητής με την κατάλληλη μέση τιμή και διακύμανση στις XR

pre, XT
pre, αντίστοιχα. 

Η τυχαία αυτή μεταβλητή αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα της θεραπείας. 
Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις όπου οι 

διαφορές ήταν αρνητικές καθώς ο υπολογισμός του μεγέθους του δείγματος 
στηρίζεται σε μονόπλευρες εναλλακτικές υποθέσεις. 

Η διαδικασία της προσομοίωσης ακολούθησε την μέθοδο εφαρμογής στην πράξη 
που περιγράφηκε στην πρώτη παράγραφο του παρόντος εδαφίου: κατ’ αρχήν 
παρήχθησαν 25 τετράδες δειγμάτων μεγέθους n=10 η κάθε μια, και για τους τέσσερις 
συνδυασμούς (προ-μετά την θεραπεία, ομάδα 1, 2), σε κάθε μια από τις τρεις 
περιπτώσεις. Η κάθε τετράδα δειγμάτων αποτέλεσε τα πιλοτικά στοιχεία. Οι 
εκτιμήτριες των τυπικών αποκλίσεων και των συντελεστών συσχέτισης που 
προήλθαν από αυτά τα δείγματα, χρησιμοποιήθηκαν στα δειγματικά ανάλογα των (5), 
(6), με χρήση των εκατοστημορίων της κατανομής του Student. 

Η διαδικασία υπολογισμού ήταν επαναληπτική. Ως αρχική τιμή του n επιλέχθηκε 
το 2, και αντιστοίχως οι βαθμοί ελευθερίας του t ήταν 2Χ2–2 = 2. Κατόπιν με τη 
βοήθεια των εξισώσεων (5) και (6) υπολογίστηκε η τιμή του n με χρήση του t με 2 
βαθμούς ελευθερίας. Η νέα τιμή n χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των βαθμών 
ελευθερίας του t και η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε μέχρις ότου η τιμή του n δεν 
άλλαζε από την μια εφαρμογή των εξισώσεων στην επόμενη. Στον Πίνακα 2 που 
ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Κάθε σειρά του 
πίνακα αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις πιλοτικές τετράδες, και περιέχει το μέγεθος 
του δείγματος υπολογισμένο με τους δύο τρόπους σε κάθε περίπτωση. Με έντονους 
χαρακτήρες σημειώνονται οι περιπτώσεις όπου, βασίζοντας τον υπολογισμό του 



 - 525 -

μεγέθους του δείγματος στη διαφορά των διαφορών (μετά-πριν), καταλήγουμε σε 
μικρότερο δείγμα. 

Πίνακας 2. 
Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 Περίπτωση 3 

(XR -XR
pre)– 

(XT -XT
pre) 

XR – XT 
(XR -XR

pre)– 
(XT -XT

pre) 
XR – XT 

(XR -XR
pre)– 

(XT -XT
pre) 

XR – XT 

(Ν) (Ν) (Ν) (Ν) (Ν) (Ν) 
 3 15 21 21  24 14 
12 25 47 34  59 23 
 5 18 15 21  29 26 
 6 25 15 25  46 26 
10 28 30 20  71 33 
 4 19 21 32  17 13 
 5 20 15 17  29 22 
 6 23 20 32  34 27 
 7 27 30 31  48 21 
 5 26 26 36  45 22 
 7 19 20 24  27 21 
 7 33 33 28  74 44 
 7 22 27 36  52 20 
 5 29 15 36  28 17 
 6 31 21 28  19 16 
 6 21 29 33  41 32 
 5 21 21 31  51 31 
 5 22 34 34  29 14 
 6 21 17 27  47 36 
 4 25 14 13  60 34 
 7 44 45 51  35 24 
 7 32 14 27  50 36 
 7 17 21 20  35 19 
 4 41 11 18  41 33 
 7 33 24 39  36 21 

 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα, οι τιμές του μεγέθους του δείγματος είναι 
δυνατόν να βελτιωθούν σημαντικά όταν υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των τιμών 
των μεταβλητών πριν και μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Τα δεδομένα που 
συγκεντρώθηκαν στην πιλοτική μελέτη, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και στην 
κυρίως μελέτη, αφού δεν εξήχθη κανένα συμπέρασμα για τη σχέση των δύο 
θεραπειών, διατηρώντας το συνολικό δείγμα στα μικρότερα δυνατά επίπεδα. Το 
μέγεθος του πιλοτικού δείγματος είναι συνάρτηση του κόστους της έρευνας και της 
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διαθεσιμότητας εθελοντών-ασθενών. Είναι φανερό ότι σε σπάνιες ασθένειες ή σε 
ιδιαίτερα πολυέξοδες μελέτες το δείγμα αυτό θα είναι περιορισμένο. Δεν θα πρέπει 
όμως να είναι μικρότερο από 10 ασθενείς ανά ομάδα, διότι τότε η αξιοπιστία των 
εκτιμητριών τίθεται εν αμφιβόλω. Αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα 
δείγματα, τότε 20-25 ασθενείς ανά ομάδα είναι αρκετοί. 
 

 ABSTRACT 
A method is proposed for the sample size calculation in the case of therapeutic equivalence of 
two pharmaceuticals, when the decision is based on post treatment differences and the post 
treatment values are dependent on the pre treatment ones. When the correlation coefficient is 
large (over 0.7), it is shown that sample size calculation (and the corresponding hypothesis 
test) based on the sample statistic formed by the mean difference of the post–pre differences of 
each group, has smaller variance and hence leads to smaller sample sizes. 
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