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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
To 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής διοργανώθηκε από το
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.) στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 23-26
Απριλίου 2014 σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το θέμα του Συνεδρίου
ήταν Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων-Αναλυτική των Επιχειρήσεων (Big Data
Analysis- Business Analytics).
Έλαβαν μέρος 182 Σύνεδροι, από τους οποίους 100 ήταν φοιτητές και
12 συνοδεύοντα μέλη από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η συμμετοχή των
προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών υπήρξε ικανοποιητική,
συγκρίσιμη με το παρελθόν.
Στο Συνέδριο προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο κ. Γεώργιος
Μιχαηλίδης, Professor of Statistics, Electrical Engineering and Computer
Science at the University of Michigan και ο N. Balakrishnan, Professor of
Statistics at the Department of Mathematics and Statistics of McMaster
University, Hamilton, Ontario, Canada.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και
περιελάμβανε εβδομήντα τέσσερις (74) ανακοινώσεις και δέκα (10) posters
(αναρτήσεις) σε θέματα Ανάλυσης Δεδομένων, Αναλυτικής των
Επιχειρήσεων, Πειραματικών Σχεδιασμών, Πιθανοτήτων, Θεωρητικής και
Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Στοχαστικών Διαδικασιών, ΠρόβλεψηςΧρονοσειρών, Στατιστικής στη Σεισμολογία, Βιοστατιστικής, κτλ.
Η εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Την έναρξη κήρυξε εκ μέρους της Τοπικής Οργανωτικής
Επιτροπής ο Καθηγητής Πολυχρόνιος Μωυσιάδης και εκ μέρους του ΕΣΙ ο
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Καθηγητής Ιωάννης
Κουτρουβέλης. Η τελετή έναρξης ολοκληρώθηκε με την εναρκτήρια ομιλία
του προσκεκλημένου ομιλητή, Καθηγητή Γεώργιου Μιχαηλίδη με τίτλο «Big
Data: Some theoretical and practical challenges». Μετά την εναρκτήριο
τελετή ακολούθησε Ειδική Συνεδρία με θέμα «Σύζευξη της αγοράς με τη
Στατιστική, Πληροφορική και Διοίκηση Επιχειρήσεων». Την επόμενη μέρα σε
ολομέλεια δόθηκε διάλεξη από τον προσκεκλημένο ομιλητή του Συνεδρίου
Καθηγητή N. Balakrishnan με τίτλο: «One-shot device testing and analysis».
Για όγδοη χρονιά απονεμήθηκε το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου
Στατιστικού. Για το σκοπό αυτό υποβλήθηκαν τρεις (3) εργασίες, οι οποίες
και παρουσιάστηκαν σε ξεχωριστή συνεδρία (βλ. Πρόγραμμα Συνεδρίου). Την
τελευταία μέρα του Συνεδρίου, η τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από τους
Καθηγητές Κ. Ζωγράφο, Α. Καραγρηγορίου και Χ. Μωυσιάδη, κατέθεσε τη
βαθμολογία της και το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού για το
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2014 απονεμήθηκε στον κ. Σπυρίδωνα Τζανίνη, υποψήφιο διδάκτορα του
Πανεπιστημίου Πειραιώς για την από κοινού με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ.
Νικόλαο Μαχαιρά εργασία του με τίτλο: «Χαρακτηρισμοί μεικτών
ανανεωτικών διαδικασιών με την μαρκοβιανή ιδιότητα».
Οι κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν πλούσιες: Cocktail προσφέρθηκε την
πρώτη μέρα του Συνεδρίου στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκδρομή
για τους σύνεδρους και τα συνοδεύοντα μέλη στη λίμνη Κερκίνη με τελικό
προορισμό το χωριό Λιθότοπος και επίσκεψη με βάρκες στον υδροβιότοπο,
όπου βρίσκεται το παρατηρητήριο πουλιών. Το βράδυ διοργανώθηκε και το
επίσημο δείπνο του συνεδρίου στον πολυχώρο Ερωδιός, όπου έλαβαν μέρος
αρκετοί σύνεδροι με έντονο κέφι μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.
Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται εργασίες που παρουσιάστηκαν στο
Συνέδριο και υποβλήθηκαν για δημοσίευση. Όλες οι εργασίες κρίθηκαν από
κριτές με την φροντίδα των υπευθύνων έκδοσης πρακτικών.
Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των κριτών, σύμφωνα με την πάγια
πολιτική που ακολουθεί το Ε.Σ.Ι., αφορούν κυρίως στον τρόπο παρουσίασης
της εργασίας και στην παρουσία ή όχι τυπογραφικών και σοβαρών
επιστημονικών λαθών. Οι εργασίες πρέπει να έχουν ικανό στατιστικό
περιεχόμενο, να αναδεικνύουν το πρόβλημα που μελετούν, να μην
περιορίζονται μόνο σε Περιγραφική Στατιστική κτλ. Για το σκοπό αυτό
υπάρχουν κριτήρια δημοσίευσης εργασιών στα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι. τα οποία
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ι.: www.esi-stat.gr. Όλες οι
εργασίες, για τις οποίες ζητήθηκε αναθεώρηση, κρίθηκαν εκ νέου από τους
κριτές ή από τους υπεύθυνους έκδοσης των πρακτικών.
Συνολικά υποβλήθηκαν τριάντα εννέα (39) εργασίες, από τις οποίες
δύο (2) εργασίες ανακλήθηκαν από τους συγγραφείς μετά την πρώτη
αξιολόγηση και τέσσερις (4) απορρίφθηκαν, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.
και ύστερα από σχετική πρόταση των κριτών και των υπευθύνων της έκδοσης
των Πρακτικών. Ως κριτές των εργασιών συνεργάστηκαν οι: Δ. Αντζουλάκος,
Β. Γεωργίου, Χ. Δαμιανού, Σ. Δασκαλάκη, Γ. Δονάτος, Θ. Κάκουλλος, Α.
Καραγρηγορίου, Δ. Καρλής, Χ. Καρώνη, Χ. Κουκουβίνος, Α. Κυριακούσης,
Λ. Μελιγκοτσίδου, Θ. Μοσχονά, Ι. Μπασιάκος, Α. Μπατσίδης, Χ.
Μωυσιάδης, Π. Οικονόμου, Δ. Παναγιωτάκος, Τ. Παπαϊωάννου, Ε.
Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάτος, Χ. Παυλόπουλος, Α. Πολυμένης, Α. Ρήγας, Φ.
Σιάννης, Χ. Σκιαδάς, Κ. Συριόπουλος, Μ. Σφακιανάκης, Γ. Τζαβελάς, Ν.
Φαρμάκης, Κ. Φωκιανός, Μ. Χαλικιάς, Χ. Χαραλαμπίδης. Η Επιτροπή
Έκδοσης Πρακτικών του ΕΣΙ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους τους
κριτές για την επιμελημένη και προσεκτική αξιολόγηση των εργασιών.
Η σειρά παρουσίασης των εργασιών στον παρόντα τόμο είναι
αλφαβητική με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Ι αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τους χορηγούς και την Τοπική Οργανωτική
Επιτροπή για την πολύ καλή οργάνωση και προσφορά τους.
Τέλος, το ΔΣ του Ε.Σ.Ι. εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Γραμματέα
του ΕΣΙ Μαρία Χιώλου για την τεχνική επιμέλεια της έκδοσης των
Πρακτικών και των CD.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Ι
Οι υπεύθυνοι Έκδοσης Πρακτικών 27ου Συνεδρίου

Χαράλαμπος Δαμιανού

Χρήστος Κίτσος

Τάκης Παπαϊωάννου

Ιωάννης Κουτρουβέλης

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΔΕΑ (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ)

14:30-16:30

Εγγραφή Συνέδρων - Διανομή συνεδριακού υλικού

17:00

Έναρξη του συνεδρίου - Χαιρετισμοί

Αμφιθέατρο 1

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΚΕΔΕΑ

Προεδρεύων: Δ. Ιωαννίδης

18:00

Michailidis G.
Big Data: Some theoritical and practical challenges
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

19:00

ΣΥΖΕΥΞΗ
ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ
ΜΕ
ΤΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μπάγκαβος Δ.
Πρακτικές και θεωρητικές πτυχές δεδομένων μεγάλου όγκου στην
πράξη
Βασιλειάδης Β.
Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για την διαχείριση γεωργικών
εκμεταλλεύσεων
Marathon Data Systems:
Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Πληροφοριακών
Συστημάτων

20:30

Welcome Cocktail
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Αίθουσα Α

9:00

Αίθουσα Α

10:00

10: 20

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Προεδρεύων: Χαραλαμπίδης Χ.
Balakrishnan N.
One-shot device testing and analysis

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων: Balakrishnan N.
Papastathopoulos Ι.
Extreme values, conditioned limit laws and inference
Patil P., Bagkavos D.
A new test for independence of bivariate random variables
Malefaki S, Trevezas S, Viaud G., Cournède P.H.

10:40

Bayesian estimation for the GreenLab model adapted to the sugar beet
plant
Athanasiadis I., Ioannides D.

11:00

Αίθουσα Β

10:00

10: 20

A statistical analysis of big web market data structure using R and the
direct e-commerce social phenomenon of producer to consumer
transaction

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Προεδρεύων: Μωυσιάδης Χ.
Ευθυμίου Ι., Γεωργίου Στ.
Τεμαχισμένοι σχεδιασμοί λατινικών υπερκύβων
Χαλικιάς Μ., Βαρλάμης Η., Κουνιάς Σ.
Αλγόριθμος εύρεσης ισορροπημένων σχεδιασμών (balanced arrays)
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10:40

Perikleous Κ., Chatzopoulos St.A., Kolyva-Machera F., Kounias S.
3k fractional factorials: Balanced and partially balanced arrays.
Ευαγγελάρας Χ., Πεβερέτος Χ.

11:00

Μία αποδοτική μέθοδος ομαδοποίησης των θεραπειών ορθογώνιων
σχηματισμών δύο επιπέδων σε ισομεγέθη blocks

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
10:00- 12:00

11:30-12:00

Αίθουσα Α

Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικού
Λογισμικού

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων: Κάκουλλος Θ.
Παπαϊωάννου Τ.

12:00

12:20

Μία ιστορική περιήγηση στην επιστήμη της Στατιστικής- A timeline of
Statistics
Μπασιάκος Γ.Κ.
Προβλήματα εκτίμησης στη στρωματοποιημένη δειγματοληψία
Μωυσιάδης Θ., Μωυσιάδης Π.

12:40

Αριθμοί Fibonacci και μαρκοβιανές αλυσίδες σε ροές διαδοχικών
επιτυχιών
Μακρής Γ., Αντωνίου Ι.

13:00

Γεννήτριες
τυχαίων
αυτομορφισμούς

αριθμών

βασισμένες

σε

χαοτικούς
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Αίθουσα Β

12:00

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων: Παναγιωτάκος Δ.
Χατζημιχαήλ Ε, Ματθαίος Δ., Κακολύρης Σ., Ρήγας Α.
Μοντέλα πρόβλεψης
πνευμόνων

12:20

του

μη-μικροκυτταρικού

καρκίνου

των

Koutlis C., Kugiumtzis D.
Discrimination of dynamical regimes by time series characteristics
Νάκας Χ., Μπαντής Λ., Reiser B.

12:40

13:00

Κατασκευή περιοχών εμπιστοσύνης στο χώρο της καμπύλης ROC μετά
την εκτίμηση του βέλτιστου σημείου απόφασης με βάση το δείκτη
Youden
Σαχλάς Α., Μπερσίμης Σ., Παπαϊωάννου Τ.
Επεκτάσεις των κανόνων διακοπής για συγκριτικές κλινικές δοκιμές
φάσης ΙΙ με χρήση δύο μεταβλητών απόκρισης

13:30- 16:00

Αίθουσα Α

16:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων: Michailidis G.
Οικονόμου Π., Μπατσίδης Α., Τζαβελάς Γ.
Έλεγχοι καλής προσαρμογής για την λογαριθμοκανονική κατανομή
Chaji Α., Ζωγράφος Κ.

16:20

16:40

Ένα τεστ καλής προσαρμογής για γενικευμένες οικογένειες
κατανομών: Εντροπία Shannon και γενικευμένες κατανομές βήτα
Koutrouvelis Ι.Α.
Fitting compound Poisson distributions to precipitation totals
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Ιωαννίδης Δ., Μπάγκαβος Δ.
17:00

Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχος καλής προσαρμογής για μία
ομαλή συνάρτηση επιβίωσης
Iliopoulos G.

17:20

Αίθουσα Β

On the construction of "exact" confidence intervals for exponential
parameters in competing risks models

ΠΡΟΒΛΕΨΗ- ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ
Προεδρεύων: Δριτσάκης Ν.
Τσιμπίρης Α., Κουτλής Χ., Κιμισκίδης Β.

16:00

16:20

16:40

Κατηγοριοποίηση μονομεταβλητών χρονοσειρών με επιλεγμένα
χαρακτηριστικά και εφαρμογή στη διάγνωση επιληψίας
Moysiadis T.
Analysis of categorical time series with feedback models
Pandria N., Kugiumtzis D.
Testing the correlation of time series using dynamic warping
Γρηγοριάδης Ι., Καραγιάννης Β., Μωυσιάδης Χ.

17:00

Το οικονομικό δίκτυο των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών κατά την περίοδο 2007-2011
Θεοδοσιάδου Ο., Πολυμένης Β., Τσακλίδης Γ.

17:20

Διερεύνηση των αποδόσεων μετοχών ως προς τα θετικά και αρνητικά
άλματα των αποδόσεων του NASDAQ με χρήση της κατανομής
Variance Gamma (VG)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
16:00- 18:00

Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικού
Λογισμικού
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17:45-18:10

Αίθουσα Α

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Προεδρεύων: Ζωγράφος Κ.
Plastira S.

18:10

Performance evaluation of size, book-to-market and momentum
portfolios
Χορόζογλου Δ., Κουγιουμτζής Δ.

18:30

Έλεγχος τυχαιότητας δικτύων συσχέτισης από πολυ-μεταβλητές
χρονοσειρές
Μαχαιράς Ν., Τζανίνης Σ.

18:50

Αίθουσα Β

Χαρακτηρισμοί μεικτών ανανεωτικών διαδικασιών με την μαρκοβιανή
ιδιότητα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προεδρεύων: Χατζηπαντελής Θ.
Στυλιανού Τ., Μανδάλης Ε.

18:10

Χρηματιστηριακή και οικονομική ανάπτυξη: Μία εμπειρική έρευνα για
την Ελλάδα
Δριτσάκης Ν.

18:30

Ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μία εμπειρική έρευνα για την
Ελλάδα
Papadopoulos S., Papadopoulos G.

18:50

Stress tests of EU15 bank sector: Model evaluation and capital
adequacy
Κετζάκη Ε., Φαρμάκης Ν.

19:10

Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη Gini που βασίζεται στην έκφρασή
του ως γινόμενο πινάκων
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Αίθουσα Α

09:30

09:50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προεδρεύων: Κολυβά-Μαχαίρα Φ.
Μπερτόλης Ι., Μπερσίμης Σ., Τσίμπος Κ., Διακογιάννης Γ.,
Κατσούλη Μ., Κούντζα Μ.
Ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές: Η περίπτωση των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Πειραιά
Φλώρου Γ., Μπάτζιος Χ., Καρασαββόγλου Α., Πολυχρονίδου Π.,
Πετασάσκης Ι., Αγγελίδης Β.
Διάρκεια και κόστος νοσηλείας Ελλήνων και αλλοδαπών στο
νοσοκομείο Καβάλας
Χατζηγιαννάκης Γ., Σπυρίδης Θ.

10:10

10:30

Η επίδραση της βιτρίνας των καταστημάτων στη συμπεριφορά των
καταναλωτών
Θεοδώρου Ε.
Μέτρα μεταβλητότητας και νομισματική πολιτική
Κατσικάρη Ε.

10:50

Αίθουσα Β

09:30

Έλεγχος του ρόλου των προσδοκιών στην πορεία του S&P500 με τη
μέθοδο του recurrence plot

ΠΡΟΒΛΕΨΗ - ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ
Προεδρεύων: Κουγιουμτζής Δ.
Παπάνα Α., Κύρτσου Κ.
Υπολογισμός στατιστικής σημαντικότητας μέτρων αιτιότητας
Παπασπυρόπουλος Κ.Γ.

09:50

Διερεύνηση ελάχιστου εύρους τιμών απαριθμητών χρονοσειρών για
εκτίμηση αιτιότητας κατά Granger
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Siggiridou E.
10:10

Restricted partial coherence for direct Granger causality estimation in
short time series
Andreou A., Chatzi M., Kyritsis I., Theodosidou S., Toronidou A.:

10:30

A causality investigation of CO2 emissions and economic growth
linkages in "Northern" and "Southern" European countries
Σπυρίδης Θ., Καραγιάννης Β.:

10:50

Αίθουσα Γ

Μελέτη της σχέσης του τραπεζικού κλάδου με τους κλάδους
κατασκευών/υλικών κατασκευών και τροφίμων και ποτών για την
περίοδο 2007-2011

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Προεδρεύων: Χριστοφίδης Τ.
Βασιλειάδης Γ.

09:30

Μελέτη ενός κλειστού δικτύου ουρών διακριτού χρόνου
χρησιμοποιώντας το ομογενές μαρκοβιανό σύστημα διακριτού χρόνου
με χωρητικότητες στις καταστάσεις του
Μπότσας Θ., Τσακλίδης Γ.

09:50

Σχετικά με το ρυθμό σύγκλισης κλειστού μη ομογενούς μαρκοβιανού
συστήματος συνεχούς χρόνου
Γιαλαμπουκίδης Η., Αντωνίου Ι.

10:10

Εκτίμηση της εσωτερικής ηλικίας μίας μετοχής από στοχαστικά
μοντέλα εξέλιξης της ημερήσιας διακύμανσης
Κυρίτσης Ζ.

10:30

Διακριτή περιγραφή ημιμαρκοβιανού μοντέλου σε συνεχή χρόνο για την
εξέλιξη του HIV
Παπαπέτρου Μ.

10:50

Διερεύνηση συναρτησιακής σχέσης της μέγιστης εκτιμώμενης τάξης
μαρκοβιανής αλυσίδας και του μήκους συμβολοσειράς με μακράς
εμβέλειας συσχετίσεις
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
09:30-11:30

11:15-12:00

12: 00

Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικού
Λογισμικού

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ (Excursion) -Δείπνο
Περιλαμβάνεται στο δικαίωμα συμμετοχής

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014
Αίθουσα Α

10:00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
Προεδρεύων: Κουτρουβέλης Ι.
Karagrigoriou A., Makrides A., Tsapanos T., Vougiouka G.
Earthquake forecasting based on multi-state methodology
Γκαρλαούνη X., Καρακώστας B., Lasocki S., Κίλιας Α.

10:20

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των σεισμών μέσω των ιδιοτήτων
βραχείας και μακράς μνήμης της σεισμικής διαδικασίας
Μαγγίρα Ο., Τσακλίδης Γ., Παπαδημητρίου Ε.

10:40

Μελέτη της σεισμικής επικινδυνότητας στον Κορινθιακό κόλπο με τη
χρήση στοχαστικού μοντέλου απελευθέρωσης ροπής
Μεσημέρη Μ., Καρακώστας Β.

11:00

Σχέση κύρτωσης και λοξότητας για τον χαρακτηρισμό των σεισμικών
εξάρσεων
Orfanogiannaki Κ., Karlis D.

11:20

Multivariate hidden Markov models in modelling time series of
earthquakes
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Αίθουσα Β

10:00

10:20

10:40

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
Προεδρεύων: Παπαϊωάννου Τ.
Dimitriou X., Kitsos C.P.
Lattice, Concept and Probability
Charalambides Ch. A.
Discrete q-uniform distribution
Christofides T.S., Hadjikyriakou M.
The conditional convex order and comparison inequalities
Navarro J., Ψαρράκος Γ.

11:00

Χαρακτηρισμοί κατανομών από τη δυναμική γενικευμένη αθροιστική
υπολειπόμενη εντροπία
Κάκουλλος Θ.

11:20

Αίθουσα Γ

Η εφαπτομένη-διάνυσμα της πολικής απόστασης τυχαίου σημείου
σφαίρας ακολουθεί κατανομή Cauchy

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων: Αγγελής Ε.
Φαρμάκης Ν., Ξάφης Κ., Τζανής Ι.

10:00

10:20

10:40

Μελέτη συμπεριφοράς βασικών παραμέτρων συμμετρικών και
αυξουσών κατανομών
Μοσχίδης Ο., Χατζηπαντελής Θ.
Μία μη κλασική κατηγοριοποίηση συνεχούς μεταβλητής
Φαρμάκης Ν., Παπατσούμα Ι.
Αποκομμένη αρνητική εκθετική κατανομή
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Petrakos M., Santourian A., Farmakis G., Stavropoulos P.,
Oikonomopoulou G., Ntakou E., Koumaki M., Trampeli A.

11:00

Analysis of the potential of selected Big Data repositories as data
sources for official statistics

11:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ

12:15-14: 15

POSTERS (Αναρτημένες εργασίες)

1

2

Ανδρεόπουλος Π., Μπερσίμης Φ., Τσίμπος Κ.
Μοντέλα εξομάλυνσης δημογραφικών δεικτών θνησιμότητας
Βελλίνης Δ., Γιαννόπουλος Β., Δεληγιάννης Μ., Λουμπόνια Κ., Μπουντζής Π.,
Κολυβά-Μαχαίρα Φ.
Η επίδοση των φοιτητών του Π.Μ.Σ. του τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ
Ιωαννίδης Δ., Νικολάου Α.

3

Μη παραμετρική εκτίμηση της σημειακής μεταβλητότητας σε ένα στοχαστικό
μεταβλητό μοντέλο
Κουρούκλας Χ., Παπαδημητρίου Ε., Καρακώστας Β.

4

Σύγκριση κατανομών του χρόνου επανάληψης των σεισμών στην περιοχή των
κεντρικών Ιόνιων νησιών
Μπερσίμης Φ., Βαμβακάρη Μ., Παναγιωτάκος Δ.

5

Ταχύτητα σύγκλισης της συνάρτησης ευαισθησίας ενός σύνθετου δείκτη υγείας στην
κανονική κατανομή
Παπασπυρόπουλος Κ.Γ., Σώκος Χ.Κ., Μπίρτσας Π.Κ.

6

7

Συμβατική και bootstrap μέθοδος για την εκτίμηση του αριθμού παρατηρήσεων σε
μετρήσεις πληθυσμών της άγριας πανίδας
Chouzouris M., Poulakis K., Xenos P., Nektarios G.
Efficiency analysis of Lloyd’s syndicates: A DEA approach
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Hatjispyros S.J., Merkatas C.
8

9

Bayesian nonparametric estimation in nonlinear dynamic systems with geometric
stick breaking random noise
Kitikidou K.
Big data analysis (business analytics) in forest inventories: A bibliography review
Lampaki I., Sherlock C.

10

Efficient approximate Gibbs sampler through principal component conditioning for
spatial GLMs

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
10:00- 13: 00

Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικού
Λογισμικού

14:15-16:30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Αίθουσα Α

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Προεδρεύων: Τσακλίδης Γ.
Κούτρας Μ.Β., Σοφικίτου Ε.Μ.

16:30

Ένα δισδιάστατο μη παραμετρικό διάγραμμα ελέγχου που βασίζεται σε
διατεταγμένες παρατηρήσεις
Τζαβελάς Γ., Οικονόμου Π.

16:50

17:10

Ιδιότητες χαρακτηρισμού με βάση την πληροφορία του Fisher για
σταθμισμένες κατανομές
Toulias T., Kitsos C.
Generalizing entropy type measures
Tripathi Y.M., Kumar S., Πετρόπουλος K.

17:30

Βελτιωμένοι εκτιμητές για τις παραμέτρους της κατανομής Pareto, υπό
περιορισμό
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Αίθουσα Β

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Προεδρεύων: Φαρμάκης Ν.
Χατζόπουλος Στ., Κολυβά-Μαχαίρα Φ.

16:00

16:20

D-βέλτιστοι κορεσμένοι πειραματικοί σχεδιασμοί με 3 παράγοντες: Η
περίπτωση 4×m2×(m2+2)
Περικλέους Κ., Κουνιάς Σ.
Βέλτιστοι σχεδιασμοί γραμμής με παρατηρήσεις που έχουν θετική
συσχέτιση

16:40

Παρπούλα Χ., Κουκουβίνος Χ.
Μία μέθοδος επιλογής μεταβλητών και βέλτιστου σχεδιασμού σε
δεδομένα υψηλής διάστασης

18:00

Εργαστήριο Η/Υ
Τμήμα
Μαθηματικών

Πέμπτη 24/4

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικού
Λογισμικού
10:00- 12:00
16:00- 18:00

Πᾳρασκευή 25/4

09:30- 11:30

Σάββατο 26/4

10:00- 13:00
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Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Τετάρτη 23 Απριλίου 2014
Welcome Cocktail: Ισόγειο ΚΕΔΕΑ
Ώρα: 20:30

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014
Εκδρομή
Βιότοπος λίμνης Κερκίνης
Ώρα : 12:00
Επίσημο Δείπνο Συνεδρίου
Αίθουσα ξενοδοχείο Ερωδιός
Λιθότοπος Κερκίνης
Ώρα : 19:00

Επιστημονική Επιτροπή
Ι. Κουτρουβέλης- Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρόεδρος Επιστημονικής
Επιτροπής)
Γ. Δονάτος - Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δ. Αντζουλάκος-Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Χ. Κίτσος-ΤΕΙ Αθηνών
Χ. Δαμιανού- Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γ. Ηλιόπουλος-Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Κ. Ζωγράφος - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Α. Καραγρηγορίου - Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αρχικά ένα ομογενές Μαρκοβιανό σύστημα (ΟΜΣ)
διακριτού χρόνου στο οποίο θεωρούμε ότι κάθε κατάσταση i του χώρου καταστάσεων
S = {1, 2, . . . , k} παρουσιάζει μία πεπερασμένη χωρητικότητα ci ∈ N, i = 1, 2, . . . , k. Το
σύστημα αυτό (ΟΜΣ/c) αποτελεί γενίκευση του κλασικού ΟΜΣ, όπου η χωρητικότητα των
καταστάσεων είναι άπειρη. Επίσης, θεωρούμε ότι στην περίπτωση που ένα μέλος μετακινηθεί
προς μία κατάσταση που έχει συμπληρώσει τη χωρητικότητά της, το μέλος αυτό εισέρχεται σε ένα εικονικό αποθηκευτικό χώρο της κατάστασης και παραμένει εκεί μέχρις ότου οι
μετακινήσεις στις επόμενες χρονικές στιγμές δημιουργήσουν κενές θέσεις στην κατάσταση
αυτή. Εξετάζουμε τη συμπεριϕορά αυτού του συστήματος στην εξέλιξη του χρόνου με τη
βοήθεια αναδρομικών σχέσεων για τις παραγοντικές ροπές των μεγεθών των καταστάσεων.
Το γενικό αυτό μοντέλο, χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τη μελέτη των αναμενόμενων
μεγεθών ενός κλειστού δικτύου k ουρών διακριτού χρόνου.
Λέξεις Κλειδιά: Μαρκοβιανά μοντέλα διακριτού χρόνου, ΟΜΣ με χωρητικότητες, Ουρές
διακριτού χρόνου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θεωρούμε ότι έχουμε ένα σύστημα τα μέλη του οποίου είναι ταξινομημένα σε
k καταστάσεις σύμϕωνα με κάποιο χαρακτηριστικό τους. Οι καταστάσεις του συστήματος ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε χρονική στιγμή κάθε μέλος να
ανήκει σε μία μόνο κατάσταση. ΄Ολα τα μέλη του συστήματος έχουν τη δυνατότητα
να μετακινούνται από κατάσταση σε κατάσταση. Θεωρούμε ότι οι μετακινήσεις αυτές γίνονται σε χρόνο διακριτό. Επίσης, ο αριθμός των μελών του συστήματος είναι
σταθερός. Δεν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου νέων μελών ούτε επιτρέπεται η έξοδος
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στους ήδη υπάρχοντες.
΄Ενα σύστημα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ονομάζεται κλειστό ομογενές Μαρκοβιανό σύστημα (ΟΜΣ) διακριτού χρόνου (Bartholomew, 1982) και για τη μελέτη
του χρησιμοποιούμε τους παρακάτω συμβολισμούς:
• t = 1, 2, . . ., η παράμετρος που δηλώνει τα βήματα (χρονικές στιγμές),
• S = {1, 2, . . . , k}, ο χώρος καταστάσεων,
• N , το πλήθος των μελών του συστήματος.
Θεωρούμε ότι τα N σε πλήθος μέλη του συστήματος είναι κατανεμημένα στις k
σε πλήθος καταστάσεις και πραγματοποιούν μετακινήσεις μέσα στο σύστημα καθώς
ο χρόνος ρέει διακριτά. Συμβολίζουμε με pij , i, j = 1, 2, . . . , k, την πιθανότητα
μετάβασης από την κατάσταση i στη j σ’ ένα βήμα. Οι πιθανότητες αυτές είναι
σταθερές, ανεξάρτητες του χρόνου, και δίνονται ως στοιχεία ενός πίνακα διάστασης
k × k, P = (pij ) , i, j = 1, 2, . . . , k, ο οποίος ονομάζεται πίνακας μετάβασης του
συστήματος.
Επίσης συμβολίζουμε με nij (t), i, j = 1, 2, . . . , k, το πλήθος των μελών του
συστήματος που μετακινούνται από την κατάσταση i στη j ανάμεσα στις χρονικές
στιγμές t και t + 1, και με ni (t), i = 1, 2, . . . , k, το πλήθος των μελών που βρίσκονται
στην i κατάσταση τη χρονική στιγμή t. Η πληθυσμιακή δομή του συστήματος σε
κάθε χρονική στιγμή t δίνεται από το διάνυσμα
n(t) = (n1 (t), n2 (t), . . . , nk (t)) ,
το οποίο ονομάζεται διάνυσμα κατάστασης του συστήματος για τη χρονική στιγμή
t (t = 1, 2, . . . ). Για τις βασικές έννοιες στις μαρκοβιανές αλυσίδες και τη θεμελίωση του ΟΜΣ αναϕέρουμε ενδεικτικά τα Bartholomew (1982), Isaacson and
Madsen (1976), Vassiliou (1997), ενώ σχετικά με εϕαρμογές των ΟΜΣ αναϕέρουμε
τις εργασίες Gani (1963), McClean et al (1998), Tsaklidis and Soldatos (2003).
Γενίκευση του κλασικού ΟΜΣ διακριτού χρόνου αποτελεί ένα σύστημα στο οποίο
κάθε κατάσταση i του χώρου καταστάσεων S παρουσιάζει πεπερασμένη χωρητικότητα ci ∈ N (ΟΜΣ/c). Αναλυτική περιγραϕή και μελέτη συστημάτων με αυτό το
χαρακτηριστικό παρουσιάζονται στις εργασίες Βασιλειάδης και Τσακλίδης (2010),
Vasiliadis and Tsaklidis (2011). Η μελέτη της εξέλιξης του διανύσματος κατάστασης αυτών των συστημάτων γίνεται με τη βοήθεια επαναληπτικών σχέσεων, ως προς
το χρόνο, για τις ροπές των μεγεθών των καταστάσεων. Με τη μεθοδολογία αυτή
είναι δυνατό να γίνει μελέτη της συμπεριϕοράς του διανύσματος κατάστασης τόσο
κατά την μεταβατική περίοδο (transient period) εξέλιξης του ΟΜΣ/c όσο και ασυμπτωτικά, δηλαδή όταν t → ∞.
Τα ΟΜΣ με χωρητικότητες στις καταστάσεις τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και στη μοντελοποίηση συστημάτων αναμονής (Vasiliadis, 2014). Στην εργασία
Vasiliadis (υπό δημοσίευση) εξετάζεται η συμπεριϕορά ενός κλειστού συστήματος
αναμονής διακριτού χρόνου με πεπερασμένη πηγή με τη βοήθεια ενός ΟΜΣ διακριτού
χρόνου με χωρητικότητες στις καταστάσεις του. Χρησιμοποιώντας την προαναϕερ29

θείσα μεθοδολογία των επαναληπτικών σχέσεων γίνεται μελέτη της εξέλιξης του
συστήματος αναμονής όχι μόνο ασυμπτωτικά αλλά και κατά την αρχική περίοδο.
Στην παρούσα εργασία κατασκευάζουμε ένα κατάλληλο ΟΜΣ διακριτού χρόνου
με χωρητικότητες στις καταστάσεις του το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση ενός κλειστού δικτύου ουρών διακριτού χρόνου. Εξετάζουμε τη συμπεριϕορά του ΟΜΣ/c στην εξέλιξη του χρόνου με τη βοήθεια επαναληπτικών σχέσεων
για τις παραγοντικές ροπές των μεγεθών των καταστάσεων. Οι σχέσεις αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τη μελέτη των αναμενόμενων μεγεθών ενός δικτύου
ουρών τόσο κατά την αρχική περίοδο όσο και ασυμπτωτικά.
2. ΤΟ ΟΜΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Θεωρούμε ένα ΟΜΣ διακριτού χρόνου με χωρητικότητες στις καταστάσεις του.
Το γεγονός ότι κάθε κατάσταση i του χώρου καταστάσεων S του ΟΜΣ παρουσιάζει
πεπερασμένη χωρητικότητα ci ∈ N, έχει ως αποτέλεσμα το μέγεθος οποιασδήποτε
κατάστασης i να μην μπορεί να υπερβεί την τιμή ci , δηλαδή
ni (t) ≤ ci , i ∈ S,
για κάθε χρονική στιγμή t, t = 1, 2, . . ..
΄Ολα τα μέλη του συστήματος που βρίσκονται σε κάποια κατάσταση αποϕασίζουν
τη χρονική στιγμή t ταυτόχρονα σε ποια κατάσταση θα μετακινηθούν. Οι μετακινήσεις
αυτές πραγματοποιούνται σύμϕωνα με τον πίνακα μετάβασης P. Αν το πλήθος των
μελών του συστήματος που αποϕασίζουν να μετακινηθούν προς μία κατάσταση i,
i ∈ S, κάποια χρονική στιγμή t, δεν υπερβαίνει τη χωρητικότητα ci , τότε όλα τα μέλη
εισέρχονται σ΄ αυτήν. Αν όμως, σε κάποια χρονική στιγμή t, το πλήθος αυτό υπερβεί
τη χωρητικότητα, τότε στην κατάσταση i εισέρχονται μόνο ci από αυτά τα μέλη και τα
μέλη αυτά αποτελούν το μέγεθος της κατάστασης για το χρονικό διάστημα (t, t + 1].
Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η κατάσταση i παρουσιάζει υπερχείλιση. Θεωρούμε
ότι τα μέλη του συστήματος που υπερχειλίζουν από μία κατάσταση σε μία χρονική
στιγμή εισέρχονται σε ένα εικονικό αποθηκευτικό χώρο της κατάστασης και δεν
μετακινούνται πλέον σύμϕωνα με τον πίνακα μετάβασης P. Συμβολίζουμε με ei (t),
i = 1, 2, . . . , k, το πλήθος των μελών που βρίσκονται στον αποθηκευτικό χώρο της i
κατάστασης τη χρονική στιγμή t. ΄Ετσι, αν συμβολίσουμε με mi (t), i = 1, 2, . . . , k,
το πλήθος των μελών που βρίσκονται στην κατάσταση i και στον αποθηκευτικό χώρο
αυτής τη χρονική στιγμή t, τότε
{
mi (t), mi (t) < ci
ni (t) =
ci ,
mi (t) ≥ ci
ή

ni (t) = mi (t) − ei (t), i = 1, 2, . . . , k.
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Τα μέλη του συστήματος που υπερχειλίζουν από την κατάσταση j, j ∈ S, σε
μία χρονική στιγμή t και εισέρχονται στον αποθηκευτικό χώρο της κατάστασης δεν
μετακινούνται σύμϕωνα με τον πίνακα μετάβασης P αλλά έχουν τη δυνατότητα να
επιστρέψουν στο σύστημα (να εισέλθουν στην κατάσταση j), όταν οι μετακινήσεις
από και προς την κατάσταση j στις επόμενες χρονικές στιγμές δημιουργήσουν κενές
θέσεις. ΄Ετσι, αν συμβολίσουμε με mij (t), i = 1, 2, . . . , k, το πλήθος των μελών
του συστήματος που μετακινούνται τη χρονική στιγμή t από την κατάσταση i στην
κατάσταση j, και θεωρήσουμε ότι το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου ej (t − 1)
της κατάστασης j το χρονικό διάστημα (t − 1, t] είναι διάϕορο του μηδενός (ο αποθηκευτικός χώρος περιέχει κάποια μέλη), τότε διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) αν
k
∑
mij (t) + ej (t − 1) ≤ cj ,
i=1

τότε όλα τα μέλη του αποθηκευτικού χώρου της κατάστασης j εισέρχονται στην
κατάσταση και είναι μέλη της κατάστασης για το χρονικό διάστημα (t, t + 1],
β) αν
k
k
∑
∑
mij (t) < cj και
mij (t) + ej (t − 1) > cj ,
i=1

i=1

τότε από τα μέλη του αποθηκευτικού χώρου επιλέγονται (με τυχαία επιλογή)
τόσα μέλη όσα απαιτούνται για να συμπληρωθεί η χωρητικότητα της κατάστασης και τα μέλη αυτά εισέρχονται στην κατάσταση.
΄Οπως είδαμε, το μέγεθος οποιασδήποτε κατάστασης i μία χρονική στιγμή t, το
οποίο δίνεται από την τ.μ. ni (t), μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα αν γνωρίζουμε το
πλήθος των μελών που βρίσκονται στην κατάσταση και στον αποθηκευτικό χώρο
αυτής, το οποίο δίνεται από την τ.μ. mi (t). ΄Ετσι, η μελέτη της συμπεριϕοράς του
συστήματος μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τις τ.μ. mi (t).
3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΕΣ ΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Στην ενότητα αυτή δίνεται σχέση (Πρόταση 1) με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε
να υπολογίσουμε επαναληπτικά, για οποιαδήποτε χρονική στιγμή t, τις αναμενόμενες
τιμές των τ.μ. mi (t), i = 1, 2, . . . , k. Στη συνέχεια δίνεται σχέση (Πρόταση 2) με
τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να υπολογίσουμε επαναληπτικά, για οποιαδήποτε
χρονική στιγμή t, τις μεικτές παραγοντικές ροπές των τ.μ. mi (t), i = 1, 2, . . . , k.
Χρησιμοποιώντας τις ροπές προσδιορίζεται στη συνέχεια η κατανομή του διανύσματος
κατάστασης του συστήματος (Πόρισμα 2).
Πρόταση 1. ΄Εστω ένα ΟΜΣ/c με χωρητικότητες στις καταστάσεις του και πίνακα
μετάβασης P = (pij ) , i, j = 1, 2, . . . , k. Τότε οι αναμενόμενες τιμές των τ.μ.
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mi (t + 1), i = 1, 2, . . . , k, δίνονται από τη σχέση
E [m(t + 1)] = E [m(t)] P + E [e(t)] (I − P),

(1)

όπου m(t) = (m1 (t), m2 (t), . . . , mk (t)) και e(t) = (e1 (t), e2 (t), . . . , ek (t)).
Απόδειξη. ΄Εστω mij (t), i, j = 1, 2, . . . , k, το πλήθος των μελών του ΟΜΣ/c που
μετακινούνται από την κατάσταση i στην κατάσταση j τη χρονική στιγμή t. Αν
mi (t) ≤ ci , τότε
(
)
mij (t)|mi (t) ∼ B mi (t), pij , i, j = 1, 2, . . . , k,
ενώ, αν mi (t) > ci , τότε
(
)
mij (t)|mi (t) ∼ B ci , pij , i, j = 1, 2, . . . , k, i ̸= j.
Στην περίπτωση που mi (t) > ci , χρησιμοποιώντας την τ.μ. nii (t)|mi (t) η οποία
εκϕράζει το πλήθος των μελών του συστήματος που παραμένουν στην κατάσταση i
τη χρονική στιγμή t εκτός από τα μέλη του αποθηκευτικού χώρου αυτής, έχουμε
mii (t)|mi (t) = nii (t)|mi (t) + mi (t) − ci ,
όπου

)
(
nii (t)|mi (t) ∼ B ci , pii .

Είναι
mj (t + 1) =

k
∑

mij (t)|mi (t), j = 1, 2, . . . , k.

i=1

΄Αρα,
E[mj (t + 1)|m(t)] =

k
∑

E[mij (t)|mi (t)],

i=1
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ή
E[mj (t + 1)] =

=

=

k
∑
[
]
E E[mij (t)|mi (t)]
i=1
k ∑
N
∑

i=1
i̸=j

+

E[mij (t)|mi (t) = s]P (mi (t) = s)

i=1 s=0
( c
k
i
∑
∑

cj
∑

spij P (mi (t) = s) +

s=0

=

i=1
i̸=j

+

N
∑

ci pij P (mi (t) = s)

s=ci +1

spjj P (mj (t) = s) +

s=0

(N
k
∑
∑

)

N
∑

N
∑

(cj pjj + s − cj )P (mj (t) = s)

s=cj +1
N
∑

spij P (mi (t) = s) +

s=0

)
(ci − s)pij P (mi (t) = s)

s=ci +1

spjj P (mj (t) = s) +

s=0

N
∑

(cj pjj + s − cj − spjj )P (mj (t) = s).

s=cj +1

΄Ετσι,
E[mj (t + 1)] =

k
∑

E[mi (t)]pij +

i=1

+

N
k
∑
∑
i=1
i̸=j

N
∑

(ci − s)pij P (mi (t) = s)

s=ci +1

(cj pjj + s − cj − spjj )P (mj (t) = s)

s=cj +1

=

k
∑

E[mi (t)]pij −

i=1

−ci
k N
∑
∑
i=1
i̸=j

+ (1 − pjj )

N
−ci
∑

wP (mi (t) = w + ci )pij

w=1

wP (mi (t) = w + ci )

w=1

=

k
∑
i=1

E[mi (t)]pij −

k
∑

E[ei (t)]pij + (1 − pjj )E[ej (t)].

(2)

i=1
i̸=j

Η σχέση (2) ισχύει για j = 1, 2, . . . , k, έτσι μπορούμε να τη γράψουμε σε μορϕή
πινάκων ως εξής
E [m(t + 1)] = E [m(t)] P + E [e(t)] (I − P).
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Εϕαρμόζοντας επαναληπτικά τη σχέση (1), προκύπτει άμεσα το επόμενο πόρισμα.
Πόρισμα 1. ΄Εστω ένα ΟΜΣ/c με χωρητικότητες στις καταστάσεις του και πίνακα
μετάβασης P = (pij ) , i, j = 1, 2, . . . , k. Τότε οι αναμενόμενες τιμές των τ.μ. mi (t),
i = 1, 2, . . . , k, για κάθε χρονική στιγμή t, δίνονται από τη σχέση
t

E [m(t)] = m(0)P +

t
∑

E [e(t − w)] (I − P)Pw−1 .

(3)

w=1

Επομένως, για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τις αναμενόμενες τιμές των τ.μ.
mi (t), i = 1, 2, . . . , k, για μία χρονική στιγμή t, χρειαζόμαστε τις αναμενόμενες
τιμές του πλήθους των μελών που βρίσκονται στους αποθηκευτικούς χώρους των
καταστάσεων από τη χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t − 1. Για το
σκοπό αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεικτές παραγοντικές ροπές των τ.μ.
mi (t), i = 1, 2, . . . , k, οι οποίες μπορούν να προσδιορίσουν την από κοινού κατανομή
αυτών.
Στη συνέχεια διατυπώνουμε την Πρόταση 2, στην οποία δίνεται σχέση για τον
υπολογισμό των παραγοντικών ροπών των τ.μ. mi (t), i = 1, 2, . . . , k. Για τη διατύπωση της πρότασης χρησιμοποιούμε ένα γινόμενο διανυσμάτων (χρησιμοποιούμε το
σύμβολο ×), το οποίο μοιάζει με το γινόμενο Kronecker. Για δύο διανύσματα x1 ,
x2 το αποτέλεσμα του γινομένου x1 × x2 είναι ένα διάνυσμα, τα στοιχεία του οποίου
προκύπτουν από το Kronecker γινόμενο x1 ⊗ x2 , ενώ το αποτέλεσμα του γινομένου
x1 × x1 είναι ένα διάνυσμα τα στοιχεία του οποίου προκύπτουν από το Kronecker
γινόμενο, με τη διαϕορά ότι οι δυνάμεις έχουν αντικατασταθεί με παραγοντικά. Για
παράδειγμα, αν x1 = (a, b), x2 = (c, d), τότε έχουμε
x1 × x2 = (ac, ad, bc, bd),
και

x1 × x1 = (a(a − 1), ab, ba, b(b − 1)),
x2 × x2 = (c(c − 1), cd, dc, d(d − 1)).

Πρόταση 2. ΄Εστω ένα ΟΜΣ/c με χωρητικότητες στις καταστάσεις του και πίνακα
μετάβασης P = (pij ) , i, j = 1, 2, . . . , k. Τότε οι μεικτές παραγοντικές ροπές των
τ.μ. mi (t + 1), i = 1, 2, . . . , k, δίνονται από τη σχέση
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E[m(t + 1) × . . . × m(t + 1) × m(t + 1)] =
|
{z
}
r

= E[n(t) × . . . × n(t) × n(t)](P
⊗ . . .{z
⊗ P ⊗ P})
|
{z
} |
r

r

+ E[n(t) × . . . × n(t) × e(t)](P
⊗ . . .{z⊗ P ⊗ }I)
|
{z
} |
r

r

+ E[n(t) × . . . × e(t) × n(t)](P
⊗ . . .{z⊗ I ⊗ P})
{z
} |
|
r

r

+ ...........................
+ E[e(t) × . . . × e(t)](I| ⊗ .{z
. . ⊗ }I),
{z
}
|

(4)

r

r

όπου r ∈ N.
Απόδειξη. Θεωρούμε την τ.μ. mi (t) = {mi1 (t), mi2 (t), . . . , mik (t)}, η οποία παριστάνει το πλήθος των μελών που μετακινούνται από την κατάσταση i προς τις
καταστάσεις 1, 2, . . . , k, τη χρονική στιγμή t. Αν mi (t) ≤ ci , i = 1, 2, . . . , k, τότε
(
)
mi (t)|mi (t) ∼ M ultinomial mi (t); pi1 , pi2 , . . . , pik , i, j = 1, 2, . . . , k.
Στην περίπτωση που mi (t) > ci , για κάποιο i ∈ {1, 2, . . . , k},
ni (t)|mi (t) ∼ M ultinomial (ci ; pi1 , pi2 , . . . , pik ) , mi (t) > ci ,
όπου ni (t) = (mi1 (t), . . . , mi,i−1 (t), nii (t) + mi (t) − ci , mi,i+1 (t), . . . , mik (t)) .
Ακολουθώντας στη συνέχεια τα βήματα που παρουσιάζονται στην απόδειξη της
Πρότασης 1 προκύπτει η σχέση (4).
Με τη βοήθεια των παραγοντικών ροπών των τ.μ. mi (t), i = 1, 2, . . . , k, μπορούμε
να προσδιορίσουμε και τις κατανομές αυτών των τ.μ. για κάθε χρονική στιγμή t
(Vasiliadis and Tsaklidis, 2011). ΄Ετσι καταλήγουμε στο επόμενο πόρισμα, όπου
δίνεται σχέση για την κατανομή των τ.μ. mi (t), i = 1, 2, . . . , k, και για την από
κοινού κατανομή αυτών των τ.μ..
Πόρισμα 2. ΄Εστω ένα ΟΜΣ/c διακριτού χρόνου με χωρητικότητες στις καταστάσεις του και πίνακα μετάβασης P = (pij ) , i, j = 1, 2, . . . , k. Οι κατανομές των τ.μ.
mi (t), i = 1, 2, . . . , k, για κάθε χρονική στιγμή t, δίνονται από τη σχέση
1 ∑ (−1)j
(n+j)
E[mi
(t)],
n!
j!
N

P [mi (t) = n] =

j=0

για i = 1, 2, . . . , k, t = 1, 2, . . ., και n = 0, 1, . . . , N .
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Η από κοινού κατανομή των τ.μ. mi (t), i = 1, 2, . . . , k, για κάθε χρονική στιγμή
t, δίνεται από τη σχέση
[ k
]
∏ (r )
1
P [m1 (t) = r1 , m2 (t) = r2 , . . . , mk (t) = rk ] = k
E
mi i (t) .
∏
i=1
ri !
i=1

΄Οπως είδαμε, η τιμή της τ.μ. μεταβλητής mi (t), i = 1, 2, . . . , k, προσδιορίζει
άμεσα και την τιμή των τ.μ. ni (t), ei (t), οι οποίες εκϕράζουν το μέγεθος της κατάστασης και του αποθηκευτικού χώρου της κατάστασης i αντίστοιχα, τη χρονική
στιγμή t. ΄Ετσι, γνωρίζοντας την κατανομή των τ.μ. mi (t), i = 1, 2, . . . , k, για μία
χρονική στιγμή t, έχουμε και την κατανομή των τ.μ. ni (t) και ei (t). Είναι

P [mi (t) = n] ,
n = 0, 1, . . . , ci − 1,




N
P [ni (t) = n] =
∑


P [mi (t) = w] , n = ci ,


w=ci

και

 ci
∑



P [mi (t) = w] ,

P [ei (t) = n] =






n = 0,

w=0

P [mi (t) = n + ci ] , n = 1, 2, . . . , N − ci .

Είναι προϕανές ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Πρόταση 2 για να υπολογίσουμε τις παραγοντικές ροπές των τ.μ. mi (t), i = 1, 2, . . . , k, σε μία χρονική
στιγμή t, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις παραγοντικές ροπές και τις μεικτές παραγοντικές ροπές των τ.μ. ni (t − 1), ei (t − 1), i = 1, 2, . . . , k, οι οποίες προκύπτουν
αν γνωρίζουμε την κατανομή του διανύσματος m(t − 1) για τη χρονική στιγμή t − 1.
Επειδή η κατανομή του αρχικού διανύσματος m(0) είναι γνωστή, χρησιμοποιώντας
επαναληπτικά την Πρόταση 2 και το Πόρισμα 2 μπορούμε να υπολογίσουμε τόσο
τις παραγοντικές ροπές των τ.μ. mi (t), i = 1, 2, . . . , k, όσο και την κατανομή του
διανύσματος m(t) για οποιαδήποτε χρονική στιγμή t. ΄Οπως είδαμε η κατανομή του
διανύσματος m(t) μας δίνει άμεσα και την κατανομή των διανυσμάτων n(t), e(t) για
οποιαδήποτε χρονική στιγμή t.
4. ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Θεωρούμε ένα κλειστό σύστημα το οποίο αποτελείται από N μέλη, N ∈ N, και
k σταθμούς εξυπηρέτησης, k ∈ N. Θεωρούμε ότι στον σταθμό εξυπηρέτησης i,
i = 1, 2, . . . , k, υπάρχουν si εξυπηρετητές. Υποθέτουμε ότι σε χρόνο διακριτό κάθε
μέλος του συστήματος βρίσκεται σε κάποιο σταθμό εξυπηρέτησης και επιθυμεί να
εξυπηρετηθεί από τους διαθέσιμους εξυπηρετητές. Στην περίπτωση που ένα μέλος
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βρίσκεται στον σταθμό εξυπηρέτησης i, i = 1, 2, . . . , k, και υπάρχει διαθέσιμος εξυπηρετητής, η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται σύμϕωνα με τη γεωμετρική κατανομή
με παράμετρο qi . Με την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης από το σταθμό i το μέλος
του συστήματος μετακινείται
στον σταθμό εξυπηρέτησης j, j = 1, 2, . . . , k, με μία
∑
πιθανότητα rij , όπου kj=1 rij = 1. Αν σε κάποια χρονική στιγμή ένα μέλος του
συστήματος ζητήσει εξυπηρέτηση από κάποιο σταθμό εξυπηρέτησης στον οποίο όλοι
οι εξυπηρετητές είναι απασχολημένοι, τότε το μέλος αυτό εισέρχεται σε μία ουρά και
περιμένει μέχρι να ελευθερωθεί κάποιος από τους εξυπηρετητές. Θεωρούμε ότι οι
αϕίξεις στους σταθμούς εξυπηρέτησης καθώς επίσης και οι αναχωρήσεις απ΄ αυτούς
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στην αρχή κάθε χρονικής στιγμής t (t = 1, 2, . . .).
Επίσης, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια σειρά στην εξυπηρέτηση των μελών που
βρίσκονται στην ουρά του συστήματος και αυτή γίνεται με τυχαία επιλογή. Το σύστημα που περιγράψαμε είναι ένα δίκτυο ουρών διακριτού χρόνου (Σχήμα 1).
Σχήμα 1: Κλειστό δίκτυο ουρών

s1

s2
rii
si
sj

sk
Η μελέτη αυτού του κλειστού δικτύου ουρών μπορεί
να γίνει με τη βοήθεια ενός
ΟΜΣ/c. Θεωρούμε ένα ΟΜΣ διακριτού χρόνου το οποίο αποτελείται από N μέλη
και k καταστάσεις. Κάθε κατάσταση του χώρου καταστάσεων αντιστοιχεί και σε
ένα σταθμό εξυπηρέτησης. Αϕού το πλήθος των εξυπηρετητών στον σταθμό εξυπηρέτησης i, i = 1, 2, . . . , k, είναι si , το μέγεθος της κατάστασης i δεν μπορεί να
υπερβαίνει την τιμή si . ΄Ετσι, οι χωρητικότητες των καταστάσεων του ΟΜΣ είναι
ci = si , i = 1, 2, . . . , k. Τα μέλη του συστήματος που υπερχειλίζουν από μία κατάσταση i λόγω του περιορισμού της χωρητικότητας εισέρχονται στον αποθηκευτικό
χώρο αυτής, ο οποίος αντιστοιχεί στην ουρά του σταθμού εξυπηρέτησης i.
΄Ενα μέλος του συστήματος που σε κάποια χρονική στιγμή t είναι στην κατάσταση
i (όχι στον αποθηκευτικό χώρο αυτής), μετακινείται στην κατάσταση j, j ̸= i, με
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πιθανότητα
pij = qi rij ,
αϕού η πιθανότητα να εξυπηρετηθεί το μέλος στον σταθμό εξυπηρέτησης i είναι qi
και η πιθανότητα να επιλέξει τον σταθμό εξυπηρέτησης j έχοντας εξυπηρετηθεί από
τον i είναι rij . Επίσης, η πιθανότητα ένα μέλος που βρίσκεται στην κατάσταση i τη
χρονική στιγμή t, να παραμείνει στην ίδια κατάσταση είναι
pii = 1 − qi + qi rii ,
αϕού για να παραμείνει στον ίδιο σταθμό εξυπηρέτησης πρέπει είτε να μην εξυπηρετηθεί, το οποίο συμβαίνει με πιθανότητα 1 − qi , είτε να εξυπηρετηθεί και να επιλέξει
ξανά τον ίδιο σταθμό, το οποίο συμβαίνει με πιθανότητα qi rii .
΄Ετσι, οι μετακινήσεις των μελών του συστήματος από κατάσταση σε κατάσταση
πραγματοποιούνται σύμϕωνα με τον πίνακα μετάβασης


1 − q1 + q1 r11
q1 r12
q1 r13 . . .
q1 r1k


q2 r21
1 − q2 + q2 r22 q2 r23 . . .
q2 r2k
.
P=


...
...
... ...
...
qk rk1
qk rk2
qk rk3 . . . 1 − qk + qk rkk
Η πληθυσμιακή δομή του συστήματος τη χρονική στιγμή t περιγράϕεται από τα
διανύσματα
m(t) = (m1 (t), m2 (t), . . . , mk (t)) ,
n(t) = (n1 (t), n2 (t), . . . , nk (t)) ,
e(t) = (e1 (t), e2 (t), . . . , ek (t)) ,
όπου mi (t), i = 1, 2, . . . , k, το πλήθος των μελών που βρίσκονται στον i σταθμό
εξυπηρέτησης τη χρονική στιγμή t, ni (t), i = 1, 2, . . . , k, το πλήθος των μελών
που εξυπηρετούνται από τον i σταθμό εξυπηρέτησης τη χρονική στιγμή t και ei (t),
i = 1, 2, . . . , k, το πλήθος των μελών που βρίσκονται στην ουρά του σταθμού εξυπηρέτησης i τη χρονική στιγμή t. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα που δίνονται στην
προηγούμενη ενότητα μπορούμε να υπολογίσουμε για οποιαδήποτε χρονική στιγμή t
τόσο τις αναμενόμενες τιμές των τ.μ. mi (t), ni (t), ei (t), i = 1, 2, . . . , k, όσο και τις
κατανομές αυτών.
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Θεωρούμε ένα κλειστό δίκτυο υπολογιστών το οποίο αποτελείται από 2 εξυπηρετητές και 5 τερματικά. Υποθέτουμε ότι η αποστολή των διαϕόρων εργασιών από τα
τερματικά προς τους εξυπηρετητές καθώς επίσης και η αποπεράτωση αυτών των εργασιών γίνονται σε χρόνο διακριτό. Κάθε τερματικό έχει την ίδια πιθανότητα p1 = 0.2
να στείλει μία εργασία στον πρώτο εξυπηρετητή και p2 = 0.3 να στείλει μία εργασία
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στον δεύτερο εξυπηρετητή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή t. ΄Ενα τερματικό που
έχει στείλει μία εργασία σε κάποιο εξυπηρετητή δεν μπορεί να στείλει άλλη μέχρι την
αποπεράτωση αυτής από τον εξυπηρετητή. Αν ο εξυπηρετητής είναι διαθέσιμος τότε
ο χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση μιας εργασίας ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με παραμέτρους q1 = 0.4 και q2 = 0.3 για τον πρώτο και δεύτερο
εξυπηρετητή αντίστοιχα. Στην περίπτωση που κάποιο τερματικό στείλει την εργασία
του σε μία χρονική στιγμή που ο εξυπηρετητής είναι απασχολημένος τότε η εργασία εισέρχεται σε μία ουρά από την οποία επιλέγεται τυχαία (αν υπάρχουν και άλλες
εργασίες) από τον εξυπηρετητή τη χρονική στιγμή που θα είναι διαθέσιμος.
Το σύστημα αυτό μπορεί να μελετηθεί με τη βοήθεια ενός ΟΜΣ/c διακριτού
χρόνου το οποίο αποτελείται από 3 καταστάσεις και τα μέλη του είναι οι εργασίες
που στέλνουν τα τερματικά. Η πρώτη κατάσταση του συστήματος αντιπροσωπεύει
τα τερματικά και επομένως η χωρητικότητα της θα είναι c1 = 5. Η δεύτερη κατάσταση του συστήματος αντιστοιχεί στον πρώτο εξυπηρετητή, έτσι η χωρητικότητά
της θα είναι c1 = 1 και η τρίτη κατάσταση αντιστοιχεί στον δεύτερο εξυπηρετητή
με χωρητικότητα c2 = 1. Οι εργασίες που ϕτάνουν στους εξυπηρετητές όταν αυτοί
είναι απασχολημένοι, εισέρχονται στον αποθηκευτικό χώρο των καταστάσεων, ο οποίος αντιπροσωπεύει την ουρά που σχηματίζεται σε κάθε εξυπηρετητή. Ο πίνακας
μετάβασης P των μελών του συστήματος αυτού θα είναι ο εξής


0.5 0.2 0.3
P = 0.4 0.6 0  .
0.3 0 0.7
Το μέγεθος του συστήματος είναι N = 5, και τη χρονική στιγμή t = 0 το
διάνυσμα κατάστασης είναι n(0) = (5, 0, 0).
Χρησιμοποιώντας τα θεωρητικά αποτελέσματα (Πρόταση 2 και Πόρισμα 2) και
με τη βοήθεια ενός κώδικα που κατασκευάστηκε στη Mathematica, παρουσιάζουμε
στον Πίνακα 1 τη συμπεριϕορά (στην εξέλιξη του χρόνου) των αναμενόμενων τιμών
για το πλήθος των εργασιών που βρίσκονται σε κάθε εξυπηρετητή, το πλήθος των
εργασιών που εξυπηρετείται και το πλήθος των εργασιών που βρίσκεται στην ουρά του
κάθε εξυπηρετητή. ΄Οπως παρατηρούμε από τον πίνακα η σύγκλιση στην κατάσταση
ισορροπίας του συστήματος (με ακρίβεια 6 δεκαδικών ψηϕίων) επιτυγχάνεται μετά
από 150 χρονικές στιγμές.
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Πίνακας 1: Αναμενόμενες τιμές

E[m1 (t)]
E[m2 (t)]
E[m3 (t)]
E[n1 (t)]
E[n2 (t)]
E[n3 (t)]
E[e1 (t)]
E[e2 (t)]
E[e3 (t)]

t=1
2.5
1
1.5
2.5
0.67232
0.83193
0
0.32768
0.66807

t=2
1.76851
1.23107
2.00042
1.76851
0.73589
0.908494
0
0.495182
1.09193

t=3
1.45116
1.29042
2.25842
1.45116
0.735711
0.938665
0
0.554707
1.32976

...

t = 150
0.971184
0.773632
3.25518
0.971184
0.485593
0.971184
0
0.288039
2.284

...

t=∞
0.971184
0.773632
3.25518
0.971184
0.485593
0.971184
0
0.288039
2.284

ABSTRACT
In this paper we consider the discrete-time HMS with finite state capacities
ci ∈ N, i = 1, 2, . . . , k, for any state i of the state space S = {1, 2, . . . , k}. This
system is a generalization of the classical HMS, where the states’ capacities are
infinite. Also, we assume that the members of the system which can not enter a
state, due to its finite capacity, enter a “buﬀer” of state and remain there until the
departures from state create vacancies. The evolution of this system is studied
by means of the moments of the state sizes. Next, the HMS with finite state
capacities is used in order to examine the behavior of a discrete-time queueing
network.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έννοια του τελεστή του χρόνου 𝕋 έχει πρόσφατα επεκταθεί από Δυναμικά Συστήματα σε
Στοχαστικές Διαδικασίες με την αναλυτική περιγραφή των ιδιοπροβολών του ℙ𝑡 . Οι ιδιοτιμές
του είναι ο χρόνος του ρολογιού 𝑡 = 0,1,2, … και ο ιδιόχωρος του βήματος 𝑡 περιέχει τις
καινοτομίες του βηματος 𝑡. Ο τελεστής του χρόνου διαδικασιών Bernoulli δύναται να
εφαρμοστεί σε μη-στάσιμο τυχαίο περίπατο: 𝑋0 = 0, 𝑋𝑡 = 𝑍1 + 𝑍2 + ⋯ + 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, …,
όπου οι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, … λαμβάνουν τις τιμές 1 και -1 με
πιθανότητες 𝜋𝑡 και 1 − 𝜋𝑡 αντίστοιχα. Αποδεικνύεται ότι η εσωτερική ηλικία της τυχαίας
μεταβλητής 𝑋𝑡 είναι συνάρτηση των διασπορών 𝑉𝑎𝑟[𝑍𝑡 ]. Οι διασπορά 𝑉𝑎𝑟[𝑍𝑡 ] των
ημερήσιων προσαυξήσεων 𝑍𝑡 μιας μετοχής εκτιμάται από προγενέστερες παρατηρήσεις
χρησιμοποιώντας τις τιμές ανοίγματος, κλεισίματος, υψηλό και χαμηλό ημέρας. Όταν
επιθυμούμε να προβλέψουμε την εσωτερική ηλικία μιας μετοχής σε χρόνο πέραν του
«παρόντος», τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχουν. Για τον λόγο αυτό, εισάγουμε μοντέλα εξέλιξης
των διασπορών 𝑉𝑎𝑟[𝑍𝑡 ] από τη βιβλιογραφία, υποθέτοντας ότι οι προσαυξήσεις 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, …
είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες και ότι ο λογάριθμος της τιμής της μετοχής ακολουθεί κίνηση
Brown εντός των συνεδριάσεων του χρηματιστηρίου. Προσομοιώνουμε μοντέλα εξέλιξης των
διασπορών ώστε να εκτιμήσουμε τις πιθανότητες καινοτομίας και την εσωτερική ηλικία μιας
μετοχής για την επόμενη μέρα διαπραγμάτευσης.
Λέξεις Κλειδιά: Τελεστής του Χρόνου, Εσωτερική Ηλικία, Εκτιμητές Ημερήσιας Διασποράς

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θεωρία του Τελεστή του Χρόνου σε Δυναμικά Συστήματα θεμελιώθηκε από τους
Misra et al. (1979) και Prigogine (1980). Κατασκευάστηκε σε Δυναμικά Συστήματα
Bernoulli από τους Courbage and Misra (1980) και αργότερα σε στοχαστικές
διαδικασίες Bernoulli από τους Gialampoukidis et al. (2013). Η κατασκευή των
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Gialampoukidis, Gustafson και Antoniou (Gialampoukidis et al., 2013) έδωσε τη
δυνατότητα εφαρμογής σε παρατηρήσεις από πραγματικά δεδομένα.
Aφου ορίζουμε τον τελεστή του χρόνου στοχαστικών διαδικασιών, στην ενότητα
2, κατασκευάζουμε στην ενότητα 3 τον τελεστή του χρόνου διαδικασιών Bernoulli σε
μη-στάσιμο τυχαίο περίπατο και παρουσιάζουμε τις πιθανότητες καινοτομίας και την
εσωτερική ηλικία του τυχαίου περιπάτου σαν συνάρτηση των διασπορών των
προσαυξήσεων του. Στην ενότητα 4, γίνεται μοντελοποίηση της τιμής μιας μετοχής
με τυχαίο περίπατο μεταξύ των ημερών διαπραγμάτευσης και με Γεωμετρική Κίνηση
Brown εντός των διαπραγματεύσεων. Η μοντελοποίηση αυτή επιτρέπει την εκτίμηση
των διασπορών των ημερήσιων προσαυξήσεων με τον αποδοτικότερο εκτιμητή
Rogers-Satchell που βρήκαμε στην βιβλιογραφία να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της
μοντελοποίσησης. Στην ενότητα 5, γίνεται εκτίμηση των πιθανοτήτων καινοτομίας
μιας μετοχής, και κατ’ επέκταση της εσωτερικής ηλικίας, σε χρόνο πέραν του
παρόντος με στοχαστικά μοντέλα εξέλιξης των διασπορών.

2. Ο ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ο τελεστής του χρόνου 𝕋 στοχαστικών διαδικασιών ορίζεται από την αντίστοιχη
ήθηση της εκάστοτε στοχαστικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε την
στοχαστική διαδικασία 𝛸𝑡 , 𝑡 = 1,2, … η οποία ορίζει την αντίστοιχη ακολουθία
διαμερίσεων 𝜉𝑡 , 𝑡 = 1,2, … του δειγματοχώρου 𝛺. Συμβολίζουμε με 𝔖𝑡 την σάλγεβρα 𝔖 𝜉1 ⋁𝜉2 ⋁ … ⋁𝜉𝑡
που παράγεται από τις κοινές εκλεπτύνσεις
𝜉1 ⋁𝜉2 ⋁ … ⋁𝜉𝑡 όλων των διαμερίσεων 𝜉𝜏 , 𝜏 = 1,2, … , 𝑡 όπου 𝑡 = 1,2, …

Η ακολουθία των σ-αλγεβρών 𝔖𝑡 , 𝑡 = 1,2, … είναι αύξουσα:
𝑌, ∅ = 𝔖0 ⊆ 𝔖1 ⊆ 𝔖2 ⊆ ⋯ ⊆ 𝔖
και ορίζει αντίστοιχα την αύξουσα ακολουθία τελεστών δεσμευμένης μέσης τιμής
(conditional expectations):
𝔼𝑡 1 ≤ 𝔼𝑡 2 , 𝑡1 < 𝑡2
𝔼0 = 𝑂
𝔼∞ = 𝐼
όπου 𝔼𝑡 ∶= 𝛦 . 𝔖𝑡 , 𝑡 = 0,1, … Η ακολουθία των τελεστών 𝔼𝑡 , 𝑡 = 1,2, … λέγεται
ανάλυση του ταυτοτικού τελεστή και από το φασματικό θεώρημα για αυτοσυζυγείς
τελεστές ορίζεται με μοναδικό τρόπο ένας αυτοσυζυγής τελεστής με
ιδιοπροβολές ℙ𝑡 = 𝔼𝑡 ⊖ 𝔼𝑡−1 , 𝑡 = 1,2, … σύμφωνα με τον Ορισμό 1. Οι αντίστοιχοι
ιδιοχώροι 𝒩𝑡 του τελεστή του χρόνου λέγονται χώροι καινοτομίας διότι περιέχουν
την «αμιγώς» νέα πληροφορία που εισάγεται στο βήμα 𝑡.
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Ορισμός 1. Ο αυτοσυζυγής τελεστής με φασματικές προβολές τους τελεστές
δεσμευμένης μέσης τιμής 𝔼𝑡 είναι ο τελεστής του χρόνου για τη στοχαστική
διαδικασία 𝛸𝑡 , 𝑡 = 1,2, … και έχει την εξής αναπαράσταση:
∞

∞

𝕋=

𝑡 𝔼𝑡 ⊖ 𝔼𝑡−1 =
𝑡=1

𝑡 ℙ𝑡

(1)

𝑡=1

Για παράδειγμα, ο τελεστής του χρόνου διαδικασιών Bernoulli δύναται να
εφαρμοστεί σε μη-στάσιμο τυχαίο περίπατο 𝑋𝑡 = 𝑍1 + 𝑍2 + ⋯ + 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, …
(Γιαλαμπουκίδης και Αντωνίου, 2013α):
∞

𝑡

𝕋𝑋𝑡 =

𝜏ℙ𝜏 𝑋𝑡 =
𝜏=1

𝜏 𝛧𝜏 − 𝛦 𝛧𝜏
𝜏=1

3. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΗ-ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΤΥΧΑΙΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ
Η ποσοτικοποίηση της καινοτομίας γίνεται μέσω των προβολών ℙ𝑡 στους χώρους
καινοτομίας 𝒩𝑡 . Θεωρούμε μια τυχαία μεταβλητή 𝛢 με δειγματοχώρο 𝛺. Όσο
μεγαλύτερο είναι το μέρος ℙ𝑡 𝛢 της τυχαίας μεταβλητής 𝛢 που ανήκει στον χώρο
καινοτομίας 𝒩𝑡 τόσο πιθανότερο είναι να καινοτομήσει η τυχαία μεταβλητή 𝛢 στο
βήμα 𝑡.
Ορισμός 2. Η πιθανότητα καινοτομίας της τυχαίας μεταβλητής 𝛢, με δειγματοχώρο
𝛺, δίνεται από τις σχέσεις:

𝑝𝑡 (𝛢) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐴 ∈ 𝒩𝑡 =

ℙ𝑡 𝐴 2
𝐴−𝐸 𝐴

2

=

𝑉𝑎𝑟[ℙ𝑡 𝐴]
𝑉𝑎𝑟[𝐴]

(2)

Η εσωτερική ηλικία μιας τυχαίας μεταβλητής Α ορίζεται είτε από τον Ορισμό 2,
ως ο μέσος χρόνος καινοτομίας της μεταβλητής Α
∞

𝐴𝑔𝑒 𝐴 =

𝑡 𝑝𝑡

(3)

𝑡=1

είτε από τον λόγο του Rayleigh του τελεστή του χρόνου 𝕋:
< 𝛢 − 𝐸 𝛢 , 𝕋(𝛢 − 𝐸 𝛢 ) >
𝐴𝑔𝑒 𝛢 =
(4)
𝛢−𝐸 𝛢 2
Οι Γιαλαμπουκίδης και Αντωνίου (2013α) έδειξαν ότι οι σχέσεις (3) και (4) είναι
ισοδύναμες. Στην ειδική περίπτωση όπου η στοχαστική διαδικασία 𝑋𝑡 , 𝑡 = 1,2, …
είναι ο μονοδιάστατος μη-στάσιμος τυχαίος περίπατος

44

𝑋0 = 0,
𝑋𝑡 = 𝑍1 + 𝑍2 + ⋯ + 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, …
αποδεικνύεται ότι (Gialampoukidis et al., 2013):
𝑝𝜏 =

𝑉𝑎𝑟[𝑍𝜏 ]
𝑡
𝜈=1 𝑉𝑎𝑟[𝑍𝜈 ]

(5)

Οι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, … λέγονται προσαυξήσεις και
λαμβάνουν τις τιμές 1 και -1 με πιθανότητες 𝜋𝑡 και 1 − 𝜋𝑡 αντίστοιχα.
Πόρισμα 1. Η εσωτερική ηλικία μη-στάσιμου τυχαίου περιπάτου 𝑋𝑡 δίνεται από τον
τύπο:
𝑡

𝐴𝑔𝑒 𝑋𝑡 =

𝜏
𝜏=1

𝑉𝑎𝑟[𝑍𝜏 ]
𝑡
𝜈=1 𝑉𝑎𝑟[𝑍𝜈 ]

(6)

Ο τύπος (6) επιτρέπει εκτίμηση των πιθανοτήτων καινοτομίας και της εσωτερικής
ηλικίας μέσω της εκτίμησης των διασπορών των προσαυξήσεων 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, ….

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Υποθέτουμε ότι σε κάθε ημέρα που διαπραγματεύεται μία μετοχή, η τιμή της μετοχής
ακολουθεί τη Γεωμετρική κίνηση Brown, δηλαδή ο λογάριθμος της τιμής της μετοχής
ακολουθεί κίνηση Brown με παραμέτρους 𝜇 και 𝜎𝜏 . Στην παραδοχή βασίζεται και το
μοντέλο των Black και Scholes (Hull, 2009).
Η εκτίμηση της διασποράς 𝜎𝜏2 = 𝑉𝑎𝑟 𝑍𝜏 , 𝜏 = 1,2, … , 𝑡 της προσαύξησης 𝑍𝜏 για
κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης (συνεδρίαση) έχει γίνει με βάση την υπόθεση της
κίνησης Brown που υιοθετούμε και εμείς στο μοντέλο μας. Η εκτίμηση της
διασποράς 𝜎𝜏2 και κατ’ επέκταση των πιθανοτήτων καινοτομίας και της ηλικίας
γίνεται με τις εξής τιμές: Άνοιγμα 𝑂𝜏 , Κλείσιμο 𝐶𝜏 , Υψηλό 𝐻𝜏 και Χαμηλό 𝐿𝜏 της 𝜏
συνεδρίασης.
Πόρισμα 2. Αν 𝑡 ≤ 𝛵, όπου 𝛵 η χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στο κλείσιμο της
τελευταίας συνεδρίασης, οι πιθανότητες καινοτομίας (2) της τιμής μιας μετοχής στην 𝜏
συνεδρίαση 𝜏 = 1,2, … , 𝑡 εκτιμώνται:
𝑢𝜏 𝑢𝜏 − 𝑐𝜏 + 𝑑𝜏 𝑑𝜏 − 𝑐𝜏
𝑝𝜏 = 𝑡
,
𝜏 = 1,2, … , 𝑡
(7)
𝜏=1 𝑢𝜏 𝑢𝜏 − 𝑐𝜏 + 𝑑𝜏 𝑑𝜏 − 𝑐𝜏
και η εσωτερική ηλικία
𝑡

𝐴𝑔𝑒 𝑋𝑡 =

𝜏
𝜏=1

𝑢𝜏 𝑢𝜏 − 𝑐𝜏 + 𝑑𝜏 𝑑𝜏 − 𝑐𝜏
𝑡
𝜏=1 𝑢𝜏 𝑢𝜏 − 𝑐𝜏 + 𝑑𝜏 𝑑𝜏 − 𝑐𝜏

(8)

όπου 𝑢𝜏 = 𝑙𝑛 𝐻𝜏 − 𝑙𝑛 𝑂𝜏 , 𝑑𝜏 = 𝑙𝑛 𝐿𝜏 − 𝑙𝑛 𝑂𝜏 και 𝑐𝜏 = 𝑙𝑛 𝐶𝜏 − 𝑙𝑛 𝑂𝜏 .
Απόδειξη:
Στον τύπο (5) παίρνουμε τις αντίστοιχες εκτιμήσεις:
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𝑝𝜏 =

𝜎𝜏2

(9)

𝑡
2
𝜏=1 𝜎𝜏

και χρησιμοποιούμε τον εκτιμητή της ημερήσιας διασποράς 𝜎𝜏2 = 𝑉𝑎𝑟 𝑍𝜏 , 𝜏 =
1,2, … , 𝑡 των Rogers και Satchell (1991). Η επιλογή του συγκεκριμένου εκτιμητή,
έναντι των εκτιμητών Parkinson (1980), Garman και Klass (1980), Yang και Zhang
(2000) έγινε για τους εξής λόγους:

a) Ο εκτιμητής του Parkinson (1980) είναι λιγότερο αποδοτικός από τον εκτιμητή
των Rogers και Satchell (1991).
b) Ο εκτιμητής των Yang και Zhang (2000) δεν δύναται να κάνει εκτίμηση με
δεδομένα μιας μόνο ημέρας-συνεδρίασης.
c) Ο εκτιμητής των Garman και Klass (1980) υποθέτει ότι δεν υπάρχει ανοδική ή
καθοδική τάση στα δεδομένα. Η υπόθεση αυτή δεν επαληθεύεται συχνά στην
πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών
στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2012 (Γιαλαμπουκίδης και Αντωνίου, 2013β).
Η σχέση (8) προκύπτει άμεσα από τις σχέσεις (3) και (7).

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Στην προηγούμενη ενότητα, η διασπορά των ημερήσιων προσαυξήσεων 𝜎𝜏2 =
𝑉𝑎𝑟[𝑍𝜏 ] μιας μετοχής εκτιμάται από προγενέστερες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας
τις τιμές ανοίγματος, κλεισίματος, υψηλό και χαμηλό ημέρας. Όταν επιθυμούμε να
προβλέψουμε την εσωτερική ηλικία μιας μετοχής σε χρόνο πέραν του «παρόντος»,
τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχουν. Για τον λόγο αυτό, εισάγουμε μοντέλα εξέλιξης
των διασπορών 𝑉𝑎𝑟[𝑍𝜏 ] από τη βιβλιογραφία, υποθέτοντας ότι οι
προσαυξήσεις 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, … είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες και ότι ο λογάριθμος της
τιμής της μετοχής ακολουθεί κίνηση Brown εντός των συνεδριάσεων του
χρηματιστηρίου.
Θα εκτιμήσουμε την κατανομή των καινοτομιών και την εσωτερική ηλικία της
τυχαίας μεταβλητής 𝛸𝛵+1 , όπου 𝛵 η χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στο κλείσιμο
της τελευταίας συνεδρίασης. Ο δείκτης 𝛵 + 1 αντιστοιχεί στην επόμενη συνεδρίαση
του χρηματιστηρίου, όπου οι τιμές 𝑂𝑇+1 , 𝐶𝑇+1 , 𝐻𝑇+1 και 𝐿 𝑇+1 είναι άγνωστες.
Συμπεραίνουμε ότι στον τύπο (9) των εκτιμήσεων των πιθανοτήτων
καινοτομίας, οι διασπορές 𝜎𝜏2 δύναται να εκτιμηθούν έως και το βήμα (ημέρα) 𝛵 από
τον τύπο (7). Για την διασπορά της (𝛵 + 1)-ημέρας, θα χρησιμοποιήσουμε ένα από
τα στοχαστικά μοντέλα εξέλιξης της διασποράς που έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα
στη βιβλιογραφία, του Πίνακα 1.
Στον Πίνακα 1, σε κάθε μοντέλο εξέλιξης της διασποράς, υπάρχει αντίστοιχα και ο
τύπος που εκτιμά την πιθανότητα καινοτομίας:
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𝑝𝑇+1 =

2
𝜎𝑇+1
2
𝜎𝑇+1
+ 𝑇𝜏=1 𝜎𝜏2

(10)

Πίνακας 1: Πρόβλεψη της πιθανότητας καινοτομίας της επόμενης συνεδρίασης με
στοχαστικά μοντέλα εξέλιξης της διασποράς
Αναφορά

Μοντέλο Εξέλιξης Διασποράς

Clark, 1973

2
ln 𝜎𝑇+1
= 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇

Wiggins,
1987
Hull and
White,
1987
Johnson
and
Shanno,
1987
Scott, 1987
Stein and
Stein, 1991
Heston,
1993
Anderson,
1994

2
ln 𝜎𝑇+1
= 𝛼 + 𝛾 ln 𝜎𝑇2 − 𝛼 +
+𝛽 ∙ 𝜀𝑇

Yu et al.,
2006

2
ln 𝜎𝑇+1
= 𝛼 + ln 𝜎𝑇2 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇

𝜎𝑇+1 = 𝛼 + 𝛾(𝜎𝑇 − 𝛼) + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇

2
𝜎𝑇+1
= 𝛼 + 𝛾(𝜎𝑇2 − 𝛼) + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇
2
ℎ 𝜎𝑇+1
, 𝛿 = 𝛼 + 𝛾 ℎ 𝜎𝑇2 , 𝛿 − 𝛼
+𝛽 ∙ 𝜀𝑇
2
ℎ 𝜎𝑇+1
, 𝛿 = ℎ 𝜎𝑇2 , 𝛿 + 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇

Πιθανότητα Καινοτομίας 𝒑𝑻+𝟏

exp(𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇+1 )
exp(𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇+1 ) + 𝑇𝜏=1 𝜎𝜏2
exp(𝛼 + 𝛾(ln 𝜎𝛵2 − 𝛼) + 𝛽 ∙ 𝜀𝛵 )
exp(𝛼 + 𝛾(ln 𝜎𝛵2 − 𝛼) + 𝛽 ∙ 𝜀𝛵 ) + 𝑇𝜏=1 𝜎𝜏2

𝜎𝑇2

𝜎𝑇2 exp(𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇 )
exp(𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇 ) + 𝑇𝜏=1 𝜎𝜏2

(𝛼 + 𝛾(𝜎𝑇 − 𝛼) + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇 )2
(𝛼 + 𝛾(𝜎𝑇 − 𝛼) + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇 )2 + 𝑇𝜏=1 𝜎𝜏2
𝛼 + 𝛾(𝜎𝑇2 − 𝛼) + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇
𝛼 + 𝛾 𝜎𝑇2 − 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇 + 𝑇𝜏=1 𝜎𝜏2
𝑔(𝛼 + 𝛾 ℎ 𝜎𝑇2 , 𝛿 − 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇 )
𝑔 𝛼 + 𝛾 ℎ 𝜎𝑇2 , 𝛿 − 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇 + 𝑇𝜏=1 𝜎𝜏2
𝑔(ℎ 𝜎𝑇2 , 𝛿 + 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇 )
𝑔 ℎ 𝜎𝑇2 , 𝛿 + 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇 + 𝑇𝜏=1 𝜎𝜏2

Οι Yu et al., (2006) έχουν κατηγοριοποιήσει τα στοχαστικά μοντέλα εξέλιξης της
διασποράς ώστε να εισάγουν με τη σειρά τους το δικό τους μοντέλο. Η συνάρτηση
(𝜎𝜏2 )𝛿 − 1
𝛼𝜈 𝛿 ≠ 0
ℎ
=
𝛿
ln 𝜎𝜏2
𝛼𝜈 𝛿 = 0
είναι ο μετασχηματισμός των Box και Cox (1964) με αντίστροφο τον:
𝜎𝜏2 , 𝛿

(11)
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𝑔(ℎ

𝜎𝜏2 , 𝛿

)=

1 + 𝛿 ∙ ℎ 𝜎𝜏2 , 𝛿

1
𝛿

𝛼𝜈 𝛿 ≠ 0

(12)
exp ℎ
𝛼𝜈 𝛿 = 0
Οι παράμετροι 𝛼, 𝛽, 𝛾 και 𝛿, στο μοντέλο των Yu et al. (2006) εκτιμώνται με
τεχνικές προσομοίωσης Monte Carlo, όπως και αργότερα από τους Zhang και King
(2008). Η ποσότητα 𝜀𝑇 είναι τυχαία μεταβλητή από την τυπική κανονική κατανομή
με μέση τιμή 0 και διασπορά 1.
Πόρισμα 3. Οι πιθανότητες καινοτομίας (2) 𝑝𝑇+1 της τιμής μιας μετοχής την
επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης 𝑋𝑇+1 εκτιμώνται από τον Πίνακα 1 και η εσωτερική
ηλικία ως εξής:
𝜎𝜏2 , 𝛿

𝑇

𝐴𝑔𝑒 𝑋𝑇+1 = 𝑇 + 1 𝑝𝑇+1 +

𝜏
𝜏=1

2
𝜎𝑇+1

𝑢𝜏 𝑢𝜏 − 𝑐𝜏 + 𝑑𝜏 𝑑𝜏 − 𝑐𝜏
+ 𝑡𝜏=1 𝑢𝜏 𝑢𝜏 − 𝑐𝜏 + 𝑑𝜏 𝑑𝜏 − 𝑐𝜏

(13)

όπου 𝑢𝜏 = 𝑙𝑛 𝐻𝜏 − 𝑙𝑛 𝑂𝜏 , 𝑑𝜏 = 𝑙𝑛 𝐿𝜏 − 𝑙𝑛 𝑂𝜏 και 𝑐𝜏 = 𝑙𝑛 𝐶𝜏 − 𝑙𝑛 𝑂𝜏 .
Ο τύπος (13) επιτρέπει εκτίμηση της εσωτερικής ηλικίας μιας μετοχής την
επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης με προσομοίωση των μοντέλων εξέλιξης των
διασπορών. Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου εξαρτάται από τα δεδομένα του
προβλήματος. Το μοντέλο που παρουσιάζει καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα του
προβλήματος, χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της εσωτερικής ηλικίας.
Τα μοντέλα του Πίνακα 1 που είναι γενικεύσεις των υπολοίπων (για 𝛿 = 0, 𝛿 =
0.5 και 𝛿 = 1) είναι αυτά των Yu et al. (2006) και Gialampoukidis and Antoniou
2
(2014), τα οποία συμπίπτουν αν ο συντελεστής συσχέτισης των ℎ 𝜎𝑇+1
,𝛿
2
και ℎ 𝜎𝑇 , 𝛿 − 𝛼 είναι κοντά στη μονάδα.
Για παράδειγμα, με δεδομένα του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
εκτιμήσαμε, Gialampoukidis και Antoniou (2014), ότι 𝛼 = 0.0001, 𝛽 = 0.1016
και 𝛿 = 0.30. Η πιθανότητα καινοτομίας της (𝑇 + 1)-ημέρας εκτιμάται από τον τύπο:
𝛿
2
𝜎𝑇+1
(𝜎𝑇2 )𝛿 + 𝛿𝛼 + 𝛿𝛽 ∙ 𝜀𝑇
𝑝𝑇+1 = 2
=
(14)
𝛿
𝑇
2 𝛿
2
𝜎𝑇+1 + 𝑇𝜏=1 𝜎𝜏2
𝜏=1 𝜎𝜏 + (𝜎𝑇 ) + 𝛿𝛼 + 𝛿𝛽 ∙ 𝜀 𝑇
και η εσωτερική ηλικία της μετοχής την (𝑇 + 1)-ημέρα εκτιμάται από τον τύπο (13)
όπου η πιθανότητα 𝑝𝑇+1 δίνεται από τον τύπο (14):
𝛿

𝐴𝑔𝑒 𝑋𝑇+1 = 𝑇 + 1

(𝜎𝑇2 )𝛿 +𝛿𝛼 +𝛿𝛽 ∙𝜀 𝑇

𝑇 𝜎 2+
𝜏=1 𝜏

𝛿

(𝜎𝑇2 )𝛿 +𝛿𝛼 +𝛿𝛽 ∙𝜀 𝑇

+

𝑢 𝜏 𝑢 𝜏 −𝑐𝜏 +𝑑 𝜏 𝑑 𝜏 −𝑐𝜏
𝑡
+
𝜏=1 𝑢 𝜏 𝑢 𝜏 −𝑐𝜏 +𝑑 𝜏 𝑑 𝜏 −𝑐𝜏
𝑇+1

𝑇
𝜏=1 𝜏 𝜎 2

Η εσωτερική ηλικία της επόμενης συνεδρίασης 𝑋𝑇+1 εκτιμάται, δηλαδή, από μία
συνάρτηση των προηγούμενων τιμών ανοίγματος, κλεισίματος, υψηλού και χαμηλού,
των εκτιμώμενων παραμέτρων 𝛼, 𝛽 και 𝛿 και μιας τυχαίας προσαύξησης 𝜀𝑇 από την
τυπική κανονική κατανομή:
𝐴𝑔𝑒 𝑋𝑇+1
=

𝑇+1
𝑡
𝜏=1 𝑢𝜏

𝛿

(𝑢𝛵 𝑢𝛵 − 𝑐𝛵 + 𝑑𝛵 𝑑𝛵 − 𝑐𝛵 )𝛿 + 𝛿𝛼 + 𝛿𝛽 ∙ 𝜀𝑇

𝑢𝜏 − 𝑐𝜏 + 𝑑𝜏 𝑑𝜏 − 𝑐𝜏 +

𝛿

(𝑢𝛵 𝑢𝛵 − 𝑐𝛵 + 𝑑𝛵 𝑑𝛵 − 𝑐𝛵 )𝛿 + 𝛿𝛼 + 𝛿𝛽 ∙ 𝜀𝑇
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+

𝑇

𝜏𝛿
𝜏=1

𝑢𝜏 𝑢𝜏 − 𝑐𝜏 + 𝑑𝜏 𝑑𝜏 − 𝑐𝜏
(𝑢𝛵 𝑢𝛵 − 𝑐𝛵 + 𝑑𝛵 𝑑𝛵 − 𝑐𝛵 )𝛿 + 𝛿𝛼 + 𝛿𝛽 ∙ 𝜀𝑇 +

𝑡
𝜏=1 𝑢𝜏

𝑢𝜏 − 𝑐𝜏 + 𝑑𝜏 𝑑𝜏 − 𝑐𝜏

(15)

Χρησιμοποιώντας την αναμενόμενη τιμή 𝛦 𝜀𝑇 = 0, παρουσιάζουμε τα διαγράμματα της
πιθανότητας καινοτομίας την ημέρα διαπραγμάτευσης 𝑇 + 1 (Εικόνα 1), καθώς επίσης και
την εσωτερική ηλικία της «αυριανής» παρατήρησης 𝑋𝑇+1 (Εικόνα 2).
Εικόνα 1: Η πιθανότητα καινοτομίας την ημέρα διαπραγμάτευσης Τ+1 και οι
αντίστοιχες εκτιμήσεις τους

Εικόνα 2: Η εσωτερική ηλικία της παρατήρησης 𝑋𝑇+1
και οι αντίστοιχες εκτιμήσεις τους
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Όσο ισχύουν οι παραδοχές του μοντέλου η πρόβλεψη είναι ικανοποιητική.
Απόκλιση από τις προβλεπόμενες τιμές μπορεί να υπάρξει από παράβαση των
αρχικών υποθέσεων. Όσο το σύστημα παρακολουθεί τις καινοτομίες του, χωρις να
υπάρχει εξωτερική παρέμβαση, οι αποκλίσεις δεν είναι σημαντικές. Στις Εικόνες 1
και 2, η ηλικία και η πιθανότητα καινοτομίας εκτιμώνται από το μοντέλο:
2
ℎ 𝜎𝑇+1
, 𝛿 = ℎ 𝜎𝑇2 , 𝛿 + 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝜀𝑇
και οι εκτιμήσεις είναι ικανοποιητικές μέχρι την 27η Μαρτίου 2013, όπου
αποτυπώθηκε η σχέση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την
Κυπριακή Οικονομία. Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα έκλεισε και δεσμεύτηκαν
καταθέσεις άνω των 100000€. Η ύπαρξη εξωγενούς παρέμβασης άλλαξε την
δυναμική του συστήματος μέσω των αλλαγών στις παραδοχές του μοντέλου. Η
άγνοια τέτοιου μεγέθους πολιτικών αποφάσεων οδηγεί σε αδυναμία πρόβλεψης όχι
μόνο των τιμών κλεισίματος αλλά και της ημερήσιας μεταβλητότητας.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα μοντέλα του Πίνακα 1 ισχύουν στην περίπτωση που οι μεταβολές των
λογαρίθμων των τιμών μιας μετοχής ακολουθούν κανονική κατανομή. Σε
διαφορετική περίπτωση, ο Mandelbrot (1963) πρότεινε την κατανομή Pareto για να
μοντελοποιήσει τις μεταβολές των λογαρίθμων των τιμών βαμβακιού.
Η κατανομή Pareto έχει διασπορά μη-πεπερασμένη:
𝑉𝑎𝑟 𝑍𝜏 = 𝜎𝜏2 = ∞

Η πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών σε ένα τόσο χαοτικό περιβάλλον είναι
σχεδόν αδύνατη διότι κάθε επόμενη μέρα που διαπραγματεύεται η μετοχή, η
πιθανότητα να καινοτομήσει είναι 100%:

lim 𝑝𝑇+1 =

2 →∞
𝜎𝑇+1

1
𝑇
2
𝜏=1 𝜎𝜏
2
𝜎𝑇+1

→1
+1

Η ανωτέρω ανάλυση επεκτείνεται σε οποιοδήποτε μέσο αποτυπώνει την παρούσα
αξία ενός αξιόγραφου (για παράδειγμα η μετοχή μιας εταιρίας, μια πρώτη ύλη ή ένα
νόμισμα) και η αξία αυτή μεταβάλλεται στο χρόνο, με την δυνατότητα να
διαπραγματεύεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως οι συνεδριάσεις του
χρηματιστηρίου. Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα έχει ως αποτέλεσμα την παρατήρηση των τιμών «άνοιγμα», «κλείσιμο»,
«υψηλό» και «χαμηλό». Η γνώση των τιμών αυτών αυξάνει την απόδοση της
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εκτίμησης των ενδοσυνεδριακών διασπορών
Rogers-Satchell.

, μέσω της χρήσης του εκτιμητή

ABSTRACT

The Time Operator has recently been extended from Dynamical Systems to Stochastic
Processes with the explicit construction of the associated eigenfunctions. The eigenvalues
of the Time Operator represents time and its eigenspaces contain the innovations of the
corresponding time step. The Time Operator of Bernoulli Processes, is applied to the onedimensional non-stationary random walk 𝑋0 = 0, 𝑋𝑡 = 𝑍1 + 𝑍2 + ⋯ + 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, …,
where the independent random variables 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, … take the values 1 and -1 with
probabilities 𝜋𝑡 and 1 − 𝜋𝑡 respectively. It is proved that the internal Age of 𝑋𝑡 is a
function of the variances 𝑉𝑎𝑟[𝑍𝑡 ]. When 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, … are the independent increments of
a stock price, the estimation of the variances 𝑉𝑎𝑟[𝑍𝑡 ] is based on the values: Open, Close,
High and Low of the corresponding trading day. These values do not exist in case of
future observations and, therefore, prediction of the internal Age is not possible. We shall
employ stochastic variance models for the evolution of the variances 𝑉𝑎𝑟 𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, …,
based on the assumption that the increments𝑍𝑡 , 𝑡 = 1,2, … are independent and the stock
prices follow Geometric Brownian Motion within each trading day. We simulate
stochastic variance models for the estimation of future innovation probabilities and for the
internal Age estimation of future observations.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το φαινόμενο της σεισμογένεσης, το οποίο αποτελεί πολυπαραμετρική διαδικασία εκφράζεται
με επιμέρους παραμέτρους όπως είναι το μέγεθος, ο χρόνος γένεσης, οι επικεντρικές
συντεταγμένες, ο παρεμβαλλόμενος χρόνος γένεσης μεταξύ των διαδοχικών σεισμών κ.τ.λ.
Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσονται διαρκώς μεθοδολογίες μέσω στοχαστικών
διαδικασιών προκειμένου να καθοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν οι ιδιότητες της
σεισμογένεσης και να αναδειχτεί η συσχέτιση μεταξύ σεισμών οι οποίοι γίνονται σε περιοχές
με σχετικά ομογενές σεισμοτεκτονικό καθεστώς. Στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η
διερεύνηση της πιθανής αλληλεπίδρασης των σεισμών σε δύο ενεργές σεισμοτεκτονικά
λεκάνες, την τάφρο του Κορινθιακού κόλπου στην κεντρική Ελλάδα και την Μυγδονία
λεκάνη στη βόρεια Ελλάδα (κεντρική Μακεδονία). Για τον σκοπό αυτό επιλέχτηκε η μελέτη
των χαρακτηριστικών εξάρτησης και πολυπλοκότητας των σεισμών στο χώρο, στο χρόνο και
στο μέγεθος, μέσω της παρουσίας βραχείας ή μακράς μνήμης της σεισμικότητας με τη χρήση
του συντελεστή Hurst, σε συνδυασμό με τον συντελεστή αυτοσυσχέτισης (ACF) και τις
ιδιότητες αυτοσυσχέτισης που εμφανίζει η σεισμική διαδικασία. Για την επεξεργασία των
δεδομένων επελέγησαν οι πλήρεις κατάλογοι σεισμών για διαφορετικές χρονικές περιόδους,
από τους οποίους αφαιρέθηκαν οι μετασεισμικές ακολουθίες και μελετήθηκε η συμπεριφορά
σεισμών διαφορετικών τάξεων μεγέθους και στις δύο περιοχές μελέτης. Οι υπολογισμοί
εκτελέστηκαν τόσο για τις παρατηρήσεις όσο και για παραγόμενους συνθετικούς καταλόγους
σεισμικότητας. Αποδείχθηκε ότι η παρουσία μνήμης και η συσχέτιση των σεισμών μεταξύ
τους δεν παρουσιάζει την ίδια χαρακτηριστική συμπεριφορά στις δύο περιοχές, αλλά ούτε για
διαφορετικές τάξεις μεγεθών, με τους ενδιαμέσους χρόνους να εκδηλώνουν τα πιο εμφανή
χαρακτηριστικά μνήμης και εξάρτησης στη σεισμική διαδικασία.
Λέξεις Κλειδιά: συντελεστής Ηurst, συντελεστής αυτοσυσχέτισης, μνήμη, ενδιάμεσος χρόνος,
απόσταση επικέντρων .
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εφαρμογή της στοχαστικής ανάλυσης στη Σεισμολογία ευνοείται από το γεγονός
ότι η σημειακή σεισμική διαδικασία είναι πολυδιάστατη και αναλύεται σε αριθμό
επιμέρους σεισμικών παραμέτρων εξελισσόμενων πιθανοθεωρητικά στο χρόνο, όπως
είναι το μέγεθος, η θέση, ο χρόνος γένεσης, ο ενδιάμεσος χρόνος και η απόσταση
μεταξύ δύο διαδοχικών σεισμών. Η στατιστική μελέτη των χρονοσειρών αυτών
συμβάλλει στην αποκωδικοποίηση της σεισμικής διαδικασίας και μεταξύ άλλων
αποσκοπεί στη διερεύνηση στατιστικών ιδιοτήτων που αφορούν τη μνήμη και τη
συσχέτιση των σεισμών στις διαστάσεις του χρόνου, του χώρου αλλά και του
μεγέθους. Χαρακτηριστική άλλωστε είναι η ιδιότητα των σεισμών να
ομαδοποιούνται χωρικά και χρονικά σχηματίζοντας σεισμικές εξάρσεις ή
μετασεισμικές ακολουθίες, λόγω της αλληλεπίδρασης των σεισμών η οποία
συμβαίνει κατά μήκος των ρηγμάτων ή μεταξύ γειτονικών ρηγμάτων (Console et al.,
2006; Dargahi-Noubar, 2002). Ο βαθμός εξάρτησης και η πολυπλοκότητα της
σεισμικότητας στο χώρο και στο χρόνο έχουν αναδειχθεί από διάφορους ερευνητές
(Ouillon and Sornette, 2011). Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η αλληλεπίδραση
μεταξύ διαδοχικών σεισμών, δηλαδή η επίδραση των σεισμών η οποία οφείλεται σε
προγενέστερους, καθώς και η διερεύνηση της προβλεψιμότητας της σεισμικής
δράσης, μέσω των χαρακτηριστικών της μνήμης και της αυτοσυσχέτισης της
σεισμικής διαδικασίας. Οι μεθοδολογίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν είναι η
ανάλυση του επανακλιμακούμενου εύρους και η ανάλυση της αυτοσυσχέτισης για τη
μελέτη της μακράς και βραχείας μνήμης.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1 Ανάλυση Επανακλιμακούμενου Εύρους
Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της μακράς μνήμης επιτελείται με τη βοήθεια
του συντελεστή Hurst, H, τον οποίο εισήγαγε ο υδρογεωλόγος Hurst (1951)
συμπεραίνοντας ότι η διαδοχή των πλημμυρικών επεισοδίων του Νείλου περιέχει
μνήμη. Κατόπιν, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την εκτίμηση της μνήμης μακράς
διάρκειας όπως οι Mandelbrot and Wallis (1969) σύμφωνα με τους οποίους ο
συντελεστής Hurst σε μια αυτοόμοια διαδικασία συνδέεται γραμμικά με τον
κλασματικό συντελεστή. Οι τιμές του H κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1.0 και στην
περίπτωση κατά την οποία 0.5<Η<1.0 είναι αποδεκτή η παρουσία μνήμης και
μάλιστα θετικών συσχετίσεων μακράς κλίμακας. Αντίθετα, αν 0<Η<0.5 η
χρονοσειρά χαρακτηρίζεται από αυτοσυσχετίσεις μακράς κλίμακας με τάση για
εναλλαγές θετικών και αρνητικών τιμών στη διαδοχή των τιμών. Στην περίπτωση
κατά την οποία ο Η λαμβάνει τιμή ίση με 0.5 απουσιάζει η μαρτυρία μνήμης, δηλαδή
το περιγραφόμενο φαινόμενο εκδηλώνεται ασυσχέτιστα και τυχαία (λευκός θόρυβος)
αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο το οποίο συναντάται ευρέως στη φύση.
Για την εκτίμηση του H έχουν αναπτυχθεί διάφορες μεθοδολογίες μεταξύ των οποίων
η ανάλυση επανακλιμακούμενου εύρους (Rescaled Range Analysis, R/S) (Hurst,
1951), η οποία εξελίχτηκε στη συνέχεια από τους Mandelbrot και Wallis (1969) και
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Feder (1988) και χαρακτηρίζεται από σημαντική αποτελεσματικότητα στην
εξακρίβωση της μακράς μνήμης μιας χρονοσειράς. Οι εξισώσεις οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του επανακλιμακούμενου εύρους λήφθηκαν
από τους Weglarczyk and Lasocki (2009), σύμφωνα με τους οποίους μία δοσμένη
σειρά συνεχών παρατηρήσεων X X1 , X 2 ,..., X n  διακρίνεται σε d συνεχείς μη
με μήκη κανάβων ίσων με s  n d :
( X ( k 1) s 1 , X ( k 1) s  2,...... , X k  s ), k  1, 2,..., d , όπου η μέση τιμή, X k , s , και η τυπική απόκλιση,
S k ,s , προσδιορίζονται από τις εξισώσεις

X

επικαλυπτόμενες υποσειρές του

X k ,s 

1 s
,
X
s i 1  k 1 s  i
2

S k ,s

1 s

X k 1si  X k ,s  .
s i 1

Για τις παραπάνω υποσειρές, η χρονοσειρά των αθροιζομένων διαφορών Yk , s από τη
μέση τιμή τους, δίνεται από την εξίσωση
i

Y    ( X
k ,s i

j i

( k 1) s  j

 X k , s ), i  1, 2,....s.

Το εύρος Rk , s , αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ της μέγιστης θετικής και
της ελάχιστης αρνητικής τιμής των αθροιζόμενων διαφορών στο χρονικό παράθυρο
της παρατήρησης και για κάθε υποσειρά ισχύει

Rk ,s  max{Yk ,s i }  min{Yk ,s i }.
1i  s

1i  s

Το επανακλιμακούμενο εύρος ( R / S ) s δίνεται στη συνέχεια από την εξίσωση

(R / S )s 

1 d
 Rk ,s S k ,s .
d k 1

Εν τέλει, η εκτίμηση Ĥ του συντελεστή Hurst επιτυγχάνεται μέσω της γραμμικής
συσχέτισης η οποία προκύπτει μεταξύ του επανακλιμακούμενου εύρους και των
υποδιαστημάτων s και η οποία εκφράζεται από την εξίσωση

log(R / S ) s  const  Hˆ log s.
Η R/S ανάλυση έχει εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος φυσικών και οικονομικών
επιστημών καθώς και στη Σεισμολογία (Lomnitz 1994; Correig et al., 1997; AlvarezRamirez, 2012). Οι Chen et al. (2008) μελέτησαν τις διακυμάνσεις του συντελεστή Η
για τη σεισμική ολίσθηση κατά τη διάρκεια των σεισμών και για τους ενδιάμεσους
χρόνους μεταξύ σεισμών μιας συγκεκριμένης περιοχής. Οι Weglarczyk και Lasocki
(1999) έχουν εφαρμόσει την περιγραφόμενη μεθοδολογία σε δεδομένα επαγόμενης
σεισμικότητας συμπεραίνοντας ότι οι ενδιάμεσοι χρόνοι και αποστάσεις φέρουν
χαρακτηριστικά βραχείας μνήμης. Στην Ελλάδα οι Burton and Xu (2000) και Xu and
Burton (2001, 2006), εφάρμοσαν εκτεταμένα τη μεθοδολογία αυτή στην περίπτωση
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της εκλυόμενης σεισμικής ενέργειας και της συχνότητας γένεσης σεισμών
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η σεισμικότητα στην Ελλάδα αποτελεί μία
διαδικασία μακράς μνήμης.
2.2 Ανάλυση Αυτοσυσχέτισης
Ο βαθμός συσχέτισης των διαδοχικών τιμών των εξεταζόμενων χρονοσειρών
εξετάστηκε με τη χρήση της δειγματικής συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, ACˆF . Για μία
δοσμένη στάσιμη στοχαστική διαδικασία X i , i  1,.., n , ο συντελεστής AĈF για
n

υστέρηση k όταν ο μέσος όρος των τιμών είναι X   X i , δίνεται από τη σχέση

 X
nk

ACˆ F (k ) 

i 1

i



 X X ik  X

 X
n

i 1

i 1

i

X



2


.

Οι τιμές του συντελεστή αυτοσυσχέτισης κυμαίνονται από -1 έως 1, και, δεδομένου
ότι ο συντελεστής είναι συμμετρικός, οι θετικές μόνο τιμές λαμβάνονται υπόψη. Οι
στάσιμες διαδικασίες βρίσκουν εφαρμογή σε πλήθος περιβαλλοντικών, οικονομικών
και άλλων επιστημών. Οι Weglarczyk και Lasocki (1999) εφάρμοσαν τη μεθοδολογία
αυτή σε δεδομένα επαγόμενης σεισμικότητας, όπως προαναφέρθηκε. Η μεθοδολογία
χρήσης της αυτοσυσχέτισης εφαρμόστηκε για την περίπτωση των μεγεθών, του
ενδιάμεσου χρόνου και της επικεντρικής απόστασης διαδοχικών σεισμών στις δύο
περιοχές μελέτης προκειμένου να διερευνηθούν βραχυπρόθεσμες αυτοσυσχετίσεις
για τις επιμέρους παραμέτρους σεισμικότητας.

3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι περιοχές μελέτης αφορούν δύο ζώνες έντονης σεισμικότητας οι οποίες
εντάσσονται στην ευρύτερη οπισθοτόξια περιοχή της μικροπλάκας του Αιγαίου. Η
τάφρος του Κορινθιακού κόλπου έχει αλλεπάλληλα πληγεί από ισχυρούς σεισμούς
στο ιστορικό και σύγχρονο παρελθόν, ειδικά στον δυτικό Κορινθιακό κόλπο (το
1995, στο Αίγιο (Mw= 6.5), το 2008 στην Αχαΐα (Mw=6.4), το 2010, στο Ευπάλιο
(Mw= 5.5), ενώ στο ανατολικό τμήμα το 1981, στις Αλκυονίδες (Mw=5.0) το 1983,
στο Γαλαξίδι (Mw=5.0) και το 2012 στο Ξυλόκαστρο (Mw=5.0,) όπου με Mw
συμβολίζουμε το μέγεθος σεισμικής ροπής (Σχ.1α). Αντίθετα, η περιοχή της
Μυγδονίας λεκάνης, έχει πληγεί από ισχυρούς σεισμούς κατά το παρελθόν ενώ
σήμερα εμφανίζει ασθενή σχετικά σεισμικότητα (Σχ.1β). Μετά τη γένεση της ισχυρής
σεισμικής ακολουθίας του 1978 η οποία έπληξε τη Θεσσαλονίκη (με ισχυρότερους
σεισμούς: Mw=6.5, Mw=5.3 και Mw=5.8) ο ρυθμός σεισμικότητας έχει μειωθεί και οι
ισχυροί σεισμοί απουσιάζουν, με εξαίρεση τον σεισμό της Αρναίας (1995, M5.8).
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Σχήμα 1. α) Σεισμοτεκτονικός χάρτης της περιοχής του Κορινθιακού κόλπου β)
Σεισμοτεκτονικός χάρτης της Μυγδονίας λεκάνης.

4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται στη στοχαστική ανάλυση λήφθηκαν από
τρεις επιμέρους καταλόγους α) τον κατάλογο των ισχυρών σεισμών στον Κορινθιακό
κόλπο, με μέγεθος Μ≥6.0, που έγιναν στο χρονικό διάστημα 1700-2014, όπου το
μέγεθος Μ είναι ισοδύναμο του μεγέθους σεισμικής ροπής (Μw), δηλαδή το μέγεθος
το οποίο προκύπτει από το φάσμα μεγάλων περιόδων των σεισμών, β) τους
καταλόγους σεισμικότητας με Μ≥4.0 για τις δύο περιοχές μελέτης για το χρονικό
διάστημα 1981-01.2014 και γ) τους πρόσφατους καταλόγους σεισμών με Μ≥Μc,
όπου το Μc αντιστοιχεί στο μέγεθος πληρότητας, δηλαδή στο κατώτατο μέγεθος
σεισμού για το οποίο μπορεί να καταγραφεί το σύνολο των σεισμών σε συγκεκριμένο
χώρο και χρόνο, το οποίο έχει προκύψει για την κάθε μία περιοχή κατά το πρόσφατο
χρονικό διάστημα 08.2008-01.2014. Επισημαίνεται ότι το δείγμα του (α) καταλόγου
είναι μικρό (ωστόσο παρόμοια προσέγγιση πραγματοποιήθηκε και από άλλους
ερευνητές (όπως Cisternas et al., 2004)). Οι μεταβλητές οι οποίες μελετήθηκαν για
κάθε έναν από τους επιμέρους καταλόγους αφορούν: i) τον ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ
δύο διαδοχικών σεισμών  i  ti 1  ti  ii) την επικεντρική απόσταση d i  ri 1  ri
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μεταξύ διαδοχικών σεισμών στον Ευκλείδειο χώρο και iii) τα μεγέθη των διαδοχικών
σεισμών του δείγματος. Ο ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών σεισμών αποτελεί
σημαντικό αντικείμενο μελέτης της σεισμικότητας και χρησιμοποιείται έναντι του
αυθεντικού χρόνου, ενώ ο προσδιορισμός της κατανομής του έχει απασχολήσει τους
ερευνητές με σκοπό την μελέτη του σεισμικού κινδύνου (Bak et al., 2002;
Shcherbakov et al., 2006). Η εκτίμηση του μεγέθους πληρότητας, Μc, για τους
καταλόγους σεισμικότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μελέτη στατιστικής ανάλυσης σεισμικότητας. Το
μέγεθος πληρότητας στην παρούσα εργασία, υπολογίστηκε με βάση τη μεθοδολογία
των Wiemer και Wyss (2002) και σύμφωνα με τον αλγόριθμο των Leptokaropoulos
et al. (2013), η οποία στηρίζεται στην αυτό-ομοιότητα την οποία παρουσιάζουν τα
μεγέθη του καταλόγου σεισμικότητας. Συνεπώς, το μέγεθος πληρότητας
υπολογίστηκε με την εφαρμογή της κατανομής των Gutenberg–Richter σε συνθετικά
δεδομένα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά της σεισμικότητας στις περιοχές μελέτης.
Στην περίπτωση της Μυγδονίας λεκάνης ο πλήρης κατάλογος σεισμικότητας
αποτελείται από 658 σεισμούς με μεγέθη τέτοια ώστε 1.7≤M<4.8 φανερώνοντας
απουσία ιδιαίτερα ισχυρών σεισμών, ενώ ο πλήρης κατάλογος για τον Κορινθιακό
κόλπο για το ίδιο χρονικό διάστημα αποτελείται από 2869 σεισμούς με μεγέθη
2.3≤M<5.2. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το μέγεθος πληρότητας όπως
προκύπτει από το διάγραμμα των αθροιστικών μεγεθών (Σχήμα 2α και 2β).
Σχήμα 2. α) Κατανομή Gutenberg – Richter για τον κατάλογο σεισμικότητας του
Κορινθιακού κόλπου για το χρονικό διάστημα 08.2008 – 01.2014, για τον οποίο
προκύπτει μέγεθος πληρότητας Mc=2.3 β) Το αντίστοιχο Μέγεθος πληρότητας για την
Μυγδονία λεκάνη προκύπτει ίσο με Mc= 1.7.

Στην περίπτωση των σεισμικών εξάρσεων στις οποίες συγκαταλέγονται οι
προσεισμικές και μετασεισμικές ακολουθίες, η πιθανότητα γένεσης σεισμών στον
εγγύς χρόνο και στην περιοχή εμφάνισης της σεισμικής δραστηριότητας είναι
αυξημένη. Συνεπώς, η πυκνή γένεση σεισμών στον χώρο και στο χρόνο σε αυτές τις
περιόδους είναι αναμενόμενη με αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του φαινομένου της
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εξάρτησης κατά την αυξημένη συγκέντρωση των σεισμών. Για τον λόγο αυτό, και
στις δύο περιπτώσεις των καταλόγων (γ) πραγματοποιήθηκε η απο-ομαδοποίηση του
καταλόγου δηλαδή η διάκριση των σεισμών σε κύριους σεισμούς (ανεξάρτητους
σεισμούς) και μετασεισμούς (εξαρτημένους σεισμούς) και η αφαίρεση των
μετασεισμών. Ανάμεσα στις μεθοδολογίες οι οποίες υπάρχουν, επιλέχτηκε ο
αλγόριθμος του Reasenberg (1985) με αποτέλεσμα τη σύνταξη ενός νέου καταλόγου
ο οποίος αποτελείται από ανεξάρτητους μεταξύ τους σεισμούς. Συνοπτικά, ο
αλγόριθμος του Reasenberg ομαδοποιεί τα δεδομένα σε επιμέρους συγκεντρώσεις,
έτσι ώστε οι μετασεισμοί ενός κύριου σεισμού να ανήκουν στην ίδια συγκέντρωση
σεισμών, οπότε εξαιρούνται. Ο χρόνος παρέλευσης για τη γένεση των μετασεισμών
εξετάζεται με βάση το νόμο του Omori (Omori, 1894).

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
5.1 Εφαρμογή της Ανάλυσης Επαναλιμακούμενου Εύρους (R/S)
Στα πλαίσια εφαρμογής της R/S ανάλυσης, ο συντελεστής Hurst υπολογίστηκε για 3
σεισμικές παραμέτρους, τον ενδιάμεσο χρόνο, την ενδιάμεση απόσταση και το
μέγεθος, αρχικά απευθείας από τον κατάλογο σεισμικότητας για τις παρατηρήσεις,
ενώ στη συνέχεια σε κάθε περίπτωση πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί σε 1000
καταλόγους συνθετικών δεδομένων που προέκυψαν με τυχαία εκλογή από τα αρχικά
δείγματα. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών συνοψίζονται στους Πίνακες 1 και 2,
όπου αναγράφονται σε κάθε περίπτωση η εκτιμώμενη τιμή του Ĥ , η μέση τιμή H , η
οποία προέκυψε από τα συνθετικά δεδομένα καθώς και η μέγιστη τιμή του 99%διαστήματος εμπιστοσύνης για τις τιμές του αρχικού δείγματος για το Η (δηλαδή το
ποσοστιαίο σημείο Q0.995).

Πίνακας 1. Αποτελέσματα της ανάλυσης Hurst για τον Κορινθιακό κόλπο για τους
καταλόγους σεισμικότητας (α), (β) και (γ).
Ενδιάμεση Απόσταση

Μέγεθος

Κατάλ.

Ενδιάμεσος Χρόνος
Πρ.

Ĥ

H

Q0.995

Ĥ

H

Q0.995

Ĥ

H

Q0.995

(α)
(β)
(γ)

0.511
0.908
0.866

0.597
0.547
0.530

0.932
0.684
0.601

0.466
0.798
0.650

0.608
0.542
0.524

0.993
0.655
0.605

0.452
0.554
0.693

0.612
0.542
0.530

0.988
0.675
0.605

Συνθ.

Πρ.

Συνθ.

Πρ.

Συνθ.
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Κατάλ.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα της ανάλυσης Hurst στην Μυγδονία λεκάνη για τους
καταλόγους σεισμικότητας (β) και (γ).

(β)
(γ)

Ενδιάμεσος Χρόνος
Πρ.

Συνθ.

Ενδιάμεση Απόσταση
Πρ.

Συνθ.

Μέγεθος
Πρ.

Συνθ.

Ĥ

H

Q0.995

Ĥ

H

Q0.995

Ĥ

H

Q0.995

0.773
0.584

0.568
0.545

0.834
0.692

0.631
0.627

0.575
0.548

0.801
0.688

0.699
0.628

0.586
0.550

0.814
0.685

Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στα διαγράμματα των σχημάτων 3 και 4, στα οποία
η τιμή του H αντιστοιχεί στην κλίση της ευθείας μεταξύ των log(R / S ) και log s .
Σχήμα 3. Αποτελέσματα της R/S ανάλυσης για τον Κορινθιακό κόλπο για: α) τον
ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ διαδοχικών ισχυρών σεισμών με Μ≥6.0 (1700-2014) β) την
επικεντρική απόσταση μεταξύ των διαδοχικών ισχυρών σεισμών γ) τα μεγέθη των
διαδοχικών ισχυρών σεισμών δ) τον ενδιάμεσο χρόνο για τους σεισμούς με Μ≥4.0
(1981- 01.2014) ε) την ενδιάμεση απόσταση για τους σεισμούς με Μ≥4.0 ζ) τα μεγέθη
για σεισμούς με Μ≥4.0 η) τον ενδιάμεσο χρόνο για τους σεισμούς με Μc≥2.3 θ) την
επικεντρική απόσταση για τους παραπάνω σεισμούς ι) τα μεγέθη για σεισμούς Μc≥2.3.
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Παρατηρείται ότι η γένεση των ισχυρών σεισμών (Μ≥6.0) του Κορινθιακού κόλπου
αποτελεί φαινόμενο χωρίς μνήμη για το χώρο, τον χρόνο αλλά και το μέγεθος (Σχ.
3α, 3β, 3γ). Για σεισμούς με μέγεθος Μ≥4.0 και για τον ενδιάμεσο χρόνο και την
απόσταση, ο συντελεστής Hurst εμφανίζει υψηλές τιμές, μεγαλύτερες του 0.5,
ένδειξη (ισχυρής) μνήμης (Σχ. 3δ, 3ε, 3ζ). Στην περίπτωση του (γ) καταλόγου οι
υψηλές τιμές του H αναδεικνύουν τη γένεση σεισμών υπό την επίδραση μακράς
μνήμης, ειδικά στην περίπτωση των ενδιάμεσων χρόνων, με αποτέλεσμα, μικρά ή
μεγάλα μεσοδιαστήματα να διαδέχονται ίδιας τάξης τιμές, ενισχύοντας το φαινόμενο
της ομαδοποίησης μεταξύ των σεισμών.
Σχήμα 4. Υπολογισμός του συντελεστή Hurst για την περιοχή της Μυγδονίας
α) για τον ενδιάμεσο χρόνο για τους σεισμούς με Μ≥4.0 (1981 – 01. 2014) β ) την
επικεντρική απόσταση των διαδοχικών σεισμών με Μ≥4.0 γ) τα μεγέθη για σεισμούς με
Μ≥4.0 δ) τον ενδιάμεσο χρόνο για τους σεισμούς με Μc≥1.7 (08. 2008- 01.2014) ε)
την επικεντρική απόσταση για τους παραπάνω σεισμούς ζ) τα μεγέθη για σεισμούς με
Μc≥1.7.

Για την περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης τα αποτελέσματα από την R/S ανάλυση
αναγράφονται στον Πίνακα 2 και παρουσιάζονται στo Σχήμα 4. Παρατηρείται ότι η
ένδειξη για την ύπαρξη ισχυρής μνήμης δεν είναι τόσο σημαντική όπως στον
Κορινθιακό κόλπο. Στην περίπτωση του (β) καταλόγου οι μεγαλύτερες από 0.5 τιμές
του Ĥ είναι μικρότερες από το ποσοστιαίο σημείο Q0,995, οπότε δεν είναι δυνατό να
απορριφθεί η πιθανότητα έλλειψης μνήμης σε στάθμη σημαντικότητας α=0.01.

61

5.2 Εφαρμογή της Ανάλυσης Αυτοσυσχέτισης
Τα αποτελέσματα της αυτοσυσχέτισης για τον Κορινθιακό και τη Μυγδονία
λεκάνη παρουσιάζονται γραφικά στα διαγράμματα αυτοσυσχέτισης (Σχ.5 και Σχ.6)
αντίστοιχα, όπου απεικονίζονται οι τιμές της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης έναντι των
αντίστοιχων υστερήσεων. Παρουσιάζονται οι πρώτες διαδοχικές υστερήσεις, μαζί με
τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης, για α=0.05. Οι τιμές της συνάρτησης οι
οποίες κατανέμονται μεταξύ των ακρότατων ορίων στερούνται χαρακτηριστικών
βραχείας μνήμης και δεν εκδηλώνουν χαρακτηριστική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα
για την περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, στην περίπτωση των σεισμών με μέγεθος
Μ≥6.0 παρατηρείται ότι οι τιμές της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης κυμαίνονται
ολοκληρωτικά μέσα στο 99% διάστημα εμπιστοσύνης [-0.298, 0.298], άρα η
διαδικασία της ισχυρής σεισμογένεσης χαρακτηρίζεται από απουσία συσχέτισης στη
γένεση των ισχυρών σεισμών αναφορικά με το χώρο, το χρόνο αλλά και το μέγεθος
(Σχ. 5α, 5β, 5γ). H φυσική ερμηνεία της απουσίας συσχέτισης των ενδιάμεσων
χρόνων αποδίδεται –με σχετική επιφύλαξη- ως ανεξαρτησία των ενδιάμεσων χρόνων.
Όταν περιλαμβάνονται και χαμηλότερες τάξεις μεγέθους, και συγκεκριμένα για
Μ≥4.0, η συμπεριφορά τόσο του ενδιάμεσου χρόνου όσο και της απόστασης
επικέντρων διαδοχικών σεισμών, αναδεικνύουν έντονα την αυτοσυσχέτιση σε όλο το
εύρος των πρώτων 40 υστερήσεων (Σχ. 5δ, 5ε, 5ζ). Αντίθετα, στην περίπτωση των
μεγεθών η συσχέτιση αναδεικνύεται μόνο κατά τις δύο πρώτες υστερήσεις της
χρονοσειράς, οι οποίες υπερβαίνουν ελάχιστα τις ακραίες τιμές του 99% διαστήματος
εμπιστοσύνης, [-0.071, 0.071]. Για το τρίτο σύνολο δεδομένων, αυτό των πρόσφατων
σεισμών με μέγεθος πάνω από το όριο πληρότητας (Μ≥2.3), η συνάρτηση
αυτοσυσχέτισης παρουσιάζει χαρακτηριστική ένδειξη ισχυρής εξάρτησης για όλο το
εύρος των υστερήσεων για τις τρεις εξεταζόμενες σεισμικές παραμέτρους με τον
ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ των σεισμών να υπερέχει συγκριτικά σε σχέση με τις τιμές
των 99% διαστημάτων εμπιστοσύνης [-0.269, 0.269] (Σχ. 5η, 5θ, 5ι). Στην περίπτωση
της σεισμικότητας της περιοχής της Μυγδονίας και όσον αφορά το μέγεθος των
σεισμών με Μ≥4.0 τα 99% διαστήματα εμπιστοσύνης των τιμών ACF κυμαίνονται
μεταξύ των τιμών -0.200 και 0.200 και δεν υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία
βραχείας μνήμης στους ασθενείς σεισμούς (Σχ. 6α, 6β, 6γ). Στην περίπτωση που
συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα και η μικρότερου μεγέθους σεισμικότητα η
δειγματική συνάρτηση ACF παρουσιάζει βραχεία μνήμη η οποία συναντάται μέχρι
τα δύο πρώτα διαδοχικά στάδια της σεισμικής διαδικασίας, δηλαδή στα πλαίσια μιας
σεισμικός έξαρσης ενώ στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά της βραχείας μνήμης
εξασθενούν (Σχ. 6δ, 6ε, 6ζ).
Στην περίπτωση της ενδιάμεσης απόστασης και των μεγεθών διαδοχικών
σεισμών παρατηρείται η ύπαρξη μίας υψηλής τιμής για την πρώτη μέτρηση με τις
υπόλοιπες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ των ορίων εμπιστοσύνης, αναδεικνύοντας
την απουσία συσχέτισης. Για την περίπτωση των ενδιάμεσων χρόνων προέκυψαν
ιδιαίτερα υψηλές τιμές αυτοσυσχέτισης για τις πρώτες υστερήσεις της διαδικασίας,
ενώ οι επόμενες τιμές κυμαίνονται εντός του 99% διαστήματος εμπιστοσύνης [0.083, 0.083].

62

Σχήμα 5. Διαγράμματα αυτοσυσχέτισης για τον Κορινθιακό κόλπο για α) τον ενδιάμεσο
χρόνο μεταξύ των ισχυρών σεισμών με Μ≥6.0 (1700-2014) β) την ενδιάμεση
απόσταση γ) τα μεγέθη των ισχυρών σεισμών για το ίδιο χρονικό διάστημα δ) τον
ενδιάμεσο χρόνο για τους σεισμούς με Μ≥4.0 (1981 – 01.2014) ε) την επικεντρική
απόσταση ζ) τα διαδοχικά μεγέθη για τους ίδιους σεισμούς η) τον ενδιάμεσο χρόνο
για σεισμούς με Μc≥2.3 (08. 2008- 01.2014) δ) την απόσταση και θ) τα μεγέθη για
τους παραπάνω σεισμούς.

Σχήμα 6. Διαγράμματα αυτοσυσχέτισης για τη σεισμικότητα της Μυγδονίας για α)τον
ενδιάμεσο χρόνο των ισχυρών σεισμών με Μ≥4.0 (1981 – 01. 2014) β) την ενδιάμεση
απόσταση γ) τα διαδοχικά μεγέθη για τους παραπάνω σεισμούς δ) τον ενδιάμεσο χρόνο
για τους σεισμούς με Μc≥1.7 (08. 2008- 01.2014) ε) την ενδιάμεση απόσταση για τους
παραπάνω σεισμούς ζ) τα διαδοχικά μεγέθη των παραπάνω σεισμών.
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μέθοδοι ανάλυσης προκειμένου να
αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά μνήμης της σεισμικότητας σε δύο με έντονη
σεισμική δραστηριότητα περιοχές οι οποίες σχετίζονται με την δραστηριοποίηση
κανονικών ρηγμάτων στο ευρύτερο εφελκυστικό πεδίο του Αιγαίου.
Χρησιμοποιήθηκε η «παραμετροποίηση» της σεισμικότητας με τη χρήση του
ενδιαμέσου χρόνου και της απόστασης μεταξύ διαδοχικών σεισμών αλλά και η
χρονοσειρά των μεγεθών, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές αλληλοσυσχετίσεις.
Παρατηρήθηκε για τους ενδιάμεσους χρόνους μεταξύ διαδοχικών ισχυρών σεισμών
της περιοχής του Κορινθιακού κόλπου, ότι δεν παρουσιάζονται σημαντικές
συσχετίσεις. Έτσι, από άποψη φυσικής ερμηνείας μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν
υπάρχει σημαντική εξάρτηση από τους προγενέστερους και αυτοί –ισοδύναμα- δεν
επηρεάζουν τους μελλοντικούς σεισμούς. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι
περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ισχυρή ένδειξη μνήμης της σεισμογένεσης.
Πίνακας 3. Συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα των αναλύσεων Hurst
και ACF για τις περιπτώσεις για τις οποίες αναδεικνύεται ύπαρξη μνήμης.
Κατάλογος
Κορινθ. (β)
Κορινθ. (γ)
Μυγδονία (γ)

Ενδιάμεσος χρόνος
Hurst
ACF
0.908
+++
0.868
+++
+

Ενδιάμεση απόσταση
Hurst
ACF
0.798
++
0.653
++
0.635
-

Μέγεθος
Hurst
ACF
+
0.695
++
0.636
-

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα υπάρχει ισχυρή ένδειξη αλληλεξάρτησης για
σεισμούς μικρότερων μεγεθών, για το χρονικό διάστημα 1981 μέχρι σήμερα, κατά το
οποίο έχουν γίνει ισχυροί σεισμοί στην περιοχή του Κορινθιακού (Αλκυονίδες
Μ=6.8, Αίγιο Μ=6.2, Ευπάλιο Μ=5.3, Πάτρα Μ=6.4) οι οποίοι φαίνεται ότι
προκάλεσαν μετασεισμικά τη γένεση σεισμών με μεγέθη Μ≥4.0. Η αφαίρεση των
εξαρτημένων σεισμών που σχετίζονται με μετασεισμικές εξάρσεις φαίνεται ότι δεν
εξαλείφει τον σημαντικό βαθμό εξάρτησης και την ισχυρή συσταδοποίηση των
σεισμών για το πρόσφατο χρονικό διάστημα. Στην περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης,
η συμπεριφορά της σεισμογένεσης παρουσιάζει διαφορετικό χαρακτήρα, αφού τα
μοναδικά αξιόλογα χαρακτηριστικά ασθενούς μνήμης διατηρούνται στην περίπτωση
του χρονικού μεσοδιαστήματος των σεισμών με Μ≥4.0. Η έλλειψη μνήμης είναι
χαρακτηριστική της λιγότερο συστηματικής συμπεριφοράς στην εναλλαγή των
ιδιοτήτων στο χρόνο και το χώρο, με τις ιδιότητες να είναι εξαρτημένες σε μικρό
βάθος χρόνου των δύο – τριών συνεχόμενων υστερήσεων, μετά από τις οποίες
απουσιάζει κάθε συσχέτιση. Τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο μεθοδολογιών στην
πλειονότητα των περιπτώσεων ταυτίζονται. Ωστόσο, είναι εμφανές ότι ο χρόνος
μεταξύ διαδοχικών σεισμών είναι η πιο σημαντική παράμετρος σεισμικότητας, με
ισχυρά χαρακτηριστικά μακράς και βραχείας μνήμης, τουλάχιστον για την περιοχή
του Κορινθιακού. Έτσι, αυτή η παράμετρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας.
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ABSTRACT
There is a wide range of methodologies and techniques which can be applied in order
to figure out the properties of seismicity parameters. However, descriptive analysis
tools are lately reinforced with the adoption of stochastic means used to indicate
hidden characteristics of the seismicity process. For this reason, parameters
expressing time, space and size, involved in the seismic process are treated as
independent time series and they are stochastically investigated for their properties
and their distribution. This kind of analysis was the motivation of the particular study
formed for two of the most active seismogenic grabens in the broader Aegean area.
Hurst Rescaled Range Analysis and Autocorrelation Analysis were performed in two
different local earthquake data sets for parameters regarding interevent time,
interevent distance and magnitude. A significant long memory content was revealed
in the seismicity process, especially regarding the lapse time between complete
consecutive events for recent microseismicity and moderate earthquakes.
Nevertheless, strong historical and instrumental earthquakes follow a contradictory
dependence pattern. In each case, the results are further enhanced with the simulation
of Hurst estimation based upon synthetic data sets that contribute to the final results.
Seismicity properties of Corinth Gulf and Mygdonia regions do not possess a totally
random behavior, but present a strong dependency between future and past events
with a degree fluctuating through time. The significance of the memory content in the
seismogenic regions implies the better understanding of the way that the seismogenic
sources activate, interact with each other and result in the occurrence of major events.
Ευχαριστίες: Οι συγγραφείς ευχαριστούν για τη συνεργασία και την επιστημονική της
καθοδήγηση κ. Παπαδημητρίου Ελευθερία. H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο
Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου. Δημοσίευση Τομέα Γεωφυσικής 829.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της αύξησης του ΑΕΠ και του
ποσοστού της ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 1980-2013. Για τη διερεύνηση της σχέσης
αυτής χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία των αυτοπαλίνδρομων διανεμημένων υστερήσεων
(ARDL), καθώς και το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM-ARDL). Τα εμπειρικά
αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια και βραχυχρόνια αιτιακή σχέση
ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία με κατεύθυνση από την οικονομική
ανάπτυξη προς την ανεργία.
Λέξεις Κλειδιά: Νόμος Okun, Έλεγχος Συνολοκλήρωσης ARDL, Έλεγχος Aιτιότητας ECMARDL
JEL Classification: C12, C23, F15

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο τα ζητήματα της παραγωγής που αφορούν την
ανάπτυξη και την ανεργία έχουν συζητηθεί από όλους τους οικονομικούς φορείς για
την χάραξη της πολιτικής όλων των χωρών. Ο Okun (1962) θεωρεί ότι μία οικονομία
βρίσκεται σε πλήρη απασχόληση όταν το ποσοστό της ανεργίας είναι 4%. Επίσης
στην ίδια εργασία ο Okun διαπιστώνει ότι κάθε επιπλέον ποσοστό της ανεργίας από
το ποσοστό του 4% συνδέεται με μείωση της αύξησης της παραγωγής κατά 3%
περίπου.
Ο Phelps (1981) υποστηρίζει ότι ο νόμος του Okun δεν αναπτύσσει απλά μια
οικονομική θεωρία για τις ακαδημαϊκές συζητήσεις αλλά βοηθά τις κυβερνήσεις των
χωρών να χαράξουν μια μακροοικονομική πολιτική προκειμένου να ανακουφίσουν
τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
Η σύνδεση μεταξύ της αγοράς εργασίας και του επιχειρηματικού κύκλου
μπορεί να μελετηθεί χρησιμοποιώντας τον νόμο του Okun στο πλαίσιο του οποίου
περιγράφεται η αντίστροφη σχέση μεταξύ των μεταβολών της παραγωγής και της
ανεργίας. Η σχέση αυτή είναι αντίστροφη διότι μια αύξηση της ανάπτυξης σχετίζεται
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με μείωση της ανεργίας ενώ μια επιβράδυνση της ανάπτυξης συνοδεύεται από
αύξηση της ανεργίας.
Σύμφωνα με τους Huang και Chang (2005) αυτός ο εμπειρικός κανόνας
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύο θεωρητικούς και εμπειρικούς λόγους. Κατ ' αρχάς,
ο νόμος του Okun είναι ένα βασικό στοιχείο
για την κατασκευή ενός
μακροοικονομικού υποδείγματος συνολικής προσφοράς σε συνδυασμό με την
καμπύλη Phillips. Δεύτερο, η σχέση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
μακροοικονομική πολιτική, διότι παρέχει ένα σημείο αναφοράς για τη μέτρηση του
κόστους της ανεργίας, από την άποψη της παραγωγής και ως εκ τούτου δηλώνει το
ρυθμό της επιθυμητής ανάπτυξης.
Υπάρχει σήμερα μια συναίνεση για την ποιοτική φύση του νόμου του Okun
στις βιομηχανικές χώρες. Ωστόσο, σημειώνουμε τις διαφορές μεταξύ των
αποτελεσμάτων σχετικά με το μέγεθος των χωρών και την ποσοτική σχέση.
Εκτιμήσεις του συντελεστή του Okun ποικίλλουν στην πραγματικότητα, τόσο μεταξύ
των χωρών όσο και μεταξύ των χρονικών περιόδων (Freeman 2001).
Οι Ευρωπαϊκές χώρες είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν από τη βαθύτερη
οικονομική κρίση μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σύμφωνα με το ΔΝΤ,
ορισμένες χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν σήμερα επίμονα ένα υψηλό επίπεδο
ανεργίας. Η απότομη αύξηση της ανεργίας προκαλείται από την τεράστια πτώση της
παραγωγής κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης. Στις χώρες της Ε.Ε η πτώση της
παραγωγής κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν διαφορετική στις οικονομίες των
χωρών της ένωσης. Για παράδειγμα οι χώρες του Νότου είχαν μια μεγάλη ποσοστιαία
αύξηση της ανεργίας και μείωση της παραγωγής τους σε υψηλά επίπεδα που θύμιζαν
τις ημέρες μετά τον πόλεμο. Αντίθετα οι χώρες του Βορρά και κυρίως η Γερμανία
είχαν αύξηση στην παραγωγή και μείωση στην ανεργίας. Η Ελλάδα παρουσιάζει το
μεγαλύτερο πρόβλημα από όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η ανάπτυξή της μειώθηκε τα
τελευταία 5 χρόνια σε ποσοστό πάνω από 25% ενώ το ποσοστό της ανεργίας της
αυξήθηκε κατά 30% περίπου.
Η εργασία αυτή είναι οργανωμένη σε πέντε τμήματα. Το τμήμα 2
παρουσιάζει τη θεωρία για το νόμο του Okun . Το τμήμα 3 παρουσιάζει την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η παράγραφος 4 παρουσιάζει τα δεδομένα και την
οικονομετρική μεθοδολογία. Τα εμπειρικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο τμήμα
5, και τέλος τα καταληκτικά σχόλια περιέχονται στο τμήμα 6.
2.

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OKUN

Ο Arthur Okun το 1962 στην εργασία του με τίτλο «Potential GNP: Its
Measurement and Significance. In Proceedings of the Business and Economic
Statistics Section» συνδύασε τις μεταβολές της κυκλικής ανεργίας και του
παραγωγικού κενού στην οικονομία των Η.Π.Α. Στην εργασία του αυτή διατύπωσε
ένα νόμο που έμεινε γνωστός ως νόμος του Okun σύμφωνα με τον οποίο μια αύξηση
του ΑΕΠ κατά 1% πάνω από το αναμενόμενο οδηγεί σε μείωση του ποσοστού της
ανεργίας κατά 0.4%.

69

Σύμφωνα με τους Abel και Bernanke (2005) ο νόμος του Okun μπορεί να
γραφεί ως εξής:

Y Y
 c(u  u )
Y

(1)

όπου
Y είναι το δυνητικό ΑΕΠ.
Y είναι η πραγματική παραγωγή.
u είναι το φυσικό ποσοστό της ανεργίας.
u είναι το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας.
c είναι ο παράγοντας που αναφέρει τις αλλαγές της ανεργίας στις αλλαγές της
παραγωγής.
Η συνάρτηση (1) είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί στην πράξη, επειδή το
δυνητικό ΑΕΠ ( Y ) και το φυσικό ποσοστό της ανεργίας ( u ) δεν μπορούν να
μετρηθούν. Έτσι αντί της συνάρτησης (1) χρησιμοποιούμε την παρακάτω συνάρτηση
που είναι γνωστή ως η διαφορά του ρυθμού αύξησης του νόμου του Okun, και αφορά
τις μεταβολές στην παραγωγή, καθώς και της μεταβολές στην ανεργία.

Y
 k  cu
Y

(2)

όπου
Y είναι η κατ’ έτος μεταβολή στην πραγματική παραγωγή.
u είναι η κατ’ έτος μεταβολή στην ανεργία.
k είναι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγής πλήρους απασχόλησης.
Ο νόμος του Okun ορίζει ότι η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ
περίπου κατά 2,7% κρατά σε σταθερό ρυθμό το ποσοστό της ανεργίας. Αν ο ρυθμός
αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αυξάνει κατά έτος 2 ποσοστιαίες μονάδες, τότε το
ποσοστό της ανεργίας πέφτει κατά 1 ποσοστιαία μονάδα. Ομοίως, αν ο ρυθμός
αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ μειώνεται κατά έτος 2 ποσοστιαίες μονάδες, τότε το
ποσοστό της ανεργίας αυξάνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.
Υπάρχουν δύο τμήματα στο νόμο του Okun. Το πρώτο, αναφέρει ότι ένα
ορισμένο ποσοστό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ είναι απαραίτητo για να
κρατήσει το ποσοστό ανεργίας σταθερό. Το εργατικό δυναμικό αυξάνεται κάθε
χρόνο, και η δυναμική της εργασίας γίνεται πιο παραγωγική. Για τους λόγους αυτούς,
θα πρέπει η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ετήσια να είναι μεταξύ του 2,5% και του
3% για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να εμποδίσει την αύξηση της
ανεργίας. Το δεύτερο μέρος του νόμου του Okun περιγράφει πώς η ανεργία αλλάζει
όταν ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Η
ταχύτερη ανάπτυξη μειώνει την ανεργία, ενώ η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης
αυξάνει το ποσοστό ανεργίας. Για παράδειγμα αν ο ετήσιος ρυθμός του πραγματικού
ΑΕΠ αυξάνεται από 3% σε 5% από το ένα έτος στο επόμενο, η ανεργία θα μειωθεί
περίπου μία ποσοστιαία μονάδα. Αν ο ρυθμός ανάπτυξης μειωθεί από 4% στο 2%
το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί περίπου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.
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Η πιο χρήσιμη πτυχή του νόμου του Okun είναι το δεύτερο μέρος, ο κανόνας
του 2:1. Ο κανόνας του 2:1 δίνει ένα μέτρο του πόσο μπορεί να αυξηθεί το
πραγματικό ΑΕΠ για να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Έστω ότι το ποσοστό της
ανεργίας είναι 8%, και ότι η κυβέρνηση θέλει να το μειώσει στο 6% σε ένα χρόνο.
Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία θα πρέπει να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα μέσω
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση χρειάζεται
ένα πραγματικό ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ περίπου 6.7 % για τον επόμενο χρόνο.
Δηλαδή 2.7% αύξηση για να κρατήσει σταθερό το ποσοστό της ανεργίας και άλλο
4% πέρα από το 2.7% για να μειώσει το ποσοστό της ανεργίας κατά 2%.
Ο νόμος του Okun δείχνει ότι τα ποσοστά της ανεργίας είναι το αθροιστικό
αποτέλεσμα της χαμηλής ή της υψηλής ανάπτυξης. Αν το ποσοστό της ανεργίας
αυξάνεται συνεχώς τότε λέμε ότι η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Υψηλά ποσοστά
ανεργίας δεν μπορεί να σβηστούν γρήγορα, διότι χρειάζεται πολύς χρόνος για να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
3.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μετά την εργασία του Okun η σχέση μεταξύ του ποσοστού της ανεργίας και
της παραγωγής εξετάστηκε και από άλλους ερευνητές όπως ο Smith (1975), ο
Gordon (1984), ο Knoester (1986), ο Kaufman (1988), ο Prachowny (1993), ο Weber
(1995) κ.ά. Όλες οι παραπάνω εργασίες των ερευνητών συμφωνούν με το νόμο του
Okun και βρίσκουν αρνητική σχέση ανάμεσα στις μεταβολές της ανεργίας και της
παραγωγής.
Αν και οι περισσότερες εργασίες αναφέρονται στην οικονομία των ΗΠΑ η
αρνητική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές εξετάστηκε και για άλλες χώρες. Ο
Moosa (1997) εφαρμόζει στην εργασία του το υπόδειγμα του Okun για μια σειρά
αναπτυγμένων χωρών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία,
Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ιαπωνία. Τα αποτελέσματα της εργασίας του δείχνουν
ότι ο συντελεστής του Okun ο οποίος υπολογίζεται με τις μεθόδους OLS και SUR
είναι υψηλότερος για τις χώρες της Βόρειας Αμερικής και χαμηλότερος για την
Ιαπωνία.
Οι Izyumov και Vahaly (2002), εφαρμόζουν το νόμο του Okun σε 25 υπό
μετάβαση οικονομίες χωρίζοντας τα δεδομένα σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα
αναφέρεται στις χώρες που οι μεταρρυθμίσεις έγιναν με γοργούς ρυθμούς και στη
δεύτερη ομάδα οι χώρες που βραδυπόρησαν στις μεταρρυθμίσεις. Οι 10 πρώτες
χώρες με τις γρήγορες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκε ο νόμος του Okun ήταν
αυτές που εντάχθηκαν στην Ε.Ε.
Οι Gabrisch και Buscher (2006) επικεντρώνονται στην ανάλυση της σχέσης
μεταξύ ανεργίας και συνολικού προϊόντος στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης (Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία,
Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία και Σλοβενία) που εισέρχονται στην
ΕΕ το 2004. Χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα που σχετίζεται με το νόμο του Okun
εκτιμούν για κάθε χώρα παλινδρομήσεις στις πρώτες διαφορές των μεταβλητών.
Υποθέτουν ότι η μετάβαση στις αγορές εργασίας των χωρών αυτών επιτυγχάνεται,

71

όταν υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ του ποσοστού της ανεργίας και του ποσοστού
μεταβολής του ΑΕΠ.
Τέλος, οι Arabaci και Arabaci (2010) μας δίνουν ενδιαφέροντα
αποτελέσματα για τη σχέση της ανεργίας και της παραγωγής στην Τουρκία
χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στοιχεία για την περίοδο από το 1999 έως το 2009. Για
την ασύμμετρη σχέση χρησιμοποιούν το υπόδειγμα Threshold για τις παλινδρομήσεις
τους όπως αναπτύχθηκε από τον Hansen. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι
υπάρχει μια σημαντική ασυμμετρία στη σχέση ανάμεσα στο ποσοστό της ανεργίας
και της παραγωγής, ειδικά στις φάσεις της οικονομικής ύφεσης για την Τουρκία.
4.

Δεδομένα και Μεθοδολογία

4.1. Δεδομένα και Εξειδίκευση του Υποδείγματος
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε το δείκτη ανάπτυξης του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και τα ετήσια ποσοστά ανεργίας για την εκτίμηση του
υποδείγματος της ανεργίας στην Ελλάδα. Το επί της (%) ετήσιο ποσοστό της
μεταβολής του ΑΕΠ και το ποσοστό της ανεργίας χρησιμοποιούνται για να
μετρήσουν τη σχέση μεταξύ της αύξησης του ΑΕΠ (GDPt) και του ποσοστού της
ανεργίας (UNEt). Στην εργασία χρησιμοποιούμε ετήσια στοιχεία για την περίοδο από
1980 έως και το 2013. Τα στοιχεία αυτά έχουν ληφθεί από τη βάση δεδομένων της
Παγκόσμιας Τράπεζας. Στην εργασία αυτή εφαρμόζουμε το νόμο του Okun με το
παρακάτω υπόδειγμα

UNEt  f (GDPt )
4.2

(3)

Έλεγχοι της Μοναδιαίας Ρίζας

Στην εργασία αυτή υιοθετούμε κάποιους από τους ελέγχους της μοναδιαίας
ρίζας για να ελέγξουμε τη στασιμότητα και την τάξη ολοκλήρωσης των μεταβλητών
ώστε να αποφύγουμε το πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης.
Ο έλεγχος του επαυξημένου Dickey-Fuller (ADF) (1979, 1981),
κατασκευάζει μια παραμετρική διόρθωση για την συσχέτιση της ανώτερης τάξης, αν
υποτεθεί ότι η σειρά ακολουθεί μια αυτοπαλίνδρομη διαδικασία AR(k) και
προσθέσουμε χρονικές υστερήσεις πρώτης διαφοράς της εξαρτημένης μεταβλητής
στην δεξιά πλευρά του ελέγχου της παλινδρόμησης.
Οι Phillips και Perron (1988) προτείνουν μια εναλλακτική (μη παραμετρική)
μέθοδο για τον έλεγχο της σειριακής συσχέτισης της μοναδιαίας ρίζας. Ο έλεγχος των
Phillips-Perron (1988) είναι κατάλληλος για την ανάλυση των χρονοσειρών των
οποίων οι διαφορές μπορεί να ακολουθούν τη μικτή διαδικασία ARMA (p,q)
άγνωστης τάξης όπου σε αυτό το στατιστικό αποτέλεσμα του ελέγχου
ενσωματώνουμε ένα επιπλέον μη-παραμετρικό διαγνωστικό έλεγχο για τη σειριακή
συσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα στον έλεγχο της παλινδρόμησης.
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Οι Elliot, Rothenberg και Stock (1996) προτείνουν μια απλή τροποποίηση
της μεθόδου ADF κατασκευάζοντας τον έλεγχο DF-GLS, στον οποίο οι χρονολογικές
σειρές είναι detrended έτσι ώστε οι προσδιοριστικές μεταβλητές να λαμβάνονται από
τα δεδομένα πριν από την εκτέλεση του ελέγχου της παλινδρόμησης.
4.3

Έλεγχος της Συνολοκλήρωσης των Ορίων ARDL

Μετά τον έλεγχο της στασιμότητας στις μεταβλητές, εφαρμόζουμε τον
έλεγχο συνολοκλήρωσης των ορίων ARDL (Autoregressive Distributed Lag) που
αναπτύχθηκε από τους Pesaran and Shin (1995) για τη διερεύνηση της μακροχρόνιας
σχέσης μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος.
H μέθοδος αυτή έχει πολλαπλά οικονομετρικά πλεονεκτήματα. Για
παράδειγμα, φαίνεται εύκαμπτη σχετικά με τη στασιμότητα των μεταβλητών. Τα
όρια του ελέγχου ARDL ισχύουν ανεξάρτητα από το αν οι μεταβλητές είναι
μηδενικής I(0) ή πρώτης τάξης ολοκληρωμένη Ι(1). Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι η μέθοδος ARDL θα είναι αναποτελεσματική στην ύπαρξη
δευτέρας ή υψηλότερης τάξης ολοκλήρωσης κάποιας σειράς. Επίσης, τα όρια του
ελέγχου ARDL παρέχουν αποτελεσματικά και συνεπή εμπειρικά στοιχεία για μικρά
δείγματα δεδομένων. Ακόμη το υπόδειγμα ARDL ισχύει με τη λήψη ενός επαρκούς
αριθμού χρονικών υστερήσεων. Εκτιμά (p + 1) k αριθμό παλινδρομήσεων,
διεκδικώντας ένα βέλτιστο μήκος χρονικών υστερήσεων για κάθε μεταβλητή, όπου p
είναι η μέγιστη υστέρηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και k είναι ο αριθμός των
μεταβλητών στην εξίσωση. Το βέλτιστο μήκος των υστερήσεων για την πρώτη
διαφορά των παλινδρομήσεων επιλέγεται με βάση την ελάχιστη τιμή των κριτηρίων
του Akaike (AIC), Schwarz (SBC) και Hannan-Quinn (HQC).
Η μέθοδος ARDL σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους συνολοκλήρωσης
μπορεί να διακρίνει και να εξαλείψει τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν
μεταξύ των εξαρτώμενων και ανεξάρτητων μεταβλητών όπως αυτό της
αυτοσυσχέτισης και της ενδογένειας. Επιπλέον, ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης
λαθών (ECM) μπορεί να προέλθει από τη μέθοδο ARDL μέσα από ένα απλό
γραμμικό μετασχηματισμό. Το δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM)
ενσωματώνει τη βραχυχρόνια δυναμική με την μακροχρόνια ισορροπία χωρίς να
χαθεί κάποια μακροχρόνια πληροφορία.
H εργασία περιλαμβάνει και υλοποιείται σε τρία στάδια για την εκτίμηση της
δυναμικής σχέσης μεταξύ του ποσοστού της ανεργίας και της ποσοστιαίας αύξησης
του ΑΕΠ. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο συνολοκλήρωσης των ορίων
της αυτοπαλίνδρομης διανεμημένης υστέρησης (ARDL). Το δεύτερο στάδιο ελέγχει
το μηχανισμό διόρθωσης του σφάλματος, και το τρίτο την αιτιακή κατά Granger
σχέση.
Το υπόδειγμα ARDL που χρησιμοποιούμε στην εργασία αυτή είναι το
παρακάτω:
q

p

i 1

j 0

UNEt   0  1UNEt 1   2GDPt 1   1i UNEt i    2i GDPt i t

(4)

όπου Δ δηλώνει τις πρώτες διαφορές, και t είναι ο όρος του σφάλματος.
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Δεδομένου ότι ο υπολογισμός του ελέγχου των ορίων ARDL είναι γνωστό
ότι είναι ευαίσθητος στην επιλογή του μήκους των υστερήσεων, επιλέγουμε το
βέλτιστο μήκος των υστερήσεων από την πρώτη διαφορά της εξαρτημένης
μεταβλητής με βάση την ελάχιστη τιμή των κριτηρίων Akaike, Schwarz and HannanQuinn σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
q

p

i 1

j 0

UNEt   0   1iUNEt i    2i GDPt i 1t

(5)

όπου, ΔUNEt είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, α1 και α2 είναι μακροχρόνιοι
συντελεστές και (q, p) είναι το βέλτιστο μήκος των υστερήσεων του υποδείγματος
ARDL.
O Pesaran et al. (2001) προτείνoυν τον έλεγχο της κατανομής F για την κοινή
σημαντικότητα των συντελεστών των μεταβλητών με χρονικές υστερήσεις. Η
μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών στην εξίσωση
(4) είναι:
H 0 : 1   2  0 έναντι της εναλλακτικής της συνολοκλήρωσης

H1 : 1   2  0
Δύο σύνολα των κρίσιμων τιμών για ένα δεδομένο επίπεδο σημαντικότητας
προσδιορίζονται. Η πρώτη κρίσιμη τιμή λαμβάνεται με βάση την υπόθεση ότι όλες οι
μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο ARDL υπόδειγμα είναι ολοκληρωμένες
μηδενικής τάξης Ι(0), ενώ το δεύτερο επίπεδο επιτυγχάνεται με βάση την υπόθεση ότι
οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης I(1). Απορρίπτουμε την μηδενική
υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης, όταν η F-τιμή υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή των
άνω ορίων. Επίσης απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση εάν η τιμή της F είναι
χαμηλότερη από κρίσιμη τιμή του κατώτερου ορίου. Τέλος, η απόφαση για τη
συνολοκλήρωση είναι ασαφής, αν το υπολογιζόμενο στατιστικής τιμής της
στατιστικής F πέφτει μεταξύ του κατώτερου και ανώτερου ορίου. (see Pesaran et al.,
2001).
Στη συνέχεια εξετάζουμε τη μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές
χρησιμοποιώντας την παρακάτω εξίσωση:
p

q

i 1

i 0

UNEt   0  1UNEt i   2GDPt i  ut

(6)

Επιπλέον, ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να προέλθει
από τα όρια του ελέγχου ARDL μέσα από ένα απλό γραμμικό μετασχηματισμό. Το
δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών ενσωματώνει τη βραχυχρόνια δυναμική με
την μακροχρόνια ισορροπία. Ο έλεγχος της διαδικασίας των ορίων αποτελείται από
εκτίμηση ενός υποδείγματος διόρθωσης λαθών με την παρακάτω γενική μορφή.
q

p

i 1

j 0

UNEt   0   1i UNEt i    2i GDPt i  ECM t 1  et

(7)

όπου ECMt-1 ο όρος διόρθωσης σφάλματος.
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Ο συντελεστής του όρου διόρθωσης σφάλματος (ECMt-1) θα πρέπει είναι
αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. Ο συντελεστής αυτός δείχνει την ταχύτητα
προσαρμογής δηλαδή με άλλα λόγια θα λέγαμε δείχνει πόσο γρήγορα οι μεταβλητές
επιστρέφουν στη μακροχρόνια ισορροπία.
4.4

Έλεγχος της Σταθερότητας στο Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών

Η ύπαρξη της συνολοκλήρωσης που προέρχεται από την εξίσωση 4 δε
σημαίνει απαραίτητα ότι οι εκτιμημένοι συντελεστές είναι σταθεροί. Γι’αυτό ο
Pesaran et al. (2001) πρότειναν τον έλεγχο της σταθερότητας των εκτιμημένων
συντελεστών στο εκτιμημένο υπόδειγμα, με τους ελέγχους των Brown et al. (1975),
που είναι γνωστοί ως σωρευτικό άθροισμα (CUSUM) και ως το σωρευτικό άθροισμα
των τετραγώνων (CUSUMSQ).
4.5

Έλεγχος της Αιτιότητας με το Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών

Μετά τη μακροχρόνια σχέση εξετάζουμε με το υπόδειγμα ECM-ARDL την
αιτιακή τους σχέση, καθώς και την κατεύθυνση της αιτιότητας μεταξύ των
μεταβλητών του υποδείγματός μας. Ο Granger υποστηρίζει ότι όταν υπάρχει η
παρουσία της συνολοκλήρωσης κάποιων μεταβλητών που είναι στάσιμες τότε η
VECM προσέγγιση της αιτιακής σχέσης ενδείκνυται για την ανίχνευση της
κατεύθυνση της αιτιότητας σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο επίπεδο. Η στατιστική
σημαντικότητα της κατανομής F στις πρώτες διαφορές των ανεξάρτητων μεταβλητών
δείχνει τη βραχυχρόνια (αδύναμη) αιτιακή σχέση. Μακροχρόνια αιτιακή σχέση
υπάρχει όταν ο συντελεστής του όρου διόρθωσης σφάλματος είναι στατιστικά
σημαντικός από τον έλεγχο της κατανομής t. Η Χ2 κατανομή χρησιμοποιείται για να
εκτιμήσει την ισχυρή αιτιακή σχέση. Η ισχυρή αιτιακή σχέση συνδυάζει τις
μεταβλητές του υποδείγματος με το όρο διόρθωσης του σφάλματος. Οι εξισώσεις που
προκύπτουν για τον έλεγχο της αιτιότητας του Granger είναι οι παρακάτω:



11 12 

UNEt q  1 
UNEt  1 
u1t 





    ECM t 1   
GDP    
t 
 2  i1     GDPt q  2 

u2t 
21
22




q

(8)

όπου i (i=1,…q) είναι το βέλτιστο μήκος των υστερήσεων που ορίζεται από το
κριτήριο του Akaike (AIC) (1974), ECMt-1 είναι τα κατάλοιπα με μία χρονική
υστέρηση που λαμβάνονται από τη μακροχρόνια σχέση του υποδείγματος ARDL από
την εξίσωση 6, λ1, και λ2 είναι οι συντελεστές προσαρμογής, και u1t, u2t είναι οι
διαταρακτικοί όροι που υποθέτουμε ότι δεν συσχετίζονται μεταξύ τους και
ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση
N(0,σ2).
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5. Εμπειρικά Αποτελέσματα
5.1 Αποτελέσματα των Ελέγχων της Μοναδιαίας Ρίζας
Εφαρμόζοντας τους ελέγχους της μοναδιαίας ρίζας των Dickey and Fuller
(ADF) (1979, 1981), των Philips and Perron (P-P) (1988), και των Elliott et al. (DFGLS) (1996) παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα στον πίνακας 1.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα του Ελέγχου της Μοναδιαίας Ρίζας
Variable
ADF
P-P
DF-GLS
C
C,T
C
C,T
C
C,T
UNE
-1.209(1) -4.0(5)** 0.612[3] -0.496[3] -1.261(1) -3.4(1)**
ΔUNE
-2.493(5) -2.11(5) -2.069[1] -2.238[0] -1.970(0) -2.251(0)
GDP
-1.613(0) -1.756(0) -1.698[1] -1.756[0] -1.685(0) -1.871(0)
ΔGDP
-5.63(0)* -5.79(0)* -5.64[2]* -6.40[7]* -5.36(0)* -5.48(0)*
Σημειώσεις: 1. *, **, *** για επίπεδα σημαντικότητας 1, 5 και 10% αντίστοιχα. 2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις
για το ADF, αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής που
χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού θορύβου. 3. Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων για το ADF
επιλέχτηκε χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Akaike (AIC). 4. Οι αριθμοί μέσα στις αγκύλες για τα P-P αναφέρονται
στον αριθμό των περιόδων της αυτοσυσχέτισης βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) χρησιμοποιώντας
τη στατιστική συνάρτηση του Bartlett. 5. Δ=Πρώτες διαφορές, C=Σταθερά, Τ=Τάση,

Τα αποτελέσματα του πίνακα 1 δείχνουν ότι η μεταβλητή της ανεργίας
(UNE) είναι στάσιμη στα επίπεδά της δηλαδή είναι ολοκληρωμένη μηδενικής τάξης
Ι(0), ενώ η μεταβλητή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) παρουσιάζουν
μοναδιαία ρίζα στα επίπεδά της, και γίνεται στάσιμη στις πρώτες διαφορές της,
δηλαδή είναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης Ι(1). Επομένως επιλέγουμε τον έλεγχο
των ορίων ARDL διότι υπάρχουν μεταβλητές με διαφορετική τάξη ολοκλήρωσης.
5.2. Αποτελέσματα του Ελέγχου της Συνολοκλήρωσης των Ορίων (ARDL)
Η διαδικασία της συνολοκλήρωσης ARDL εφαρμόστηκε για την εκτίμηση
των παραμέτρων της εξίσωσης (4) με μέγιστο αριθμό υστερήσεων 2 και βέλτιστο
αριθμό υστερήσεων αυτόν που προτείνουν από τα κριτήρια Final Prediction Error
(FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SIC),
Hannan-Quinn (HQ) criterion, και Likelihood Ratio (LR) (βλέπε Pesaran and Shin
1995).
Τα αποτελέσματα των κριτηρίων αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Lag
0
1
2

Πίνακας 2: Αποτελέσματα των Κριτηρίων για τον Αριθμό των
Υστερήσεων (Max=2 )
LogL
LR
FPE
AIC
SBC
HQC
-172.61
NA
188.225
10.9133
11.0049
10.9437
-110.34
112.86*
4.93682*
7.2713*
7.5461*
7.3624*
-108.48
3.129
5.66819
7.40546
7.86350
7.55729
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*σημειώνει το βέλτιστο μήκος των υστερήσεων.

Τα αποτελέσματα του πίνακα 2 δείχνουν ότι το βέλτιστο μήκος των χρονικών
υστερήσεων στις μεταβλητές είναι ίσο με 1.
Η τάξη του βέλτιστου μήκους των υστερήσεων για τις πρώτες διαφορές των
μεταβλητών στην εξίσωση (4) επιλέγεται από την μικρότερη τιμή των κριτηρίων των
AIC, SBC and HQC.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα αυτών των κριτηρίων.

Αριθμός
Υστερήσ
(q=1, p=0)
(q=1. P=1)

Πίνακας 3: Βέλτιστος Αριθμός των Υστερήσεων (q,p)
AIC
SBC
HQC
3.096
3.158

3.279
3.387

3.157
3.234

Με bold σημειώνουμε τις μικρότερες τιμές των κριτηρίων AIC, SBC and HQC.

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 3 παρατηρούμε ότι και τα τρία κριτήρια
δείχνουν ότι η τάξη του βέλτιστου μήκος των υστερήσεων στο υπόδειγμα (4) είναι q
= 1, p = 0.
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου της
συνολοκλήρωσης των ορίων ARDL (1,0).
Πίνακας4: Αποτελέσματα του Ελέγχου Συνολοκλήρωσης των Ορίων ARDL(1,0)
Έλεγχος των ορίων της συνολοκλήρωσης
Διαγνωστικοί έλεγχοι
Εκτιμημένα
Βέλτιστο
FX2NOR X2ARCH
X2RESET X2SERIAL
υποδείγματα
μήκος
statistics
υστερήσεων
FUNE(UNE/GDP)
(1,0)
16.976* 0.953 2.836[1] 6.121[1] 0.846[1]
Επίπεδα σημαντικότητας
Κριτικές τιμές (Τ=30)
Κατώτερο όριο
Ανώτερο όριο Ι(1)
Ι(0)
1% level
10.605
11.650
5% level
7.360
8.265
10% level
6.010
6.780
Note. Το βέλτιστο μήκος των υστερήσεων προσδιορίζεται από τα κριτήρια AIC, SBC, HQC. [ ] είναι οι υστερήσεις
των διαγνωστικών ελέγχων. Οι κρίσιμες τιμές είναι από τον Narayan (2005). *, ** και *** δείχνει τα επίπεδα
σημαντικότηταs 1% , 5% and 10% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα του πίνακα 4 δείχνουν ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο
διάνυσμα (F- statistics υπερβαίνει το ανώτερο όριο της κριτικής τιμής στο επίπεδο
σημαντικότητας 1%), που βεβαιώνει την ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ
της ανεργίας και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το υπόδειγμα ARDL(1,0)
συμπληρώνεται με τους διαγνωστικούς ελέγχους της κανονικότητας, της
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εξειδίκευσης της αυτοσυσχέτισης και της αυτοπαλίνδρομης με υπό συνθήκη
ετεροσκεδαστικότητας (υποδείγματα ARCH).
5.3
Εκτίμηση της Μακροχρόνιας και Βραχυχρόνιας Σχέσης
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας και
βραχυχρόνιας σχέσης των μεταβλητών του υποδείγματός μας.
Πίνακας 5:Μακροχρόνια και Βραχυχρόνια Αποτελέσματα.
Εξαρτημένη Μεταβλητή = UNEt
Μακροχρόνια Ανάλυση
Μεταβλητές
Συντελεστές
T-statistic
Constant
10.616*
13.738
GDPt
-0.668*
-3.046
2
R
0.224
F-Statistic
9.279*
D-W
0.272
Diagnostic Test
Probability
X2 Normal
10.725
0.004
X2 Serial (LM)
22.87[1]
0.000
2
X ARCH
19.14[1]
0.000
X2 White
8.092[2]
0.017
X2 Reset (Ramsey)
15.323
0.000
Εξαρτημένη Μεταβλητή = ΔUNEt
Βραχυχρόνια Ανάλυση
Constant
0.091
-0.455
ΔUNEt-1
0.871
7.509***
ΔGDP
-0.200
-2.383**
ECMt-1
-0.136
-2.374**
R2
0.672
F-Statistic
19.178*
D-W
1.889
Diagnostic Test
Probability
X2 Normal
1.923
0.382
X2 Serial (LM)
0.035[1]
0.850
2
X ARCH
3.109[1]
0.077
X2 White
2.522[9]
0.086
X2 Reset (Ramsey)
1.318
0.131
Σημειώσεις: *, ** και *** δείχνει τα επίπεδα σημαντικότηταs 1% , 5% and 10% αντίστοιχα. Δ δηλώνει τις πρώτες
διαφορές, X2 Έλεγχος της Κανονικότητας, LM Έλεγχος της αυτοσυσχέτισης, X2 ARCH Έλεγχος της
αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας, X2 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του White, X2 Έλεγχος
Εξειδίκευσης του Ramsey. [ ] είναι υστερήσεις για τους διαγνωστικούς ελέγχους..
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Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5 παρατηρούμε ότι στη μακροχρόνια
συνάρτηση της ανεργίας μια αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 1%
θα μειώσει την ανεργία κατά 0.67% περίπου. Βραχυχρόνια παρατηρούμε ότι μια
αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 1% θα μειώσει την ανεργία κατά
0.20%. Η αρνητική και στατιστικά σημαντική εκτίμηση του σφάλματος ECMt-1 κατά
0.136 δείχνει μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος που
μελετούμε. Αυτό σημαίνει ότι βραχυχρόνια οι αποκλίσεις από τη μακροχρόνια
ισορροπία διορθώνονται κατά 13.6% κάθε χρόνο. Τέλος, οι διαγνωστικοί έλεγχοι των
καταλοίπων στο βραχυχρόνιο υπόδειγμα δείχνουν ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται
κανονικά και δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδα-στικότητα. Τέλος ο έλεγχος
του Ramsey δείχνει ότι το υπόδειγμα έχει σωστή εξειδίκευση.
5.4
Αποτελέσματα
Διόρθωσης Λαθών

του

Ελέγχου

της

Σταθερότητας

στο

Υπόδειγμα

Το
υπόδειγμα διόρθωσης λαθών της εξίσωσης
επιλέγεται για να
εφαρμόσουμε τους ελέγχους σταθερότητας των Brown et al. (1975). Οι σχετικές
γραφικές παραστάσεις των ελέγχων αυτών, παρουσιάζονται στα διαγράμματα 1,2,
και 3.
Διάγραμμα 1: Σωρευτικό Άθροισμα των Καταλοίπων
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Διάγραμμα 2: Σωρευτικό του Αθροίσματος των Τετραγώνων των Καταλοίπων
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Διάγραμμα 3: Επαναληπτικών Κατάλοιπα
3

2

1

0

-1

-2

-3
86

88

90

92

94

96

98

00

02

Recursive Residuals

04

06

08

10

12

± 2 S.E.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα 1, 2, και 3 όλα τα
γραφήματα των στατιστικών δεν είναι εντός των κρίσιμων ορίων σε επίπεδο
σημαντικότητας 5%, γεγονός που συνεπάγεται ότι όλοι οι συντελεστές στο υπόδειγμα
διόρθωσης λαθών δεν είναι σταθεροί.
5.4

Αποτελέσματα της Αιτιότητας του Υποδείγματος Διόρθωσης Λαθών

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βραχυχρόνιας και
μακροχρόνιας αιτιότητας του υποδείγματος διόρθωσης λαθών (ECM-ARDL).
Πίνακας 6: Αποτελέσματα της Αιτιότητας του Υποδείγματος (ECM-ARDL)
Εξαρτημέν
η
Μεταβλητ
ή

Βέλτιστο
μήκος
υστερήσεων
ARDL

ΔUNEt
ΔGDPt

(1,0)
(1,0)

Βραχυχρόνια
(F-stat)
ΔGDPt
ΔUNEt
4.27**
0.374

Μακροχρόνια
(t-stat)
ECMt-1
-0.136**
-3.111

Ισχυρή Αιτιότητα (Χ2)
ΔGDPt
ΔUNEt
ECMt-1
ECMt-1
0.053
0.816

*, ** και *** δείχνει τα επίπεδα σημαντικότηταs 1% , 5% and 10% αντίστοιχα. Δ δηλώνει τις πρώτες διαφορές

Τα αποτελέσματα του πίνακα 6 δείχνουν ότι υπάρχει μακροχρόνια και
βραχυχρόνια αιτιακή σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία με
κατεύθυνση από την οικονομική ανάπτυξη προς την ανεργία. Οι κατάλληλες γνώσεις
σχετικά με την κατεύθυνση της αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών βοηθά τις αρχές
για χάραξη μιας σωστής οικονομικής πολιτικής.
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6. ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ της αύξησης του ΑΕΠ και
του ποσοστού της ανεργίας για την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου 19802013. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της ανεργίας
και του ΑΕΠ τόσο σε βραχυχρόνιο, όσο και σε μακροχρόνιο επίπεδο. Ο έλεγχος της
αιτιότητας έδειξε ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση με κατεύθυνση από το ΑΕΠ
προς την ανεργία.
Η θεωρία του νόμου του Okun έχει δείξει τη σχέση μεταξύ ανεργίας και
ανάπτυξης και βοήθησε τους κυβερνώντας σε όλες τις χώρες του κόσμου να
χαράξουν μια σωστή οικονομική πολιτική μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Σήμερα, στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες οι παγκόσμιες
μακροοικονομικές επιδόσεις έχουν γρήγορες αλλαγές σε σύγκριση με την εποχή μετά
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι χώρες έχουν περισσότερο πληθυσμό στη
συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, οπότε το ζήτημα του ρυθμού της εργασίας, των
ωρών εργασίας και ο τεχνολογικός παράγοντας πρέπει να επανεξεταστούν από την
αρχή. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό πρέπει να
υποκαταστήσει το κεφάλαιο σε μια βιώσιμη παραγωγική διαδικασία. Επομένως,
αυτοί που χαράσσουν την οικονομική πολιτική πρέπει να επικεντρωθούν στην
κατανομή και την αποτελεσματικότητα του εργατικού δυναμικού, ώστε οι
αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες να μπορούν να επιτύχουν μια βιώσιμη ανάπτυξη
μακροχρόνια.
ABSTRACT
The aim of this paper is to examine the relationship between GDP increase and
unemployment rate for Greece for the period 1980 – 2013. In order to investigate this
relationship we use the autoregressive distributed lags methodology (ARDL) as well
as the error correction model (ECM –ARDL). The empirical results of this paper
show that there is a long and short run causal relationship between economic growth
and unemployment with direction from economic growth to unemployment.
Keywords: Okun’s Law, Cointegration Test ARDL, Causality test ECM-ARDL
JEL Classification: C12, C23, F15
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία διερευνάται ένα στοχαστικό μοντέλο (Polimenis, 2012) που
αποσκοπεί στην περιγραφή των αποδόσεων μετοχών, θεωρώντας για την απόδοση άλματα
που προέρχονται από θετικά και αρνητικά νέα, και διαχωρίζοντας τον θόρυβο από την άφιξη
πληροφορίας στην εξέλιξη της απόδοσης. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση κατανομών που
εμφανίζουν βαριές ουρές και υψηλή λοξότητα επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στην κατανομή
Variance Gamma (VG). Έτσι, προτείνεται μια τροποποίηση στην εκτίμηση των παραμέτρων
του μοντέλου που στηρίζεται στη μέθοδο των ροπών, προκειμένου να οδηγηθούμε σε
καλύτερη προσαρμογή στα εμπειρικά δεδομένα. Τέλος, ως εναλλακτική πρόταση για την
περιγραφή των αποδόσεων, δίνεται μοντέλο κατάλληλου τύπου GARCH, προκειμένου να
ληφθεί υπόψη το φαινόμενο της (μεταβλητής ως προς το χρόνο) δεσμευμένης
ετεροσκεδαστικότητας, που εμφανίζεται στις αποδόσεις των μετοχών.
Λέξεις κλειδιά: αποδόσεις μετοχών, κατανομή Variance Gamma, GARCH.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τον Merton (1976), οι ερευνητές αποδέχονται την ύπαρξη ασυνεχειών στις
τιμές των μετοχών που εκθέτει τους επενδυτές σε άλματα. Οι Carr et al. (2002)
διερευνούν την ύπαρξη αλμάτων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και διαπιστώνουν
ότι τα άλματα μπορεί να είναι μεγάλα και σπάνια τύπου Poisson, αλλά και μικρότερα
λαμβάνοντας χώρα με μεγαλύτερη συχνότητα. Στο Polimenis (2012) οι
(λογαριθμικές) αποδόσεις των μετοχών εκτίθενται τόσο σε μεταβλητότητα τύπου
Brown, όσο και σε άλματα διάφορων μεγεθών, τα οποία συμβαίνουν σε μεγάλες ή
μικρές συχνότητες.
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Στην παρούσα εργασία διερευνάται κατά πόσο το μοντέλο που προτάθηκε στο
Polimenis (2012) μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά τις αποδόσεις του
τεχνολογικού δείκτη Nasdaq και της μετοχής Google τη χρονική περίοδο 2006-2008.
Για τον σκοπό αυτόν γίνεται αναφορά σε κατανομές οι οποίες χρησιμοποιούνται
ευρέως στα χρηματοοικονομικά για τη μοντελοποίηση των αποδόσεων. Γίνεται
χρήση της κατανομής Variance Gamma, η οποία προτάθηκε πρώτη φορά από τους
Madan and Seneta (1987), και στη συνέχεια εκτιμώνται οι παράμετροι του αρχικού
μοντέλου με τη μέθοδο των ροπών, προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερη
προσαρμογή στα εμπειρικά δεδομένα. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι
αποδόσεις εμφανίζουν το φαινόμενο της (μεταβλητής ως προς το χρόνο)
δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ενδεικτικά βλ. Cont, 2001), παρατίθεται ένα
μοντέλο GARCH (Bolleslev, 1986) κατάλληλου τύπου, για να αποδοθεί η εξέλιξη
των αποδόσεων.

2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η (λογαριθμική) απόδοση μιας μετοχής i στο χρονικό διάστημα
ότι δίνεται από τη σχέση

 t-1, t  θεωρούμε

R i (t) = a i + γi X(t) - δi Y(t) + εi (t) ,

ενώ η (λογαριθμική) απόδοση της αγοράς δίνεται από τη σχέση
R m (t) = a m + X(t) - Y(t) ,

όπου,
a i , a m : οι τάσεις στις αποδόσεις της μετοχής i και της αγοράς αντίστοιχα,
X(t), Y(t): οι ανεξάρτητες στοχαστικές διαδικασίες των αλμάτων στις αποδόσεις της
αγοράς που οφείλονται στην άφιξη θετικών και αρνητικών ειδήσεων αντίστοιχα,
εi (t) : ο ιδιοσυγκρατικός θόρυβος της μετοχής i για τον οποίο δεχόμαστε ότι
εi (t) ~Ν(0, qi2 ),
γi, δi: οι συντελεστές που υποδεικνύουν τον βαθμό επίδρασης της τιμής του θετικoύ
και αρνητικού άλματος αντίστοιχα της απόδοσης της αγοράς στην απόδοση της
μετοχής i.

Μέσω του παρακάτω σύστηματος εξισώσεων γίνεται εκτίμηση των συντελεστών
γi και δi μιας μετοχής i κάνοντας χρήση των (κεντρικών) ροπών τρίτης τάξης
(Polimenis, 2012):


si,m = E(R m - μ m )2 (R i - mi ) = γi s x - δi s y 
 Σ(1)
s m,i = E(R m - μ m )(R i - μ i ) 2 = γi 2s x - δi 2s y 


si = E(R i - μ i )3 = γi3s x - δi3s y
s m = E(R m - μ m )3 = s x - s y
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όπου,
μ m , μ i : οι μέσες τιμές των αποδόσεων της αγοράς και της μετοχής i αντίστοιχα,
s m , si : οι τρίτες ροπές των αποδόσεων της αγοράς και της μετοχής i αντίστοιχα,
si,m , s m,i : οι μεικτές ροπές τρίτης τάξης των αποδόσεων της μετοχής i και της
αγοράς,
s x , s y : οι τρίτες ροπές των αλμάτων στις αποδόσεις της αγοράς λόγω των θετικών
και αρνητικών ειδήσεων αντίστοιχα.
Μέσω του Σ(1) υπολογίστηκαν αριθμητικά οι τιμές των γg, δg, sx, sy για τη
μετοχή Google (ο δείκτης i στο Σ(1) αντικαθίσταται από τον δείκτη g για τη
συγκεκριμένη μετοχή), που ανήκει στον τεχνολογικό δείκτη NASDAQ,
χρησιμοποιώντας τις καθημερινές τιμές κλεισίματος της μετοχής για την περίοδο
2006-2008, όπου γ g =4.1, δg =1, s x  0.11  106 , s y  1.04  106 .

Οι καθημερινές τιμές κλεισίματος του δείκτη Nasdaq και της μετοχής Google
αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα finance.yahoo.com.

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
Εμπειρικά έχει αποδειχθεί ότι οι αποδόσεις των μετοχών εμφανίζουν λοξότητα και
υψηλότερη κύρτωση από την κανονική κατανομή. Ο πίνακας που ακολουθεί
επιβεβαιώνει την εμφάνιση αυτών των χαρακτηριστικών στην περίπτωση του δείκτη
Nasdaq και της μετοχής Google, ενώ ο έλεγχος Jarque-Bera δείχνει ότι οι αποδόσεις
τους δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι ακολουθούν κανονική κατανομή.
Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά- Έλεγχος Jarque-Bera.
min

max

μ

σ

Nasdaq -0.0959 0.1116 -4.44  10-4 0.0171
Google

-0.1234

0.1823

-3.96  10-4

λοξότητα κύρτωση
-0.1864

10.7912

0.4230

10.0606

0.0251

Jar-B
(p-τιμή)
1914
(<0.001)
1590.8
(<0.001)

Τρεις κατανομές που χρησιμοποιούνται ευρέως στα χρηματοοικονομικά για την
περιγραφή των αποδόσεων, καθότι λαμβάνουν υπόψη τους τη λοξότητα και τις
βαριές ουρές που αυτές εμφανίζουν, είναι η Variance Gamma (VG), η Normal
Inverse Gaussian (NIG) και η Hyperbolic (HYP). Οι χαρακτηριστικές τους
συναρτήσεις δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις,
1


 φ VG (u;μ, σ, ν, θ) = eiuμ  1  iuθν  σ 2 νu 2 
2


 φ NIG (u;μ, α, β,

1 ν

, όπου σ, ν > 0.



iuμ  δ  α 2   β +iu 2  a 2 - β 2 

,
δ) = e

όπου α, δ > 0 και β <α .
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1/2

 a 2  β2 

 φ HYP (u;μ, α, β, δ) = eiuμ 
 α 2   β+iu 2 



2

K1  δ α 2   β+iu  

,
2
2

K1  δ a  β 



όπου 1 είναι η τροποποιημένη συνάρτηση Bessel 3ου είδους με δείκτη 1.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ποια από τις προαναφερθείσες κατανομές
προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα του δείκτη Nasdaq. Για την εκτίμηση των
τεσσάρων παραμέτρων της κάθε κατανομής χρησιμοποιείται η μέθοδος της Μέγιστης
Πιθανοφάνειας (MLE), παίρνοντας ως αρχικό σημείο την εκτίμηση που προκύπτει με
τη μέθοδο των ροπών. Η μέθοδος MLE δίνει τις παρακάτω εκτιμήσεις:
 VG

μ=0.0013, σ=0.0169, ν=1.4475, θ= -0.0016

 NIG

μ=0.0012, δ=0.0097, α=34.6437, β= -5.8335

 ΗΥP μ=0.0019, δ= 0.0003, α=91.4212, β= -9.5144

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
τη χρήση του τεστ Kolmogorov–Smirnov και των κριτηρίων AIC/BIC προκειμένου
να επιλέξουμε κατάλληλη κατανομή.
Πίνακας 2. Αποτελέσματα του τεστ Kolmogorov-Smirnov και των κριτηρίων AIC/BIC
για την προσαρμογή των κατανομών VG, NIG και HYP στη χρονοσειρά του Nasdaq.
K-S

(p-τιμή)

AIC

BIC
3

3

VG 0.0265 (0.7083) -4.23510 -4.21610
NIG 0.0297 (0.5661) -4.253103 -4.234103
HYP 0.0326 (0.4448) -4.235103 -4.216103

Σύμφωνα με τις ανωτέρω τιμές οι τρεις κατανομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξ ίσου. Στη συνέχεια επιλέγουμε την κατανομή VG, η οποία επιπλέον
είναι πιο εύχρηστη για την ανάλυση του μοντέλου με βάση τις αρνητικές και
θετικές αποδόσεις, και για την οποία ισχύει η ιδιαίτερα χρήσιμη Πρόταση που
ακολουθεί. Στο Σχήμα 1 επιβεβαιώνεται η πολύ καλή προσαρμογή που προκύπτει
με τη χρήση της κατανομής VG(0.0013, 0.0169, 1.4475, -0.0016).
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Σχήμα 1. (α) Γράφημα σχετικών συχνοτήτων των αποδόσεων του Nasdaq και της
κατανομής VG(0.0013, 0.0169, 1.4475, -0.0016). (β) Γράφημα ποσοστιαίων σημείων
των αποδόσεων του Nasdaq και της κατανομής VG(0.0013, 0.0169, 1.4475, -0.0016).

(α)

(β)

Ακολούθως παρατίθεται μια πρόταση που αφορά στην κατανομή VG και είναι
βασική για τη συνέχεια της εργασίας.
Πρόταση. Αν μια τ.μ. R ακολουθεί κατανομή VG (μ, σ, ν, θ), τότε μπορεί να
εκφραστεί ως διαφορά δυο ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών X και Y που
ακολουθούν Γάμμα κατανομές σύμφωνα με τη σχέση

R = b + X – Y,

(1)

όπου Χ ~ Γ(κ x , θ x ) και Υ ~ Γ(κ y , θ y ) (Madan et.al, 1998).
Εξισώνοντας τις χαρακτηριστικές συναρτήσεις του πρώτου και δεύτερου μέλους
της σχέσης (1) υπολογίζονται οι παράμετροι των δύο Γάμμα κατανομών:
b=μ ,
κx = κy =

1
,
ν

(2)

1 2 2
θν
θ ν +2σ 2 ν +
,
2
2
1 2 2
θν
θy =
θ ν +2σ 2 ν 
.
2
2
θx =

(3)
(4)

Αν η τ.μ. που ακολουθεί κατανομή VG εκφράζει αποδόσεις, τότε οι δύο Γάμμα
κατανομές μπορεί να ερμηνευθούν ως οι κατανομές των προς τα πάνω και προς τα
κάτω αλμάτων αντίστοιχα των αποδόσεων. Στην περίπτωση του δείκτη Nasdaq,
έχοντας υιοθετήσει νωρίτερα την κατανομή VG για την περιγραφή των αποδόσεών
του και με βάση την ανωτέρω πρόταση, οι κατανομές των θετικών και αρνητικών
αλμάτων αντίστοιχα που προκύπτουν σύμφωνα με τις σχέσεις (2), (3) και (4) είναι
Χ ~ Γ(0.6909, 0.0133) και Υ ~ Γ(0.6909, 0.0156).
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Συνεπώς, οι αποδόσεις μιας μετοχής που ανήκει στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq,
μπορούν να περιγραφούν από τη σχέση
R i (t) = a i + γi X(t) - δi Y(t) + εi (t) ,

(5)

όπου στη θέση των Χ και Υ αντικαθιστούμε τις κατανομές των θετικών και
αρνητικών αλμάτων του δείκτη Nasdaq που υπολογίστηκαν παραπάνω, ενώ οι
συντελεστές γi, δi προκύπτουν από την επίλυση του συστήματος Σ(1). Η εκτίμηση
των συντελεστών προσδιορίζει και το μέτρο αποδοχής του μοντέλου.

4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε κατά πόσο η (5) μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά
τις αποδόσεις της μετοχής Google, που ανήκει στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, για
τη χρονική περίοδο 2006-2008. Με τη χρήση του συστήματος Σ(1), βρέθηκε ότι για
τη μετοχή Google ισχύει γg=4.1 και δg=1. Ο σταθερός όρος ag προκύπτει εξισώνοντας
τις μέσες τιμές της (5) σύμφωνα με τη σχέση
E(Rg) = ag + γg E(X) - δg E(Y) + E(εg) ,

(6)

όπου E(Rg)=-3.96  10-4, E(εg)=0, ενώ για την εύρεση των Ε(Χ) και Ε(Υ) χρησιμοποιείται ο τύπος της μέσης τιμής για τη Γάμμα κατανομή σύμφωνα με τoν οποίο
Ε(Χ) = κx  θx = 0.6909  0.0133 = 0.0092 ,
Ε(Υ) = κy  θy = 0.6909  0.0156 = 0.0108 .
Αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιμές στην (6) και λύνοντας την ως προς ag, προκύπτει ότι ag=-0.0272. Για τη διασπορά q g2 του γκαουσιανού θορύβου, σαρώνεται η
περιοχή [6x10-6, 6x10-3] με βήμα h=6  10-6 και λαμβάνονται 999 προσομοιώσεις με
βάση την (5) που αποτελούνται από 755 παρατηρήσεις η καθεμία. Παρατηρώντας τα
αποτελέσματα των παραπάνω προσομοιώσεων, διαπιστώνουμε ότι δεν παρουσιάζεται
ικανοποιητική προσαρμογή στα εμπειρικά δεδομένα της μετοχής. Σημειώνεται ότι,
καθώς η μετοχή της Google παρουσιάζει συνολική διακύμανση 625x10-6, θόρυβος με
διασπορά της τάξης του 6x10-5 μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός, αποτελώντας
το 10% της συνολικής διακύμανσης (ιδιοσυγκρατικός θόρυβος) ενώ το υπόλοιπο
90% οφείλεται στην αγορά. Η περιοχή [6x10-6, 6x10-3] επιλέχτηκε προκειμένου να
φανεί χαρακτηριστικά η επίδραση του θορύβου σε ευρύ φάσμα γύρω από το 6x10-5.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές του στατιστικού από το τεστ KolmogorovSmirnov για την καταλληλότητα της προσαρμογής, για τέσσερα επίπεδα θορύβου.
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα του τεστ Kolmogorov-Smirnov για την προσαρμογή του
μοντέλου (5) στη χρονοσειρά της μετοχής Google για τέσσερα διαφορετικά επίπεδα της
διασποράς του θορύβου της μετοχής.
Διασπορά θορύβου
3

K-S

(p-τιμή)

6  10
6  104

0.3060 (<<0.001)
0.2503 (<<0.001)

6  105

0.3086

(<<0.001)

6  106

0.2954

(<<0.001)

Στα γραφήματα των σχετικών συχνοτήτων που ακολουθούν, φαίνεται η προσαρμογή των προσομοιώσεων με βάση τη σχέση (5) στα εμπειρικά δεδομένα της μετοχής
Google, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα διασποράς θορύβου του Πίνακα 3.
Σχήμα 2. Γράφημα σχετικών συχνοτήτων των αποδόσεων της μετοχής Google και των
προσομοιώσεων με βάση τη σχέση (5) όταν η διασπορά του θορύβου είναι:
(α) 6 x10-3, (β) 6 x10-4 , (γ) 6 x10-5 και (δ) 6 x10-6 .

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Παρατηρώντας τα γραφήματα στο Σχήμα 2, διαπιστώνουμε ότι στην περίπτωση
όπου η διασπορά του θορύβου είναι μεγάλη ( q g2 =0.006), παρουσιάζεται πολύ
αυξημένη πιθανότητα για ακραίες τιμές των αποδόσεων, γεγονός που δε συνάδει με
τα εμπειρικά δεδομένα. Καθώς μειώνεται η διασπορά του θορύβου, η πιθανότητα
αυτή ελαττώνεται αισθητά. Εν τούτοις, οι αποδόσεις παρουσιάζονται με διαφορετική

90

λοξότητα από ότι είναι στην πραγματικότητα. Συνεπώς, υιοθετώντας θόρυβο που
ακολουθεί κανονική κατανομή Ν(0, q g2 ) δεν μπορεί να αποδοθεί ικανοποιητικά η
λοξότητα των αποδόσεων της μετοχής.
Το πρόβλημα της προσαρμογής στα εμπειρικά δεδομένα της μετοχής με χρήση
του μοντέλου (5) μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οφείλεται στον τρόπο εκτίμησης των
συντελεστών γg και δg. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδοθεί η λοξότητα των
πραγματικών αποδόσεων, θα μπορούσε επί παραδείγματι να αντιμετωπιστεί
τροποποιώντας την τέταρτη εξίσωση του συστήματος Σ(1), που αφορά στην τρίτη
(κεντρική) ροπή της μετοχής. Στην παράγραφο που ακολουθεί υποδεικνύουμε έναν
άλλο τρόπο για να ξεπεραστεί το ανωτέρω πρόβλημα.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ γ, δ
Στη παρούσα ενότητα, επιχειρείται μια τροποποίηση στον τρόπο εκτίμησης των
συντελεστών γi και δi μιας μετοχής i που ανήκει στον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq,
θεωρώντας και σε αυτήν την περίπτωση ότι για τον ιδιοσυγκρατικό θόρυβο εi (t) της
μετοχής ισχύει εi (t) ~Ν(0, qi2 ). Η εκτίμηση γίνεται εξισώνοντας τις τρεις πρώτες
κεντρικές ροπές των αποδόσεων της μετοχής που περιγράφονται από τη σχέση (5) με
δεδομένη την τιμή της διασποράς του θορύβου. Θεωρώντας ότι οι τ.μ. Χ και Υ είναι
ανεξάρτητες προκύπτει το σύστημα

E(R i ) = a i + E(γi X)  E(δi Y)


Var (R i ) = Var (γi X) + Var (δi Y) + qi2
 Σ(2) ,
3 
3
3

E  R i  μ i   = E  γi X  γi μ x    E  δi Y  δi μ y  





 





το οποίο για διάφορα επίπεδα της διασποράς του γκαουσιανού θορύβου μπορεί να
επιλυθεί ως προς ai, γi και δi, καθώς τα αριστερά μέλη του Σ(2) προκύπτουν από τα
εμπειρικά δεδομένα των μετοχών, ενώ οι τ.μ. Χ και Υ ακολουθούν τις Γάμμα
κατανομές που εκτιμήθηκαν για το δείκτη Nasdaq στην ενότητα 3. Τότε έχουμε

γi X ~ Γ(κ x , γi θ x )

και

δi Y ~ Γ(κ y , δi θ y ) .

Συνεπώς, οι κεντρικές ροπές των δεξιών μελών του συστήματος Σ(2) δίνονται με τη
βοήθεια των τύπων που ισχύουν για τη Γάμμα κατανομή, σύμφωνα με τους οποίους
3
E(γi X) = γi κ x θ x , Var (γi X) = κ x (γi θ x ) 2 , E  γi X - γi μ x   = 2κ x (γi θ x )3


και
3

E(δi Y) = δi κ y θ y , Var (δi Y) = κ y (δi θ y ) 2 , E  δi Y -δi μ y  = 2κ y (δi θ y )3


αντίστοιχα, όπου
κ x = 0.6909, θ x = 0.0133, κ y = 0.6909, θ y = 0.0156.
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q g2

Στην περίπτωση της μετοχής Google, θεωρώντας για παράδειγμα ότι
=4  10-5, προκύπτει με βάση το σύστημα Σ(2) η λύση ag = -0.0030, γg=1.6929

και δg=1.1973. Κάνοντας στη συνέχεια προσομοίωση με βάση την (5),
χρησιμοποιώντας τις νέες τιμές των ag, γg και δg που προέκυψαν με τη μέθοδο των
ροπών, παρατηρείται αρκετά ικανοποιητική προσαρμογή στα εμπειρικά δεδομένα της
μετοχής (σε 5% επίπεδο σημαντικότητας), όπως φαίνεται από την μικρή τιμή του
στατιστικού στο τεστ Kolmogorov-Smirnov για τη σύγκριση των δυο κατανομών,
K.S στατιστικό=0.0318, p-τιμή=0.8344.
Τα γραφήματα που ακολουθούν επιβεβαιώνουν την καλή προσαρμογή που
επιτυγχάνεται με την προταθείσα μέθοδο.
Σχήμα 3. (α) Γράφημα σχετικών συχνοτήτων των αποδόσεων της μετοχής Google και
αυτών που προκύπτουν με την τροποποιημένη μέθοδο. (β) Γράφημα ποσοστιαίων
σημείων των αποδόσεων της μετοχής Google και αυτών που προκύπτουν με την
τροποποιημένη μέθοδο.

(α)

(β)

6. ΜΟΝΤΕΛΟ GARCH
Το φαινόμενο της (μεταβλητής ως προς το χρόνο) δεσμευμένης
ετεροσκεδαστικότητας των παρατηρήσεων είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δε
λαμβάνεται υπόψη στο μοντέλο που μελετάται. Στη συνέχεια δίνεται ως εναλλακτική
πρόταση ένα μοντέλο κατάλληλου τύπου GARCH για την περιγραφή των αποδόσεων
της μετοχής Google, όπου το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η δεσμευμένη
διακύμανση.
Ακολουθούν τα γραφήματα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης των αποδόσεων και
των τετραγώνων τους για τη μετοχή.
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Σχήμα 4. (α) Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης των αποδόσεων της μετοχής Google. (β) Η
συνάρτηση αυτοσυσχέτισης των τετραγώνων των αποδόσεων της μετοχής Google.

(α)

(β)

Στη Σχήμα 4(α) παρατηρούμε ότι η χρονοσειρά των αποδόσεων της μετοχής
Google δεν εμφανίζει ισχυρές αυτοσυσχετίσεις σε αντίθεση με τα τετράγωνα των
αποδόσεών της που έχουν ισχυρές αυτοσυσχετίσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4(β).
Δεδομένου ότι τα τετράγωνα των αποδόσεων μετρούν τη διακύμανση των
αποδόσεων της μετοχής, συμπεραίνουμε ότι η διακύμανση της αρχικής χρονοσειράς
εξαρτάται από τις προηγούμενες τιμές της. Δηλαδή, η χρονοσειρά των αποδόσεων
της μετοχής Google εμφανίζει το φαινόμενο της δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας
και θα μπορούσε επομένως να χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο κατάλληλου τύπου
GARCH, προκειμένου να περιγραφεί η συμπεριφορά της. Στην προκειμένη
περίπτωση γίνεται χρήση του μοντέλου GARCH(1, 1) για το οποίο ισχύει
R t = μ + εt ,
με

εt = σt zt

και

σ t 2 = α o + α1 y t-12 + β1σ t-12 ,

όπου α0 > 0, α1 ≥ 0, β1 ≥ 0 και
μ: η μέση τιμή των αποδόσεων Rt ,
{zt}: ακολουθία ανεξάρτητων και ισόνομων τ.μ. με μέση τιμή 0,
{σt}: μη αρνητική στοχαστική διαδικασία τέτοια ώστε οι τ.μ. σt και zt να είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους για δεδομένη τιμή του t.
Ακολούθως ελέγχουμε ποια από τα παρακάτω δυο μοντέλα προσαρμόζεται
καλύτερα στα δεδομένα της μετοχής.
 GARCH(1,1) με zt ~ N(0, 1) .
 GARCH(1,1) με zt να ακολουθεί την κατανομή Student t με 4 βαθμούς
ελευθερίας.
Για την εκτίμηση των παραμέτρων χρησιμοποιείται η μέθοδος MLE, ενώ για να
συγκρίνουμε τα μοντέλα μεταξύ τους σχετικά με το ποιο επιτυγχάνει την καλύτερη
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προσαρμογή, χρησιμοποιούμε το κριτήριο πληροφορίας του Akaike (AIC) και το
κριτήριο Μπεϋζιανής πληροφορίας (BIC). Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα
αποτελέσματα των εκτιμήσεων.
Πίνακας 4. Οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων για τα μοντέλα GARCH(1,1)

χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις της μετοχής Google τη χρονική περίοδο
2006-2008.
α0

α1

β1

AIC

BIC

GARCH(1,1) με
zt ~ N(0, 1)

2.1594 10-6

0.0403

0.9588

-3.5971 103

-3.5833 103

GARCH(1,1) με
zt ~ Student t

5.2842 10-6

0.0599

0.9360

-3.7048 103

-3.6909 103

Στον Πίνακα 4 παρατηρούμε ότι τα κριτήρια AIC και BIC εμφανίζουν τη
μικρότερη τιμή τους στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το μοντέλο GARCH(1,1)
με την κατανομή Student t. Συνεπώς, το μοντέλο μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η
καλύτερη προσαρμογή στα εμπειρικά δεδομένα της μετοχής είναι το GARCH(1,1),
όπου zt ακολουθεί την κατανομή Student t με 4 βαθμούς ελευθερίας. Η καλή
προσαρμογή στα δεδομένα φαίνεται από τη μικρή τιμή του στατιστικού στα
αποτελέσματα του τεστ Kolmogorov-Smirnov (σε 5% επίπεδο σημαντικότητας),
όπου
K.S στατιστικό= 0.0358, p-τιμή= 0.7124 .
Τα γραφήματα που ακολουθούν επιβεβαιώνουν την καλή προσαρμογή στα
δεδομένα.
Σχήμα 5. (α) Γράφημα σχετικών συχνοτήτων των αποδόσεων της μετοχής Google και
του GARCH(1,1).(β) Γράφημα ποσοστιαίων σημείων των αποδόσεων της μετοχής
Google και του GARCH(1,1).

(α)

(β)
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παραπάνω παρατέθηκαν τα αποτελέσματα της διερεύνησης ενός στοχαστικού
μοντέλου που αφορά στην περιγραφή των αποδόσεων μετοχών (Polimenis, 2012).
Αρχικά, διαπιστώσαμε ότι το μοντέλο δεν μπορεί να αποδώσει τη λοξότητα των
εμπειρικών δεδομένων.
Στην παρούσα εργασία, για τη βελτίωση της προσαρμογής στα εμπειρικά
δεδομένα με βάση το υπάρχον μοντέλο (5), διαπιστώνεται ότι οι αποδόσεις των
μετοχών μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθούν κατανομή Variance Gamma (VG),
ώστε να γίνει στη συνέχεια χρήση της ιδιότητάς της ότι μπορεί να εκφραστεί ως
άθροισμα δυο ανεξάρτητων Γάμμα κατανομών. Οι Γάμμα κατανομές αφορούν τις
μεταβλητές Χ και Υ του μοντέλου (5). Σύμφωνα με αυτήν τη θεώρηση, γίνεται νέα
εκτίμηση των συντελεστών γi και δi απ΄ ότι στην εργασία Polimenis (2012), με τη
μέθοδο των ροπών, χρησιμοποιώντας τις τρεις πρώτες (κεντρικές) ροπές των
αποδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια πολύ καλή προσαρμογή στα
εμπειρικά δεδομένα. Ακόμη, για την αντιμετώπιση της (μεταβλητής ως προς το
χρόνο) δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας της μετοχής Google, προτείνεται ως
κατάλληλο το μοντέλο GARCH(1,1), όπου γίνεται χρήση της κατανομής Student t με
4 βαθμούς ελευθερίας.
Επισημαίνουμε, ότι το αρχικό μοντέλο θα μπορούσε να επεκταθεί-τροποποιηθεί
προσθέτοντας έναν επιπλέον όρο στην τέταρτη εξίσωση του Σ(1) που να
αντιπροσωπεύει την ιδιοσυγκρατική τρίτη (κεντρική) ροπή της μετοχής. Ο
επιπρόσθετος αυτός όρος, θα μπορούσε να είναι η τρίτη ροπή ενός θορύβου που
ακολουθεί μια μη συμμετρική κατανομή σε αντίθεση με τον γκαουσιανό θόρυβο που
έχει μηδενική ροπή τρίτης τάξης.
ABSTRACT
In this paper, we investigate a stochastic model which aims to interpret the stock
return evolution by distinguishing the jumps of the returns into positive and negative
jumps and by taking into account different noise levels. In order to achieve this goal,
we use the Variance Gamma distribution which is widely used in modeling financial
time series. Moreover, we propose a different method for estimating the parameters of
the model so as to achieve a better adjustment to empirical data. Finally, we use a
GARCH model as an alternative in order to take into consideration the phenomenon
of conditional heteroskedasticity that appears in stock returns.
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H EFAPTOMENH - DIANUSMA POLIKHS
GWNIAS UPO SFAIRIKH SUMMETRIA
AKOLOUJEI KATANOMH

CAUCHY∗

Jeìfiloc Kkoulloc
Τμήμα Μαθηματικών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. EISAGWGH - STOQOI
H monodistath genik
klÐmakac

λ,

katanom

Cauchy, C(δ, λ),

me parmetro jèsewc

δ

kai

èqei puknìthta

f (x|δ, λ) =
Cauchy, C(0, 1),

1
λ
,
π (x − δ)2 + λ2

x ∈ R.

(1.1)

tou lìgou Y = X2 /X1
N (0, σ 2 ) tuqaÐwn metablht¸n X1 , X2 , wc h katanom
thc ef θ ìtan to θ akoloujeÐ thn omoiìmorfh katanom
sto [0, 2π), prgma pou
isodunameÐ me to ìti ta X1 , X2 mporoÔn na grafoÔn se polikèc suntetagmènec R, θ ,

H apl

sun jwc orÐzetai wc h katanom

dÔo anexrthtwn kanonik¸n

X1 = Rsun θ,
ìpou oi

(X1 , X2 )

R, θ

0 ≤ θ < 2π,

(1.2)

eÐnai anexrthtec (bl. kai L mma 2.1, paraktw).

eÐnai tuqaÐo shmeÐo perifèreiac,

Y =

S̄2 (r),

kÔklou aktÐnac

X2
r hm θ
= ef θ.
=
X1
rsun θ

r,

Profan¸c, an
tìte o lìgoc

(1.3)

[0, 2π), proèleush kai tou sun jouc
X1 , X2 isodunameÐ me th
(ΣΣ) thc katanom c tou (X1 , X2 ), ikan sunj kh o lìgoc Y ∼ C(0, 1),
sÔmfwna me to genikìtero apotèlesma, Arnold kai Brockett (1992), Jones (2008),
ìti dhlad , an to tuqaÐo dinusma (td) X = (X1 , . . . , Xn ) ∼ ΣΣ (bl. Orismì 2.1),

kai to

θ

X2 = Rhm θ,

èqei thn omoiìmorfh katanom

orismoÔ thc uchy

C(0, 1).

sto

H parstash (1.2) twn

sfairik

summetrÐa

∗

Apì to

Cacoullos (2014) sta REFERENCES, gia emploutismì thc Ellhnik c Statistik c

ArjrografÐac.
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Xi /Xj , gia kje didistato upodinusma (Xi , Xj ) tou X akoloujeÐ
C(0, 1). Me lla lìgia h upìjesh ìti oi X1 , X2 eÐnai anexrthtec kanonikèc
N (0, σ 2 ) eÐnai ikan kai ìqi anagkaÐa sunj kh o lìgoc X2 /X1 na akoloujeÐ C(0, 1).
Gnwstì eÐnai epÐshc ìti, an to zeÔgoc (X1 , X2 ) akoloujeÐ didistath kanonik
2
2
me X1 ∼ N (0, σ1 ), X2 ∼ N (0, σ2 ) kai suntelest
susqètishc ρ 6= 0, tìte o lìgoc
σ1 p
Y = X2 /X1 akoloujeÐ genik Cauchy, C(δ, λ), ìpou δ = ρ kai λ =
1 − ρ2 .
σ2
Ed¸ h katanom tou (X1 , X2 ) den eÐnai ΣΣ , (pou apaiteÐ σ1 = σ2 kai ρ = 0) all
elleiptik summetrik
(EΣ). 'Omwc kai sthn perÐptwsh aut (Arnold-Brockett
(1992) ) h upìjesh (X1 , X2 ) ∼ EΣ arkeÐ gia ton lìgo X2 /X1 ∼ C(δ, λ), δ 6= 0,
λ 6= 1.
0
Paradìxwc, tìso gia td X = (X1 , . . . , Xn ) ∼ ΣΣ , ìso kai gia X ∼ EΣ , den
tìte o lìgoc
thn

èqei ereunhjeÐ h katanom
sec tou

X,

dÔo

perissìterwn (katllhlwn) lìgwn apì sunist¸-

prgma pou odhgeÐ (Je¸rhma 3.1-3.3) se kataskeuastikì orismì miac

Cauchy C(δ, Λ), me parmetro jèsewc δ kai klÐmakac oristik jeΛ. Sun jwc h C(δ, Λ) orÐzetai wc merik perÐptwsh
katanom c t me èna bajmì eleujerÐac), wc ex c.

poludistathc

tikì (jetik orismèno) pÐnaka
isodistathc

Orismìc 1.1.

n
t
δ = (δ1 , . . . , δn )0
-distath

Kotz-Nadarajah
tn,ν (δ, Λ)

(

,

katanom
kai

,

klÐmakac

Γ
fn,ν (x|δ, Λ) =

2007).

me

ν

oristik

To

X = (X1 , . . . , Xn )
(βε)
n×n
Λ

td

bajmoÔc eleujerÐac
jetikì

akoloujeÐ

thn

, parmetro jèsewc

pÐnaka

,

an

èqei

puknìthta

n + ν 
 2ν 

1

(1.4)

i
1
|Λ|1/2 1 + (x − δ)0 Λ−1 (x − δ)
2
ν
An ν = 1, h tn,1 (δ, Λ) ≡ C(δ, Λ) orÐzei thn n-distath Cn (δ, Λ), kai grfoume
X ∼ Cn (δ, Λ). 'Otan δ = 0 kai Λ = In , In o monadiaÐoc pÐnakac txewc n èqoume
thn summetrik
Cauchy Cn (0, In ) ≡ Cn .
O Feller (1966) orÐzei tic C2 kai C3 kat' eujeÐan me tic antÐstoiqec puknìthtec
f2,1 , f3,1 . O Rao (1973, sel. 169-170) kataskeuzei didistath C2 (δ, d2 I2 ), me
n
2

(νπ) Γ

h

puknìthta

f (x, y) = c[d2 + (x − µ1 )2 + (y − µ2 )2 ]−3/2 ,

(1.5)

α ekpempìmena tuqaÐa (isotropik) apì orizìntia radienergì phg sto shmeÐo (µ1 , µ2 ) ktupoÔn katakìrufh ojình se apìstash d sto shmeÐo (x, y).
H kateÔjunsh ekpomp c swmatÐwn α orÐzetai apì dÔo gwnÐec ϕ, 0 ≤ ϕ < π , kai θ ,
0 ≤ θ < 2π . H tuqaiìthta ekpomp c shmaÐnei ìti isoembadik tm mata epifneiac
sfaÐrac (me kèntro to (µ1 , µ2 )) èqoun thn Ðdia pijanìthta na deqjoÔn swmtia α.
wc ex c: Swmtia

Me lla lìgia, h pijanìthta èna swmtio na ktup sei perioq
qei¸dh tìxa

pou orÐzoun ta stoi-

(θ, θ + dθ) kai (ϕ + dϕ) epnw sth sfaÐra eÐnai anlogh thc antÐstoiqhc
c hm ϕdϕdθ.

stoiqei¸douc epifneiac thc sfaÐrac, dhl.

Parat rhsh:

AxÐzei na shmeiwjeÐ ìti èna shmeÐo

nadiaÐac sfaÐrac

S̄3

(ϕ, θ)

thc (tridistathc) mo-

den eÐnai tuqaÐo me thn prohgoÔmenh ènnoia, dhl. den èqei thn
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omoiìmorfh katanom
diast mata
kai

θ

[0, π)

epÐ thc

S̄3

[0, 2π).

kai

an oi

ϕ

kai

θ

eklegoÔn omoiìmorfa sta antÐstoiqa

TuqaÐo shmeÐo thc

S̄3

apaiteÐ

ϕ

me puknìthta

chm ϕ

[0, 2π). H tuqaÐa epilog epitugqnetai epÐshc
ϕ = sun−1 (2υ − 1) kai θ = 2πu me u, υ omoiìmorfa eklegmèna sto (0, 1).
Sthn (1.5) ta x kai y orÐzontai apì tic
me puknìthta omoiìmorfh sto

an to

x = µ1 + d ef ϕ sun θ,

y = µ2 + d ef ϕ hm θ.
d = 1 µ1 = µ2 = 0 kai
u = (u1 , u2 , u3 ) thc S̄3

'Ustera ìmwc apì thn anaparametropoÐhsh
polik¸n suntetagmènwn

(ϕ, θ)

u1 = sun ϕ,
blèpoume ìti to

gia shmeÐo

u2 = hm ϕ sun θ,

(x, y)

eÐnai ousiastik

x=

u2
= ef ϕ sun θ,
u1

y=

(1.6)
knontac qr sh

u3 = hm ϕ hm θ,
u3
= ef ϕ hm θ.
u1

(1.7)

(1.8)

ϕ eÐnai h θ1 , h polik apìstash 0 ≤ θ < π , kai θ = θ2 , to
0 ≤ θ2 < 2π . Me lla lìgia, h mllon adieukrÐnisth diadikasÐa

Ed¸ (bl. (2.9) paraktw) h
(gewgrafikì) m koc,

pou odhgeÐ sthn (1.5) upodhl¸nei, sÔmfwna kai me thn (3.2), autì akrib¸c pou ja
deÐxoume ìti an to

S̄3 ,

U (3) = (U1 , U2 , U3 )0

h didistath katanom

Y1 =
eÐnai h

C2 (0, I2 ),

dhl. h

U2
,
U1

Y = (Y1 , Y2 )0

f2∗ (y1 , y2 ) =
dhl. thn (1.5) me

akoloujeÐ thn omoiìmorfh katanom

sthn

twn lìgwn

Y2 =

U3
.
U1

èqei puknìthta

(1.9)

f2∗

1
1
,
2π (1 + y12 + y22 )3/2

(1.10)

µ1 = µ2 = 0, d = 1.

X = (X1 , . . . , Xn )0 me ΣΣ EΣ katanom akoloujeÐ monodistath Cauchy, C(δ, λ), genikeÔetai gia k > 1 katllhlouc
lìgouc, me apì koinoÔ katanom
k -distath summetrik Ck (0, Ik ), 2 ≤ k ≤ n − 1,
gia X ∼ ΣΣ (Jewr mata 3.1-3.3) kai se Ck (δ, Λ) gia X ∼ EΣ (Je¸rhma 3.4).
Epiplèon, ìpwc h θ thc perifèreiac kÔklou odhgeÐ sthn C(0, 1) ki ed¸ mia gwnÐa
mình, h
θ1 (h polik apìstash) kajorÐzei thn apì koinoÔ summetrik
(n)
katanom Cauchy orismènwn lìgwn sunistws¸n tou U
me omoiìmorfh katanom
sthn S̄n .
√
EpÐshc, apì tic katanomèc twn θk (bl. L mma 2.1), eÔkola sungetai ìti
n − k sf θk ∼
tn−k upì sfairik summetrÐa (Je¸rhma 4.1).
AxioshmeÐwto eÐnai kai to ìti h upì kanonikìthta gnwst katanom tou r (ìtan
ρ = 0) isqÔei kai upì sfairik summetrÐa, ¸ste na èqoume
√
1+r
r n−2
√
∼ tn−2 , F ∗ =
∼ Fn−2,n−2 .
(1.11)
2
1−r
1−r
Ed¸, to ìti o lìgoc dÔo sunistws¸n enìc

polik

gwnÐa
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2. PROKATARKTIKA
Gia touc skopoÔc tou parìntoc, parajètoume merikoÔc orismoÔc kai basikèc
protseic, pou aforoÔn tic
me

ΣΣ

kai

EΣ

katanomèc, (kentrojethmènec sto

0,

dhl.

δ = 0).

Orismìc 2.1.
orjog¸nio

H

n×n

X = (X1 , . . . , Xn )0 ∼ ΣΣ

pÐnaka

O

QU

èqoun thn Ðdia katanom

sth

morf

(OO0

O0 O

=

), kai an h

f (x) = cn g(x0 x),

= In )
X

an

kai

mìnon

d

h

(ann)

X = OX (X = Y
f

èqei puknìthta

gia

kje

, aut

shmaÐnei

ìti

h

mporeÐ na grafeÐ

∞

Z

x ∈ Rn ,

an

d

un−1 g(u2 )du < ∞.

g:

(2.1)

0
Tìte grfoume

cn

X ∼ ΣΣ(g),

normalizing)

thn de kanonikopoihtik  (

stajer

prosdiorÐzei h
n

1
2π 2
= n
cn
F
2
ìpou

Z

∞
n−1

u

∞

Z

2

0

(2π)n/2
 n  , (2.2)
Γ
2
Z ∞
(Profan¸c mÐa g me
g(u2 )du <

un−1 g(u2 )du, |S̄n | =

g(u )du = |S̄n |
0

|S̄n | sumbolÐzei thn epifneia thc sfaÐrac S̄n .

0

∞

orÐzei monodistath summetrik
H

tn,ν

f (x) = c1 g(x2 ).
tria g thc oikogèneiac katanom¸n Pearson

katanom

antistoiqeÐ sthn katanomogenn

me puknìthta

VII,

 n+ν
u − 2
g(u) = 1 +
,
ν
ν = 1 dÐnei th g(u) = (1 + u)−
Cauchy, C(0, In ), me puknìthta

pou gia

fn∗ (x) =

Profan¸c, h

Γ

n+1
2

gia

(2.3)

n-distath

1

2

π (n+1)/2



1 + x0 x)

d

U (n) = OU (n) ∼ ΣΣ

Cambanis-Huang-Simmons

n+1
2

= cn

1
(1 + x0 x)

anexrthto tou

n+1
2

.

(2.4)

kai, en¸ den èqei puknìthta (upì thn su-

X ∼ ΣΣ

me thn ènnoia ìti,

(1981),

X ∼ ΣΣ
R≥0

katanom

n + 1

n jh ènnoia), mporeÐ na jewrhjeÐ wc genn tria kje

me

summetrik

ann

X = RU (n) ,

(2.5)

U (n) (R2 = X 0 X).
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Orismìc 2.2.

To

W ∼ EΣ

ann uprqei oristik jetikìc

n×n

pÐnakac

A

oÔtwc

¸ste

W = AX
kai

an

to

X

èqei

puknìthta,

X ∼ ΣΣ,

me

X ∼ ΣΣ(g)

,

to

(2.6)

W ∼ ES(g)

,

me

puknìthta

f (w) = cn g(w0 D−1 w) (D = AA0 ),
kai

grfoume

(2.7)

W ∼ EΣ(D)

.

Ta kÔria exagìmena thc ergasÐac aut c sundèontai mesa me èna basik majhmatikì exagìmeno sunufasmèno me tic polikèc

. . . , θn−1 )

shmeÐou

shmeÐou pnw sthn

L mma 2.1.
to

(x0 x

x ∈ S̄n (r)
S̄n (R) (prbl.

Goldman

(

X ∼ ΣΣ(g)

,

èqei

1976,

puknìthta

=

r2 ),

uprqei

sÔsthma

X1 = RU1 = R
Xk = RUk = R

θ1 ,

 k−1
Y
hm

exetazìmenou apì th skopi tuqaÐou

Je¸rhma

1,

Muirhead

(1982),

Je¸rhma

5.5).

An

thn

sfairik¸n

sun

(r, θ1 ,

kai (2.5) ). To parajètoume wc

f (x) = cn g(x0 x),
tìte

sfairikèc suntetagmènec

tm

x ∈ Rn ,

R, θ1 , . . . , θn−1

(2.8)

,

0 ≤ θ1 ≤ π

θi
θk , 0 ≤ θk−1 ≤ π,
sun

2≤k ≤n−1

(2.9)

i=1

Xn = R
tètoiwn

hm

¸ste

oi

θ1 · · ·

hm

θ ≤ θn−1 < 2π.

θn−1 ,

R, θ1 , . . . , θn−1

na

eÐnai

anexrthtec

2cn π n/2 n−1
n u
g(u2 ),
Γ
2
1
 n−k−1 θk ,
fk (θk ) = 
1 n−k
B 2, 2

me

puknìthtec

fR (u) =

hm

fn−1 (θn−1 ) =

1
,
2π

(2.10)

0 ≤ θk ≤ π,

1 ≤ k ≤ n − 2,

0 ≤ θn−1 < 2π.

(2.11)

(2.12)

R, θ1 , . . . , θn−1 eÐnai anexrthtec me puknìthtec (2.10)-(2.12),
X = x1 , . . . , Xn ) me Xi , ìpwc orÐzontai apì thn (2.9), èqei puknìthta thn

AntÐstrofa, an oi
tìte h

f (x)

thc (2.8).

Parat rhsh 2.1.

An hm kai sun sthn (2.9) antallagoÔn, dhl.

X1 = R hmθ1 ,

kok., tìte sthn (2.11) ta hm prèpei na antikatastajoÔn apì sun.
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3. KURIA APOTELESMATA
ProbaÐnoume t¸ra sthn apìdeixh twn kÔriwn apotelesmtawn, ìpwc anafèrjh-

§ 3.1, gia lìgouc sunistws¸n miac X ∼ ΣΣ , sthn § 3.2
§ 3.3 ta sqetik me lìgouc pou akoloujoÔn t kai r katano-

kan sthn Eisagwg : Sthn

X ∼ EΣ ,

gia

kai sthn

mèc, ìpwc upì kanonikìthta. Oi apodeÐxeic edrzontai kat kanìna sthn parstash
(2.5) kai to L mma 2.1, pou metaxÔ llwn, sunepgetai ìti gia
to

θ

akoloujeÐ thn omoiìmorfh sto

(0, 2π),

kai ef

n=2

(perifèreia)

θ ∼ C(0, 1).

3.1 H perÐptwsh X ∼ ΣΣ . H Cauchy C(0, In−1 ) wc katanom
ptomenodianÔsmatoc thc polik c gwnÐac θ1
Kat' arq n shmei¸noume ìti, en ìyei thc parstashc (2.5) an to

P [X = 0] = P [R = 0] = 0),
U (n) =
ìpou

α(θ)

(α0 α = 1),

θ = (θ1 , . . . , θn−1 ),

parist ton metasqhmatismì - parstash tou

θ1 , . . . , θn−1 .

θ1 , . . . , θn−1

(kai

U (n)

stic

(3.1)

n−1

gwniakèc

'Ara apì thn (2.10) h men katanom

exarttai mìno apì thn katanomogenn tria
twn

X ∼ ΣΣ

tìte

X
= α(θ),
R

sfairikèc suntetagmènec

efa-

g,

en¸ tou

U

(n)

tou

R

mìno apì thn katanom

ìpwc orÐzoun oi (2.11), (2.12).

Diatup¸noume t¸ra to kÔrio je¸rhma tou parìntoc.

Je¸rhma 3.1.

S̄n

kai ta

Ui

U (n) = (U1 , . . . , Un )0

'Estw

me

ìpwc orÐzontai apì thn (3.1) sunart

thn

omoiìmorfh

sei twn

katanom

θ1 , . . . , θn−1

.

sthn

OrÐzoume to

logodinusma

Y = (Y1 , . . . , Yn−1 ),
Tìte

to

Y ∼ C(0, In−1 )

Apìdeixh.

,

me

Yi =

puknìthta

Ui+1
,
U1

thn

∗
fn−1

i = 1, . . . , n − 1.
thc

(3.2)

(2.4).

Apì tic (2.9) kai (3.2), èqoume

Y1 = ef θ1 sun θ2 , Y2 = ef θ2 hm θ2 sun θ3 , . . . , Yn−1 = ef θ1 hm θ2 · · · hm θn−1 . (3.3)
H puknìthta

fY

Y , sunart sei thc puknìthtac f (θ)
J(y, θ) tou (3.3), grfetai

tou

kai thc Iakwbian c

fY (y) = |J(y, θ)|−1 f (θ(y)).
UpologÐzontac thn

J(y, θ)

tou

θ = (θ1 , . . . , θn−1 )0

(3.4)

kai en ìyei twn (2.11), (2.12) h (3.4) aplopoieÐtai sthn

fY (y) = c0 (sun2 θ1 )n/2 ,

(3.5)
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dhl.

exarttai

mìno

apì

thn

polik

gwnÐa

θ1 ,

mèsw tou sun

2θ

1.

All, apì thn

(3.2), èqoume

2
1 + y12 + · · · + yn−1
=1+

1
u22 + · · · + u2n
= 2 =
2
u1
u1

u21 + · · · + u2n = 1 (u(n) ∈ S̄n ).
c0 = c∗n−1 thc (2.4).

afoÔ

Parat rhsh 3.1.

'Ara

1
2θ

sun

= 1 + ef2 θ1 ,

Y ∼ C(0, In−1 )

Na shmeiwjeÐ ìti ìloi oi lìgoi

Yi

(3.6)

1
(h prèpousa tim

thc (3.2) grfontai wc ginì-

θ1 , h opoÐa kai mình, ìpwc deÐqnei h (3.5), kajorÐzei
fY (y ) , wc C(0, In−1 ). Autì den shmaÐnei ìti tuqìntec n − 1 lìgoi sunistws¸n
(n)
tou U
odhgoÔn se poludistatec katanomèc uchy, ektìc thc perÐptwshc enìc
mìnon lìgou Xi /Xj pou odhgeÐ sthn apl C(0, 1). Na prostejeÐ akìma ìti ja katal game se sf θ1 antÐ ef θ1 sthn (3.3) an ta Xi orÐzontan ìpwc anafèrjhke sthn
Parat rhsh 2.1, qwrÐc na ephrezetai h katanom
tou Y . Sthn pr¸th perÐptwsh
ta Yi eÐnai
Y blèpontac to san
thc polik c
mena me koinì pargonta thn ef
thn

oi sunist¸sec tou

efapromènh-dinusma

gwnÐac, sth deÔterh perÐptwsh san
sthn apl

perÐptwsh

. Me lla lìgia, ìpwc

sunefapromènh-dinusma

d

θ, 0 ≤ θ < 2π , ìpou Y = ef θ = σϕθ ∼ C(0, 1), ètsi kai t¸ra
−−→ d −−−→
Y = ef θ1 = σϕθ1 ∼ C(0, In−1 ),
(3.7)

afoÔ apì thn (3.3), p.q., to

efaptomenodinusma

Y

grfetai:

Y = ef θ1 (sun θ2 hmθ2 , sun θ3 , . . . , hm θ2 , . . . , hm θn−1 ).
H je¸rhsh aut
trigwnometrik

tou

Y

(3.8)

wc efaptomenodianÔsmatoc thc polik c gwnÐac

θ1

sthn

, kat' epèktash tou trigwnometrikoÔ kÔklou, up rxe kai to

-sfaÐra

ènausma na deiqjeÐ pr¸to to Je¸rhma 3.1, parìlo pou eÐnai mesh sunèpeia tou
Jewr matoc 3.3.

EÐnai epÐshc endiafèron ìti, ìpwc deÐqnei h (3.6), h stoiqei¸dhc

= (1 + ef2 θ)−1

2θ

tautìthta sun

exÐsou isqÔei gia thn trigwnometrik

sfaÐra

S̄n ,

sth morf

2

sun

2
θ1 = (1 + y12 + · · · + yn−1
)−1 = (1 + ef2 θ1 )−1 .

(3.9)

Wc pìrisma thc (2.5) kai thc (3.2) èqoume to

Je¸rhma 3.2.

Z1 =
Apìdeixh.

'Estw

X ∼ ΣΣ

.

X2
Xn
, . . . , Zn−1 =
,
X1
X1

Tìte

oi

n−1

lìgoi

Z = (Z1 , . . . , Zn−1 ) ∼ C(0, In−1 ).

(3.10)

Apì thn (2.5), èqoume

Zi =

R Ui+1
Ui+1
=
= Yi ,
R U1
U1

Apì thn (3.10) kai to ìti kje

kai

d

Z = Y ∼ C(0, In−1 ).

k -upodinusma Z (k)

tou

Z

eÐnai

ΣΣ ,

èqoume mesa

to
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Pìrisma 3.1.

To

Z (k) ∼ C(0, Ik ) 1 ≤ k ≤ n − 1
,

.

X ∼ ΣΣ(g),

To Je¸rhma 3.2 apodeiknÔetai mesa an upotejeÐ ìti to
qr sh thc katanom c tou lìgou

Je¸rhma 3.3.

X ∼ ΣΣ(g)

'Estw

knontac

X/X1 .
me

puknìthta

thn

(2.1).

Tìte

Z ∼

h

C(0, In−1 )

.

Apìdeixh.

Z eÐnai
Z ∞
2
xn−1
g(x21 z12 + · · · + x21 zn−1
+ x21 )dx1
fZ (z1 , . . . , zn−1 ) = 2cn
1
Z0 ∞
2
xn−1
g(x21 (1 + z12 + · · · + zn−1
))dx1 ,
= 2cn
1
H puknìthta tou

(3.11)

0

kai en ìyei thc èkfrashc thc

ShmeÐwsh.
diaforetik

cn

sthn (2.2), èpetai to zhtoÔmeno.

Oi prohgoÔmenec apodeÐxeic kai mlista gia

k > 1 lìgouc dÐnoun mia
k = 1, Arnold-Brockett

kai aploÔsterh apìdeixh kai gia thn perÐptwsh

(1992).

3.2 H perÐptwsh EΣ
Ac exetsoume t¸ra thn perÐptwsh

W ∼ EΣ(Λ),

ìpwc orÐzoun oi (2.6), (2.7).

Ja deÐxoume to

Je¸rhma 3.4.

'Estw

ξ1 =
Tìte to

∗

δ 6= 0

W ∼ EΣ(Λ)

W2
Wn
, . . . , ξn−1 =
,
W1
W1

ξ ∼ Cn−1 (δ ∗ , Λ∗ )

kai

Apìdeixh.

klÐmakac

èna

ξ = (ξ1 , . . . , ξn−1 )0 .

n−1
(n − 1) × (n − 1)

, genik

pÐnaka

kai

diastsewn

(Gia lepromèreiec bl.

Cacoullos,

Cauchy

, me parmetro jèsewc

oristik

jetikì

pÐnaka

Λ∗

).

W

mporeÐ na prei th

B = (bij )

(3.12)

2014).

To

morf

W = BY ,

ìpou

eÐnai ktw trigwnikìc pÐnakac, me

Y ∼ SS

kai

bij = 0, j > i.

'Etsi ta

ξi

eÐnai grammikoÐ sundua-

Y2 /Y1 , . . . , Yn /Y1 , pou akoloujoÔn o kajènac thn C(0, 1),
ξi ∼ C(δi∗ , λ∗i ), 1 ≤ k ≤ n − 1 kai to ξ , lìgw thc (3.12), grfetai
smoÐ twn lìgwn

ξ = β + T Z∗
kai

T

trigwnikì

δ∗

Z ∗ = (Y2 /Y1 , . . . , Yn /Y1 ) ∼ C(0, In−1 ),

(n − 1) × (n − 1)

pÐnaka.

Z∗

akoloujeÐ genik
Cauchy, me
= β 6= 0 kai Λ, oristik jetikì (n−1)×(n−1) pÐnaka (β = (b21 /b11 , . . . , bn1 /b11 ).
'Ara to

ξ

me

¸ste ta

wc grammikìc metasqhmatismìc tou
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Thn puknìthta tou

ξ

dÐnei h (1.4) me

ν = 1βε,

distash

n − 1, δ = β , Λ = Λ∗ .

Tèloc, na prosjèsoume ìti lìgoi sunistws¸n katanom¸n mÐxewn klÐmakac td

X ∼ ΣΣ
stoiqa.

X ∼ EΣ

akoloujoÔn summetrikèc

X ∼ ΣΣ(g)

Autì isqÔei afoÔ an to

sunrthsh katanom c

H(υ),

genikèc katanomèc uchy, antÐ-

kai

V >0

anexrthth tou

tìte h antÐstoiqh mÐxh klÐmakac

VX

X

tm me

èqei puknìthta

Z
g(υxx)dH(υ ∼ ΣΣ.

cn
To Ðdio isqÔei kai gia mÐxeic

X ∼ EΣ , dhl.

an

X ∼ EΣ , tìte kai h mÐxh V X ∼ ES .

4. H KATANOMH TOU STUDENT UPO SFAIRIKH SUMMETRIA
Apì tic katanomèc kai thn anexarthsÐa twn gwniak¸n sfairik¸n suntetagmè-

θ1 , . . . , θn−1

nwn

td

X ∼ ΣΣ

(bl.

2.11-2.12), prokÔptei mesa ìti oi gnwstèc

t kai tou suntelest susqètishc r (gia
ρ = 0) isqÔoun genikìtera upì sfairik

upì kanonikìthta katanomèc tou krithrÐou
touc elègqouc twn upojèsewn

µ=0

kai

summetrÐa.

Je¸rhma 4.1.

X = (X1 , . . . , Xn )0 ∼ ΣΣ
√
t∗n−k = n − k
θk , 1 ≤ k ≤ n − 1,

'Estw

kai

(4.1)

sf

ìpou

oi

Tìte

oi

n−1

IdiaÐtera

gia

gwniakèc

tou

t∗n−k ∼ tn−k ,

1 ≤ k ≤ n − 1.

èqoun

puknìthtec

tic

(2.11),

(2.12).

(4.2)

k=1
t∗n−1 =

Apìdeixh.

X

suntetagmènec

Apì thn (2.11), h

√

n−1

sf

θ1 ∼ tn−1 .

(4.3)

θn−1 akoloujeÐ thn omoiìmorfh katanom

sto

[0, 2π)

kai wc gwstì

d

t∗1 = sf θn−1 = ef θn−1 ∼ C(0, 1).
hk (x) h puknìthta
1 n − k
,
=B ,
2
2

'Estw

c−1
k

θk , 1 ≤ k ≤ n − 2.

thc sf

hk (x) = f (θk )

d
cot θk
dθk

−1

= ck

Tìte, apì thn (2.11), jètontac

1
(1 + x2 )

n−k+1
2

.

(4.4)

'Ara h (4.2).
To Je¸rhma 4.1 apokt idiaÐterh shmasÐa stic efarmogèc twn elègqwn

µ = 0),

t

(gia

ìpwc deÐqnei to epìmeno
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Je¸rhma 4.2.

√

t∗n−k =
Apìdeixh.

Ta

t∗n−k

thc

(4.1)

eÐnai

anexrthta

kai

Xk
n − kq
∼ tn−k ,
2
Xk+1
+ · · · + Xn2

H anexarthsÐa twn

t∗n−k

1 ≤ k ≤ n − 1.

èpetai apì thn anexarthsÐa twn

(4.5)

θk

kai h (4.5)

apì ton antÐstrofo metasqhmatismì (bl. (2.9) )

θk = sf−1 q



Xk

1. . . k ≤ n − 2

,

(4.6)

2
Xk+1
+ · · · + Xn2

xn−1 +

θn−1 = 2 sf−1

q

x2n−1 + x2n 

xn

.

Apì thn (4.5) prokÔptei to ex c shmantikì

Pìrisma 4.2.

'Estw

X = (X1 , . . . , Xn )0 ∼ ΣΣ

t∗n−1 =
Kat

sunèpeia,

to

gnwstì

t=
akoloujeÐ

thn

eÐnai

√

n − 1p

t

,

ìpwc

X1
X22 + · · · + Xn2

orÐzetai

anexrthta,

X12

+ ··· +

Student tn−1
N (0, σ 2 ) Xi
Xi
.

en¸

oi

sth

upì

Tìte

∼ tn−1 .

Xn2

= t∗n−1 ,

sfairik

=

√

n X̄/s

(4.8)

summetrÐa,

qwrÐc thn sun jh

Ed¸ na epishmnoume kai to gegonìc ìti ìla ta

den

eÐnai

anexrthtec,

AxioshmeÐwto eÐnai epÐshc ìti h elegqosunrthsh

t0

(4.7)

morf

X1

n − 1p

katanom

upìjesh anexrthtwn

t∗n−k

√

.

ektìc

t0

an

eÐnai

N (0, σ 2 )

.

(gia thn upìjesh

µ = 0),

mporeÐ na metasqhmatisjeÐ - lìgw sfairik c summetrÐac - sth morf

d

t, ¸ste t0 == t ∼ tn−1 (prbl Muirhead (1982, c. 38-39). To ìti to t0 akoloujeÐ
thn tn−1 katanom upì sfairik summetrÐa upèdeixe o Efron (1967), endiaferìmenoc
n
n
X
X
kat kÔrio lìgo gia thn sumperifor tou Sn =
Xi /
Xi2 upì thn upìjesh ek
tou

i=1

i=1

peristrof c summetrÐac (twn axìnwn), asjenèsterhc apì thn sfairik
kti pou ousiastik qrhsimopoÐhse o
katanom

t

katanom

me prosomoÐwsh).

(o

Student,

Fisher

wc gnwstì, upelìgise kat prosèggish thn om¸num

r,

tou

tou

θ1 sthn
√ (4.3), eÔkola sunge√
n − 2r/ 1 − r2 ∼ tn−2 , epomènwc
summetrÐa (ìtan ρ = 0).

Tèloc, na shmeiwjeÐ ìti apì thn katanom
tai ìti h upì kanonikìthta katanom
kai tou

summetrÐa,

(1925), brÐskontac gewmetrik thn

tou sf

t=

isqÔoun genikìtera upì sfairik
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'Oson afor thn katanom

d

r=

r (ìtan ρ = 0), wc
(xi , yi ), i = 1, . . . , N eÐnai tuqaÐo

tou deigmatikoÔ suntelest

Anderson
, 1958, c.
P
deÐgma apì N (µ,
), o r = sun θ,
(x − x̄), (y − ȳ) kai
gnwstì (bl.

sun

62-64), an

to sunhmÐtono thc gwnÐac twn dÔo dianusmtwn

d

θ=

ξ10 ξ1
[(ξ10 ξ1 )(ξ20 ξ2 )]1/2

(4.9)

θ h gwnÐa metaxÔ tou ξ1 = (ξ11 , . . . , ξ1n )0 kai tou ξ 2 = (ξ21 , . . . , ξ2n )0 (n
P=
N − 1), to de (ξ 1 , ξ 2 ) mporeÐ na jewrhjeÐ tuqaÐo deÐgma apì th didistath N (0, ).
r
'Etsi exetzetai h katanom thc sf θ = √
thc opoÐac h desmeumènh kata1 − r2
nom
dojèntoc tou ξ 2 den exarttai apì to ξ 2 , ¸ste na sungetai ìti to
ìpou

t∗n−1 =

√

d

n − 1 sf θ1 =

√

n − 1√
√

sumpÐptei dhl. me thn katanom

tou

√
r
r
= N − 2√
∼ tn−1 ,
1 − r2
1 − r2

n − 2 sf θ1

upì sfairik

(x1 , . . . , xn mh exart¸menh apì thn katanom tou y , ektìc tou ìti
(c, . . . , c)] = 0. Bl. Muirhead, 1982, Je¸rhma 5.11, gia mia enallaktik
ìqi mèsw thc katanom c thc θ1 - thc (4.10).
puknìthta

f (r)

tou

f (r) = f1 (θ1 )

r

d

r =

sun

d

θ =

sun

θ1

eÐnai h

d
dθ1

−1
sun

θ1

=

d
1
n−2
(θ1 (r))
 1 n − 1  hm
dθ1
B ,
2
2

−1
sun

1
2 1 (n−2)
,
 1 n − 1  (1 − r ) 2
B ,
2
2
√
−1 r) =
1 − r2 .
hm(sun

F ∗ -elegqosunrthshc

(ρ = 0)

(bl.

Cacoullos,

t∗n−1

thc (4.10),

2001) gia ton èlegqo thc anexarthsÐac

upì didistath kanonik , sugkekrimèna

F∗ =

1+r
∼ Fn−2,n−2 .
1−r

H (4.12) brÐsketai, ìpwc kai h (4.11), apì thn
me

θ1

(4.11)

'Ena llo endiafèron apotèlesma afor th qr sh, antÐ tou
miac

h

apìdeixh -

kai epomènwc h

=

afoÔ

x=
P [Y =

summetrÐa tou

)0 ,

Profan¸c, dunmei kai thc (4.9), èqoume

(4.10)

f1 (θ1 ), upì sfairik

(4.12)

summetrÐa, afoÔ

r = sun θ1
F∗ =

1 + sun θ1
θ1
= sf2 .
1 − sun θ1
2
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ABSTRACT
)0

Let X = (X1 , . . . , Xn follow a spherically or elliptically symmetric distribution centered at zero, and Yi = Xi+1 /X1 , Y = (Y1 , . . . , Yn−1 )0 ; Y is the polar angle
θ1 tangent (or cotangent) vector and its distribution is shown to be a symmetric
Cauchy distribution under spherical symmetry and a general Cauchy distribution
under elliptical symmetry. The simple case of one ratio Y = X2 /X1 was √
treated
in Arnold and Brockett (1992), Jones (2008). Moreover, it is shown that n − 1
cot θ1 follows the tn−1 distribution, so that the normal theory distributions of
Student’s t and correlation coefficient r hold under spherical symmetry.
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eketzaki@yahoo.gr, farmakis@math.auth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε πολλές περιπτώσεις η μέτρηση της μεταβλητότητας μεταξύ εισοδηματικών ή
κοινωνικοοικονομικών δεδομένων συνδέεται άρρηκτα με την εφαρμογή και τον υπολογισμό
του δείκτη Gini. Το παραπάνω γεγονός οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων και διαφορετικών
αναπαραστάσεων του δείκτη Gini που είχαν κάθε φορά στόχο τη βελτίωση και την
απλοποίηση του υπολογισμού του. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η αναπαράσταση του
ως γινόμενο πινάκων. Η χρήση πινάκων για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη
αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη έκφραση του, διότι σχεδόν σε όλα τα υπολογιστικά
προγράμματα υπάρχουν συναρτήσεις που σχετίζονται με τις πράξεις πινάκων. Με αυτόν τον
τρόπο καθίσταται ευκολότερος ο υπολογισμός του χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες
προγραμματιστικές ικανότητες από τον ερευνητή. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί μία μέθοδος η
οποία συμβάλλει στον ευκολότερο υπολογισμό του δείκτη Gini ιδιαίτερα στην περίπτωση που
ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος και δύσχρηστος, αφού το πλήθος των πινάκων αλλά και
οι αντίστοιχες διαστάσεις τους, που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη Gini
είναι μικρότερες.
Λέξεις Κλειδιά: δείκτης Gini, πίνακες.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μέτρηση της μεταβλητότητας μεταξύ των στοιχείων μιας μεταβλητής, που
αφορά κοινωνικά ή οικονομικά δεδομένα, είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει
πολλούς ερευνητές. Η αναζήτηση μέτρων που στόχο είχαν τον υπολογισμό της
μεταβλητότητας υπήρξε η αιτία δημιουργίας των δεικτών μεταβλητότητας. Ο δείκτης
Gini αποτελούσε και αποτελεί, έναν από τους πιο χρησιμοποιημένους δείκτες, που
έχουν μελετηθεί, για τη μέτρηση της μεταβλητότητας μεταξύ κοινωνικών ή
οικονομικών δεδομένων. Από το 1912 που προτάθηκε μέχρι σήμερα, έχει γραφτεί
ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων οι οποίες σχετίζονται είτε με την εφαρμογή, τον
υπολογισμό και την ερμηνεία του σε πραγματικά δεδομένα, είτε με τη βελτίωση της
αλγεβρική μορφής του ώστε να καθίσταται ευκολότερος ο υπολογισμός του (Xu K.
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(2003), Gini G. (1921)). Ο συγκριμένος δείκτης είχε μελετηθεί αρχικά σαν άλλο ένα
στατιστικό μέτρο διασποράς της περιγραφικής στατιστικής, στη συνέχεια όμως
εξελίχτηκε σε έναν δημοφιλή δείκτη που εφαρμόζεται σε κοινωνικοοικονομικά
δεδομένα, αφού αποδείχθηκε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του δείκτη και της
συνάρτησης ευημερίας γνωστής ως Welfare Function, (Dalton H. (1920)). Παρόλο
που μετρά την μεταβλητότητα που υπάρχει εντός των στοιχείων μιας κατανομής,
ανεξάρτητα από το είδος των δεδομένων, έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται
συνηθέστερα για την μέτρηση της μεταβλητότητας σε εισοδηματικά δεδομένα,
(Yntena D.B. (1933)). Ο υπολογισμός του δείκτη Gini μπορεί να πραγματοποιηθεί,
είτε εάν τα δεδομένα προέρχονται από μία διακριτή κατανομή, είτε από μια συνεχή.
(Santos B.J. and Guerro J.B.J. (2010), Sen, A. (1973)). Στη συγκεκριμένη εργασία οι
μέθοδοι που θα μας απασχολήσουν και προτείνονται αφορούν στην περίπτωση που
τα δεδομένα προέρχονται από διακριτή κατανομή.

2. ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ GINI.
Στην ενότητα αυτή αρχικά θα γίνει περιγραφή της γεωμετρικής και έπειτα της
αλγεβρικής έκφρασης του δείκτη Gini.
Ας υποθέσουμε ότι Y   y1 , y 2 ,, y n  είναι μία τυχαία διακριτή μεταβλητή της

οποίας η τιμή y i παριστάνει το εισόδημα του i ατόμου. Συμβολίζεται με μ το μέσο
εισόδημα των n ατόμων επομένως θα ισχύει
n
nμ   i 1 yi
(1)
Έστω ότι έχουμε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων στο οποίο ο οριζόντιος άξονας
παριστάνει το ποσοστό του πληθυσμού pi και ο κατακόρυφος άξονας παριστάνει το
ποσοστό του εισοδήματος si=L(pi), τότε η καμπύλη Lorenz για την διακριτή
μεταβλητή Υ είναι ένα τεθλασμένο ευθύγραμμο τμήμα με άκρα τα σημεία (0,0) και
(1,1) το οποίο προκύπτει όταν ενωθούν τα σημεία (pi,si) της σχέσης (2), (Xu K.
(2003) Lorenz M. O. (1905), Gastwirth J. L. (1971)). Θεωρούμε επίσης ότι τα yi είναι
τοποθετημένα σε αύξουσα σειρά και κατ’ επέκταση και τα si.

 pi , si     i n  ,  yi  nμ   

με si  yi

 n 

i  [0, n ]

(2)

Η ευθεία τέλειας ισότητας, είναι η περίπτωση της καμπύλης Lorenz στην οποία τα
εισοδήματα είναι κατανεμημένα κατά τον «ιδανικό τρόπο», δηλαδή στο i/n ποσοστό
του πλήθους των ατόμων αντιστοιχεί το i/n εισόδημα i  [0, n] . H ευθεία τέλειας
ισότητας είναι το ευθύγραμμο τμήμα το οποίο ενώνει τα σημεία (0,0) και (1,1) και
σχηματίζει γωνία 450 με τον άξονα x΄x.
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Εικόνα 1. Δείκτης Gini

Ο δείκτης Gini γεωμετρικά ισούται με το πηλίκο του εμβαδού της περιοχής Α που
ορίζεται να είναι η περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στην ευθεία τέλειας ισότητας και
την καμπύλη Lorenz, προς το εμβαδόν Α+Β που ορίζεται να είναι η περιοχή που
βρίσκεται κάτω από την καμπύλη Lorenz (εικόνα 1).
Επομένως ο δείκτης Gini θα ισούται με
IG  Α / (Α  Β)
(3)
Η πιο συνηθισμένη αλγεβρική έκφραση του δείκτη Gini διατυπώθηκε από τον Sen,
A. (1973) σύμφωνα με την οποία ο δείκτης υπολογίζεται από την σχέση
n
n
(4)
I G  1  2n 2      i 1  j1 y i  y j
Βασισμένοι στην σχέση (4) οι Donaldson D. και Weymark J.A. (1980). απέδειξαν ότι
ο δείκτης Gini, μπορεί να μετασχηματιστεί στην σχέση (5).

 2i  1 y   n  


IG  1  

n

2

(5)

i

i 1

Θεωρώντας ότι y1  y2   yi   yn και ακολουθώντας συνοπτικά την ακόλουθη
διαδικασία
n
n
n
n
IG  1  2n 2     i 1 j1 yi  y j  1    i 1 j1min  yi , y j    n 2  



 1  1 n   2  y1   iyi   ny n  

 n  
2

 n    1    2i  1 y   n  

 1   2  y1    2i  1 yi    2n  1 y n  

n

2

i 1

2

i

Επεκτείνοντας την σχέση (5) οι Berrebi Z. M. και Silber J. (1987) απέδειξαν ότι
μετασχηματίζεται στην σχέση (6).
n
I G   i 1 si   n  i  n     i-1 n  
(6)
Θεωρώντας ότι s1  s2   si   s n
n
I G  1    i 1  2i  1 yi 







 n    1  nμ   y
n

2



 i 1

i







n
i 1

 2i  1 yi 


n 


   i 1yi  nμ    1   2i  1 n      i 1yi  nμ      n  i  n     i  1 n  




Η ποσότητα  n  i  n παριστάνει την αναλογία των ατόμων που κερδίζουν λιγότερο
από το εισόδημα του i-ατόμου προς το σύνολο των ατόμων. Ενώ η ποσότητα
n

n
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 i  1

n παριστάνει την αναλογία των ατόμων που κερδίζουν περισσότερο από το
εισόδημα του i-ατόμου προς το σύνολο των ατόμων.
Ο Silber J. (1989) βασισμένος στην σχέση (6) μετασχημάτισε τον δείκτη στην σχέση
(7) με σκοπό να μπορέσει να την παρουσιάσει ως γινόμενο πινάκων


n
IG   i 1 si   1 n    1 n  
(7)
j i
 ji

Θεωρώντας ως τον πίνακα γραμμή, του οποίου κάθε στοιχείου είναι ίσο με 1/n
διαστάσεως n. Ο πίνακας G να είναι ένας τετραγωνικός πίνακας n x n του οποίου τα
στοιχεία που βρίσκονται στην κύρια διαγώνιο είναι μηδενικά τα στοιχεία τα οποία
βρίσκονται πάνω από την κύρια διαγώνιο και για τα οποία ισχύει ότι j > i είναι ίσα με
-1, ενώ τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται κάτω από την κύρια διαγώνιο δηλαδή για
αυτά που ισχύει j < i είναι ίσα με +1. Δηλαδή:
 s1 
 0 1  1
s 
1 0  1
1
1 1
'


e 

και S   2 
G


    
n
n n
 


1 1  0 
s n 
Αποδείχθηκε ότι
I G  e'GS
(8)
0 1  1  s1 

 
1  1 0  1 s 2 
1 1
Δηλαδή I G  

n          
n n

 
 1 1  0  s n 

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
GINI
Στην μέθοδο που θα περιγραφεί σε αυτήν την ενότητα, προτείνεται ένας
βελτιωμένος υπολογισμός του δείκτη Gini, ως αποτέλεσμα γινομένου
πινάκων. Η μέθοδος που ακολουθεί είναι βελτιωμένη συγκριτικά με τις
προηγούμενες αφού υπολογίζει τον δείκτη Gini ως γινόμενο λιγότερων
πινάκων, οι οποίοι έχουν επιπλέον και μικρότερες διαστάσεις συγκριτικά με
τις παλαιότερες μεθόδους. Ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό περιγράφεται στο
επόμενο θεώρημα.
Θεώρημα:
Έστω ότι k άτομα λαμβάνουν τα εισοδήματα y1, y2, … , yk αντίστοιχα. Τότε ο
δείκτης Gini θα είναι ίσος με το γινόμενο των πινάκων Ε και Sd
I G  Sd

(9)
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 Σε περίπτωση που το πλήθος των ατόμων είναι άρτιος αριθμός ο πίνακας Ε
είναι ένας πίνακας γραμμή με διάσταση k/2
Ε   k  1 k  k  3 k  1 k 
Και ο πίνακας Sd ορίζεται να είναι η διαφορά των υποπινάκων S1 και S2 του πίνακα
S
 sk 
 s1 
 s

s 
k 1
2

 όπου κάθε στοιχείο s  y


όπου S1 
και S 2 
i  1, k 
i
i  yi
  
  


 
s  k 2  1 
s k 2 

 Σε περίπτωση που το πλήθος των ατόμων είναι περιττός αριθμός ο πίνακας
Ε είναι ένας πίνακας γραμμή με διάσταση k/2
Ε   k  1 k  k  3 k  2 k 
Και ο πίνακας Sd ορίζεται να είναι η διαφορά των υποπινάκων S1 και S2 του πίνακα
S
 s1 
 sk 
 s 
 s

2
k 1


 όπου κάθε στοιχείο s  y

Όπου S1 
και S 2 
i  1,k 
i
i  yi
  
  




s k 1 2 
s k 3 2 
Απόδειξη:

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις για το k στην πρώτη περίπτωση θεωρούμε ότι ο
k είναι άρτιος και στη δεύτερη περίπτωση θεωρούμε ότι είναι περιττός.
Έστω ότι το k είναι άρτιος δηλ. k  2p  *
Ο δείκτης Gini ισούται με I G = ΕSd επομένως

Όπου s i  yi

y

0 1
1 0
I G  1 k 1 k  1 k  
 

1 1
i

i  1, k 

 1  s1 
 1  s 2 

 



   



0  s k 

 

έτσι ώστε s1,s2,…,sk να είναι σε αύξουσα σειρά.

 sk 
 s1 
 s

s 
k 1
2 

 τέτοιους

Θεωρούμε επίσης τους υποπίνακες του S , S1 
και S 2 
  
  


 
s k 2 
s  k 2  1 
ώστε να ισχύει Sd = S1 - S 2 .Αρχικά υπολογίζουμε το γινόμενο των πινάκων e'GS
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 1  s1 

 0 1
1 0
e'GS  1 2p 1 2p  1 2p  
 

1 1

 
 1 s 2










   



0  s 2 p 





  2p  1 2p   s1   2p  3 2p   s 2    2p   2p  1 2p   s 2p 



2



  2p   2p  1 2p   s 2p  ...   2p  3 2p   s 2p 1   2p  1 2p   s 2p 
1
2













  2p  1 2p   s1  s 2p   2p  3 2p   s 2  s 2p 1   2p   2p  1  2p    s 2p s 2p  













  2p  1 2p   s1  s 2p   2p  3 2p   s 2  s 2p 1  1 2p   s p  s p 1





2



2

1



Στη συνέχεια υπολογίζουμε το γινόμενο των πινάκων ΕSd
 s1  s 2p 
s  s 
 2 2p 1 
ΕS d   2p  1 2p  2p  3  2p  1 2p  




s 2p  s 2p 1 
 2 2 









  2p  1 2p  s1  s 2p   2p  3  2p  s 2  s 2p 1   2p   2p  1  2p  s 2p s 2p











  2p  1 2p   s1  s 2p   2p  3 2p   s 2  s 2p 1  1 2p   s p  s p 1



2



2

1



Παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις τα γινόμενα αυτά είναι ίσα μεταξύ τους.
Άρα I G  e'GS  ΕS 0
Έστω ότι το k είναι περιττός δηλαδή δηλ. k  2p+1  *
Ο δείκτης Gini ισούται με I G = ΕSd επομένως

Όπου si  n i n

 0 1  1  s1 
1 0  1  s 
 2
I G  1 k 1 k  1 k  
       

 
1 1  0  s k 
i  1, k  έτσι ώστε s1,s2,…,sk να είναι σε αύξουσα σειρά. Θεωρούμε

 s1 
s 
 2 
επίσης τους υποπίνακες του S , S1    
 
s k 1 
 2 
ισχύει Sd = S1 - S 2

 sk 
 s

k 1


και S 2 
  


s k 3 2 

τέτοιους ώστε να
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Αρχικά υπολογίζουμε το γινόμενο των πινάκων e'GS
e GS  1  2p  1 1  2p  1
'

0 1
1 0
 1  2p  1 
 

1 1

 1  S1 

 s 
 2  
   


0  S2p 1 

 1



  2p  2p  1   S1     2  2p  1   Sp  0  Sp 1   2  2p  1   Sp  2  ...





   2p  2p  1   S2p 1 



  2p  2p  1   S1  S2p 1     2  2p  1   Sp Sp  2



Στην συνέχεια υπολογίζουμε το γινόμενο των πινάκων ΕSd
S1 - S2 p 1 
S -S 
2
2p

ΕS d  2p  2p  1  2p  2   2p  1  2  2p  1  
  


 Sp - Sp  2 
  2p  2p  1    S1  S2p 1    2p  2   2p  1    S2  S2p   ...




   2  2p  1    S 2 p - S 2p  
1
  2p  2p  1    S1  S2p 1      2  2p  1   Sp -Sp  2 



2

2



Άρα και σε αυτήν περίπτωση ισχύει ότι I G  e'GS = ΕSd
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν αρχικά οι διαφορετικές αλγεβρικές μορφές του
δείκτη Gini και οι οποίες σταδιακά βοήθησαν στην διαφοροποίηση της μορφής του
δείκτη, ώστε να γράφεται ως γινόμενο πινάκων. Στη συνέχεια βασισμένοι στην
μορφή του δείκτη ως γινόμενο πινάκων προτείναμε έναν νέο τρόπο για τον
υπολογισμό του δείκτη ως γινόμενου πινάκων μικρότερων διαστάσεων. Ο
υπολογισμός του δείκτη ως γινόμενο πινάκων είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία,
διότι δε χρειάζεται ο ερευνητής να έχει ιδιαίτερη προγραμματιστική γνώση, αφού
συναρτήσεις με πράξεις πινάκων υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα υπολογιστικά
προγράμματα. Επιπλέον οι μείωση των διαστάσεων του πίνακα φαίνεται ιδιαίτερα
χρήσιμη σε δεδομένα τα οποία περιέχουν πολλές πληροφορίες καθώς με αυτό τον
τρόπο ελαχιστοποιείται η απαιτούμενη μνήμη για την πραγματοποίηση των πράξεων
αλλά και η ταχύτητα με την οποία γίνονται αυτές.
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ABSTRACT

Gini Index is the most commonly used measure of dissimilarity, especially for
socioeconomic data. During years a lot of scientists have proposed different forms of
Gini Index as they wanted to improve the calculation process of the index. In 1989
Silber proposed an expression of Gini Index as a matrix multiplication. This
expression computes the Gini Index of inequality easily and quickly, since many
computer programs have subroutines for matrix multiplication. In this paper we
propose an expression, which calculates precisely Gini Index, as an extension of the
Silber’s expression. The proposed expression improves Silber’s proposal as it
calculates Gini index using matrices that have reduced dimensions. Reducing
matrices’ dimension is very useful especially for big data because the speed and the
memory that required for the calculation of Gini Index are also reducing.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο καθορισμός των χρόνων επανάληψης των ισχυρών σεισμών σε μία συγκεκριμένη
περιοχή, είναι σημαντική παράμετρος για την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας,
δεδομένου ότι αποτελεί την βάση για την εκτίμηση του χρόνου γένεσης του επόμενου ισχυρού
σεισμού. Η επανάληψη των ισχυρών σεισμών δεν είναι ούτε περιοδική, ούτε εντελώς τυχαία,
με εμφάνιση συχνά συσταδοποίησης καθώς και μακρών χρονικών διαστημάτων σχετικής
σεισμικής ησυχίας. Επιπλέον, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τη γένεση ενός
ικανοποιητικού αριθμού ισχυρών σεισμών, γεγονός που ενδεχόμενα θα επέτρεπε την
αιτιοκρατική προσέγγιση υπολογισμού του χρόνου επανάληψης. Είναι επομένως απαραίτητη
η χρήση στοχαστικών διαδικασιών με στόχο την επιλογή της κατανομής των χρόνων
επανάληψης των σεισμών που εμφανίζει την καλύτερη απόδοση στα δεδομένα. Για τον σκοπό
αυτό, εξετάστηκαν τέσσερις διαφορετικές κατανομές (Weibull, Αντίστροφη Γκαουσιανή,
Λογαριθμοκανονική, Εκθετική) σε δύο διαφορετικά δείγματα δεδομένων σεισμών που έγιναν
στην περιοχή των κεντρικών Ιόνιων Νησιών (Κεφαλονιά και Λευκάδα). Η εκτίμηση των
παραμέτρων για κάθε μία από τις κατανομές έγινε με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας
ενώ η αξιολόγηση των κατανομών έγινε σε προκαταρκτικό στάδιο με τη χρήση γραφημάτων
Q–Q και στη συνέχεια με τον έλεγχο καλής προσαρμογής Anderson-Darling καθώς και με τον
υπολογισμό των τιμών των κριτηρίων πληροφορίας AIC και BIC.
Λέξεις Κλειδιά: εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας, χρόνοι επανάληψης σεισμών, εκτίμηση
παραμέτρων, έλεγχοι καλής προσαρμογής, κριτήρια πληροφορίας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών ισχυρών σεισμών σε μία
συγκεκριμένη περιοχή είναι σημαντική παράμετρος για την εκτίμηση της σεισμικής
επικινδυνότητας. Το πλήθος των ισχυρών σεισμών, με βάση το κατώφλι μεγέθους
που επιλέγεται, είναι συχνά περιορισμένο και συνακόλουθα, αλλά όχι μόνο γι αυτό,
μια αιτιοκρατική προσέγγιση στον υπολογισμό των χρόνων επανάληψης των σεισμών
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(earthquake recurrence time) δεν είναι εφικτή. Έτσι, καθίσταται απαραίτητη η χρήση
στοχαστικών διαδικασιών για την εκτίμησή τους.
Για τον υπολογισμό των χρόνων επανάληψης των σεισμών έχουν εφαρμοστεί
διάφορες κατανομές όπως η Weibull από τον Hagiwara (1974) σε ισχυρούς σεισμούς
με μέγεθος Μ≥6.0 που έγιναν στην Ιαπωνία και την Καλιφόρνια, τον Rikitake (1976,
1982) σε ισχυρούς σεισμούς με μέγεθος Μ≥8.0 που έγιναν κατά μήκος των ζωνών
κατάδυσης της Ιαπωνίας, των Κουρίλων Νήσων, της Καμτσάτκας, των Αλεούτιων
Νήσων και των δυτικών ακτών της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και
τους Abaimov et al. (2008) σε σεισμούς με μέγεθος Μ≥6.0 που έχουν γίνει κατά
μήκος του ρήγματος του Αγ. Ανδρέα (Καλιφόρνια), η Λογαριθμοκανονική
(Lognormal) από τους Nishenko and Buland (1987) σε χαρακτηριστικούς σεισμούς,
δηλαδή τους σεισμούς με το μεγαλύτερο μέγεθος που μπορεί να δώσει ένα ρήγμα,
στις περιοχές του Μεξικού, της Χιλής, της Καλιφόρνιας, της Ιαπωνίας και της
Αλάσκας και από τους Jackson et al. (1995) στην περιοχή της νότιας Καλιφόρνιας για
την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητάς και για σεισμούς με μέγεθος Μ≥8.0.
Επίσης η Αντίστροφη Γκαουσιανή (Inverse Gaussian) που έχει προταθεί από το
πειραματικό μοντέλο των Matthews et al. (2002), χωρίς να υπάρχει κάποια σαφής
ένδειξη ότι μία από τις ανωτέρω κατανομές εμφανίζει την καλύτερη απόδοση στο
σύνολο των δεδομένων του χρόνου επανάληψης των σεισμών και επομένως να
μπορεί να εφαρμοστεί για οποιαδήποτε περιοχή και οποιοδήποτε κατάλογο σεισμών.
Με σκοπό την επιλογή της πλέον κατάλληλης κατανομής για την εκτίμηση των
χρόνων επανάληψης των σεισμών στην περιοχή των κεντρικών Ιόνιων Νησιών
(Κεφαλονιά και Λευκάδα), περιοχή με την υψηλότερη σεισμικότητα στον ελληνικό
χώρο, στην παρούσα εργασία εξετάσαμε τέσσερις διαφορετικές κατανομές, τις
Weibull, Αντίστροφη Γκαουσιανή, Λογαριθμοκανονική και Εκθετική για δύο
διαφορετικά δείγματα που προέκυψαν από δυο διαφορετικούς καταλόγους σεισμών
που έγιναν στην περιοχή των κεντρικών Ιόνιων Νησιών, με στόχο την εύρεση της
κατανομής με την καλύτερη προσαρμογή στα υπάρχοντα δεδομένα.

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΕΙΣΜΩΝ
Οι διαθέσιμες πληροφορίες για ισχυρούς σεισμούς, ιστορικούς και της ενόργανης
περιόδου, για την περιοχή των κεντρικών Ιόνιων Νησιών προέρχονται από τον
κατάλογο ιστορικής σεισμικότητας των Παπαζάχου και Παπαζάχου (2003) και από
τον κατάλογο σεισμών της ενόργανης περιόδου του Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ.
(http:// geophysics.geo.auth.gr/ss/).
Για τη δημιουργία του πρώτου καταλόγου λήφθηκαν υπόψη οι σεισμοί με μέγεθος
Μ≥7.0 που έγιναν στην περιοχή κατά το χρονικό διάστημα 1469–1983 (ιστορικοί και
της ενόργανης περιόδου), ενώ ο δεύτερος κατάλογος περιλαμβάνει σεισμούς με
Μ≥5.5, που έχουν γίνει κατά το χρονικό διάστημα 1911–2013 (ενόργανη περίοδος).
Στο Σχήμα 1 φαίνονται τα επίκεντρα των σεισμών και των δύο καταλόγων, ενώ στα
Σχήματα 2 και 3 φαίνεται ο χρόνος γένεσης κάθε σεισμού με το αντίστοιχο μέγεθος
για τον πρώτο και τον δεύτερο κατάλογο, αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2
παρατηρείται έλλειψη σχετικής πληροφορίας πριν από το 1636.
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Σχήμα 1. Χωρική κατανομή των σεισμών στην περιοχή των κεντρικών Ιόνιων Νησιών
για το χρονικό διάστημα 1469 – 2007 (Μ>7.0) και 1911 – 2013 (Μ>5.5).

Σχήμα 2. Χρονική κατανομή όλων των γνωστών σεισμών με Μ≥7.0 για το χρονικό
διάστημα 1469–1983.
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Σχήμα 3. Χρονική κατανομή των σεισμών της ενόργανης περιόδου με μέγεθος Μ≥5.5
για το χρονικό διάστημα 1911–2013.

Για τη δημιουργία του πρώτου δείγματος Δ1, που αφορά τα χρονικά διαστήματα
μεταξύ διαδοχικών σεισμών του πρώτου καταλόγου, χρησιμοποιήθηκαν τα χρονικά
διαστήματα μεταξύ των διαδοχικών σεισμών με μέγεθος Μ≥7.0 που έγιναν από το
1636 μέχρι και σήμερα με αρχή μέτρησης το έτος 1630, οι οποίοι είναι οι ισχυρότεροι
σεισμοί που έγιναν στην περιοχή και μπορούν να θεωρηθούν χαρακτηριστικοί
σεισμοί για την περιοχή. Παρότι το πλήθος των ισχυρών σεισμών, με μέγεθος Μ≥7.0,
μετά το 1630, είναι μικρό (7 σεισμοί), η μελέτη αυτού του δείγματος έχει ιδιαίτερη
σημασία, λόγω των καταστροφικών συνεπειών που έχουν συχνά οι ισχυροί σεισμοί.
Για τη δημιουργία του δεύτερου δείγματος, Δ2, που αφορά τα χρονικά διαστήματα
μεταξύ διαδοχικών σεισμών του δεύτερου καταλόγου, χρησιμοποιήθηκαν τα χρονικά
διαστήματα μεταξύ όλων των σεισμών του δεύτερου καταλόγου από το 1911 έως
σήμερα.
Αναλυτικά, τα δύο δείγματα (χρονικά διαστήματα μεταξύ διαδοχικών σεισμών σε
έτη) είναι:
Δ1 = [22, 108, 1, 100, 86, 30] ,
Δ2 = [0.0031, 0.2305, 2.6081, 0.1655, 0.3022, 0.2250, 0.0066, 0.0001,
0.0036, 0.0001, 1.2914, 0.4905, 0.5180, 8.7208, 0.8658, 4.6912,
6.0046, 0.0058, 1.5203, 3.4040, 0.4325, 4.7533, 0.1891, 5.1083,
0.0084, 0.0003, 0.0002, 0.0904, 0.0719, 0.0290, 0.0008, 0.1042,
0.2724, 5.963, 0.7024, 0.0147, 11.8504, 1.1309, 2.2039, 6.9977,
0.0040, 0.1752, 3.9343, 4.9013, 11.5538, 3.6122] .

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
3.1 Αυτοσυσχέτιση Δειγμάτων
Για κάθε ένα από τα δύο δείγματα έγινε έλεγχος της εξάρτησης μεταξύ των τιμών
τους με τον υπολογισμό του Συντελεστή Αυτοσυσχέτισης (ACF)

rk 

N K

N

i 1

i 1

 ( xi  x )( xi1  x ) /  ( xi  x ) 2 .

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού του συντελεστή αυτοσυσχέτισης για κάθε ένα
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από τα δύο δείγματα φαίνονται στο Σχήμα 4. Όπως προκύπτει από τα διαγράμματα,
τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των σεισμών και για τα δύο δείγματα μπορούν να
θεωρηθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους καθώς οι τιμές του συντελεστή αυτοσυσχέτισης
για τα δύο δείγματα βρίσκονται εντός της 95% ζώνης εμπιστοσύνης, όπου οι
παρατηρήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν στατιστικά ασήμαντες εξαρτήσεις, εκτός
από έναν συντελεστή αυτοσυσχέτισης του δεύτερου δείγματος που βρίσκεται οριακά
πάνω από το ανώτερο όριο.
Σχήμα 4. Διαγράμματα αυτοσυσχέτισης για τα δείγματα Δ1 (α) και Δ2 (β)
με τις 95% ζώνες εμπιστοσύνης

3.2 Εφαρμογή Στατιστικών Κατανομών
Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε κάθε ένα από τα δύο δείγματα εφαρμόστηκαν 4
κατανομές με στόχο την εύρεση της κατανομής των χρόνων επανάληψης των
σεισμών με την καλύτερη απόδοση στα δεδομένα. Για κάθε κατανομή έγινε εκτίμηση
των παραμέτρων και των αντίστοιχων διαστημάτων εμπιστοσύνης με τη μέθοδο της
μέγιστης πιθανοφάνειας (MLE).
Οι κατανομές που εφαρμόστηκαν είναι:
Η Weibull με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
f ( x | a, b)  (b / a )( x / a ) b1 exp{( x / a ) b }
(1)
και αντίστοιχη συνάρτηση λογαριθμικής πιθανοφάνειας
n

n

i 1

i 1

ln L  n ln b  (b  1) ln xi  (1 / a b ) xi .
b

(2)

Η Αντίστροφη Γκαουσιανή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

f ( x |  ,  )  (  / 2 x 3 exp{( ( x   ) 2 / 2  2 x}

(3)

και αντίστοιχη συνάρτηση λογαριθμικής πιθανοφάνειας
n

n

i 1

i 1

ln L  ( n / 2) ln   ( n / 2) ln(2 )  (3 / 2) ln xi   { ( xi   ) 2 } /(2  2 xi ) (4)
Η Λογαριθμοκανονική με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

f ( x |  ,  )  {1 / x 2 } exp{(ln x   ) 2 / 2 2 }

(5)
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και αντίστοιχη συνάρτηση λογαριθμικής πιθανοφάνειας
n

n

i 1

i 1

ln L  (n / 2) ln(2 2 )   ln xi  ( ln( xi ) 2 / 2 2 ) 
n

(6)

 (  ln( xi ) /   (n / 2 ) .
2

2

2

i 1

Η Εκθετική με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

f ( x |  )  (1 /  ) exp{( x /  )}

(7)

και αντίστοιχη συνάρτηση λογαριθμικής πιθανοφάνειας
n

ln L  n ln   (1 /  ) xi .

(8)

i 1

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών για τις παραμέτρους της κάθε κατανομής με
βάση τις σχέσεις (1)-(8) για τα δείγματα Δ1 και Δ2 φαίνονται συγκεντρωτικά στους
Πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα εκτίμησης παραμέτρων των κατανομών του χρόνου
επανάληψης σεισμών για το δείγμα Δ1.
Κατανομή

Παράμετροι

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Weibull

α=57.7461
b=0.995307
μ=57.8333
λ=5.96464
μ=3.37231
σ=1.78094
μ=57.8333

[25.0499, 133.119]
[0.491665, 2.01486]
[-86.2613, 201.928]
[-0.784863, 12.7141]
[1.50333, 5.2413]
[1.11168, 4.36797]
[29.7386, 157.592]

Αντίστροφη
Γκαουσιανή
Λογαριθμοκανονική
Εκθετική

Συνάρτηση
Λογαριθμικής
Πιθανοφάνειας
-30.3453
-33.5069
-31.7104
-30.3454

Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτίμησης παραμέτρων των κατανομών του χρόνου
επανάληψης σεισμών για το δείγμα Δ2.
Κατανομή

Παράμετροι

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Weibull

α=0.85802
b=0.404537
μ=2.06874
λ=0.00116252
μ=-1.66652
σ=3.34522
μ=2.06874

[0.40522, 1.81679]
[0.318528, 0.51377]
[-19.2604, 23.3979]
[0.000960998, 0.0022894]
[-2.65993, -0.673114]
[2.77465, 4.21338]
[1.588041, 2.82566]

Αντίστροφη
Γκαουσιανή
Λογαριθμοκανονική
Εκθετική

Συνάρτηση
Λογαριθμικής
Πιθανοφάνειας
-39.1328
-97.99
-43.6577
-79.4392
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3.3 Συγκρίσεις και επιλογή κατανομής
Για να συγκρίνουμε τις κατανομές και να επιλέξουμε εκείνην που εμφανίζει την
καλύτερη προσαρμογή σε κάθε δείγμα, πραγματοποιήθηκε αρχικά διερευνητικός
έλεγχος καταλληλότητας με τη χρήση γραφημάτων Q–Q και στη συνέχεια ο έλεγχος
καλής προσαρμογής Anderson–Darling (A-D test) καθώς και ο υπολογισμός των
τιμών των κριτηρίων πληροφορίας AIC (Akaike Information Criterion) και BIC
(Bayesian Information Criterion).
Για τον διερευνητικό έλεγχο καταλληλότητας με τη χρήση των γραφημάτων Q–Q
κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα των δειγματικών ποσοστημορίων ως προς τα
θεωρητικά ποσοστημόρια που προκύπτουν από κάθε κατανομή για κάθε ένα από τα
δύο δείγματα. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, για το πρώτο δείγμα που αφορά
τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των σεισμών με Μ≥7.0 δεν προκύπτει σαφής ένδειξη
καλύτερης προσαρμογής κάποιας από τις κατανομές στη σχέση των δειγματικών
ποσοστημορίων ως προς τα θεωρητικά (Σχήμα 5), ενώ για το δεύτερο δείγμα, που
αφορά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των σεισμών με Μ≥5.5, η καλύτερη
προσαρμογή στη σχέση δειγματικών ποσοστημορίων ως προς τα θεωρητικά
εμφανίζεται στις κατανομές Weibull και Λογαριθμοκανονική (Σχήμα 6).
Σχήμα 5. Διαγράμματα δειγματικών ποσοστημορίων ως προς τα θεωρητικά που
προέκυψαν από κάθε κατανομή για το δείγμα Δ1.

123

Σχήμα 6. Διαγράμματα δειγματικών ποσοστημορίων ως προς τα θεωρητικά που
προέκυψαν από κάθε κατανομή για το δείγμα Δ2.

Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος καλής προσαρμογής της κάθε κατανομής στα
δεδομένα των δύο δειγμάτων με τον έλεγχο Anderson-Darling.
Από το Σχήμα 7, που αφορά το δείγμα Δ1 φαίνεται πως οι κατανομές που
προσεγγίζουν καλύτερα την καμπύλη της εμπειρικής συνάρτησης αθροιστικής
κατανομής (ECDF) είναι η Εκθετική και η Weibull, ενώ αυτή που απέχει
περισσότερο είναι η Αντίστροφη Γκαουσιανή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός πως η κατανομή Weibull τείνει να ταυτιστεί με την Εκθετική, δεδομένου ότι
η παράμετρος b είναι ίση με 0.995307, πολύ κοντά στη μονάδα.
Από το Σχήμα 8, που αφορά το δείγμα Δ2, οι κατανομές που προσεγγίζουν
καλύτερα την αθροιστική συνάρτηση της εμπειρικής κατανομής φαίνεται να είναι η
Weibull και η Λογαριθμοκανονική, ενώ και σε αυτή την περίπτωση η Αντίστροφη
Γκαουσιανή κατανομή παρουσιάζει τη μικρότερη προσαρμογή.
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Σχήμα 7. Σύγκριση ECDF και CDF της κάθε κατανομής για το δείγμα Δ1.



Σχήμα 8. Σύγκριση ECDF και CDF της κάθε κατανομής για το δείγμα Δ2.

Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν η κρίσιμη απόσταση c πάνω από την οποία
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση, και η αντίστοιχη p-τιμή για κάθε μία κατανομή
(Πίνακας 3).
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα του ελέγχου Anderson-Darling για τα δείγματα Δ1 και Δ2,
όπου φαίνονται η τιμή του στατιστικού, c, και η p-τιμή για κάθε κατανομή.
Κατανομή

Δείγμα Δ1

Δείγμα Δ2

Weibull
Αντίστροφη Γκαουσιανή
Λογαριθμοκανονική
Εκθετική

c =0.5248
p=0.5270
p=0.0938
p=0.6250
p=0.7101

c =2.4982
p=0.4030
p=1.3*10-5
p=0.1913
p=1.3*10-5

Συμπερασματικά, ο έλεγχος καλής προσαρμογής Anderson-Darling για το δείγμα
Δ1 δεν απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση για όλες τις κατανομές, σε στάθμη
σημαντικότητας 5%. Για το αποτέλεσμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία το μικρό
μέγεθος του δείγματος (6 διαστήματα). Για το δείγμα Δ2 δεν απορρίπτεται η
μηδενική υπόθεση για την κατανομή Weibull και την Λογαριθμοκανονική κατανομή
(σ.σ. 5%).
Τέλος, υπολογίστηκαν οι τιμές των κριτηρίων πληροφορίας AIC και BIC, όπου
AIC  2ln L  2k και BIC  2ln L  k ln n ,
όπου k ο αριθμός των παραμέτρων της κατανομής, και n ο αριθμός των
παρατηρήσεων. Οι τιμές των κριτηρίων δίνονται στον Πίνακα 4:
Πίνακας 4. Αποτελέσματα υπολογισμού των κριτηρίων πληροφορίας AIC και BIC για
τα δύο δείγματα.
Κατανομή
Weibull
Αντίστροφη Γκαουσιανή
Λογαριθμοκανονική
Εκθετική

Δείγμα Δ1
AIC
64.6906
71.0138
67.4208
62.6908

BIC
64.2741
70.5973
67.0043
62.4826

Δείγμα Δ2
AIC
82.2656
199.98
91.3154
160.8784

BIC
85.9229
203.6373
94.9727
162.7070

Όπως προκύπτει από τον υπολογισμό των τιμών των κριτηρίων πληροφορίας AIC
και BIC οι κατανομές που έχουν τις μικρότερες τιμές και επομένως την καλύτερη
προσαρμογή στα δεδομένα για το δείγμα Δ1 είναι η Weibull και η Εκθετική, ενώ για
το δείγμα Δ2 είναι η Weibull.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να προβούμε σε
εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας για σεισμούς μεγέθους Μ≥7 και Μ≥5.5, με
βάση τα δείγματα Δ1 και Δ2 αντίστοιχα. Έτσι, για μεν τους σεισμούς με Μ≥7
χρησιμοποιήθηκε η Weibull με παραμέτρους α=57.7461 και b=0.995307, ενώ για
τους σεισμούς με Μ≥5.5, χρησιμοποιήθηκε η Weibull με παραμέτρους α=0.85802
και b=0.404537. Οι πιθανότητες εμφάνισης του επόμενου σεισμού για σεισμούς
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μεγέθους Μ≥7 και Μ≥5.5, όπως αυτές προκύπτουν από τα δείγματα Δ1 και Δ2
αντίστοιχα, εξελίσσονται χρονικά ως εξής:
Πίνακας 5. Πιθανότητες εμφάνισης επόμενου σεισμού
Χρόνος
εμφάνισης
επόμενου σεισμού
Πιθανότητα
εμφάνισης
επόμενου σεισμού
με Μ≥7.0
Πιθανότητα
εμφάνισης
επόμενου σεισμού
με Μ≥5.5

t=1

t=2

t=5

t=10

t=20

t=50

t=70

0.018

0.035

0.084

0.16

0.294

0.58

0.702

0.655

0.755

0.87

0.933

0.972

0.994

1.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των σεισμών με μέγεθος Μ ≥ 7.0 για την περιοχή
των κεντρικών Ιόνιων Νησιών είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους με βάση τον
υπολογισμό του Συντελεστή Αυτοσυσχέτισης. Από την εκτίμηση των παραμέτρων
των τεσσάρων κατανομών προκύπτει πως η κατανομή Weibull τείνει να ταυτιστεί με
την Εκθετική, αφού για την παράμετρο b της κατανομής Weibull προκύπτει
b=0.995307  1. Ακόμη, από την εκτίμηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης
προκύπτει ότι πρέπει να απορριφθεί η Αντίστροφη Γκαουσιανή κατανομή καθώς στα
διαστήματα εμπιστοσύνης των παραμέτρων της περιέχεται η τιμή μηδέν. Λόγω του
μικρού μεγέθους του δείγματος ούτε ο διερευνητικός έλεγχος καταλληλότητας με τη
χρήση των γραφημάτων Q–Q αλλά ούτε και ο έλεγχος καλής προσαρμογής
Anderson-Darling επιτρέπουν ασφαλή επιλογή μιας κατανομής ως βέλτιστης έναντι
των άλλων. Για την επιλογή της κατανομής με την καλύτερη προσαρμογή
χρησιμοποιούνται επιπρόσθετα τα κριτήρια πληροφορίας AIC και BIC. Με βάση τις
τιμές τους για κάθε μία από τις κατανομές καλύτερη προσαρμογή εμφανίζουν η
κατανομή Weibull και η Εκθετική. Επομένως οι κατανομές αυτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της πιθανότητας γένεσης σεισμού με Μ≥7.0 στην
περιοχή των κεντρικών Ιόνιων Νησιών.
Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των σεισμών με μέγεθος Μ≥5.5 για την περιοχή
των κεντρικών Ιόνιων Νησιών είναι χρονικά ανεξάρτητα μεταξύ τους με βάση τον
υπολογισμό του Συντελεστή Αυτοσυσχέτισης. Η εκτίμηση των παραμέτρων κάθε
κατανομής και των αντίστοιχων διαστημάτων εμπιστοσύνης έγινε με μεγαλύτερη
ασφάλεια απ΄ ότι στο δείγμα Δ1 λόγω του μεγάλου μεγέθους του δείγματος. Αυτό
είναι ιδιαίτερα εμφανές στην εκτίμηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης όπου
περιορίζεται αρκετά το εύρος τους σε σύγκριση με το πρώτο δείγμα. Από τον
διερευνητικό έλεγχο καταλληλότητας με τη χρήση των γραφημάτων Q–Q καθώς και
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από τον έλεγχο Anderson-Darling καλύτερη προσαρμογή εμφανίζουν η κατανομή
Weibull και η Λογαριθμοκανονική κατανομή. Μεταξύ αυτών των δύο και με βάση τα
κριτήρια πληροφορίας AIC και BIC την καλύτερη προσαρμογή εμφανίζει η
κατανομή Weibull και επομένως αυτή επιλέγεται για την εκτίμηση της πιθανότητας
γένεσης σεισμού με Μ ≥ 5.5 στην περιοχή των κεντρικών Ιόνιων Νησιών. Οι
πιθανότητες γένεσης ισχυρού σεισμού μεγέθους Μ≥7.0 είναι 0.58 και 0.702 για
διάστημα έως 50 και 70 χρόνια αντίστοιχα μετά από έναν ισχυρό σεισμό με Μ≥7.0.
Αντίστοιχα για μεγέθη σεισμών με μέγεθος Μ≥5.5 οι πιθανότητες για έως 1, 2 και 5
χρόνια είναι 0.655, 0.755 και 0.87 αντίστοιχα. Έτσι εδώ οι μεσοπρόθεσμες
προβλέψεις έχουν νόημα.
ABSTRACT
The determination of recurrence time of strong earthquakes in a specific region is
an important factor of seismic hazard assessment. The occurrence of these
earthquakes is neither periodic nor completely random but often clustered in time. In
addition, the limited number of events makes difficult a deterministic approach for the
calculation of the recurrence time of earthquakes. For this purpose, the application of
stochastic processes are required for the identification of the statistical distribution
with the best performance. Four statistical distributions (Weibull, Inverse Gaussian,
Lognormal, Exponential) are applied in two different data sets from two different
earthquake catalogues of central Ionian Islands (Kefalonia and Lefkada) and the
Maximum Likelihood Estimation (MLE) method for parameters estimation. The
evaluation for each one distribution is made with the empirical Q–Q plot, the
Anderson-Darling tests and also, with the calculation of the values of Akaike
Information Criterion (AIC) and Bayesian Information Criterion (BIC). The Weibull
distribution fits better than the others to the data. So estimation of the seismic
assessment based on the Weibull distributions is provided.
Key words: seismic hazard assessment, recurrence time, estimation of parameters,
goodness of fit tests, Information Criteria.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα διαγράμματα ελέγχου αποτελούν βασικό εργαλείο του Στατιστικού Ελέγχου
Ποιότητας, σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
μέσω του εντοπισμού και της μείωσης των ειδικών αιτών μεταβλητότητας. Στα παραμετρικά
διαγράμματα ελέγχου η βασική υπόθεση είναι ότι το υπό μελέτη χαρακτηριστικό ακολουθεί
κάποια συγκεκριμένη κατανομή, όπως για παράδειγμα την κανονική. Αυτό έχει ως συνέπεια,
η επιλογή της στατιστικής συνάρτησης και ο υπολογισμός των ορίων ελέγχου να εξαρτώνται
από τη μορφή και τις ιδιότητες της κατανομής αυτής. Δεδομένου ότι στην πράξη η κατανομή
των υπό μελέτη χαρακτηριστικών δεν είναι γνωστή, είναι πολύ χρήσιμη η κατασκευή των μη
παραμετρικών διαγραμμάτων, τα οποία δεν απαιτούν υπόθεση κανονικότητας ή κάποιας
άλλης γνωστής κατανομής.
Στην πρόσφατη βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετά μονοδιάστατα, μη παραμετρικά
διαγράμματα ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι Balakrishnan et al. (2010) βελτίωσαν την ιδέα των
Janacek and Meikle (1997) και των Chakraborti et al. (2004), προτείνοντας ένα διάγραμμα για
τη διάμεσο, στο οποίο γίνεται χρήση διατεταγμένων δειγμάτων.
Στην παρούσα εργασία, επεκτείνουμε την παραπάνω ιδέα στη διδιάστατη περίπτωση. Στο
νέο, μη παραμετρικό διάγραμμα ελέγχου, ο υπολογισμός των ορίων ελέγχου γίνεται βάσει
ενός τυχαίου δείγματος αναφοράς που συλλέγεται από μία εντός ελέγχου διαδικασία. Για να
αποφασίσουμε εάν η διεργασία συνεχίζει να βρίσκεται εντός ελέγχου, λαμβάνουμε διαδοχικά
τυχαία δείγματα ελέγχου και εξετάζουμε εάν συγκεκριμένες διατεταγμένες παρατηρήσεις του
δείγματος αυτού βρίσκονται μεταξύ των ορίων.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δίνεται ακριβής τύπος για τη χαρακτηριστική συνάρτηση
λειτουργίας του νέου διαγράμματος. Επιπλέον, η πιθανότητα συναγερμών (Alarm Rate) των εντός
και εκτός ελέγχου δειγμάτων υπολογίζεται στην περίπτωση που τόσο το δείγμα αναφοράς όσο και
το δείγμα ελέγχου προέρχονται από την οικογένεια κατανομών των Farlie-Gumbel-Morgenstern.
Λέξεις Κλειδιά: Διατεταγμένες παρατηρήσεις, μη παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου,
πιθανότητα λανθασμένου συναγερμού, στατιστικός έλεγχος ποιότητας, copulas.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα διαγράμματα ελέγχου χρησιμεύουν στην έγκαιρη ανίχνευση της «αφύσικης»
συμπεριφοράς μιας διεργασίας, η οποία οφείλεται στην ύπαρξη ειδικών ή
συστηματικών αιτιών μεταβλητότητας. Συνήθως, κυρίως για λόγους απλότητας,
χρησιμοποιούνται ατομικά διαγράμματα ελέγχου για καθένα από τα προς έλεγχο
χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, η πιθανή εξάρτηση που υπάρχει
μεταξύ των χαρακτηριστικών καθιστά αναγκαία τη χρήση πολυδιάστατων
διαγραμμάτων ελέγχου, τα οποία επιτρέπουν τον ταυτόχρονο έλεγχο όλων των
εξαρτημένων χαρακτηριστικών.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα στην
κατασκευή και χρήση μη παραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου, καθώς θεωρούνται
πιο ευέλικτα και ανθεκτικά σε σχέση με τα αντίστοιχα παραμετρικά. Σύμφωνα με
τους Chakraborti et al. (2001), το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η ευκολία της
χρήσης τους, καθώς δεν απαιτούν την υπόθεση ότι η υποκείμενη διεργασία
ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη κατανομή. Επιπλέον, έχουν την ιδιότητα της
ευρωστίας των μη παραμετρικών ελέγχων και διαστημάτων εμπιστοσύνης και
επηρεάζονται λιγότερο από ακραίες τιμές. Επίσης, είναι πιο αποδοτικά στην
ανίχνευση αλλαγών, όταν η πραγματική κατανομή δεν είναι κανονική και έχει παχιές
ουρές. Τέλος, η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μη παραμετρικών διαγραμμάτων
είναι πιο εύκολη, δεδομένου ότι το εντός ελέγχου μήκος ροής και το ποσοστό
λανθασμένων συναγερμών της κατανομής είναι το ίδιο για όλες τις συνεχείς
κατανομές.
Μία μέθοδος κατασκευής ενός μη παραμετρικού διαγράμματος ελέγχου είναι η
εξής. Αρχικά, λαμβάνεται ένα δείγμα αναφοράς (reference sample), το οποίο
προέρχεται από μία άγνωστη συνεχή κατανομή. Βάσει του δείγματος αυτού και
δεδομένου ότι η διεργασία είναι εντός ελέγχου καθορίζονται τα όρια ελέγχου με
χρήση διατεταγμένων παρατηρήσεων. Στη συνέχεια, λαμβάνονται διαδοχικά τυχαία
δείγματα ελέγχου (test samples) από τη διεργασία και ελέγχεται εάν ισχύει ή όχι ο
κανόνας (π.χ. εάν κάποια διατεταγμένη παρατήρηση βρίσκεται μεταξύ των ορίων
ελέγχου).
Οι Janacek and Meikle (1997) πρότειναν ένα μονοδιάστατο, μη παραμετρικό,
δίπλευρο διάγραμμα ελέγχου (τύπου Shewhart), στο οποίο χρησιμοποιείται ως
στατιστική συνάρτηση ελέγχου η διάμεσος. Το πλεονέκτημα της χρήσης της
διαμέσου έχει ως αποτέλεσμα το διάγραμμα να μην είναι ευαίσθητο σε πιθανά λάθη
μετρήσεων και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που η μέτρηση του
χαρακτηριστικού περιλαμβάνει υποκείμενη αξιολόγηση διατάξιμων δεδομένων. Οι
Chakraborti et al. (2004) γενίκευσαν την παραπάνω ιδέα, προτείνοντας ένα
διάγραμμα, στο οποίο χρησιμοποιούνται τα πσοσοτημόρια. Πρόσφατα, οι
Balakrishnan et al. (2010) βελτίωσαν το παραπάνω διάγραμμα με την προσθήκη μίας
επιπλέον συνθήκης, σύμφωνα με την οποία πρέπει τουλάχιστον r από τις n
παρατηρήσεις να βρίσκονται μεταξύ των ορίων ελέγχου. Επεκτείνοντας την ιδέα των
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Chakraborti et al. (2004), στην επόμενη παράγραφο προτείνουμε ένα διδιάστατο μη
παραμετρικό διάγραμμα ελέγχου που βασίζεται σε διατεταγμένες παρατηρήσεις.

2. ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Για την κατασκευή του νέου διαγράμματος, υποθέτουμε ότι ένα τυχαίο διδιάστατο
δείγμα αναφοράς (reference sample) ( X 1( R ) , Y1( R ) ) , ( X 2( R ) , Y2( R ) ) , ..., ( X m( R ) , Ym( R ) )
συλλέγεται από μία εντός ελέγχου διεργασία, η οποία περιγράφεται από μία συνεχή
κατανομή F ( R ) ( x, y )  F ( x, y ) με περιθώριες συναρτήσεις κατανομής FX ( x) και
FY ( y ) . Στη συνέχεια, λαμβάνουμε ένα τυχαίο διδιάστατο δείγμα ελέγχου (test

sample) ( X 1(T ) , Y1(T ) ) , ( X 2(T ) , Y2(T ) ) , ..., ( X n(T ) , Yn(T ) ) από τη διεργασία και με βάση
αυτό επιθυμούμε να αποφασίσουμε εάν η διεργασία παραμένει εντός ελέγχου ή έχει
μετατοπιστεί σε μία εκτός ελέγχου κατανομή F (T ) ( x, y )  G ( x, y ) με περιθώριες
συναρτήσεις GX ( x) και GY ( y ) . Για το σκοπό αυτό, επιλέγουμε τέσσερις
συγκεκριμένες διατεταγμένες παρατηρήσεις από το δείγμα αναφοράς, τις οποίες
χρησιμοποιούμε ως όρια ελέγχου του προτεινόμενου διαγράμματος ως εξής:
LCLX  X (:Rm) , UCLX  X b(:Rm) , LCLY  Yc(:mR ) , UCLY  Yd(:Rm) ,

όπου 1  a  b  m και 1  c  d  m . Για τη διατύπωση του κανόνα απόφασης του
διαγράμματος αυτού, χρησιμοποιούμε την r-οστή και s-οστή διατεταγμένη
παρατήρηση του δείγματος ελέγχου X r(:Tn) και Ys(:nT ) , αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, η
παραγωγική διαδικασία θεωρείται ότι βρίσκεται εντός ελέγχου, εάν επαληθεύονται
ταυτόχρονα οι επόμενες δύο συνθήκες
X (:Rm)  X r(:Tn)  X b(:Rm) και Yc(:mR )  Ys(:nT )  Yd(:Rm) .

(2.1)

Η ειδική περίπτωση r  s  ( n  1) / 2 , όταν το n είναι περιττός και r  s  n / 2 , όταν
το n είναι άρτιος, χρησιμοποιεί τις διαμέσους των παρατηρήσεων του δείγματος
ελέγχου.
Στη συνέχεια θα συμβολίσουμε με C (u , v) και D(u , v) τα διδιάστατα copulas που
συνδέονται με τις κατανομές F ( x, y ) και G ( x, y ) , αντίστοιχα. Τότε, σύμφωνα με το
θεώρημα του Sklar (1959), οι δύο από κοινού αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής
F ( x, y ) , G ( x, y ) θα δίνονται από τους τύπους

F ( x, y )  C  FX ( x), FY ( y ) 

(2.2)

G ( x, y )  D  GX ( x), GY ( y )  .
Γενικά, ένα διδιάστατο copula συνδέει τη διδιάστατη συνάρτηση κατανομής με
τις μονοδιάστατες περιθώριες κατανομές και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη
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δομή εξάρτησης μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών. Εάν οι περιθώριες συναρτήσεις
κατανομών είναι συνεχείς, τότε το copula είναι μοναδικό.
Θα παρουσιάσουμε παρακάτω ένα Λήμμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη
συνέχεια για να υπολογίσουμε την πιθανότητα p του ενδεχομένου που ορίζεται από
τη Σχέση (2.1). Είναι φανερό ότι η πιθανότητα λανθασμένου συναγερμού (FAR) του
μη παραμετρικού διαγράμματος που προτείνουμε θα δίνεται από τη σχέση

FAR  1  p .
Λήμμα 1. Έστω ότι ( X i , Yi ) ~ F ( x, y ), i  1, 2,..., n με περιθώριες συναρτήσεις FX ( x) ,
FY ( y ) και αντίστοιχο copula C ( x, y ) . Τότε η από κοινού αθροιστική συνάρτηση
κατανομής των τυχαίων μεταβλητών

U r:n  FX  X r:n  και Vs:n  FY Ys:n 
εκφράζεται ως εξής
n

n

Fr , s (u , v)  P U r:n  u ,Vs:n  v    an  k , i, j  qn( C )  u , v; i, j , k 
is js k

για 1  r  n και 1  s  n , όπου
qn( C )  u , v; i, j , k    C (u , v)    u  C (u , v) 
k

ik

  v  C (u , v) 

 1  u  v  C (u , v) 

an  k , i, j  

n i  j  k

j k

,

(2.3)

n


n!


k ! i  k ! j  k ! n  i  j  k !  k , i  k , j  k 

και το εσωτερικό άθροισμα υπολογίζεται για max  0, i  i  n   k  min  i, j  .
Απόδειξη. Είναι προφανές ότι

Fr , s (u , v)  P  FX  X r:n   u , FY Ys:n   v   P  X r:n  FX1 (u ), Ys:n  FY1 (v)  .
Κάνοντας χρήση γνωστής έκφρασης (βλέπε Arnold et al. (1992) ή David and
Nagaraja (2003)) μπορούμε να γράψουμε
n

n

P  X r:n  x, Ys:n  y   

min  i , j 



i  s j  s k  max  0,i  j  n 

an  k , i, j    F ( x, y )    FX ( x)  F ( x, y ) 

  FY ( y )  F ( x, y ) 

k

j k

 1  FX ( x)  FY ( y )  F ( x, y ) 

i k

n i  j  k

.

Η απόδειξη του Λήμματος 1 ολοκληρώνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη Σχέση (2.2)
και παρατηρώντας ότι
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FX  FX1 (u )   u , FY  FY1 (v)   v και





F  FX1 (u ), FY1 (v)   C FX  FX1 (u )  , FY  FY1 (v)   C (u , v) .



Σημειώνεται ότι το copula των τυχαίων μεταβλητών U r:n  FX ( X r:n ) και
Vs:n  FY (Ys:n ) είναι ίσο με το copula των τυχαίων μεταβλητών X r:n και Ys:n , δηλαδή
C X r:n ,Vs:n (u , v)  CU r:n ,Vs:n (u , v) .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα αυτό, ο ενδιαφερόμενος
αναγνώστης παραπέμπεται στην εργασία των Anjos et al. (2005) και Avérous et al.
(2005).
Δίνουμε στη συνέχεια μια σχέση υπολογισμού της χαρακτηριστικής συνάρτησης
λειτουργίας (operating characteristic function) του νέου διαγράμματος, όπως αυτό
ορίζεται στη Σχέση (2.1).
Πρόταση 1. Η χαρακτηριστική συνάρτηση λειτουργίας του διαγράμματος ελέγχου που
ορίζεται στη Σχέση (2.1) δίνεται από την ακόλουθη έκφραση
n

n

p  

min  i , j 



i  s j  s k  max  0,i  j  n 
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και Fr , s (u , v) είναι η από κοινού αθροιστική κατανομή που περιγράφεται στο Λήμμα 1.
Απόδειξη. Γράφουμε πρώτα την επιθυμητή πιθανότητα p στην ισοδύναμη μορφή



P FX  X (:Rm)   FX  X r(:Tn)   FX  X b(:Rm)  και FY Yc(:mR )   FY Ys(:nT )   FY Yd(:Rm) 



και στη συνέχεια εφαρμόζουμε την αρχή δέσμευσης-αποδέσμευσης (conditioningunconditioning principle) στις τυχαίες μεταβλητές
U :m  FX  X (:Rm)  , U b:m  FX  X b(:Rm)  , Vc:m  FY Yc(:mR )  , Vd :m  FY Yd(:Rm)  .
Με τον τρόπο αυτό, προκύπτει η έκφραση
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P u1  FX  X r(:Tn)   u2 και v1  FY Ys(:nT )   v2



 fU:m ,Ub:m ;Vc:m ,Vd:m  u1 , u2 , v1 , v2  du1du2 dv1dv2 ,

(2.5)

όπου fU:m ,Ub:m ;Vc:m ,Vd:m  u1 , u2 , v1 , v2  είναι η από κοινού συνάρτηση πιθανότητας των
U :m , U b:m , Vc:m , Vd :m . Γράφοντας την πιθανότητα που εμφανίζεται στο τετραπλό
ολοκλήρωμα στη μορφή

P  FX1 (u1 )  X r(:Tn)  FX1 (u2 ) και FY1 (v1 )  Ys(:nT )  FY1 (v2 )  
P GX  FX1 (u1 )   GX  X r(:Tn)   GX  FX1 (u2 )  και
GY  FY1 (v1 )   GY Ys(:nT )   GY  FY1 (v2 )   ,

η πιθανότητα αυτή μπορεί να εκφραστεί με τη βοήθεια της από κοινού αθροιστικής
συνάρτησης Fr , s (u , v) του Λήμματος 1 ως εξής
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Στη συνέχεια, αντικαθιστούμε τη Σχέση (2.6) στο ολοκλήρωμα της Σχέσης (2.5) και
εμφανίζονται τα τέσσερα ολοκληρώματα που ακολουθούν
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Fr , s GX  FX1 (u2 )  , GY  FY1 (v2 )  fU:m ,U b:m ;Vc:m ,Vd:m  u1 , u2 , v1 , v2  du1du2 dv1dv2
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Αλλάζοντας τη σειρά ολοκλήρωσης, μπορεί εύκολα να επαληθευτεί ότι
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fU r:m ;Vs:m (u , v)  f r , s (u , v)
είναι η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας της κατανομής που περιγράφεται στο
Λήμμα 1, δηλαδή
f r , s (u, v) 

2
Fr , s (u , v) .
uv

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, η πιθανότητα p παίρνει τη
μορφή
p

1 1



0 0





Fr , s GX  FX1 (u )  , GY  FY1 (v)  
  f b ,d (u, v)  f,c (u , v)  f,d (u , v)  f b ,c (u , v)  dudv.

Αντικαθιστώντας, τέλος, στην πιθανότητα p τον τύπο της έκφρασης της Fr , s (u , v) ,
όπως αυτή δίνεται στο Λήμμα 1, προκύπτει ότι
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(u )  , GY  FY1 (v)  ; i, j , k 

  f b ,d (u , v)  f,c (u, v)  f,d (u , v)  f b ,c (u , v)  dudv,
όπου το qn( D ) (u , v; i, j , k ) δίνεται από τη Σχέση (2.3), εάν το C αντικατασταθεί από το D.


3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ COPULA
ΤΩΝ FARLIE-GUMBEL-MORGENSTERN
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε έναν ακριβή τύπο υπολογισμού της
πιθανότητας συναγερμού (alarm rate) στην περίπτωση που FX  GX , FY  GY και τα
δύο δείγματα (αναφοράς και ελέγχου) προέρχονται από τη διδιάστατη κατανομή των
Farlie-Gumbel-Morgenstern (Morgenstern (1956), Gumbel (1958), Farlie (1960)) με
από κοινού αθροιστική συνάρτηση κατανομής
F ( x, y )  FX ( x) FY ( y ) 1   1  FX ( x) 1  FY ( y )   , x, y  0
και διαφορετικές παραμέτρους συσχέτισης. Συνεπώς, το copula του δείγματος
αναφοράς και του δείγματος ελέγχου, τα οποία αντιστοιχούν στην παραπάνω
κατανομή, δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις
C1 (u , v)  uv 1  1 1  u 1  v   ,  1  1  1
D2 (u , v)  uv 1   2 1  u 1  v   ,  1   2  1.
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Για 1    b  m , 1  c  d  m , έχουμε ότι
f b , d (u , v)  f,c (u , v)  f,d (u, v)  f b ,c (u , v)


 2 b 1 d 1 min i1 , j1 
  am  k1 , i1 , j1  qm(C )  u, v; k1 , i1 , j1 .
uv i1  j1  c k1  max  0,i1  j1  m 

Έτσι από τη Σχέση (2.4) προκύπτει
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και η πιθανότητα συναγερμού θα είναι AR  1  p .
Εάν στο διπλό ολοκλήρωμα του παραπάνω τύπου εφαρμόσουμε ολοκλήρωση
κατά παράγοντες, ο πρώτος όρος μηδενίζεται διότι C  u ,0   C  0, v   0 , C  u ,1  u
και C 1, v   v . Συνεπώς, το AR υπολογίζεται εναλλακτικά από τον τύπο
AR  1  p
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Παρατηρούμε ότι οι όροι που εμφανίζονται στην ποσότητα qn( D )  u , v; i, j , k  μπορούν
να γραφούν με τη βοήθεια του διωνυμικού αναπτύγματος ως εξής
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Μετά από αλγεβρικές πράξεις προκύπτει ότι
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ενώ αντίστοιχη μορφή θα έχει και η ποσότητα qm(C )  (u , v; k1 , i1 , j1 ) .
Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις αυτές στον τύπο υπολογισμού της πιθανότητας
συναγερμού, καταλήγουμε ότι, για το copula των Farlie-Gumbel-Morgenstern, η
πιθανότητα συναγερμού θα δίνεται από την έκφραση
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Το διπλό ολοκλήρωμα μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα επιμέρους ολοκληρώματα, τα
οποία εκφράζονται μέσω της συνάρτησης Βήτα ως εξής
I1   n  r3  r4  m  s2  s4   B  m  n  r3  r4  s3  s4 , m  n  r1  r2  s1  s2  1
B  m  n  r2  r4  s2  s4 , m  n  r1  r3  s1  s3  1
I 2   n  r3  r4  m  s1  s3   B  m  n  r3  r4  s3  s4 , m  n  r1  r2  s1  s2  1
 B  m  n  r2  r4  s2  s4  1, m  n  r1  r3  s1  s3 
I 3   n  r1  r2  m  s2  s4   B  m  n  r3  r4  s3  s4  1, m  n  r1  r2  s1  s2 
 B  m  n  r2  r4  s2  s4 , m  n  r1  r3  s1  s3  1
I 4   n  r1  r2  m  s1  s3   B  m  n  r3  r4  s3  s4  1, m  n  r1  r2  s1  s2 
 B  m  n  r2  r4  s2  s4  1, n  m  r1  r3  s1  s3  .
Τελικά, η πιθανότητα συναγερμού παίρνει τη μορφή που ακολουθεί
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  n  r3  r4  m  s1  s3   B  m  n  r3  r4  s3  s4 , m  n  r1  r2  s1  s2  1
B  m  n  r2  r4  s2  s4  1, m  n  r1  r3  s1  s3 
  n  r1  r2  m  s2  s4   B  m  n  r3  r4  s3  s4  1, m  n  r1  r2  s1  s2 
B  m  n  r2  r4  s2  s4 , m  n  r1  r3  s1  s3  1
  n  r1  r2  m  s1  s3   B  m  n  r3  r4  s3  s4  1, m  n  r1  r2  s1  s2 
B  m  n  r2  r4  s2  s4  1, n  m  r1  r3  s1  s3   .
ABSTRACT

In the present article, we introduce a new bivariate nonparametric Shewhart-type
control chart that is based on the location of the pair ( X r , Ys ) of two order statistics of
the test sample and is a straightforward generalization of the univariate median. An
expression for the operating characteristic function of the control chart is obtained.
Finally, we provide an exact formula of the alarm rate in the case of the FarlieGumbel-Morgenstern family of bivariate distributions.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι σεισμικές εξάρσεις διακρίνονται σε μετασεισμικές ακολουθίες στις οποίες ξεχωρίζει ο
κύριος σεισμός, με σημαντικά μεγαλύτερο μέγεθος από όλα τα μέλη της ακολουθίας και
χρόνο γένεσης στην έναρξη της σεισμικής ακολουθίας καθώς και σε σμηνοσειρές, στις οποίες
δεν υπάρχει κάποιος σεισμός που να υπερέχει σε μέγεθος σε σχέση με τους υπόλοιπους της
ίδιας έξαρσης. Με σκοπό την διάκριση των σεισμικών εξάρσεων σε σμηνοσεισμούς και
μετασεισμικές ακολουθίες υπολογίζεται η λοξότητα και η κύρτωση της σεισμικής ροπής ως
προς τον χρόνο για κάθε σεισμική έξαρση. Η διαδικασία περιλαμβάνει την μετατροπή του
κάθε μεγέθους του σεισμού σε σεισμική ροπή, την κανονικοποίηση των χρονικών
διαστημάτων μεταξύ του πρώτου σεισμού και του κάθε επόμενου και τον υπολογισμό της
λοξότητας και της κύρτωσης των χρόνων αυτών θέτοντας ως βάρος την σεισμική ροπή κάθε
σεισμού. Παραδείγματα εφαρμογής από τον Κορινθιακό κόλπο και τη ΒΔ Πελοπόννησο
δείχνουν ομοιότητες ως προς τις τιμές των παραμέτρων αυτών. Οι τιμές της λοξότητας που
προκύπτουν για τις μετασεισμικές ακολουθίες είναι θετικές υψηλές όπως και οι τιμές της
κύρτωσης. Αντίθετα, οι σμηνοσεισμοί παρουσιάζουν χαμηλές θετικές έως αρνητικές τιμές της
λοξότητας και χαμηλές τιμές της κύρτωσης. Τέλος, μελετάται η παραβολική σχέση μεταξύ
της λοξότητας και της κύρτωσης και η χρήση της με σκοπό τον χαρακτηρισμό των σεισμικών
εξάρσεων σε μετασεισμικές ακολουθίες και σμηνοσεισμούς.
Λέξεις Κλειδιά: σμηνοσεισμοί, μετασεισμικές ακολουθίες, μέτρα ασυμμετρίας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι σεισμοί ως επί το πλείστον αποτελούν μέλη μιας ακολουθίας και σπανιότερα
συμβαίνουν ως μεμονωμένα γεγονότα. Οι σεισμικές εξάρσεις διακρίνονται σε τρεις
τύπους ακολουθιών, (i) προσεισμοί - κύριος σεισμός-μετασεισμοί, όπου πριν τον
κύριο σεισμό προηγείται μια σεισμική δραστηριότητα και μετά την γένεσή του
συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία (ii) κύριος σεισμός - μετασεισμοί, όπου δεν
υπάρχει δραστηριότητα πριν τη γένεση του κύριου σεισμού και μετά ακολουθεί η
μετασεισμική δραστηριότητα και (iii) σμηνοσειρές όπου δεν διακρίνεται κάποιος
σεισμός που να ξεχωρίζει σε μέγεθος κατά την διάρκεια της σεισμικής έξαρσης.
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Το σημαντικότερο ρόλο για τον χαρακτηρισμό μιας ακολουθίας, σύμφωνα με τους
παραπάνω ορισμούς, διαδραματίζει το μέγεθος του μεγαλύτερου σεισμού σε σχέση
με τα υπόλοιπα μεγέθη των σεισμών - μελών της ακολουθίας καθώς και ο χρόνος
γένεσής του. Επειδή το μέγεθος των σεισμών είναι μια ποσότητα η οποία δεν μπορεί
άμεσα να συγκριθεί ή –κυρίως- να αθροιστεί, χρησιμοποιούμε τη σεισμική ροπή η
οποία αφενός επιτρέπει την άμεση σύγκριση μεταξύ σεισμών αναφορικά με την ισχύ
τους, ενώ το άθροισμα έχει φυσική σημασία προκειμένου να μελετηθεί άμεσα το
συνολικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια υπολογίζονται τα μέτρα λοξότητας
(ασυμμετρίας) και κύρτωσης της χρονικής μεταβολής κάθε σεισμικής συγκέντρωσης
με βάρος τη σεισμική ροπή κάθε σεισμού - μέλους της ακολουθίας, με σκοπό την
διάκριση των σεισμικών εξάρσεων σε σμηνοσειρές ή μετασεισμικές ακολουθίες.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Προϋπόθεση για τον υπολογισμό της λοξότητας και της κύρτωσης αποτελεί η
αναγνώριση και διάκριση των σεισμικών συγκεντρώσεων από ένα πλήρη κατάλογο
σεισμών. Για το σκοπό αυτό έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι όπως αναφέρονται
αναλυτικά από τους van Stiphout et al. (2012). Στην παρούσα εργασία
χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος του Reasenberg (1985) και ειδικότερα η έκδοση του
αλγορίθμου σε γλώσσα MATLAB. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων είναι πρώτα
απαραίτητο να προσδιορισθούν ορισμένες παράμετροι που αφορούν τη διάρκεια της
ακολουθίας, το μέγεθος καθώς και την περιοχή που αλληλεπιδρά κατά τη διάρκεια
της ακολουθίας, τον ελάχιστο και μέγιστο χρόνο ώστε ο επόμενος σεισμός να ανήκει
στην ακολουθία με συγκεκριμένη πιθανότητα. Ο αρχικός κατάλογος που εισάγεται
στο πρόγραμμα είναι ο πλήρης κατάλογος για την εξεταζόμενη περιοχή. Στην
συνέχεια αφού εφαρμοσθεί ο αλγόριθμος προκύπτει κατάλογος στον οποίο δεν
περιέχονται οι σεισμικές συγκεντρώσεις και προσομοιάζει την κανονική
σεισμικότητα της περιοχής και ο κατάλογος που περιέχει μόνο τις σεισμικές
συγκεντρώσεις ο οποίος χρησιμοποιείται στη συνέχεια. Στις αναγνωρισμένες
σεισμικές συγκεντρώσεις εφαρμόζεται το κριτήριο του Mogi (1963) το οποίο ορίζει
τον ελάχιστο αριθμό σεισμών-μελών μιας σεισμικής έξαρσης (Ν≥10).
Αφού αναγνωριστούν οι σεισμικές συγκεντρώσεις, τίθεται ως σημείο εκκίνησης ο
πρώτος χρονικά σεισμός για καθεμία από αυτές (Τ0) και υπολογίζονται τα ενδιάμεσα
διαστήματα (Τi-Τ0), όπου Τi ο χρόνος γένεσης κάθε επόμενου σεισμού. Στη συνέχεια
κανονικοποιείται ο χρόνος διαιρώντας με την μέση τιμή των τιμών αυτών:
, i=1,…, N .

(1)

Ορίζεται ως tmax ο κανονικοποιημένος χρόνος ti που αντιστοιχεί στο σεισμό με το
μεγαλύτερο μέγεθος. Η παράμετρος αυτή είναι ενδεικτική για το αν χαρακτηριστεί
μια ακολουθία ως σμηνοσειρά (tmax>0.4) ή ως μετασεισμική ακολουθία (t max≤0.4),
σύμφωνα με τους Chen and Shearer (2011). Αυτό οφείλεται στο ότι στις
μετασεισμικές ακολουθίες ο μεγαλύτερος σε μέγεθος σεισμός λαμβάνει χώρα
νωρίτερα στην ακολουθία σε αντίθεση με τις περισσότερες περιπτώσεις των
σμηνοσεισμών όπου συμβαίνει αργότερα.
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Στη συνέχεια υπολογίζεται η λοξότητα (skewness) της σεισμικής ροπής ως προς
το χρόνο. Αρχικά για κάθε σεισμό της ακολουθίας υπολογίζεται η σεισμική ροπή
(Μ0) όπως δίνεται από την σχέση των Hanks and Kanamori (1979)
,

(2)

όπου Mw είναι το μέγεθος κάθε σεισμού της ακολουθίας. Στην συνέχεια υπολογίζεται

ο κεντροειδής χρόνος (centroid time),
, της σεισμικής ροπής, ο οποίος
προκύπτει από τον σταθμισμένο μέσο χρόνο (weighted mean time)

.

(3)

Επιπλέον, οι επιμέρους σεισμικές ροπές (Μο) κανονικοποιούνται σύμφωνα με τη
σχέση
,

(4)

έτσι ώστε F(t→∞)=1, όπου F(t) η συνάρτηση κατανομής της κανονικοποιημένης
πλέον σεισμικής ροπής.
Η ροπή τρίτης τάξης (m3) και η τυπική απόκλιση (s) της κάθε σεισμικής
συγκέντρωσης υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχέσεις

,

(5)

.

(6)

Τέλος για τον υπολογισμό της λοξότητας της σεισμικής ροπής της κάθε
σεισμικής συγκέντρωσης χρησιμοποιείται η σχέση:
.

(7)

Σύμφωνα με τους Roland and McGuire (2009), η λοξότητα για τις μετασεισμικές
ακολουθίες λαμβάνει πολύ υψηλές θετικές τιμές (περίπου 30) ενώ για τις
σμηνοσειρές οι αντίστοιχες τιμές είναι αρνητικές ή μικρές θετικές (-2, 2).
Συνδυάζοντας τη λοξότητα και την παράμετρο tmax διακρίνονται οι σεισμικές
συγκεντρώσεις σε σμηνοσειρές και μετασεισμικές ακολουθίες.
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Ως ένα επιπλέον κριτήριο για αυτήν τη διάκριση προτείνεται ο υπολογισμός της
κύρτωσης της σεισμικής ροπής κάθε ακολουθίας (Mesimeri, 2013; Mesimeri et al.,
2013). Η κύρτωση παρουσιάζει διαφοροποίηση άνω και κάτω της τιμής 3
χαρακτηρίζοντας την κατανομή ως λεπτόκυρτη ή πλατύκυρτη αντίστοιχα. Σε
συνδυασμό με τη σεισμική ροπή αναμένονται μεγάλες τιμές για τις μετασεισμικές
ακολουθίες όπου και υπάρχει σεισμός με μέγεθος σαφώς μεγαλύτερο από τους
υπόλοιπους. Στις σμηνοσειρές όμως που το μέγεθος δεν έχει την ίδια διαφοροποίηση
αναμένονται μικρότερες τιμές της κύρτωσης.
Η συντελεστής κύρτωσης (kurtosis) της σεισμικής ροπής της κάθε σεισμικής
συγκέντρωσης υπολογίζεται με βάση τις σχέσεις, για τις οποίες οι επιμέρους
ποσότητες είναι ίδιες όπως και για την λοξότητα:

,

(8)

.

(9)

Τέλος, έχει παρατηρηθεί σε διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών, πως η
λοξότητα και η κύρτωση συνδέονται με παραβολική σχέση (Schopflocher and
Sullivan, 2005; Sattin et al., 2009; Cristelli et al., 2012). Η παραβολική σχέση μεταξύ
λοξότητας και κύρτωσης εξετάζεται στην παρούσα εργασία με εφαρμογή στα
δεδομένα της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων.

3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η ανωτέρω μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε τρεις περιοχές και για διαφορετικές
χρονικές περιόδους. Αναλυτικότερα μελετήθηκε ο πλήρης κατάλογος της περιοχής
της ΒΔ Πελοποννήσου με μεγέθη Μ≥3.5 και για το χρονικό διάστημα 1980-2007.
Στη συνέχεια μελετήθηκε η σεισμικότητα σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο για μεγέθη
Μ≥2.0 και για την περίοδο 2008-2012. Τέλος εξετάστηκε η σεισμική έξαρση του
Αιγίου που έλαβε χώρα κατά τον Μάιο – Αύγουστο 2013 και με μεγέθη Μ≥0.9. Στις
δύο πρώτες περιπτώσεις εξετάσθηκε ο πλήρης κατάλογος σεισμών για τις επιμέρους
χρονικές περιόδους και καθορίσθηκαν οι σεισμικές συγκεντρώσεις. Στην τρίτη
περίπτωση (σεισμική έξαρση Αιγίου), μελετάται η σεισμική έξαρση μεμονωμένα
χωρίς την εφαρμογή του ανωτέρω αλγορίθμου, δεδομένου ότι αποτελεί αυτοτελές
σύνολο.
3.1 ΒΔ Πελοπόννησος
Για την περιοχή της ΒΔ Πελοποννήσου (Σχήμα 1) μελετήθηκε ο πλήρης
κατάλογος σεισμών για την χρονική περίοδο 1980- 2007. Έπειτα από την εφαρμογή
του αλγόριθμου του Reasenberg (1985), βρέθηκαν 18 σεισμικές συγκεντρώσεις και
υπολογίστηκαν οι τιμές της κύρτωσης και της λοξότητας.
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Σχήμα 1. α) Χάρτης σεισμικότητας για την περιοχή της ΒΔ Πελοποννήσου (1980-2007) β)
Χάρτης μέσων επικέντρων των αναγνωρισμένων σεισμικών συγκεντρώσεων

Χαρτογραφώντας τις τιμές αυτές, προκύπτει πως τη μεταξύ τους σχέση την
προσεγγίζει καλύτερα η εξίσωση της παραβολής (Σχήμα 2). Έτσι αν K συμβολίζει
την κύρτωση και S τη λοξότητα (όπως προσδιορίζονται από τους αντίστοιχους
συντελεστές κύρτωσης και λοξότητας) τότε αναζητούμε σχέση μεταξύ αυτών της
μορφής
, όπου
, και e δηλώνει τυχαίο σφάλμα.
Με χρήση της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων προσδιορίζονται οι εκτιμητές a , b , c
και το μοντέλο K  aS 2  bS  c , προκύπτει να είναι το

K  1.077S 2  0.022S 1.995 .

(10)

Τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές α, b και c είναι
α:

), b:

και c:

).

Σχήμα 2. Παραβολική σχέση μεταξύ κύρτωσης και λοξότητας
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Παρατηρείται στο ανωτέρω Σχήμα 2 πως υπάρχει μία ακραία τιμή την οποία
επιλέξαμε να μην αφαιρέσουμε από τα δεδομένα δεδομένου ότι δεν φαίνεται η
σεισμική συγκέντρωση από την οποία αυτή η τιμή προκύπτει να δημιουργείται με
οποιαδήποτε κατ’ εξαίρεση φυσική διαδικασία ή να καταγράφηκε με επισφαλή
μεθοδολογία.
Επίσης παρατηρείται από το διάστημα εμπιστοσύνης για το συντελεστή του
δευτεροβάθμιου όρου ότι αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί ίσος με μηδέν και άρα η
παραβολική σχέση δεν απορρίπτεται. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της
λοξότητας, της κύρτωσης αλλά και τον χρόνο γένεσης του μεγαλύτερου σεισμού σε
κάθε σεισμική συγκέντρωση, γίνεται διάκριση των σεισμικών συγκεντρώσεων σε
σμηνοσεισμούς και μετασεισμικές ακολουθίες. Προκύπτει πως από τις 18 σεισμικές
συγκεντρώσεις οι 11 χαρακτηρίζονται ως σμηνοσεισμοί και παρουσιάζουν χαμηλές
τιμές κύρτωσης και λοξότητας (K<9 και S<2), ενώ οι 7 ως μετασεισμικές
ακολουθίες με υψηλές θετικές τιμές (K>9 και S>2).
3.2 Κορινθιακός Κόλπος
Ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα (Σχήμα 3), η
οποία εκδηλώνεται συνήθως υπό την μορφή σεισμικών συγκεντρώσεων. Για την
χρονική περίοδο 2008-2012 μελετήθηκε ο πλήρης κατάλογος σεισμών και
απομονώθηκαν οι σεισμικές συγκεντρώσεις (Σχήμα 3).
Σχήμα 3. Χάρτης σεισμικότητας για την περιοχή του Κορινθιακού κόλπου (2008-2012)

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο χάρτη του σχήματος 3, ο αριθμός των σεισμών
που έχουν καταγραφεί στο ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου είναι κατά
πολύ μικρότερος από τον αριθμό των σεισμών στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του.
Για το λόγο αυτό ορίστηκαν δύο περιοχές μελέτης οι οποίες εξετάζονται ξεχωριστά, ο
Ανατολικός και Δυτικός Κορινθιακός. Συνεπώς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4α, για το
ανατολικό τμήμα προκύπτουν 6 σεισμικές συγκεντρώσεις με αριθμό σεισμών Ν≥10
και 3 με Ν<10. Για το δυτικό τμήμα (Σχήμα 4β) αναγνωρίστηκαν 20 σεισμικές
συγκεντρώσεις με Ν≥10 και 11 με Ν<10. Σημειώνεται πως στην περίπτωση αυτή και
λόγω των χαρακτηριστικών της περιοχής, ελέγχθηκαν οι τιμές της κύρτωσης και της
λοξότητας και για τις σεισμικές συγκεντρώσεις με Ν<10, λόγω της μικρής διάρκειας
εκδήλωσης τους (μερικές ώρες).
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Σχήμα 4. Αναγνωρισμένες σεισμικές συγκεντρώσεις: α) αριθμός σεισμών Ν≥10 β) Ν<10

Χαρτογραφώντας τις τιμές της λοξότητας και της κύρτωσης για το ανατολικό
τμήμα προκύπτει το διάγραμμα του Σχήματος 5α, που ακολουθεί. Από τις 9 συνολικά
σεισμικές συγκεντρώσεις για το ανατολικό τμήμα, οι 4 χαρακτηρίζονται ως
σμηνοσεισμοί με Κ<6 και S<2, ενώ 5 χαρακτηρίζονται ως μετασεισμικές ακολουθίες
με Κ>6 και S>2.
Για το δυτικό τμήμα, χαρτογραφούνται οι τιμές της λοξότητας και της κύρτωσης
για κάθε αναγνωρισμένη σεισμική συγκέντρωση (Σχήμα 4β). Στο σύνολο 38
σεισμικών συγκεντρώσεων, οι 26 χαρακτηρίζονται ως σμηνοσεισμοί με τιμές της
κύρτωσης Κ<7 και λοξότητα S<2, ενώ οι 12 χαρακτηρίζονται ως μετασεισμικές
ακολουθίες με Κ>7 και S>2.
Οι σχέσεις που προκύπτουν για το ανατολικό και δυτικό τμήμα του Κορινθιακού
αντίστοιχα, είναι οι εξής:
(11)
και
.

(12)

Τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές α, b και c δίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
α

b

c

Ανατ. Κορινθιακός
Δυτ.. Κορινθιακός

)
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Στο Σχήμα 5 που ακολουθεί εμφανίζεται γραφικά η παραβολική σχέση λοξότητας
και κύρτωσης για τον Ανατολικό και Δυτικό Κορινθιακό.
Σχήμα 5. Παραβολική σχέση μεταξύ κύρτωσης και λοξότητας α) Ανατολικός Κορινθιακός β)
Δυτικός Κορινθιακός.

Στη συνέχεια μελετάμε τη σχέση λοξότητας και κύρτωσης συνολικά για την
περιοχή του Κορινθιακού κόλπου και χαρτογραφούνται οι τιμές της λοξότητας και
της κύρτωσης για όλες τις αναγνωρισμένες σεισμικές συγκεντρώσεις (Σχήμα 6). Τότε
προκύπτει η σχέση
(13)
Τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές α, b και c είναι
α:

), b:

και c:

).
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Σχήμα 6. Παραβολική σχέση μεταξύ κύρτωσης και λοξότητας για το σύνολο του Κορινθιακού
κόλπου

Επιπλέον, χαρτογραφούνται οι τιμές της λοξότητας και της κύρτωσης για τις 2
εξεταζόμενες περιοχές, τη ΒΔ Πελοπόννησο και τον Κορινθιακό, με σκοπό την
διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης (Σχήμα 7). Η εξίσωση της παραβολής προκύπτει
να είναι η εξής:
.

(14)

Τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές α, b και c είναι
α:

), b:

και c:

).

Σχήμα 7 Παραβολική σχέση μεταξύ κύρτωσης και λοξότητας για την περιοχή της ΒΔ
Πελοποννήσου και του Κορινθιακού κόλπου.
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3.3 Σεισμική έξαρση Αιγίου
Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται μεμονωμένα η σεισμική έξαρση του Αιγίου
(Σχήμα 8) που διήρκησε 3 μήνες και χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους χωρο-χρονικά
υποσύνολα. Τα τρία από αυτά χωρίζονται εκ νέου σε σεισμικές συγκεντρώσεις
διάρκειας λίγων ωρών. Ως κριτήριο για την επιλογή των επιμέρους σεισμικών
συγκεντρώσεων λήφθηκε ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δυο διαδοχικών σεισμών
σε συνδυασμό με την χωρική κατανομή. Στις δύο από τις τρεις χωρικές
συγκεντρώσεις, διαδοχικοί σεισμοί οι οποίοι διαφέρουν χρονικά μέχρι 2 ώρες
θεωρήθηκαν ότι ανήκουν στην ίδια σεισμική συγκέντρωση. Για την τρίτη χωρική
συγκέντρωση ο χρόνος αυτός λήφθηκε ίσος με 3 ώρες. Ο σκοπός αυτής της
διαδικασίας είναι να εξετασθεί κατά πόσο η παραβολική σχέση μεταξύ κύρτωσης και
λοξότητας ισχύει και στο εσωτερικό των σεισμικών συγκεντρώσεων.
Σχήμα 8 Επικεντρική κατανομή της σεισμικής έξαρσης του Αιγίου (Μάιος- Αύγουστος 2013)

Με τον τρόπο που αναφέραμε αναγνωρίζονται 15 επιμέρους σεισμικές
συγκεντρώσεις και υπολογίζονται οι τιμές της λοξότητας και της κύρτωσης για
καθεμία από αυτές. Οι τιμές αυτές τοποθετούνται σε διάγραμμα (Σχήμα 9) και
προκύπτει η σχέση
(15)
Τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές a, b και c είναι
α:

), b:

και c:

).
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Σχήμα 9. Παραβολική σχέση μεταξύ κύρτωσης και λοξότητας για την σεισμική έξαρση του
Αιγίου.

Από τις 15 σεισμικές συγκεντρώσεις οι 5 χαρακτηρίζονται ως μετασεισμικές
ακολουθίες με τιμές της κύρτωσης Κ>6 και λοξότητα S>2, ενώ οι 10
χαρακτηρίζονται ως σμηνοσεισμοί με Κ<6 και S<2.
Τέλος, χαρτογραφούνται οι τιμές για όλες τις αναγνωρισμένες σεισμικές
συγκεντρώσεις και των τριών περιπτώσεων (Σχήμα 10) και προκύπτει η σχέση
.
(16)
Τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές a, b και c είναι
α:

), b:

και c:

).
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Σχήμα 10. Παραβολική σχέση μεταξύ κύρτωσης και λοξότητας για το σύνολο των εξεταζόμενων
περιοχών.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κοινό χαρακτηριστικό των σχέσεων που προκύπτουν από τις εξεταζόμενες
περιπτώσεις αποτελεί η μη μηδενική τιμή του συντελεστή του δευτεροβάθμιου όρου,
γεγονός που επιτρέπει τη θεώρηση της παραβολικής σχέσης μεταξύ λοξότητας και
κύρτωσης. Επιπλέον, από τις τιμές της λοξότητας που προκύπτουν για κάθε
περίπτωση, διαφαίνεται πως υπάρχει όριο για τους σμηνοσεισμούς (S<2). Για την
κύρτωση των σμηνοσεισμών, το μέγιστο όριο τοποθετείται στο διάστημα [6-9]. Εν
αντιθέσει, οι μετασεισμικές ακολουθίες παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές.
Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση των σεισμικών
εξάρσεων. Κατά την έναρξη μιας σεισμικής έξαρσης είναι δυνατόν να υπολογιστούν
οι τιμές της λοξότητας και της κύρτωσης καθώς και να επαναλαμβάνονται οι
υπολογισμοί χρησιμοποιώντας νέα στοιχεία της σεισμικής έξαρσης κατά την εξέλιξή
της. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή μια προκαταρκτική εκτίμηση της πιθανής
εξέλιξης της σεισμικής έξαρσης σε συνδυασμό και με άλλες παραμέτρους
ABSTRACT
Seismic excitations occur as mainshock-aftershock sequences (MS-AS) associated
with a strong event called mainshock, or as earthquake swarms when a distinctive
main event is absent. We calculate the skewness and kurtosis of moment release
history for each cluster considering the normalized time of each event in a cluster
since the beginning of the cluster and its seismic moment. In this study the results of
three areas along and near the Corinth Gulf and different time periods are presented.
For MS-AS we found large positive values for skewness and kurtosis contrary to
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earthquake swarms that exhibit negative to lower positive values of skenweness and
lower positive values of kurtosis. Finally, the relationship between skewness and
kurtosis is examined in order to distinguish MS-AS from earthquake swarms.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόβλημα της εκτίμησης παραμέτρων όταν το δείγμα έχει επιλεγεί με απλή
στρωματοποιημένη δειγματοληψία πολλές φορές υποτιμάται και η δειγματοληπτική σχεδίαση
αγνοείται στη φάση της ανάλυσης δεδομένων, με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και
ορθότητα της ανάλυσης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο μέθοδοι αντιμετώπισης
του προβλήματος: η κλασσική προσέγγιση του Cochran, και μέθοδος της εκ των υστέρων
στάθμισης του δείγματος, ώστε να προκύπτει αναλογική κατανομή του στα στρώματα του
πληθυσμού. Τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς την
ακρίβεια της εκτίμησης του μέσου, του τυπικού σφάλματος, αλλά και πιο πολύπλοκων
εκτιμητριών, όπως οι εκτιμήτριες λόγου και συντελεστών απλών γραμμικών υποδειγμάτων. Η
σύγκριση γίνεται μέσω μιας σειράς προσομοιώσεων, που στηρίζονται στην κανονική
κατανομή και σε άλλες κατανομές με λιγότερο «βολικές» ιδιότητες όπως η ομοιόμορφη, η
εκθετική, η Γάμμα και η χι-τετράγωνο.
Λέξεις Κλειδιά: στρωματοποιημένη δειγματοληψία, στάθμιση, εκτιμήτριες λόγου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κλασσικές εκτιμήτριες της μέσης τιμής, του τυπικού σφάλματος ή του λόγου ενός
πληθυσμού, και γενικά κάθε παραμέτρου που χαρακτηρίζει έναν πληθυσμό ή μια
κατανομή, καθώς και όλη η σχετική Στατιστική Συμπερασματολογία, στηρίζονται
στην υπόθεση ότι το δείγμα, που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση, έχει επιλεγεί με
απλή τυχαία δειγματοληψία χωρίς επανάθεση (ατδχ). Σε πολλές όμως περιπτώσεις
αυτή η υπόθεση δεν ισχύει. Ειδικότερα σε δειγματοληπτικές μελέτες πεπερασμένων
πληθυσμών (έρευνες γνώμης, επιδημιολογικές μελέτες κ.ά.), το δειγματοληπτικό
σχέδιο είναι από λίγο έως πολύ πιο περίπλοκο. Το πιο κοινό σχέδιο είναι αυτό της
μονοσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας όπου ο πληθυσμός διαιρείται σε
Η το πλήθος στρώματα και – κατ’ αναλογία – το δείγμα επιλέγεται από κάθε στρώμα
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χωριστά με ατδχ. Η κατανομή του δείγματος στα στρώματα παίζει κρίσιμο ρόλο στις
ιδιότητες των παραγόμενων εκτιμητριών, και δη στη διακύμανσή τους. Η πιο απλή
κατανομή είναι η αναλογική προς τα μεγέθη των στρωμάτων του πληθυσμού
(αναλογική κατανομή), για την οποία ισχύει ότι ο μέσος εκτιμάται με την εκτιμήτρια
της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, αλλά η διακύμανσή του όχι. Ο Cochran [Cochran,
(1977)], έχει παρουσιάσει αναλυτικά τις αναγκαίες προσαρμογές στις εκτιμήτριες
ώστε αυτές να είναι αμερόληπτες και συνεπείς, όπου αυτό είναι εφικτό. Πολλές
φορές όμως, η κατανομή του δείγματος δεν είναι αναλογική του μεγέθους των
στρωμάτων στον πληθυσμό, αλλά υπακούει σε άλλα κριτήρια όπως η
ελαχιστοποίηση της διακύμανσης (βέλτιστη κατανομή) ή το υποχρεωτικό ελάχιστο
μέγεθος δείγματος ανά στρώμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις (για την αποφυγή
δύσκολων υπολογισμών), επιχειρείται η απλοποίηση του προβλήματος υπολογισμού
με το ακόλουθο τέχνασμα: γίνεται εκ των υστέρων στάθμιση των παρατηρήσεων
ούτως ώστε το δείγμα να θεωρηθεί ότι έχει προέλθει από αναλογική κατανομή. Πιο
συγκεκριμένα: Έστω ότι το δειγματοληπτικό σχέδιο κατένειμε το δείγμα με nh
παρατηρήσεις

στο

στρώμα

h

(μη

και

αναλογική

Χρησιμοποιώντας ως συντελεστή στάθμισης στο στρώμα h το
του
στρώματος
αντικαθιστώντας
τις
παρατηρήσεις
εφαρμόζονται στο δείγμα
παρατηρήσεις οι μέθοδοι ανάλυσης της ατδχ.

που

περιέχει

τις

κατανομή).

h,

, δηλαδή
με
τις

σταθμισμένες

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η σχέση των εκτιμητριών που προτείνει ο Cochran
με αυτές που προκύπτουν από την εκ των υστέρων στάθμιση σε τρεις περιπτώσεις:
εκτίμηση μέσης τιμής, εκτίμηση λόγου και εκτίμηση συντελεστών γραμμικής
παλινδρόμησης, μέσω προσομοιώσεων με χρήση του λογισμικού SAS. Επελέγησαν
συγκεκριμένες κατανομές και από κάθε κατανομή κατασκευάστηκε «πληθυσμός»
100.000 παρατηρήσεων, κατανεμημένων σε δύο στρώματα (40.000 στο στρώμα 1 και
60.000 στο στρώμα 2). Οι ορίζουσες παράμετροι των κατανομών διέφεραν μεταξύ
των στρωμάτων. Από κάθε έναν από τους πληθυσμούς επελέγη δείγμα 1000
παρατηρήσεων με κατανομή στα στρώματα 100/900 (αντί 400/600 της αναλογικής
κατανομής). Η διαδικασία επανελήφθη 100 φορές. Σε κάθε δείγμα εκτιμήθηκαν οι
παράμετροι και με τις δύο μεθόδους, για κάθε περίπτωση και οι δειγματικοί μέσοι
των εκτιμητριών συγκρίθηκαν με την πραγματική τιμή τους στον πληθυσμό.
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2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
2.1 Εφαρμογή της μεθόδου που προτείνεται από τον Cochran

, (όπου Wh το βάρος
Αμερόληπτη εκτιμήτρια της μέσης τιμής είναι η:
του στρώματος h, και
ο δειγματικός μέσος στο στρώμα h), με εκτιμώμενη
διακύμανση:

όπου

η δειγματική διακύμανση στο στρώμα h.

2.2 Εφαρμογή τεχνάσματος
Με βάση την εκ των υστέρων στάθμιση, για την εκτιμήτρια της ατδχ, με
ισχύει:

. Άρα η εκτιμήτρια που προκύπτει από το τέχνασμα ταυτίζεται με την κλασσική
εκτιμήτρια του Cochran.
2.3 Μελέτη μέσω προσομοιώσεων:
Για την προσομοίωση επελέγησαν πέντε κατανομές: Κανονική, Ομοιόμορφη,
Εκθετική, Γάμμα και χι-τετράγωνο. Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τα αποτελέσματα
των προσομοιώσεων.
Πίνακας 1. Δειγματικοί μέσοι και τυπικά σφάλματα εκτιμητριών μέσης τιμής σε
πέντε διαφορετικές περιπτώσεις κατανομών.
Ζεύγος κατανομών
Στρώμα 1

Στρώμα 2

U[5,9]
EXP(16)

U[8,10]
EXP(4)

Gamma(2,10) Gamma(4,10)

Μέση τιμή
ΠραγμαCochran
τική τιμή

Τυπικό σφάλμα
Τέχνασμα

ΠραγμαCochran
τική τιμή

Τέχνασμα

6.797
8.202
0.175
31.999

6.772
8.204
0.174
31.953

6.772
8.204
0.174
31.953

0.126
0.048
0.006
0.692

0.126
0.048
0.006
0.688

0.186
0.215
0.006
0.851

16.017

15.994

15.994

0.218

0.219

0.333

Σε όλες τις περιπτώσεις πλην της εκθετικής το τέχνασμα παράγει υψηλότερα τυπικά
σφάλματα δεν θα ήταν σωστό να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του τυπικού
σφάλματος. Στην περίπτωση της εκθετικής κατανομής ουσιαστικά ταυτίζεται με την
μέθοδο του Cochran.
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3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΟΓΟΥ:
Η περίπτωση εκτίμησης της τιμής του λόγου και της σχετικής διακύμανσης αποκτά
ενδιαφέρον, διότι οι εκτιμήτριες του λόγου και της διακύμανσης είναι μεροληπτικές.
Υπάρχουν δύο εκτιμήτριες λόγου: η συνδυασμένη και η διαχωρισμένη. Στις
προσομοιώσεις που ακολουθούν επελέγη η πρώτη, γιατί η δεύτερη απαιτεί γνώση
των πραγματικών μέσων τιμών της μιας μεταβλητής σε κάθε στρώμα, προϋπόθεση
που δεν ισχύει πάντοτε.
3.1 Εφαρμογή της μεθόδου που προτείνεται από τον Cochran.
Εκτιμήτρια του λόγου
είναι η
, (όπου Wh το βάρος του
στρώματος h,
οι δειγματικοί μέσοι στο στρώμα h), με διακύμανση:
όπου:

οι

πληθυσμιακές διακυμάνσεις των Υ, Χ, και
,η
η τιμή του λόγου στον πληθυσμό.
συνδιακύμανση των Χ, Υ στο στρώμα h, και
Εκτιμήτρια της διακύμανσης σε αυτήν την περίπτωση είναι η
όπου
δειγματικές διακυμάνσεις των Υ, Χ, και
στο στρώμα h, και

είναι

οι

, η δειγματική συνδιακύμανση

η εκτιμήτρια του λόγου στο σύνολο του δείγματος.

3.2 Εφαρμογή τεχνάσματος
Επειδή η εκτιμήτρια λόγου προκύπτει ως λόγος των δειγματικών μέσων τιμών, η εκ
των υστέρων στάθμιση παράγει την ίδια εκτίμηση, αλλά η διακύμανση της
εκτιμήτριας απέχει από την (ελαφρώς μεροληπτική) τιμή της εκτιμήτριας της
προηγούμενης παραγράφου.
3.3 Μελέτη μέσω προσομοιώσεων:
Για την προσομοίωση επελέγησαν τρείς τετράδες κατανομών: κανονική, ομοιόμορφη
και εκθετική, με διαφορετική παραμετροποίηση για τα δύο στρώματα και καθεμία εκ
των δύο τυχαίων μεταβλητών X και Y. Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τα
αποτελέσματα των προσομοιώσεων.
Πίνακας 2. Δειγματικοί μέσοι και τυπικά σφάλματα εκτιμητριών λόγου σε τρεις
διαφορετικές περιπτώσεις κατανομών.
Ζεύγος κατανομών
Στρώμα 1

Μέση τιμή

Διακύμανση

Πραγματική
Πραγματική
Στρώμα 2
Cochran Τέχνασμα
Cochran Τέχνασμα
τιμή
τιμή
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Ν(5,22) / Ν(5,32) /
Ν(10,12) Ν(15,22)
U[5,9]
U[3,5]
/U[2,4]
/U[5,7]
EXP(1/3)/ EXP(1/2)
EXP(1/6) EXP(1/8)

2.6055 2.5978

2.5978

0.0029 0.0029

0.0026

0.9220 0.9210

0.9210

0.0001 0.0001

0.0002

3.0051 3.0172

3.0172

0.0397 0.0396

0.0187

Σε όλες τις περιπτώσεις το τέχνασμα παράγει διακυμάνσεις με υψηλότερη
μεροληψία, αλλά μόνον στην εκθετική κατανομή είναι τόσο μεγάλη ώστε να
δημιουργεί πρόβλημα στην εκτίμηση της διακύμανσης. Σημειωτέον ότι η μεροληψία
των εκτιμητριών είναι αρκετά μικρή, απότοκο του μεγάλου μεγέθους του δείγματος.
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
4.1 Εφαρμογή της μεθόδου που προτείνεται από τον Cochran
Στην περίπτωση αυτή στη θέση της μεθόδου του Cochran χρησιμοποιούνται απλές
σταθμισμένες εκτιμήτριες για τους συντελεστές της παλινδρόμησης, κατ’ αντιστοιχία
με την εκτίμηση της μέσης τιμής και του τυπικού σφάλματος. Το υπόδειγμα είναι
απλό γραμμικό της μορφής:
. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζονται οι
εκτιμήτριες ελαχίστων τετραγώνων
και τα τυπικά τους σφάλματα
εντός κάθε στρώματος h, και κατόπιν υπολογίζονται οι συνολικές
, με τυπικά

εκτιμήτριες μέσω των τύπων:

σφάλματα

και

αντίστοιχα.

4.2 Εφαρμογή τεχνάσματος
Η εκτίμηση των ελαχίστων τετραγώνων εφαρμόζεται στο σύνολο του εκ των
υστέρων σταθμισμένου δείγματος αγνοώντας τα στρώματα. Στην περίπτωση αυτή
αναμένεται απόκλιση των εκτιμητριών, γιατί η μορφή τους, (λόγος συνδιακύμανσης
των Χ, Υ προς την διακύμανση του Χ), δεν αντιστοιχεί στην περίπτωση της εκτίμησης
του μέσου.
4.3 Μελέτη μέσω προσομοιώσεων:
Επελέγη κατ’ αρχήν η μορφή της παλινδρόμησης (ήτοι οι συντελεστές) και η
κατανομή των σφαλμάτων σε κάθε στρώμα χωριστά. Επελέγησαν τρία ζεύγη
κατανομών σφαλμάτων: κανονικές με μέση τιμή 0, ομοιόμορφες με μέση τιμή 0 και
διπλές εκθετικές με μέση τιμή 0. Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τα αποτελέσματα
των προσομοιώσεων.
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Πίνακας 3. Δειγματικοί μέσοι και τυπικά σφάλματα των εκτιμητριών του γραμμικού
υποδείγματος σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις κατανομών.
Ζεύγος κατανομών
Στρώμα
Στρώμα 2
1
ΥΠΝ1

ΥΠΝ2

ΥΠU1

ΥΠU2

DEXP1

DEXP2

Μέση τιμή

Τυπικό σφάλμα

ΠραγμαΠραγμαCochran Τέχνασμα
Cochran Τέχνασμα
τική τιμή
τική τιμή
3.2177

3.0172

-5.3361

0.0940

0.7325

0.1700

4.3674

4.3944

5.5856

0.0132

0.2155

0.0169

2.9184

2.9727

-5.3013

0.0701

0.3255

0.0789

4.4110

4.4034

5.5847

0.0098

0.1114

0.0079

3.0346

3.1052

-5.2796

0.0820

0.5745

0.1291

4.3934

4.3832

5.5806

0.0116

0.1778

0.0129

2

2

ΥΠΝ1: y=3+5x, ε~Ν(0,2 ), ΥΠΝ2: y=3+5x, ε~Ν(0,2 ), ΥΠU1: y=3+5x, ε~U[-1,1],
ΥΠU2: y=3+5x, ε~U[-2,2], DEXP1: y=3+5x, ε~DEXP(0,1), DEXP2: y=3+5x,
ε~DEXP(0,2)
Σε όλες τις περιπτώσεις το τέχνασμα παράγει εκτιμήτριες των συντελεστών που δεν
έχουν σχέση με την πραγματικότητα, ενώ η κατ’ αναλογίαν μέθοδος παράγει
αξιοπρεπείς εκτιμήσεις. Στα τυπικά σφάλματα η εικόνα αντιστρέφεται. Είναι γεγονός
ότι η κατ’ αναλογίαν μέθοδος δεν έχει θεωρητική τεκμηρίωση. Υπάρχει μέθοδος για
την εκτίμηση των συντελεστών [Pringle and Rayner 1971], και των τυπικών τους
σφαλμάτων [Hidiroglou, Fuller, and Hickman 1980]. Σε επόμενη μελέτη θα
χρησιμοποιηθούν αυτές οι μέθοδοι για να συγκριθούν τα αποτελέσματα τους και με
την κατ’ αναλογίαν μέθοδο.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, το τέχνασμα παράγει αξιοπρεπείς εκτιμήσεις για τη μέση τιμή
δεδομένου ότι – από υπολογιστική άποψη – οι τύποι ταυτίζονται. Αν ο στόχος είναι η
απλή παρουσίαση των μέσων τιμών, τότε το τέχνασμα αρκεί, όπως π.χ. στην
παρουσίαση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, όπου το ποσοστό είναι δυνατόν να
ιδωθεί ως μέση τιμή της κατάλληλης μεταβλητής. Αν όμως οι ερευνητές προχωρούν
σε στατιστικούς ελέγχους ή σε παρουσίαση και τυπικών σφαλμάτων, τότε είναι
προτιμότερη η προσέγγιση του Cochran καθώς εκτιμά τα τυπικά σφάλματα με
μεγαλύτερη ακρίβεια έναντι της συστηματικής μεροληψίας (υπερεκτίμησης) του
τεχνάσματος. Στην περίπτωση εκτίμησης λόγου, ισχύουν τα ίδια συμπεράσματα όπως
και για τη μέση τιμή, σε ότι αφορά τα τυπικά σφάλματα όμως, υπάρχει (μικρή)
συστηματική υποτίμηση. Στην περίπτωση του γραμμικού υποδείγματος το τέχνασμα
πάσχει και στην εκτίμηση των συντελεστών της παλινδρόμησης σε βαθμό που
καθιστούν το τέχνασμα μη εφαρμόσιμο. Ειδικά για το γραμμικό υπόδειγμα, η κατ’
αναλογίαν μέθοδος είναι απλή και πιθανόν να μπορεί να αποτελέσει μια αξιοπρεπή
εναλλακτική προσέγγιση στην μέθοδο του Cochran, μόνον όμως για την εκτίμηση
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των συντελεστών, γιατί οι εκτιμήτριες των τυπικών τους σφαλμάτων είναι σαφώς
μεροληπτικές. Εδώ το τέχνασμα δίδει καλύτερα αποτελέσματα και αξίζει να
συγκριθούν με την ακριβή εφαρμογή της μεθόδου του Cochran. Η πρόταση αυτή
χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση. Επιπλέον θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να
εφαρμοστούν αυτές οι μέθοδοι στην περίπτωση πιο περίπλοκων δειγματοληπτικών
σχεδίων, όπως η δισταδιακή δειγματοληψία ομάδων. Η απλότητα στην εφαρμογή του
τεχνάσματος και της κατ’ αναλογίαν μεθόδου, τις κάνουν ελκυστικές εναλλακτικές
προσεγγίσεις στο μέτρο που οι εκτιμήσεις που παράγουν πλησιάζουν αρκετά τις
κλασσικά εκτιμημένες τιμές. Ιδιαίτερα για τα πιο περίπλοκα δειγματοληπτικά σχέδια,
όπου ο τρόπος υπολογισμού των εκτιμητριών και των διακυμάνσεών τους περιέχει
μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Τα προβλήματα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο
μελλοντικής μελέτης.
ABSTRACT
The problem of parameter estimation when the sample is selected by simple stratified
sampling is often underestimated and the sampling design is overlooked in phase of
data analysis, with negative effects on the quality and accuracy of the analysis. In this
paper two methods to tackle the problem are presented: the classical approach of
Cochran, and a method of retrospective sample weighting, resulting in a proportional
allocation of the sample to the strata. The results of both methods are compared with
each other as to the accuracy of the estimates of the mean, standard error, but also
more complex estimators, such as ratio estimators and regression coefficients. The
comparison is made through a series of simulations, based on the normal distribution
and other distributions with less "convenient" properties such as uniform, exponential,
Gamma and chi-square.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετάμε το ρυθμό σύγκλισης του διανύσματος
κατάστασης μιας μαρκοβιανής αλυσίδας συνεχούς χρόνου για τη μη-ομογενή περίπτωση.
Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στην επίλυση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων της μορφής
P (t ) / t  Q(t )P (t ) , όπως αυτό περιγράφει την εξέλιξη του μαρκοβιανού συστήματος με τις
προς τα πίσω διαφορικές εξισώσεις του Kolmοgorov. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε
μεθοδολογία της θεωρίας πινάκων, με βάση τον βασικό πίνακα (matricant) ή εναλλακτικά την
ολοκληρωτική εξίσωση Volterra 2ου είδους. Αρχικά εξετάζεται ο ρυθμός σύγκλισης των
πινάκων μετάβασης της μαρκοβιανής αλυσίδας και στη συνέχεια των διανυσμάτων
κατάστασης. Κατόπιν προσδιορίζουμε τη λύση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων με τη
βοήθεια προσεγγιστικών μεθόδων, για χαρακτηριστικές περιπτώσεις του πίνακα τάσης Q(t),
δηλαδή Q(t)=Qtn , tϵR+, nϵN, όπου Q σταθερός πίνακας τάσης. Τέλος, επιβεβαιώνουμε και
συγκρίνουμε τα παραπάνω αποτελέσματα με τη χρήση κώδικα και γραφημάτων με τη βοήθεια
του πακέτου προγραμματισμού MATLAB.
Λέξεις Κλειδιά: Μαρκοβιανές διαδικασίες,
Kolmogorov, διάνυμσα κατάστασης, matricant

πίνακας

τάσης,

διαφορικές

εξισώσεις

1. Εισαγωγή. Η Μαρκοβιανή Αλυσίδα και το κλειστό Μαρκοβιανό
Σύστημα
Θεωρούμε μία Μαρκοβιανή Αλυσίδα (ΜΑ) συνεχούς χρόνου. Συμβολίζουμε:
•

S={1,2,…,k}, o χώρος καταστάσεων της ΜΑ

•

Q(t), ο πίνακας τάσης της ΜΑ
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•

P(s, t), ο πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης για το χρονικό διάστημα (s, t), 0 ≤
s < t.

Η μορφή και οι ιδιότητες του πίνακα τάσης και συνακόλουθα του πίνακα μετάβασης
καθορίζουν την εξέλιξη της ΜΑ. Ο πίνακας τάσης μιας ΜΑ έχει πάντοτε τα διαγώνια
στοιχεία του αρνητικά και τα μη διαγώνια μη αρνητικά. Επιπλέον τα στοιχεία κάθε
γραμμής αθροίζουν στo μηδέν (Isaacson and Madsen (1976), και Βασιλείου (2000)).
Για τη ΜΑ ισχύουν οι εξισώσεις εξέλιξης των (πινάκων) πιθανοτήτων μετάβασης:




P( s, t )  P( s, t )Q(t ) , οι προς τα εμπρός διαφορικές εξισώσεις Kolmogorov
t


P( s, t )  Q( s )P( s, t ) , οι προς τα πίσω διαφορικές εξισώσεις Kolmogorov
s

Η λύση των παραπάνω εξισώσεων δίνει τις πιθανότητες μετάβασης για το χρονικό
διάστημα (s, t). Η επίλυση των εξισώσεων για την ομογενή περίπτωση, όπου Q(t)≡Q,
και για s=0 δίνει
P(0, t) = P(0)e

Qt

.

Όταν η ΜΑ δεν είναι ομογενής, δηλαδή ο πίνακας τάσεων δεν είναι σταθερός, η
λύση του συστήματος δεν προκύπτει άμεσα.
Η εξέλιξη μιας ΜΑ μπορεί να περιγραφεί με το διάνυσμα κατάστασής της p(t)=

( p1 (t ),..., pk (t ))T , t  R  , όπου pi (t ) η πιθανότητα η ΜΑ να βρίσκεται στην κατάσταση i τη χρονική στιγμή t. Έτσι, το διάνυσμα p(t) εκφράζει τη συνάρτηση πιθανότητας της ΜΑ τη χρονική στιγμή t. Είναι (Isaacson and Madsen (1976), και
Βασιλείου (2000))
n

p j (t + dt )   pi (t ) pi j (t , t + dt ) , j  S ,
i 1

από όπου προκύπτει για το διάνυσμα κατάστασης p(t) ότι

pT (t )
 pT (t )Q(t ) .
t

(1)

Ένα κλειστό Μαρκοβιανό Σύστημα (ΜΣ) (Βασιλείου, 2000) αποτελείται από μέλη,
που μπορεί να είναι ανθρώπινοι οργανισμοί, ή βιοοργανισμοί κλπ που κινούνται
μεταξύ των καταστάσεων μιας Μαρκοβιανής Αλυσίδας. Οι κανόνες κίνησης είναι
εκείνοι μιας ΜΑ, δηλαδή η τροχιά του κάθε μέλους περιγράφεται ως μια ΜΑ. Αν
διατηρήσουμε τους συμβολισμούς που προαναφέρθηκαν για τη ΜΑ, συμβολίσουμε
με ni(t) τον αριθμό των μελών στην κατάσταση i τη χρονική στιγμή t, και με
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n(t )  (n1 (t ), n2 (t),..., nk (t ))T το διάνυσμα κατάστασης του (κλειστού) ΜΣ,

εύκολα

προκύπτει ότι
n

n j (t + dt )   ni (t ) pi j (t , t + dt ) , j  S . ,
i 1

Το n(t) εκφράζει τη δομή του πλήθους των μελών του συστήματος σε μία χρονική
στιγμή t και ισχύει

nT (t )
 nT (t )Q(t ) .
t

(2)

Προφανώς η σχέση που συνδέει τους δύο τύπους διανυσμάτων κατάστασης, δηλαδή
1

για το κλειστό ΜΣ και την αντίστοιχη ΜΑ, είναι p(t )  ( i ni (t )) n(t ) . Έτσι τα
δυο διανύσματα κατάστασης (με δεδομένο ότι το ΜΣ είναι κλειστό) παρουσιάζουν
ίδια εξελικτική συμπεριφορά.

Εικόνα 1. Το Μαρκοβιανό Σύστημα με k καταστάσεις ,
στις χρονικές στιγμές t και t+δt

t+δt

t
1

2

pi1(t,t+δt)

1

pi2(t,t+δt)

2

pij(t,t+δt)

j

i

pik(t,t+δt)
k

k
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Ο υπολογισμός των πινάκων μετάβασης και των διανυσμάτων κατάστασης μιας ΜΑ
και ενός ΜΣ συνεχούς χρόνου είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη μελέτη της εξέλιξης
και της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς τους, και επιτυγχάνεται με την επίλυση των
εξισώσεων (1) και (2). Η λύση δεν είναι εφικτή εν γένει σε κλειστή αναλυτική
μορφή, Στην παρούσα εργασία επικεντρώνουμε στην εύρεση του πίνακα μετάβασης
μιας μη ομογενούς ΜΑ συνεχούς χρόνου όταν ο πίνακας τάσης Q(t) είναι της μορφής
Q(t)=Qtn, nϵN, οπότε καθίσταται δυνατή η εύρεση λύσης σε κλειστή αναλυτική
μορφή. Η μελέτη της χαρακτηριστικής αυτής περίπτωσης επιτυγχάνεται με τη χρήση
του βασικού πίνακα αλλά και με τη χρήση της ολοκληρωτικής εξίσωσης Volterra 2ου
είδους. Τα αποτελέσματα εφαρμόζονται ως ειδική περίπτωση και για τις ομογενείς
ΜΑ και τα (κλειστά) ΜΣ. O υπολογισμός του πίνακα μετάβασης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί άμεσα για των υπολογισμό των διανυσμάτων κατάστασης, την
ασυμπτωτική συμπεριφορά και την ταχύτητα σύγκλισης τόσο της ΜΑ όσο και του
αντίστοιχου ΜΣ. Οι εφαρμογές των συμπερασμάτων προφανώς αφορούν γενικά τα
μοντέλα με ΜΑ σε συνεχή χρόνο (και τα αντίστοιχα ΜΣ), όπως ενδεικτικά μπορούμε
να αναφέρουμε τις εργασίες Min Ji (2011) και Kipouridis and Tsaklidis (2001).
Ειδικότερα δε για την ασυμπτωτική συμπεριφορά και την ταχύτητα σύγκλισης η
παρούσα εργασία αποτελεί μια άλλη προσέγγιση σε εκείνην της εργασίας Kipouridis
and Tsaklidis (2001).
1α. O βασικός πίνακας (matricant)
Η γενική λύση των εξισώσεων Kolmogorov ανάγεται στην επίλυση του συστήματος
(t) ,

(3)

όπου Χ(t) και A(t) είναι τετραγωνικοί πίνακες.
Για τη λύση του παραπάνω συστήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των
διαδοχικών προσεγγίσεων, με βάση την επαναληπτική σχέση (Gantmacher (1959)),

X k (t )
 A (t ) X k 1 (t ) , για k≥0.
t
Επιλέγοντας η λύση της (3) για t=t0 να είναι ο μοναδιαίος πίνακας Ι, η σχέση οδηγεί
στην
t

X k (t )  I   A ( ) X k 1 ( ) d
t0

η οποία παράγει επαναληπτικά τους όρους της ακολουθίας {X k (t )} ως αθροίσματα,


X0  I ,
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t

X1  I   A( )d ,
t0



t

t



t0

t0

t0

X 2  I   A ( ) d   A ( )  A ( ) d d , …

και τελικά όταν k→∞ η λύση X(t) μπορεί να δοθεί στη μορφή του βασικού πίνακα
(matricant) Ωtt0 , όπου
t

t



Ωtt0  I n   A ( )d   A ( )  A ( )d d  ... ,
t0

t0

(4)

t0

ενώ η γενική λύση του συστήματος (3) ως X  Ωtt0 C , όπου C σταθερός πίνακας.
2. Υπολογισμός των διανυσμάτων κατάστασης ΜΑ και κλειστού ΜΣ
συνεχούς χρόνου
Τα διανύσματα κατάστασης της ΜΑ και του κλειστού ΜΣ μπορούν να υπολογιστούν
επιλύοντας τις εξισώσεις (1) και (2) αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό διακρίνουμε τις
περιπτώσεις ο πίνακας Q(t) να είναι ομογενής ή μη ομογενής.
2α. Η ομογενής περίπτωση
Για την ομογενή περίπτωση, όπου Q(t)=Q για κάθε t, από τις (1) και (2) παίρνουμε
άμεσα (Gantmacher (1959))

pT (t )  pT (0)eQt και n T (t )  n T (0)eQt ,
όπου P(0, t)= e Qt ο πίνακας μετάβασης της ΜΑ για το διάστημα (0, t).
Ο υπολογισμός του πίνακα μετάβασης μιας ομογενούς ΜΑ μπορεί να επιτευχθεί και
με χρήση του βασικού πίνακα. Η μέθοδος αυτή υπολογισμού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη
για τη μη ομογενή περίπτωση που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια και από την
οποία θα προκύπτει ως πόρισμα (Πόρισμα 1) και το αποτέλεσμα για την ομογενή
περίπτωση.
2β. Η μη ομογενής περίπτωση
Προκειμένου να μελετήσουμε τη γενική περίπτωση που ο Q(t) είναι μη ομογενής, θα
χρησιμοποιήσουμε την έννοια του βασικού πίνακα, ξεκινώντας από την επίλυση των
εξισώσεων Kolmogorov.
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Επιλύουμε το σύστημα (3) για τη μη ομογενή περίπτωση με τη βοήθεια του βασικού
πίνακα tt0 , ο οποίος σύμφωνα με την (4) έχει τη μορφή (Gantmacher (1959))
t

t



t0

t0

t0

Ωtt0  I n   Q( )d   Q( )  Q( )d d  ... ,
και παίρνοντας ως αρχική τιμή t=t0, έχουμε

p T (t )  p T (t0 )Ω tt0 και n T (t )  n T (t0 )Ωtt .
0

Έτσι, η εύρεση των διανυσμάτων κατάστασης p (t ) και n (t ) ανάγεται στον υπολογισμό του βασικού πίνακα tt0 . Ισχύει η ακόλουθη πρόταση:
Θεώρημα 1. Αν για μια ΜΑ συνεχούς χρόνου ο πίνακας τάσης έχει τη μορφή
Q(t)=Qtn, n ϵN, τότε ο πίνακας μετάβασης της ΜΑ στο (0, t) έχει τη μορφή
.
Απόδειξη. Έχουμε
t

t



0

0

0

P (0, t )  Ωt0  I   Q n d   Q n  Q n d d  ...
t

t



0

0

0

 I  Q   n d  Q 2   n   n d d  ...

I



i 0

Qt n 1 Q 2t 2( n 1) Q3t 3( n 1)


 ...
n  1 2(n  1)2 3(n  1)3
Qi t ( n 1) i
(n  1)i i !

1  t n 1 
  Q

n 1
i 0 i ! 


e

t n1
Q
n 1

i

.

¤

Πόρισμα 1. Έστω ομογενής ΜΑ συνεχούς χρόνου με πίνακα τάσης Q. Τότε ο
πίνακας μετάβασης της ΜΑ στο (0, t) έχει τη μορφή
.

¤

Με τη βοήθεια του Θεωρήματος 1 μπορεί να υπολογισθεί στη συνέχεια το
διάνυσμα κατάστασης μιας ΜΑ συνεχούς χρόνου με πίνακα τάσης Q(t)=Qtn, nϵN,
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και συνακόλουθα το διάνυσμα κατάστασης ενός κλειστού ΜΣ συνεχούς χρόνου με
τον ίδιο πίνακα τάσης. Έτσι, είναι

p T (t )  p T (0)Ω t0 και n T (t )  n T (0)Ω t0 ,
για τη ΜΑ και το ΜΣ αντίστοιχα.
Παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε μια ΜΑ με πίνακα τάσης
 2t

Q(t )  Qt   2t

 t

Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση είναι
Εικόνα 2. Χρονική εξέλιξη του διανύσματος
κατάστασης της ΜΑ

Εικόνα 4. Χρονική εξέλιξη του διανύσματος
κατάστασης κλειστού ΜΣ

με αρχικό διάνυσμα

Τ

t
3t
4t

t 

t 
5t 

.
Εικόνα 3. Χρονική εξέλιξη του διανύσματος
κατάστασης της ΜΑ

Εικόνα 5. Χρονική εξέλιξη του διανύσματος
κατάστασης κλειστού ΜΣ

3. Ασυμπτωτική συμπεριφορά των διανυσμάτων κατάστασης ΜΑ και
κλειστού ΜΣ συνεχούς χρόνου
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Διακρίνουμε και πάλι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, της ομογενούς και μη
ομογενούς ΜΑ και του αντίστοιχου ΜΣ.

3α. Η ομογενής περίπτωση
Για την ομογενή περίπτωση γνωρίζουμε ότι ο πίνακας Q (μπορεί να
θεωρηθεί χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι) έχει απλή ιδιοτιμή το 0, ενώ οι υπόλοιπες
ιδιοτιμές έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη. Στην ιδιοτιμή 0 αντιστοιχεί τo δεξιό
ιδιοδιάνυσμα 1=(1,1,....,1)T και ένα αριστερό στοχαστικό ιδιοδιάνυσμα, το οποίο στη
συνέχεια θα συμβολίζουμε με π (Ιsaacson and Madsen (1976), και Βασιλείου
(2000)).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να γράψουμε το ελάχιστο πολυώνυμο του Q
στη μορφή

m(t )  (t  1 ) m1 (t  2 )m2 ...(t  r )mr , για t>0 (r≤k) ,
όπου λ1=0 και m1=1.
Χρησιμοποιώντας την ανάλυση με πίνακες συνιστώσες (φασματική ανάλυση) του
(Βασιλείου και Τσακλίδης, 2003) προκύπτει ότι
P(0,t)=
r

m 1

r

m 1

i
i
dj
P (0, t )  eQt    f i ( j ) Z i j  e0 Z10    f i ( j ) Z i j , όπου fi ( j )  j e t
i

i 1 j  0

i 2 j 0

dt

και για t→∞, το διπλό άθροισμα μηδενίζεται (αφού Re(λi)<0, για i=2,…,r) και προκύπτει

lim P(0, t )  e0 Z10  π1T .
t 

Θεώρημα 2. Μία μη ομογενής ΜΑ συνεχούς χρόνου με πίνακα τάσης της μορφής
Q(t)=Qtn, nϵN, τείνει ασυμπτωτικά στο αριστερό στοχαστικό ιδιοδιάνυσμα π του Q
για την ιδιοτιμή του 0. Η ταχύτητα σύγκλισης είναι γεωμετρική.
Απόδειξη Όμοια με προηγούμενα, από το Θεώρημα 1 έχουμε

.

Το ελάχιστο πολυώνυμο του Q θα έχει τη μορφή

m(t )  (t  1 )m1 (t  2 )m2 ...(t   r )mr , για t>0
όπου λ1=0 και m1=1.
Χρησιμοποιώντας την ανάλυση με πίνακες συνιστώσες, ο πίνακας P(0,t)=
γράφεται ως
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,

P(0, t )  e

t n1
Q
n 1

r mi 1

r mi 1

i 1 j  0

i  2 j 0

   fi ( j ) Zi j  e0 Z10    fi ( j ) Zi j ,

(5)

n1

όπου fi

( j)

dj t
 j ei n 1 .
dt

Όταν t   το διπλό άθροισμα μηδενίζεται (αφού Re(λi)<0, για i=2,…,r) και προκύπτει
lim P(0, t )  e0 Z10  π1T .
t 

Σύμφωνα με την (5) και τη μορφή των fi ( j ) , η ταχύτητα σύγκλισης του P (0, t ) όταν
t   είναι γεωμετρική. Έτσι, το διάνυσμα κατάστασης pT (t)=pT(0)P(0, t) τείνει στο
π, όταν t   , με γεωμετρική ταχύτητα, για κάθε αρχικό διάνυσμα p(0).
Παράδειγμα
(α) Ομογενής περίπτωση
Θεωρούμε ΜΑ με πίνακα τάσης τον
1
 2 1

.
Q   3 4 1 
 4
4 8 


Το σύνολο ιδιοτιμών σ(Q) του Q είναι το σ(Q)={0, -5, -9}. Συνεπώς το ελάχιστο
πολυώνυμo του Q έχει τη μορφή m(t )  t (t  5)(t  9) .
Χρησιμοποιώντας την ανάλυση με πίνακες συνιστώσες του P(0, t)=
ότι

, προκύπτει

 0.6222 0.2667 0.1111
 0.35 0.35 0 
 0.0278 0.0833 0.1111






P(0, t )  eQt  e0  0.6222 0.2667 0.1111  e5t  0.65 0.65 0   e9t  0.0278 0.0833 0.1111
 0.6222 0.2667 0.1111
 0.4
 0.2222 0.6667 0.8889 
0.4 0 






και για t→∞,
 0.6222 0.2667 0.1111
T


lim P(0, t )   0.6222 0.2667 0.1111   0.6222, 0.2667, 0.11111, 1, 1  π1 .
t 
 0.6222 0.2667 0.1111



Έτσι το ασυμπτωτικό διάνυσμα κατάστασης της ΜΑ είναι το π.
(β) Μη ομογενής περίπτωση.
Θεωρούμε ΜΑ με πίνακα τάσης τον Q(t)=Q*tn , nϵR+ , όπου
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 2t n

Q (t )   3t n
 4t n


tn
4t n
4t n

t n   2 1
1


n 
t    3 4 1  t n .
8t n   4
4 8 

Το σύνολο ιδιοτιμών του Q(t) είναι το σ(Q(t))={0, -5tn ,-9tn}. Συνεπώς το ελάχιστο
πολυώνυμό του έχει τη μορφή
m(t )  t (t  5t n )(t  9t n ) , για t>0.

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση με πίνακες συνιστώσες του
προκύπτει ότι
P (0, t )  e

Q

t n1
n 1

,

 0.6222 0.2667 0.1111 5t n1  0.35 0.35 0  9t n1  0.0278 0.0833 0.1111






 e0  0.6222 0.2667 0.1111  e n 1  0.65 0.65 0   e n 1  0.0278 0.0833 0.1111
 0.6222 0.2667 0.1111
 0.4
 0.2222 0.6667 0.8889 
0.4 0 






και για t→∞, έχουμε
 0.6222 0.2667 0.1111
T


lim P (0, t )   0.6222 0.2667 0.1111   0.6222, 0.2667, 0.11111, 1, 1  π1
t 
 0.6222 0.2667 0.1111



όπου π το αριστερό στοχαστικό ιδιοδιάνυσμα του πίνακα Q που αντιστοιχεί στην
ιδιοτιμή 0. H ταχύτητα σύγκλισης καθορίζεται από τους συντελεστές exp{5tn+1/(n+1)} και exp{-9tn+1/(n+1)}, που τείνουν στο 0 με γεωμετρική ταχύτητα.
Τέλος το ασυμπτωτικό διάνυσμα κατάστασης της ΜΑ είναι το π (αφού πT
=pT(0)P(0, t) για κάθε αρχικό διάνυσμα p(0)).
Σύγκλιση πινάκων μετάβασης
Οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις αφορούν τη χρονική εξέλιξη πινάκων μετάβασης ΜΑ με πίνακες τάσης Q (ομογενής περίπτωση), Qt και Qt5 αντίστοιχα, όπου
 2 1 1 


Q   5 6 1  .
 4 2 6 
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Εικόνα 6. Χρονική εξέλιξη του πίνακα μετάβασης με πίνακες τάσης
5
(α) Q ,(β) Qt και (γ) Qt

(α)

(β)

(γ)
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Διαπιστώνεται από τα παραπάνω διαγράμματα η σύγκλιση των πινάκων μετάβασης
στον ίδιο ευσταθή πίνακα, που έχει γραμμές ίσες με το στοχαστικό αριστερό
ιδιοδιάνυσμα π του Q.
4. Υπολογισμός ειδικών μορφών βασικών πινάκων με χρήση
ολοκληρωτικών εξισώσεων
t
του βασικού πίνακα  0 (σχέση

Για την ακολουθία των μερικών αθροισμάτων
(4)) ισχύει η ακόλουθη πρόταση.

Θεώρημα 3. Για την ακολουθία των μερικών αθροισμάτων
ολοκληρωτική εξίσωση

t
του  0 ισχύει η

,
όπου

(6)

το άθροισμα των L πρώτων όρων του βασικού πίνακα.

Απόδειξη
Για το SL(t) έχουμε
t

S L 1 (t )   Q ( )(S L (t )  S L 1 (t )) d  S L (t ) ,
0

t

t

0

0

ή S L 1 (t )  Q( )S L (t ) d  S L (t )  Q( )S L 1 (t ) d .


Η παραπάνω σχέση με τη βοήθεια του τελεστή
t

(7)

TL (t )  S L (t )   Q ( )S L 1 (t ) d
0

γράφεται

TL1 (t )  TL (t ) , για κάθε L
ή TL (t )  C ,
όπου C σταθερός πίνακας.
Για την εύρεση του C αντικαθιστώντας στην (7) για L=2, παίρνουμε
t

S 2 (t )   Q( )S1 (t )d  C
0
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t

t

0

0

ή I  Q( )d  Q( ) * Id  C


άρα C  I , οπότε προκύπτει άμεσα η (6).

¤

Ο τύπος
αποτελεί ολοκληρωτική εξίσωση τύπου
Volterra 2ου είδους για πίνακες. Η γενική εξίσωση τύπου Volterra 2ου είδους για
μονοδιάστατες συναρτήσεις έχει τη μορφή (Polyanin and Manzhirov (1998)),
x

y ( x)   g ( x)h(t ) y (t )dt  f ( x) ,

(8)

a

και η λύση της είναι
.

(9)

Η ανωτέρω λύση (9) δεν ισχύει εν γένει αν οι εμπλεκόμενες συναρτήσεις στην
εξίσωση (8) είναι πίνακες. Ειδικότερα, όμως, έχουμε:
Θεώρημα 4. Η λύση (9) της ολοκληρωτικής εξίσωσης Volterra 2ου είδους που
δίνεται στην (6) (και είναι εξίσωση της μορφής (8)) ισχύει για τετραγωνικούς πίνακες
της μορφής Qtn, nϵN, όταν o Q έχει τη μορφή πίνακα τάσεων (ομογενούς) ΜΑ
συνεχούς χρόνου.
Απόδειξη
,

Ο εξίσωση Volterra (8) για L→∞ και
παίρνει τη μορφή

, ενώ η πιθανή λύση τη μορφή
.

(9)

Με αντικατάσταση του S(x) στην εξίσωση (8) προκύπτει
=

.

Για το 1ο μέλος έχουμε
x

Ι   Qt e
n

0

Q

x n1 t n1
n 1

2

x n 1  t n 1 1 2  x n 1  t n 1 
 Q 
dt     Qt (I  Q
  ...)dt
n 1
2  n 1 
0
x

n
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x

x

0

0

2

x
x n 1  t n 1 n
1  x n 1  t n 1  n
t dt   Q3 
 t dt  ...
n 1
2  n 1 
0

 Ι   Qt n dt   Q 2

2

x n 1  t n 1 n
1 3  x n 1  t n 1  n
t dt   Q 
 Ι   Qt dt   Q
 t dt  ...
n 1
2  n 1 
0
0
0
x

x

x

n

2

2

x n 1 1 2  x n 1 
 IQ
 Q 
  ...
n 1 2  n 1 

e

Q

x n 1
n 1

.

Για το 2ο μέλος έχουμε

 Qt
0

x



x

n

 Qs ds
n

( I   Q e
n



0

x

d ) dt   Qt e
n

Q

t n1
n 1

dt  I

0

2

 IQ

e

Q

x n 1 1 2  x n 1 
 Q 
  ...
n 1 2  n 1 

x n 1
n 1

.

Ο.Ε.Δ.

¤

Πόρισμα 2. Έστω ομογενής ΜΑ συνεχούς χρόνου με πίνακα τάσης Q. Τότε ο
πίνακας μετάβασης της ΜΑ στο (0, t) έχει τη μορφή
.
Απόδειξη
Σύμφωνα με το Θεώρημα 4, μπορούμε να εφαρμόσουμε τον τύπο (9) για τον
υπολογισμό της λύσης της εξίσωσης (6), που αποτελεί εξίσωση Volterra 2ου είδους με
πίνακες. Τότε προκύπτει
x

x

 Qds

S  I   Qe t
0

x

 I  Q  (I  Q ( x  t ) 
0

x

dt  I  Q  eQ ( x t ) dt
0

Q 2 ( x  t ) 2 Q 3 ( x  t )3

 ...)dt
2!
3!

Επιλύοντας τα ολοκληρώματα προκύπτει η γνωστή σχέση
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S  I  Qx 

(Qx) 2 (Qx)3

 ...  eQx
2!
3!
.

Πόρισμα 3. Αν για μια ΜΑ είναι Q(t)=Qtn, τότε

.

Απόδειξη
Όμοια, ακολουθώντας τα βήματα του πορίσματος 2.
ABSTRACT
In this paper we study the time evolution and the asymptotic behavior of the
transition probabilities and the state vector of non-homogeneous, continuous-time
Markov chains (MC). The intensity matrix Q of the MC is assumed to be of the form
Q(t)=Qtn, nϵN. The MC converges to the left stochastic eigenvector of Q associated
with the eigenvalue 0. Corollaries are obtained concerning the homogeneous case.
For this purpose we used methods from the matrix theory, the numeric analysis, as
well as codes and graphs implemented with the programming package MATLAB and
obtained analytical formulas for the transition matrix and the state vector of the MC.
The results can form the basis for studying many applications that can be
modeled using continuous non-homogeneous MCs.
By extension of the above work, other forms of the intensity matrix can be
examined and the asymptotic behavior of the corresponding MC can be studied.
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ΑΡΙΘΜΟΙ FIBONACCI ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΕΣ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΕ ΡΟΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ
Θ. Μωυσιάδης1, Π. Μωυσιάδης2
1
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Παν. Κύπρου
2
Τμήμα Μαθηματικών, ΣΘΕ - ΑΠΘ
moysiadis.theodoros@ucy.ac.cy, cmoi@math.auth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πρόβλημα της εμφάνισης διαδοχικών επιτυχιών ή αποτυχιών σε επαναλαμβανόμενες
ρίψεις ενός νομίσματος ή ισοδύναμα της εμφάνισης σειράς διαδοχικών επιτυχιών ή αποτυχιών
ενός παίκτη στις επαναλαμβανόμενες επιλογές τυχερών συνδυασμών με σταθερή πιθανότητα,
προσεγγίζεται με χρήση απλών και γενικευμένων αριθμών Fibonacci και με μαρκοβιανές αλυσίδες, με στόχο τον ευκολότερο υπολογισμό των σχετικών πιθανοτήτων και την κατανόηση
της πιθανότητας επιτυχίας στα τυχερά παιχνίδια.

1. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΡΙΨΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
Ας θεωρήσουμε το εξής απλό πρόβλημα: Ρίχνουμε ένα κανονικό νόμισμα έως
ότου να εμφανιστούν δύο διαδοχικές κορώνες. Ποια η πιθανότητα να εμφανιστούν
για πρώτη φορά δύο κορώνες στην n -στή ρίψη ( n  2 );
Για την απάντηση αρκεί να παρατηρήσουμε ότι οι δύο τελευταίες από τις n ρίψεις
θα είναι προφανώς Κορώνες (Κ) και στις υπόλοιπες m  n  2 , η τελευταία θα είναι
υποχρεωτικά Γράμματα (Γ). Επιπλέον, θα ισχύει ότι στις πρώτες m  1 δοκιμές δεν
εμφανίστηκαν δύο διαδοχικές Κ.
Μία συνδυαστική εύρεση του πλήθους αυτών των διαφορετικών περιπτώσεων είναι η ακόλουθη: Ας θέσουμε  m το πλήθος των τοποθετήσεων m συμβόλων Κ, Γ
ώστε να μην είναι ούτε δύο Κ σε γειτονικές θέσεις με το τελευταίο να είναι Γ. Έχουμε δύο διακεκριμένες δυνατότητες:
1. Το τελευταίο σύμβολο είναι Γ και το προτελευταίο είναι επίσης Γ, ενώ στις
υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν δύο διαδοχικά Κ,
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2. Το τελευταίο σύμβολο είναι Γ, το προτελευταίο είναι Κ, άρα το αμέσως προηγούμενο θα είναι υποχρεωτικά Γ και στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν δύο
διαδοχικά Κ.
Το πλήθος των τρόπων για την περίπτωση 1 είναι εξ’ ορισμού  m 1 ενώ για την περίπτωση 2 είναι  m  2 . Θα ισχύει επομένως  m   m 1   m  2 , για κάθε m  2 . Υπολογίζοντας και τις αρχικές τιμές 1  1 και  2  2 , διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για
την ακολουθία των αριθμών Fibonacci. Δηλαδή  m  Fm , m  0,1, 2,...

Αν συμβολίσουμε X την τ.μ. που παίρνει την τιμή n όταν εμφανίζονται για πρώτη φορά οι δύο Κορώνες στην n -στη ρίψη, θα είναι:

P ( X  n)  pn 

Fn  2
2n

, n  2,3, 4,...

(1)

λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά έχουμε n ανεξάρτητες ρίψεις και καθένα από τα
σύμβολα Κ ή Γ εμφανίζεται με πιθανότητα 12 (βλ. Charalambides 2002, σελ. 101).
Είναι φανερό ότι για την τ.μ. X , θα πρέπει να ισχύει:






 P ( X  n)   p  
n2

n2

n

n2

Fn  2
2n

1

(2)

Η (2) μπορεί να αποδειχθεί εύκολα είτε απευθείας είτε με τη χρήση της γεννήτριας


των αριθμών Fibonacci F (t )   Fn t n που βρίσκεται με πολλαπλασιασμό της αναn0

δρομικής σχέσης Fn  Fn 1  Fn  2 με t n και άθροιση από 2 έως άπειρο. Η γεννήτρια
είναι (βλ. Μωυσιάδης 2002, σελ 124): F (t ) 
γράφεται

1
4

1
. Το αριστερό μέλος της (2)
1 t  t2

 F ( 12 ) που ισούται με 1, άρα η (2) ισχύει.

Οι αριθμοί Fibonacci εμφανίζονται παντού στη φύση, από τη διάταξη των φύλλων
στα φυτά μέχρι το μοτίβο των πετάλων στα λουλούδια, τις πευκοβελόνες, το πλήθος
των αριστερόστροφων ή δεξιόστροφων σπειρών στον ηλιόσπορο, στο κουνουπίδι ή
τα στρώματα του φλοιού ενός ανανά. Φαίνεται πώς οι αριθμοί Fibonacci σχετίζονται
με την ανάπτυξη κάθε ζωντανού οργανισμού, ενός κυττάρου, ενός σπυριού σταριού,
μιας κυψέλης μελισσών, κτλ. Ξεκινώντας από δύο 1-δες και αθροίζοντας στη συνέχεια τους δύο προηγούμενους σχηματίζεται η ακολουθία αυτών των αριθμών, που οι
πρώτοι όροι της είναι:
1, 1, 2, 3, 5, 8,13, 21, 34, 55, 89,144, 233, 377, 610, 987,1597, 2584,
Ο λόγος δύο διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας τείνει στον αριθμό
  1.618033989 που είναι γνωστός ως Χρυσή Τομή, ή Χρυσή αναλογία, ή Χρυσός
Αριθμός. Ένα ορθογώνιο τετράπλευρο του οποίου ο λόγος των πλευρών είναι ίσος με
 ονομάζεται Χρυσό Ορθογώνιο. Μερικά παραδείγματα εμφάνισης των αριθμών
Fibonacci στη φύση, φαίνονται στην Εικόνα 1.
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Εικόνα 1
Με το πρόβλημα αυτό, των επαναλαμβανόμενων ρίψεων, ασχολήθηκαν πάρα
πολλοί ερευνητές, όπως οι: Α. Φιλίππου, Δ. Αντζουλάκος, Μ. Κούτρας, Χ. Χαραλαμπίδης, Φ. Μακρή και άλλοι. Θα αναφερθούμε στην προσέγγιση του Harold D.
Shane του 1973. Ο Shane θεώρησε μια Μαρκοβιανή αλυσίδα η οποία ξεκινά με μία
μάρκα στη θέση 0. Σε κάθε λεπτό από εκεί και μετά ρίχνεται ένα νόμισμα. Αν έρθει
Κορώνα η μάρκα μετακινείται στην επόμενη θέση, ενώ αν έρθει Γράμματα επιστρέφει στη θέση 0. Έστω X s ο αριθμός των ρίψεων (ή o χρόνος σε λεπτά) που απαιτούνται για να φθάσει η μάρκα για πρώτη φορά στη θέση s . Αν s  2 τότε έχουμε το
αρχικό πρόβλημα και η τ.μ. X 2 ονομάστηκε Fibonacci Probability Function.

Ο Shane θεώρησε κανονικό το νόμισμα και παρατήρησε ότι για περίπτωση s  1 ,
έχουμε απλή γεωμετρική κατανομή με πιθανότητα 12 . Αν θεωρήσουμε το νόμισμα να
είναι μη-κανονικό με πιθανότητα εμφάνισης Κορώνας ίση με p , τότε η X 1 θα ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με παράμετρο p , δηλαδή X 1 ~ Geom( p) . Επομένως η γεωμετρική κατανομή μπορεί να θεωρηθεί ως μαρκοβιανή αλυσίδα με δύο κα1  p p 
ταστάσεις 0 και 1 και με πίνακα μετάβασης: P1  
.
1 
 0
Εύκολα διαπιστώνουμε ότι:
 (1  p) n p  (1  p) p    (1  p) n 1 p 
 0 1
P1n  
P1n  
.
 και όριο lim
x 
0
1
 0 1


Η μορφή του P1n μας δίνει τη θέση που θα βρίσκεται η μάρκα μετά από n ρίψεις.
Για παράδειγμα αν η μάρκα ήταν αρχικά στη θέση 0 τότε σε n βήματα θα βρεθεί στη
θέση 1 αν σε οποιοδήποτε από τα n αυτά βήματα βρεθεί στη θέση 1 (οπότε και θα
παραμείνει εκεί). Έτσι στη θέση (1,2) του πίνακα P1n αθροίζουν οι πιθανότητες να
βρεθεί η μάρκα στη θέση 1 από το πρώτο μέχρι το n-στο βήμα. Θα είναι επομένως:
n

P1n (1, 2)   P ( X 1  k )  FX1 (n)
k 1
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που είναι προφανώς η συνάρτηση κατανομής της τ.μ. X 1 . Το όριο δείχνει ότι τελικά
από όποια θέση και αν ξεκινήσουμε θα βρεθούμε στη
θέση 1, κάτι που προφανώς αναμένεται.
Για την περίπτωση s  2 , η μαρκοβιανή αλυσίδα που
θεώρησε ο Shane δίνεται σχηματικά στην εικόνα 2 και
διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για το αρχικό πρόβλημα,
Εικόνα 2
διότι όταν φθάνουμε για πρώτη φορά στο 2 σημαίνει ότι
εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δύο Κορώνες. Ο Shane βρήκε την κατανομή της τ.μ.
X 2 , θεωρώντας πάλι το νόμισμα ως κανονικό υπολογίζοντας αρχικά τις πιθανότητες
1
1
P ( X 2  2)  P( HH )  2 , P ( X 2  3)  P (THH )  3
2
2
όπου H , T συμβολίζουν Heads και Tails αντίστοιχα, και μετά τις πιθανότητες:
A
P ( X 2  k  3)  P (k δοκιμές χωρίς ροή δύο κεφαλών)  P(THH )  k2,k3 ,
2
όπου η ακολουθία A2,k είναι, όπως απέδειξε, η ακολουθία των αριθμών Fibonacci.
Επομένως κατέληξε στη σχέση (1) που αποδείξαμε πιο πάνω. Για την κατανομή αυτή
βρήκε επίσης τη συνάρτηση κατανομής της που είναι:
F[ x ]1
G2 ( x)  P( X 2  x)  1  [ x ] αν x  0 και 0 αλλιώς
(3)
2
όπου [ x] είναι το ακέραιο μέρος του x . Για την απόδειξη χρειάστηκε κάποιες ιδιότητες των αριθμών Fibonacci, τις οποίες απέδειξε ως λήμματα. Στη συνέχεια βρήκε και
τη ροπογεννήτρια της τ.μ.  2 που είναι:
t2
.
4  2t  2t2
Αν μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε τις πιθανότητες P ( X 2  n) , δηλαδή τις πιθανότητες να εμφανιστεί για πρώτη φορά ροή δύο Κορωνών στην n -στή δοκιμή
( n  2 ), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή και να τις
βρούμε. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεσή τους με το Excel, που έχει το πλεονέκτημα να είναι διαθέσιμο σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Στις τρεις πρώτες γραμμές
και στις τέσσερις πρώτες στήλες τοποθετούμε τους αριθμούς και τις πράξεις, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 3. Κατόπιν, επιλέγουμε τα A3,B3,C3,D3, τα αντιγράφουμε
(Ctrl+C), επιλέγουμε στη συνέχεια την περιοχή A4 έως π.χ. D200, και κάνουμε επικόλληση (Ctrl+V). Τότε η στήλη Α θα έχει τους φυσικούς αριθμούς (δείκτες), η στήλη Β τους αριθμούς Fibonacci, και οι στήλες C και D θα έχουν τη συνάρτηση πιθανότητας και τη συνάρτηση κατανομής της τ.μ. X 2 , αντίστοιχα. Δεξιά στην εικόνα 3
φαίνεται ένα τμήμα του πίνακα που προκύπτει. Για παράδειγμα ισχύει
f (6)  P( X 2  6)  0.078125 και F (6)  P ( X 2  6)  0.671875 .
M 2 ( x)  E (t X 2 ) 
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Εικόνα 3

Η κατανομή της X 2 βρέθηκε με την προϋπόθεση ότι το νόμισμα είναι κανονικό, δηλαδή ότι η
πιθανότητα Επιτυχίας-Κορώνας είναι 1/2. Αν,
όμως, το νόμισμα δεν είναι κανονικό η παραπάνω
μέθοδος δεν λειτουργεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος ποντάρει στο Κόκκινο σε Αμερικάνικου
τύπου ρουλέτα (Εικόνα 4), τότε έχει πιθανότητα
p  18
 0.4737 να κερδίσει και 1  p  0.5263 να
38
Εικόνα 4
χάσει.
Πράγματι, αν π.χ. πετύχαμε τις δύο επιτυχίες
στις δοκιμές 4 και 5 για πρώτη φορά, τότε οι ευνοϊκές περιπτώσεις είναι 3  F3 και
συγκεκριμένα οι ΚΓΓΚΚ, ΓΚΓΚΚ, ΓΓΓΚΚ με πιθανότητα 2 p 3 (1  p ) 2  p 2 (1  p )3 ,
ενώ η πιθανότητα να βρεθεί η μάρκα στη θέση 2 σε 5 το πολύ βήματα είναι:
p 2 (4  3 p  p 2  p 3 )  FX 2 (5) , όπως προκύπτει με απ’ ευθείας πράξεις και όπου

FX 2 (k ) η σ.κ. της τ.μ. X 2 .
Ας θεωρήσουμε τώρα τη μαρκοβιανή αλυσίδα, που ορίζει την τ.μ. X 2 . Έχουμε
τρεις καταστάσεις αφού η μάρκα βρίσκεται στη θέση 0, στη θέση 1 και στη θέση 2,
ενώ η τελευταία είναι κατάσταση απορρόφησης (Εικόνα 2). Ο πίνακας μετάβασης P2
1  p p 0 
αυτής της αλυσίδας είναι: P2  1  p 0 p  . Οι δυνάμεις του πίνακα αυτού δεν
 0
0 1 

είναι εύκολο να γραφούν στη γενική μορφή, μπορούν όμως να υπολογιστούν με διάφορα μαθηματικά πακέτα. Π.χ. με το πακέτο Mathematica βρίσκουμε ότι:
 (1  p )3 (1  2 p )
p(1  p) 2 (1  p  p 2 ) p 2 (4  3 p  p 2  p 3 ) 
P25   (1  p)3 (1  p  p 2 )
p(1  p)(1  p )3
p(1  3 p  5 p 2  2 p 3 ) 


0
0
1


και παρατηρούμε ότι στη θέση (1,3) είναι η τιμή FX 2 (5) .

Αν μας ενδιαφέρουν οι προσεγγιστικές τιμές, τότε χρησιμοποιώντας την R βρίσκουμε τους πίνακες π.χ. P210 , για p  0.5 και για p  18 / 38 , ότι είναι ίσοι με:
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 0.087 0.054 0.859 
 0.110 0.063 0.826 
P210   0.054 0.033 0.913  , P210   0.070 0.040 0.890 
 0
 0
0
1 
0
1 


Είναι φανερό και μπορεί εύκολα να επαληθευτεί εμπειρικά ότι για οποιαδήποτε
 0 0 1
τιμή του p ισχύει lim P2 n   0 0 1 .
n 
 0 0 1


2. ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΡΟΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Ας θεωρήσουμε την περίπτωση με s  3 , δηλ. την τ.μ. X 3 αυτήν που μας δίνει
την πιθανότητα να απαιτηθούν n ρίψεις ( n  3 ) για να βρεθεί η μάρκα στη θέση 3, ή
ισοδύναμα να εμφανιστούν για πρώτη φορά τρεις κορώνες διαδοχικά με την n -στή
δοκιμή.
Για την απάντηση παρατηρούμε ότι η τελευταίες 3 ρίψεις είναι ΚΚΚ και ότι η τελευταία από τις υπόλοιπες m  k  3 ρίψεις είναι υποχρεωτικά Γ. Επίσης ισχύει ότι
στις προηγούμενες m  1 ρίψεις δεν εμφανίστηκαν τρεις διαδοχικές Κ.
Εργαζόμενοι όπως και στην περίπτωση του s  2 , θέτουμε  m το πλήθος των τοποθετήσεων m συμβόλων Κ, Γ ώστε να μην είναι τρεις Κ σε γειτονικές θέσεις με το
τελευταίο να είναι Γ. Έχουμε τρεις διακεκριμένες δυνατότητες:
1. Το τελευταίο σύμβολο είναι Γ και το προτελευταίο είναι επίσης Γ, ενώ στις
υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν τρία διαδοχικά Κ.
2. Το τελευταίο σύμβολο είναι Γ, το προτελευταίο είναι Κ, το προ-προτελευταίο
Γ και στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν τρία διαδοχικά Κ.
3. Το τελευταίο σύμβολο είναι Γ, το προτελευταίο είναι Κ, το προ-προτελευταίο
Κ και το αμέσως προηγούμενο είναι Γ και στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν τρία διαδοχικά Κ.
Θα ισχύει επομένως η αναδρομική σχέση  m   m 1   m  2   m 3 , που μπορεί να
θεωρηθεί ως πρώτη γενίκευση της αναδρομικής σχέσης των αριθμών Fibonacci.
Γενικώς έχει δοθεί ο εξής ορισμός για γενικευμένους αριθμούς Fibonacci s τάξης, (βλ. Charalambides 2002, σελ. 269):
Η ακολουθία αριθμών που προκύπτει από την αναδρομική σχέση:
Fn , s  Fn 1, s    Fn  s , s , n  2, όπου F1, s  1, Ft , s  0, t  0 ,
λέγεται ακολουθία αριθμών Fibonacci τάξης s . Για s  2 έχουμε τη γνωστή ακολουθία Fibonacci.
Διαπιστώνουμε, ότι στην περίπτωσή μας 1  1,  2  2,  3  4,  4  7, που σημαίνει ότι  m  Fm ,3 , δηλαδή οι Fibonacci αριθμοί τάξης 3, και συνεπώς η ζητούμενη πιθανότητα, για κανονικό νόμισμα, είναι
P( X 3  k ) 

Fk  s , s
2k

, k  3, 4, 5,...

(4)
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λαμβάνοντας υπόψη μας ότι συνολικά έχουμε k ανεξάρτητες ρίψεις.
Εύκολα μπορεί και εδώ να βρεθεί η ροπογεννήτρια των αριθμών Fibonacci τάξης
1
, που για s  3 μπορεί να χρησιμοποιηs που είναι η : Fs (t ) 
2
1  t  t  t3   t s
θεί για να δείξουμε ότι η X 3 ικανοποιεί τις απαιτούμενες ιδιότητες και να υπολογίσουμε και άλλες παραμέτρους της.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι το Excel μπορεί
να εμφανίσει τους αριθμούς Fibonacci s τάξης,
όπως και τιμές της κατανομής X s αλλά και της
συνάρτησης κατανομής της με τον ίδιο εύκολο
τρόπο που αναφέραμε προηγούμενα για τη μεταβλητή X 2 . Για παράδειγμα αν s  3 , θέτουμε στη
στήλη Β τρία αρχικά κελιά με τους αριθμούς 1, 1,
2, στο τέταρτο θα βάλουμε το άθροισμά τους και
θα αναπαράγουμε έτσι τους αριθμούς Fibonacci
τρίτης τάξης στη στήλη Β (βλ. Εικόνα 5). Στη στήλη C γεμίζουμε τρία κελιά με τους αριθμούς 0, 0, 0
Εικόνα 5
και στο C4 θέτουμε το άθροισμα «=B1/2^A4», ενώ
στη στήλη D γεμίζουμε τρία κελιά με τους αριθμούς 0, 0, 0 και στο D4 θέτουμε το
άθροισμα «=D3+C4». Κατόπιν κάνουμε επικόλληση του περιεχομένου της 4ης γραμμής στις επόμενες γραμμές του πίνακα. Ένα απόσπασμα φαίνεται στην Εικόνα 5. Η
τεχνική αυτή γενικεύεται και για μεγαλύτερα s .
Αν p  12 , η προηγούμενη διαδικασία δε βοηθάει. Θεωρούμε τότε τη μαρκοβιανή
αλυσίδα, που ορίζει την τ.μ. X s . Υπάρχουν s  1 καταστάσεις αφού η μάρκα μπορεί
να βρεθεί σε μία από τις θέσεις 0, 1, …, s , όπου η τελευταία είναι κατάσταση απορρόφησης (Εικόνα 6). Ο πίνακας μετάβασης Ps αυτής της αλυσίδας είναι ο
( s  1)  ( s  1) πίνακας που δίνεται παρακάτω:
1  p p 0 0  0 
1  p 0 p 0  0 
1  p 0 0 p  0 

Ps  
      
1  p 0 0 0  p 
 0
0 0 0  1 
Εικόνα 6
Α

ν
ενδιαφερόμαστε για την πιθανότητα να εμφανιστεί συγκεκριμένο πλήθος ροών s
αποτυχιών (ή επιτυχιών) με πιθανότητα p με n δοκιμές (παρτίδες) αρκεί να υπολογίσουμε με κάποιο πρόγραμμα το στοιχείο στη θέση (1, s  1) της δύναμης Ps n του
πίνακα μετάβασης για όλα τα n (που είναι τιμές της συνάρτησης κατανομής), και
από τα στοιχεία αυτά για διαδοχικά n , με αφαίρεση, θα προκύψει η πιθανότητα.
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Για τους υπολογισμούς αυτούς χρησιμοποιήσαμε τη γλώσσα R μετά κάναμε και
διάφορες γραφικές παραστάσεις για διάφορες τιμές του s . Στα επόμενα ασχολούμαστε με την περίπτωση s  6 . Έχοντας τη συνάρτηση πιθανότητας (ή και τη συνάρτηση κατανομής) της X 6 υπολογίσαμε και τη μέση τιμή ώστε να έχουμε μία εκτίμηση
για το πότε ένα «στοίχημα» ότι «σε συγκεκριμένο πλήθος δοκιμών θα εμφανιστεί ροή
6 αποτυχιών», γίνεται ευνοϊκό, πότε σχεδόν βέβαιο, κτλ.
Χρησιμοποιήσαμε το πακέτο R και τη βιβλιοθήκη expm για να υπολογίσαμε τα
στοιχεία των δυνάμεων P6.0t (1,7), P6t (1,7), t  1, 2, ,1500 , όπου P6.0 και P6 οι πίνακες μετάβασης της τ.μ. X 6 για p 

1
2

και p  18
αντίστοιχα. Ο κώδικας R είναι:
38

library(expm)
s=6; p=.5 ; Ps.0=rbind(cbind(rep(1-p,s),diag(p,s,s)),c(rep(0,s),1));Ps.0
s=6; p=20/38 ; Ps=rbind(cbind(rep(1-p,s),diag(p,s,s)),c(rep(0,s),1));Ps
m=1500 ; x=NULL ; x0=NULL ; x[1]=0; x0[1]=0
for (i in 1:m) {
Pi0=Ps.0 %^% i ;
Pi=Ps %^% i
x0[i+1]=Pi0[1,7] ; x[i+1]=Pi[1,7]
}
x0 ; x # Τα διανύσματα με τιμές της σ.κ. για τις δύο τιμές του p

Η γραφική παράσταση των σ.κ. των δύο τ.μ. X 6
για τις δύο τιμές p δίνονται στο σχήμα 1, καθώς και
οι τιμές n μετά τις οποίες η σ.κ. γίνεται μεγαλύτερη
του 0.5 (ευνοϊκό στοίχημα) ή του 0.95 (σχεδόν βέβαιο στοίχημα). Παρατηρούμε ότι:
 αν p  12 τότε το στοίχημα «να εμφανιστούν 6
διαδοχικές επιτυχίες, τουλάχιστον μία φορά» γίνεται ευνοϊκό σε 89 ή περισσότερες δοκιμές, ενώ
γίνεται σχεδόν βέβαιο σε πάνω από 368 δοκιμές.
20
τότε οι παραπάνω τιμές είναι μικρότε αν p  38
Σχήμα 1
ρες και είναι αντίστοιχα 69 και 282 δοκιμές, αντίστοιχα. Δηλαδή, σε 282 διαδοχικές παρτίδες στο κόκκινο-μαύρο στη ρουλέτα
είναι σχεδόν βέβαιο (>0.95) ότι θα έχουμε μία τουλάχιστον φορά έξι διαδοχικές
αποτυχίες.
Από τα διανύσματα x0 και x, που υπολογίσαμε πριν βρήκαμε τα διανύσματα των
πιθανοτήτων z0, z αντίστοιχα, άρα και τη μέση τιμή, με τον κώδικα:
z0=c(0,diff(x0)) ; z=c(0,diff(x))
mn0=sum(z0[1:1500]*(0:1499)) ;mn=sum(z[1:1500]*(0:1499))

Τις ίδιες πιθανότητες τις υπολογίσαμε και με προσομοίωση (κώδικας για p  12 ):
p=.5 ; n=20000 ; hd0=rep(0,n)
for (j in 1:n){
sr=as.numeric(runif(10000)>=1-p)
for (i in 6:n){
m=i
if (sr[i-5]==1 && sr[i-4]==1 && sr[i-3]==1 &&
sr[i-2]==1 && sr[i-1]==1 && sr[i]==1) break
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}
hd0[j]=m
}
thd0=table(hd0)/n

#

η συνάρτηση πιθανότητας για p

Στο Σχήμα 2 κάναμε τις
γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων
πιθανότητας
για την τ.μ. X 6 . Αριστερά
είναι οι ακριβείς τιμές που
προέκυψαν από τη μαρκοβιανή αλυσίδα, ενώ δεξιά οι τιμές που προέκυψαν από προσομοίωση με 20000 εκτελέσεις της αλυσίδας. Παρατηρούμε την πολύ καλή ομοιότητα και σχεδόν την ταύτιση
των μέσων τιμών.

Σχήμα 2

Για λόγους σύγκρισης,
επαναλάβαμε την προσομοί20
ωση για p  38
και οι συναρτήσεις
πιθανότητας,
ακριβείς
και
με
προσομοίωση, δίνονται στο
Σχήμα 3. Παρατηρούμε και
πάλι μεγάλη ομοιότητα και
ταύτιση των μέσων τιμών.
Παρατηρούμε, επίσης, τη
μεγάλη μείωση της μέσης
τιμής εμφάνισης της ροής 6
διαδοχικών επιτυχιών όταν η
πιθανότητα
επιτυχίας
μειώνεται.

Σχήμα 3

ABSTRACT
The problem of the appearance of a series of successive successes or failures in repeated tossings of a coin or in repeated betting in games with constant probability, is approximated using
simple and generalized Fibonacci numbers and Markov chains, in order to make easier both
the calculation of the probability and the understanding of the likelihood of success in gambling.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΟΥΣΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
kyrxafis@hotmail.com, itzanis@otenet.gr, farmakis@math.auth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με τη μελέτη των βασικών παραμέτρων των συνεχών
τυχαίων μεταβλητών Χ (τ.μ. Χ) με συμμετρική ή αύξουσα κατανομή, με βάση τη συνάρτηση
πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) που προσεγγίζεται από πολυωνυμική συνάρτηση. Οι
βασικές παράμετροι είναι ο συντελεστής μεταβλητότητας CV, ο εκθέτης k και ο συντελεστής
h, στην πολυωνυμική προσέγγιση της σ.π.π. Περιγράφεται ο τρόπος δειγματοληψίας των
δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, ο τρόπος υπολογισμού των στατιστικών παραμέτρων, η
χρήση του ελέγχου Χ2 για τα ανωτέρω δείγματα καθώς και τα διαστήματα εμπιστοσύνης για
τα k και h. Με τη βοήθεια χαρακτηριστικών δειγμάτων μεγέθους n=50, 100, 150, έως και
200 ατόμων βρίσκουμε και μελετούμε τις συμπεριφορές των παραμέτρων CV, k και h τόσο
για τις συμμετρικές όσο και για τις αύξουσες κατανομές. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε
συγκεκριμένο υποσύνολο δεδομένων του αρχικού μας δείγματος, αφαιρώντας κάθε φορά
συστηματικά κάποια στοιχεία από τις τάξεις του με καθορισμένο σχέδιο καταγράφοντας τις
τιμές των βασικών παραμέτρων. Για κάθε ομάδα δειγμάτων ίδιου πλήθους ελέγχουμε τη
συμπεριφορά των βασικών παραμέτρων CV, k και h με τη βοήθεια του ελέγχου Χ2 και των
ανωτέρω καθορισμένων υποσυνόλων με στόχο την επίτευξη διαστημάτων εμπιστοσύνης.
Τέλος, ακολουθεί μία ανάλυση των παρατηρήσεων και κάποια χρήσιμα τελικά
συμπεράσματα ως προς τη συμπεριφορά των παραπάνω παραμέτρων για τις συμμετρικές και
αύξουσες κατανομές της παραπάνω πολυωνυμικής μορφής.
Λέξεις-Κλειδιά: Συντελεστής μεταβλητότητας, δειγματοληψία, συνεχείς τυχαίες μεταβλητές,
μέθοδος υποσυνόλων, έλεγχος Χ2, συμμετρική κατανομή, αύξουσα κατανομή, συνάρτηση
πυκνότητας πιθανότητας.
Ταξινόμηση του αντικειμένου κατά MSC2010: 62D05, 62E17
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις διάφορες στατιστικές μελέτες το βασικό εργαλείο είναι οι τυχαίες μεταβλητές
(τ.μ.). Αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων που μελετούμε.
Προκύπτει δε άμεσα η ανάγκη της εύρεσης της συνάρτησης πιθανότητας (σ.π.) για
τις διακριτές μεταβλητές και της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) για
τις συνεχείς. Η εύρεση των σ.π. και σ.π.π. είναι πολύ χρονοβόρα, ειδικά όταν
προσεγγίζεται θεωρητικά. Ήδη από τις αρχές της νέας χιλιετίας προτάθηκαν μέθοδοι
προσέγγισης της σ.π.π. (συνεχείς τ.μ.) που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του χρόνου
με πολύ επιτυχία, για κάθε προσέγγιση μέσα από δειγματοληψία τουλάχιστον. Έχουν
δε και το προνόμιο της ευχερούς διαχείρισης λόγω της μορφής των προσεγγιστικών
μορφών των σ.π.π. που είναι πολυωνυμικές, βλέπε, μεταξύ άλλων Farmakis (2003),
Farmakis (2010), Farmakis & Makris (2011). Οι σ.π.π. αυτής της μορφής έχουν δύο
(2) βασικές παραμέτρους: τον εκθέτη k και το συντελεστή h, όπως φαίνεται και στην
εργασία αυτή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει φυσικά καθετί σχετικό με τη γνώση της
συμπεριφοράς των παραμέτρων αυτών. Σχετικό με τη γνώση της συμπεριφοράς των
παραμέτρων k και h είναι το αντικείμενο και ο στόχος της εργασίας αυτής. Το
κλειδί εδώ ήταν η διαπίστωση ότι ο εκθέτης k είναι άμεσης και απλής μορφής
συνάρτηση του συντελεστή μεταβλητότητας της τ.μ. Χ που μελετούμε κάθε φορά,
Farmakis (2003). Ο συντελεστής μεταβλητότητας της τ.μ. Χ (με θετικές τιμές) είναι
ο λόγος της τυπικής της απόκλισης προς τη μέση τιμή της, σύμβολο Cv (Coefficient
of Variation). Ο συντελεστής h είναι με τη σειρά του άμεσης και απλής μορφής
συνάρτηση του εκθέτη k. Όλα αυτά δηλαδή λειτουργούν κατά το σχήμα:
Γνωρίζω τον Cv, βρίσκω τον εκθέτη k(Cv) και μετά τον συντελεστή h(k)=h(k(Cv)).
Μελέτη σχετική με τη συμπεριφορά των παραπάνω παραμέτρων k και h των σ.π.π.
δεν υπάρχει άλλη μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία. Είναι η πρώτη προσπάθεια που
απασχολεί τους συγγραφείς τα τελευταία τρία περίπου χρόνια.
Έστω ότι έχουμε μια τ.μ. Χ με θετικές τιμές ( xi  0) , η οποία είναι συνεχής και έχει
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) με δύο (2) παραμέτρους
f x  f ( x; k , b) . Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε, εκτεταμένα, με τις

 

οικογένειες των αυξουσών και των συμμετρικών σ.π.π. Η σ.π.π. προσεγγίζεται με τη
βοήθεια ενός πολυωνύμου k βαθμού, με βάση δεδομένα αντιπροσωπευτικού
δείγματος. Ασχολούμαστε δηλαδή, με τις τ.μ. Χ , που έχουν σ.π.π. το πολυώνυμο
που δίνεται από τη σχέση:

  x k
, x  [0, b]
k 1
h
,h
f(x)=   b 
, k  1
b
 0
, x  [0, b]

για τις αύξουσες κατανομές, και από τη σχέση:
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 k
 b
x  0, 
hx ,
 2


2k  (1  k )
b 
, k  -1
f (x)  h(b  x)k , x   , b , h=
bk 1
2 

0,
ύ



για τις συμμετρικές κατανομές, ως προς άξονα την ευθεία x=

b
.
2

Από τις παραπάνω σχέσεις υπολογίζουμε τη μέση τιμή μ=ΕΧ, τη διασπορά VarX =
σ2, την τυπική απόκλιση σ και τον συντελεστή μεταβλητότητας CV για την αύξουσα
και την συμμετρική κατανομή αντίστοιχα.
Η μέση τιμή της συνεχούς τ.μ. Χ με σ.π.π. το αύξουσας μορφής είναι:
+

EX =

k +1

 x  f(x)dx = ...= k + 2  b .

-

+¥

Υπολογίζουμε και το E X

2

=



x 2  f ( x ) d x = ... =

-¥

k +1
 b 2 , οπότε
k + 3

η διασπορά είναι:
VarX = EX 2   EX   ... 
2

 k  1  b 2 .
2
 k  3   k  2 

Ο συντελεστή μεταβλητότητας CV υπολογίζεται, με τη βοήθεια των προηγούμενων
σχέσεων, ως:
VarX
= ...=
ΕΧ

CV =

1

 k +1 (k + 3)

.

Από την προηγούμενη σχέση προκύπτει ότι ο συντελεστής μεταβλητότητας CV είναι
ανεξάρτητος από την παράμετρο b, δηλαδή από το εύρος τιμών. Συνδέεται άμεσα
μόνο με τον εκθέτη k, δηλαδή με το βαθμό του πολυωνύμου.
Αν θέσουμε λ  (k  1)(k  3) τότε η παραπάνω σχέση μετασχηματίζεται σε:

CV 

1



ή

  C2 
V

( EX )2
 0.
VarX
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Από λ  (k  1)(k  3) προκύπτουν 2 τιμές του k(λ) ως ρίζες του τριωνύμου, οι

k ( )  2  1   , από τις οποίες είναι δεκτή μόνο η k     2  1   , επειδή
ισχύει και k > -1.
Όμοια με τα παραπάνω βρίσκουμε για τις συμμετρικές κατανομές τα ακόλουθα:

 = EX =

b
,
2

σ 2 = VarX = EX 2 - (EX)2 =

 = VarX 

b2
,
2  (k + 2)  (k + 3)

b
2  (k + 2)  (k + 3)

,

και τελικά

Cv =

VarX
=
EX

2
.
(k + 2)  (k + 3)

Υιοθετούμε την ενδιάμεση παράμετρο λ μέσα από τη σχέση:

Cv =

2
=
(k + 2)  (k + 3)

1
.
λ

Επειδή είναι k > -1 (ήτοι λ>1), έχουμε τελικά εκθέτη k(λ) τη μεγαλύτερη ρίζα:
-5 + 1 + 8λ
. Η άλλη ρίζα είναι < -1 και απορρίπτεται.
k(λ) =
2

2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Η δειγματοληψία που θα πραγματοποιήσουμε, για την μελέτη της κατανομής του
εκθέτη k και του συντελεστή h, στις αύξουσες κατανομές με σ.π.π. που δίνεται από
  x k
h 
, x  [0, b]
f (x)    b 

 ύ
 0,

, θα στηρίζεται σε παράδειγμα, που αφορά την καταγραφή

της εισόδου των πελατών σε ένα κεντρικό κατάστημα τράπεζας, τριάντα (30) λεπτά
μετά την έναρξη της λειτουργίας του (από τις 8:30 π.μ.), σε μία τυχαία ημέρα και για
κάθε μισή ώρα μετά τις 8:30 π.μ. έως τις 12:00 το μεσημέρι. Τα δεδομένα
ταξινομούνται σε επτά (7) κλάσεις πλάτους των τριάντα (30) λεπτών η κάθε μία..
Αντίστοιχα η δειγματοληψία που θα πραγματοποιήσουμε, για τη μελέτη της
κατανομής του εκθέτη k και του συντελεστή h, στις συμμετρικές κατανομές με σ.π.π.
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 b
x  0, 
hx ,
 2


2 k  (k + 1) ,
b 
f(x) =  h(b - x)k , x   ,b  , k > -1 , h =
β k+1
2 

0,
αλλού



στηρίζεται σε θεωρητικό παράδειγμα της επίσκεψης, πλήθους πελατών σε
ιστοσελίδα, μέσω διαδικτυακής διαφήμισης, όπου και παρέμειναν κάποιο χρόνο. Τ.μ.
Χ= χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα (σε sec).
Οι κλάσεις αναπροσαρμόζονται με αρχή το μηδέν (0) και με τα νέα άκρα των
κλάσεων παίρνουμε τις κεντρικές τιμές τους. Στη συνέχεια μετά την ταξινόμηση
των παρατηρήσεων, γίνεται αναλυτικός υπολογισμός όλων των παραμέτρων της τ.μ.,
μέχρι να βρεθούν οι τιμές του εκθέτη k και του συντελεστή h. Κατόπιν
απεικονίζουμε την αρχική κατανομή του δείγματος γραφικά και ελέγχουμε την
αξιοπιστία της, με εφαρμογή του ελέγχου Χ2. Γίνεται τέλος η μελέτη της κατανομής
του εκθέτη k και του συντελεστή h, με τη μέθοδο των υποσυνόλων, όπου με την
δημιουργία υποσυνόλων μέσα από το αρχικό δείγμα μελετούμε την τάση που
παρουσιάζουν οι παράμετροι. Αυτό είναι και ο κύριος στόχος της εργασίας.
Το σχέδιο δημιουργίας των υποσυνόλων, βασίζεται στην αντικατάσταση της
συχνότητας της κάθε κλάσης του αρχικού δείγματος, με τιμή συχνότητας μηδέν (0)
για κάθε κλάση χωριστά, διατηρώντας όμως τις συχνότητες στις υπόλοιπες κλάσεις
του δείγματος σταθερές. Ομοίως, μετά αντικαθιστούμε την συχνότητα της κάθε
κλάσης με τιμή συχνότητας ένα (1) για κάθε κλάση χωριστά, διατηρώντας τις
συχνότητες στις υπόλοιπες κλάσεις του δείγματος σταθερές κάθε φορά. Συνεχίζοντας
με το ίδιο σκεπτικό δημιουργούμε υποσύνολα, μέχρι η τιμή συχνότητας που θα
εξετάσουμε για τα υποσύνολα, να είναι ίση με την τιμή συχνότητας της πρώτης
κλάσης του αρχικού δείγματος. Από όλη την παραπάνω διαδικασία των υποσυνόλων,
που δημιουργούμε για κάθε αρχικό δείγμα που εξετάζουμε, παρουσιάζουμε τα
αποτελέσματα τους ως προς τον συντελεστή μεταβλητότητας Cv, τον εκθέτη k και
τον συντελεστή h σε πίνακες και γραφήματα, για την καλύτερη κατανόηση των
τάσεων που θα παρουσιαστούν. Μελετούμε και τα διαστήματα εμπιστοσύνης (δ.ε.)
του εκθέτη k και του συντελεστή h και καταλήγουμε σε κάποια χρήσιμα
συμπεράσματα για κάθε αρχικό δείγμα μελέτης.
Όλη η παραπάνωω διαδικασία μελέτης του εκθέτη k και του συντελεστή h, της
αύξουσας κατανομής γίνεται διαδοχικά με δείγματα μεγέθους n = 50, n = 100, n =
150 και n = 200 και συχνότητα γραμμικά αύξουσα και για δείγματα μεγέθους n =
150 και n = 200 με συχνότητα γεωμετρικά αύξουσα, έτσι ώστε τα διάφορα δείγματα
να επιβεβαιώσουν τα συμπεράσματα μας για τις αύξουσες σ.π.π. Όλη η παραπάνω
μελέτη γίνεται και για 10 τυχαία διαφορετικού τύπου συμμετρικά δείγματα μεγέθους
n=50 και θα επαναληφθεί για άλλα 10 συμμετρικά δείγματα αναλογικά των πρώτων
συχνότητας n=100. Επίσης μελετούμε άλλα 5 συμμετρικά δείγματα μεγέθους n=100
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τυχαία διαφορετικού τύπου. Το ίδιο θα γίνει και για παρόμοιο αριθμό δειγμάτων με
μεγέθη n=150, 200. Τέλος, καταλήγουμε σε κάποια τελικά συμπεράσματα, που
προκύπτουν αβίαστα, μέσα από τα ειδικά συμπεράσματα που έχουμε σημειώσει για
κάθε διαφορετική ομάδα δειγμάτων.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Ι. ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Μελετήθηκε ένα δείγμα n=50 ιστοσελίδων για τη χρονική διάρκεια μιας
επίσκεψης ενός πελάτη που βρήκε την ιστοσελίδα μέσω διαφήμισης. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης αυτού του δείγματος παρουσιάζονται στον
Πίνακα α, σε 7 κλάσεις πλάτους 30 δευτερολέπτων (βλέπε και Γράφημα α)
Πίνακας α
m=105, w=30, xi =

xi - m
w

ΚΛΑΣΕΙΣ

X-30

xi

ni

Ni

xi΄

ni xi΄

ni xi΄2

[30, 60)

[00, 30)

15

1

1

-3

-3

9

[60, 90)

[30, 60)

45

4

5

-2

-8

16

[90, 120)

[60, 90)

75

10

15

-1

-10

10

[120, 150)

[90, 120)

105

20

35

0

0

0

[150, 180)

[120, 150)

135

10

45

1

10

10

[180, 210)

[150, 180)

165

4

49

2

8

16

[210, 240]

[180, 210]
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1

50

3

1

9

0=T1

70=T2

ΣΥΝΟΛΑ

50=n

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δίνεται από τη σχέση:

hxk ,



k
f(x) = h(b - x) ,

0,





xÎ 0,

b


2

1,67133

,
0,00001  x
 b ,b = 0,00001  (210 - x)1,67133 ,
xÎ

 2  
0,
αλλού

x   0,105
x   105,210

.

αλλού
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Όπως παρατηρούμε (Γράφημα α) η μορφή του αρχικού μας δείγματος είναι
συμμετρική με κορυφή το σημείο (105, 20) και τέλεια συμμετρικές και μικρές ουρές,
ήτοι η μορφή του δείγματός μας να προέρχεται ουσιαστικά από κανονική κατανομή.
Γράφημα α

Έλεγχος (Τεστ) Αξιοπιστίας X2
Εφαρμόζουμε τον έλεγχο X2 με 6 βαθμούς ελευθερίας (7 κλάσεις δεδομένων) και
διαπιστώσουμε την αξιοπιστία του αρχικού δείγματος με το αντίστοιχο θεωρητικό με
τις ίδιες κλάσεις. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα β, όπου το
X2=1.00<<12.59 με προσέγγιση δυο δεκαδικών κλασματικών ψηφίων.
Πίνακας β
2
Στην τελευταία στήλη είναι x 2  (ni - θi )
i
ni

ΚΛΑΣΕΙΣ

X-30

xi

ni

Ni

θi=  f(x)dx

xi2

[30, 60)

[00, 30)

15

1

1

0.88

0.0164

[60, 90)

[30, 60)

45

4

5

4.73

0.1127

[90, 120)

[60, 90)

75

10

15

10.95

0.0824

[120, 150)

[90, 120)

105

20

35

16.88

0.5767

[150, 180)

[120, 150)

135

10

45

10.95

0.0824

[180, 210)

[150, 180)

165

4

49

4.73

0.1127

[210, 240]

[180, 210]
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1

50

0.88

0.0164

50

0.9997=X2

ΣΥΝΟΛΑ

50=n

Άρα η αρχική κατανομή των δεδομένων είναι με βεβαιότητα αξιόπιστη. Σημειώνεται
ότι συνένωση των δύο πρώτων και των δύο τελευταίων κλάσεων (θεωρητικές τιμές
<5) δίνει καλύτερη τιμή για το Χ2=0.88<1.00.
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Μελέτη Συμπεριφοράς του Συντελεστή Μεταβλητότητας CV και του Εκθέτη k
Οι υπολογισμοί που έχουν γίνει αναπαρίστανται στα Γραφήματα β και γ:
Γράφημα β

Στο Γράφημα β παρατηρούμε μια γρήγορη σχεδόν γραμμικά αύξουσα τάση στις
αλλαγές τιμής, του συντελεστή μεταβλητότητας σε σχέση με την αρχική τιμή του,
που βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο ύψος με την τιμή του πρώτου υποσυνόλου. Δε μας
ικανοποιεί απόλυτα το γεγονός, ως προς την αξιοπιστία του αρχικού δείγματος.
Γράφημα γ

Στο Γράφημα γ παρατηρούμε μια γρήγορη σχεδόν γραμμικά φθίνουσα τάση στις
αλλαγές που συμβαίνουν στον εκθέτη k σε σχέση με την αρχική τιμή του. Επίσης το
ύψος της πρώτης ράβδου που αντιπροσωπεύει την αρχική τιμή του εκθέτη k για το
δείγμα βρίσκεται ανάμεσα στα ύψη 2ης και 3ης ράβδο που αντιπροσωπεύουν τις
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τιμές του εκθέτη k όταν μηδενίσουμε την συχνότητα των κλάσεων εναλλάξ και όταν
την αλλάξουμε με 1 αντίστοιχα ενισχύοντας την αξιοπιστία του αρχικού δείγματος.
ΙΙ. ΔΕΙΓΜΑ ΑΥΞΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Μελετήθηκε δείγμα n=50 πελατών μιας τράπεζας κατά την είσοδό τους τριάντα (30)
λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας της, σε μία τυχαία ημέρα και για κάθε μισή
ώρα από τις 8:30 π.μ. έως τις 12:00 το μεσημέρι. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
του δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα γ σε 7 κλάσεις πλάτους 30 λεπτών.
Πίνακας γ
m=105, w=30, x   xi - mi
i
w

Ni

xi

1

1

-3

-3

9

45

4

5

-2

-8

16

[60,90)

75

6

11

-1

-6

6

[120,150)

[90,120)

105

8

19

0

0

0

[150,180)

[120,150)

135

9

28

1

9

9

[180,210)

[150,180)

165

10

38

2

20

40

[210,240)

[180,210)

195

12

50

3

36

108

Τ1 = 48

Τ2 = 188

ΚΛΑΣΕΙΣ

Χ-30

[30,60)

[0,30)

15

[60,90)

[30,60)

[90,120)

Σ Υ Ν Ο Λ Α

50

Στη συνέχεια επιχειρείται η απεικόνιση της κατανομής του αρχικού δείγματος με το
Γράφημα δ, όπου φαίνεται καθαρά ο αύξων χαρακτήρας της κατανομής.
Γράφημα δ

Στον άξονα x, σημειώνονται οι κλάσεις του δείγματος, με την προσαρμογή τους ως
αρχική τιμή το μηδέν (0) και στον άξονα y, σημειώνονται οι τιμές των
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παρατηρήσεων ni του δείγματος που μελετούμε. Παρατηρούμε ότι η μορφή της
γραφικής παράστασης του δείγματος είναι περίπου γραμμικά αύξουσα.
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) του δείγματος υπολογίστηκε σε:

Έλεγχος Αξιοπιστίας X2
Εφαρμόζουμε τον έλεγχο X2 για 6 βαθμούς ελευθερίας (7 κλάσεις δεδομένων) ώστε
να διαπιστώσουμε την αξιοπιστία του αρχικού μας δείγματος από το αντίστοιχο
θεωρητικό για τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον
Πίνακα δ:
Πίνακας δ
Ni

ΚΛΑΣΕΙΣ
[30,60)

[0,30)

15

1

1

1.49

0.1611

[60,90)

[30,60)

45

4

5

3.72

0.0211

[90,120)

[60,90)

75

6

11

5.62

0.0257

[120,150)

[90,120)

105

8

19

7.38

0.0521

[150,180)

[120,150)

135

9

28

9.03

0.0001

[180,210)

[150,180)

165

10

38

10.62

0.0362

[210,240)

[180,210)

195

12

50

12.14

Σ Υ Ν Ο Λ Α

50

50

0.0016
2

Χ = 0.2979

Στον Πίνακα δ, το Χ2 = 0.2979 << 12.59. Άρα η αρχική κατανομή των δεδομένων
είναι με βεβαιότητα αξιόπιστη. Η συνένωση τω δύο πρώτων κλάσεων (θεωρητικές
τιμές<5) δίνει καλύτερη τιμή για το Χ2, (μικρότερη).
Σύγκριση μέσου όρου των υποσυνόλων με αρχική τιμή δείγματος
Απεικονίζονται εδώ (για σύγκριση) οι τιμές του Μέσου ΄Ορου (ΜΟ) των
υποσυνόλων σε κάθε φάση της διαδικασίας (ni=0 και ni=1) και η τιμή του αρχικού
δείγματος ( Πίνακας α). Οι συγκρίσεις αφορούν το συντελεστή μεταβλητότητας
CV, τον εκθέτη k και το συντελεστή h της αύξουσας κατανομής.

196

Γράφημα ε

Παρατηρούμε ότι ο εκθέτης k και ο συντελεστής h, παρουσιάζουν γραμμικά
φθίνουσα τάση στις αλλαγές, που συμβαίνουν στο αρχικό δείγμα. Επισημαίνεται ότι
το υποσύνολο για ni=1 έχει ισοϋψή ράβδο με την πρώτη ράβδο της τιμής του
αρχικού δείγματος (Πίνακας γ) γεγονός που μας ικανοποιεί και μας βεβαιώνει ότι το
αρχικό μας δείγμα επιλέχθηκε σωστά.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα βασικότερα από τα συμπεράσματά μας είναι τα εξής:
Όλα τα δείγματα των αυξουσών κατανομών, των οποίων τα δεδομένα ακολουθούν
γραμμική μορφή πέρασαν πολύ ικανοποιητικά τον έλεγχο X2, γιατί οι τιμές της
ελεγχοσυνάρτησης σε όλα τα δείγματα είναι μικρότερες κατά πολύ της κρίσιμης
τιμής Χ2=12.59 που αντιστοιχεί στους έξι (6) βαθμούς ελευθερίας (είναι X2 ≤
4.1736). Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία των αρχικών δειγμάτων.
Επίσης όλα τα δείγματα των αυξουσών κατανομών, με δεδομένα που παραπέμπουν
σε γεωμετρική μορφή, πέρασαν ικανοποιητικά τον έλεγχο X2. Εδώ οι τιμές της
ελεγχοσυνάρτησης του κάθε δείγματος είναι X2≤ 10.1863. Είναι μεν μεγαλύτερες
των αντίστοιχων δειγμάτων γραμμικής μορφής, αλλά μικρότερες ττης κρίσιμήςτιμής
Χ2=12.59.
Τα πιο αξιόπιστα δείγματα από τα συμμετρικά ήταν όσα είχαν πεπλατυσμένες
κατανομές δηλαδή τα δεδομένα ήταν σχεδόν ισοκατανεμημένα στις κλάσεις.
Μάλιστα όσο πιο πεπλατυσμένη ήταν η καμπύλη του αρχικού μας δείγματος τόσο
καλύτερη επίδοση είχε στον έλεγχο X2.
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Όλα τα συμμετρικά δείγματα που είχαν την μορφή (κοντά στη) κανονική κατανομή
βρέθηκαν να είναι (αναμφίβολα) αξιόπιστα.
Τα λιγότερο αξιόπιστα συμμετρικά δείγματα ήταν αυτά που παρόλο που ήταν
συμμετρικά είχαν διάφορες ανωμαλίες στις κατανομές τους είτε στις ουρές τους είτε
και στις κορυφές τους και πιο συγκεκριμένα είχαν είτε την μορφή αρνητικών
παραβολικών καμπυλών και θετικών παραβολικών καμπυλών είτε την μορφή
κανονικών Student-t κατανομών με αρκετά έως πολύ χαμηλές κορυφές.
Σχεδόν όλα τα συμμετρικά δείγματα που είχαν την μορφή κανονικών Student-t
κατανομών βρέθηκαν να είναι χωρίς καμιά αμφιβολία πάντα αναξιόπιστα.
Το X2 αυξάνεται αναλογικά με την αύξηση ενός δείγματος δηλαδή διπλασιάζεται ή
τριπλασιάζεται αντίστοιχα για τα διπλασιασμένα ή τριπλασιασμένα δείγματα.
Όλα τα δείγματα που παράγονται αναλογικά από ένα αρχικό δείγμα διατηρούν την
ίδια μορφή και έχουν την ίδια συμπεριφορά ως προς την αξιοπιστία τους με το
αρχικό ενώ έχουν και την ίδια μέση τιμή για τις αύξουσες κατανομές ενώ για τις
συμμετρικές η συνεχιζόμενη αξιοπιστία τους εξαρτάται από την αρχική τιμή του X2.
Η μέθοδος των υποσυνόλων που χρησιμοποιήσαμε για την μελέτη συμπεριφοράς
των βασικών παραμέτρων (δηλ. του εκθέτη k, του συντελεστή h, και του συντελεστή
μεταβλητότητας CV) της σ.π.π. αύξουσας και συμμετρικής μορφής, αποδείχθηκε
αξιόπιστη. Συγκεκριμένα για όλα τα δείγματα αύξουσας γραμμικής και γεωμετρικής
μορφής και για τα περισσότερα συμμετρικής μορφής, η μέθοδος των υποσυνόλων
που χρησιμοποιήσαμε μας έδωσε για τις παραμέτρους της σ.π.π. (για κάθε δείγμα)
τιμές που συμπίπτουν περίπου με τις μέσες τιμές των υποσυνόλων, παρά τις έντονες
μεταβολές ή μη των αρχικών τους δεδομένων.
Η γραφική παράσταση της σ.π.π. σε όλα τα δείγματα των αυξουσών κατανομών
παρουσιάζει αύξουσα μορφή και όλα είναι αξιόπιστα ενώ μόνο στα αξιόπιστα
συμμετρικά δείγματα παρουσιάζει συμμετρική μορφή.

ABSTRACT
The behavior of the basic parameters of symmetric and increasing distributions of a
positive random variable X is studied. They are: The Coefficient of Variation Cv of
X and the parameters of the respective probability density function of X (pdf of X),
i.e. the exponent k and the coefficient h of the pdf approximated by a polynomial
formula. With the help of several samples of sizes n = 50, 100, 150, and 200 the
behavior of the parameters Cv, k and h for symmetric and increasing distributions is
observed and studied. Then several subsets of the original samples are obtained as
some data are systematically removed each time from their classes following an
established pattern in order to record the values of key parameters and their changes.
For each group of samples with the same population the behavior of the main
parameters Cv, k and h is observed and studied using the X2 goodness of fit test, the
established method of our subsets and the obtained confidence intervals. Suitable
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tables and graphs are used for illustration. Finally, since the study is completed, some
general comments and some useful conclusions about the behavior of the main
parameters of the symmetric and the increasing distributions is given.

Ευχαριστίες: Οι συγγραφείς ευχαριστούν τους κριτές της εργασίας αυτής για τις πολυ
χρήσιμες συμβουλές και τον εποικοδομητικό χαρακτήρα τους.
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ*
Τ. Παπαϊωάννου
Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Πειραιώς
takpap@unipi.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στατιστική είναι συλλογή δεδομένων και παρουσίαση του τι μπορούν να μας πουν οι αριθμοί,
τα δεδομένα, τα νούμερα. Από τον αγρότη που εκτιμά αν έχει αρκετά σιτηρά να επαρκέσουν
το χειμώνα μέχρι τους επιστήμονες του μεγάλου επιταχυντή Hadron στο CERN που
επιβεβαιώνει την πιθανή ύπαρξη νέων σωματιδίων, ο άνθρωπος πάντοτε έβγαζε
συμπεράσματα από τα δεδομένα.
Στην εργασία αυτή κάνουμε μια διαχρονική παρουσίαση (ιστορική περιήγηση) της Επιστήμης
της Στατιστικής παρουσιάζοντας πολλά και ενδιαφέροντα και άξια λόγου σημεία.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ιστορία της Στατιστικής. Είναι ένα θέμα
που κέντρισε το ενδιαφέρον μου πριν μερικά χρόνια και το ενδιαφέρον αυτό έγινε
εντονότερο όταν τον Δεκέμβριο του 2013 το πολύ πετυχημένο περιοδικό Significance
που εκδίδεται από την Royal Statistical Society και την American Statistical
Association δημοσίευσε ένα ένθετο με τίτλο “Timeline of Statistics” [Champkin
(2013}]. Το ένθετο αποτελείται από χρονολογικά μηνύματα (bullets) που δείχνουν
την ιστορική πορεία της Στατιστικής αλλά και τις πολλές και ενδιαφέρουσες
εφαρμογές της. Σκέφτηκα να παρουσιάσω ως άρθρο στην ελληνική βιβλιογραφία το
εξαιρετικό αυτό ένθετο με επιλογές και μικρές προσθήκες*. Πολλοί πιστεύουν ότι για
να είσαι καλός στατιστικός πρέπει να γνωρίζεις την ιστορία της Στατιστικής. Η
εργασία αποτελείται από τρεις ενότητες: α) Από την αρχαιότητα μέχρι το 1500 μ.Χ.,
β) 1500 - 1900 Μαθηματική θεμελίωση και γ) 1900 - 2014 Σύγχρονη εποχή.
* Translated from “Timeline of Statistics“ originally published in Significance Magazine ©
2013 The Royal Statistical Society. Significance is a joint publication of the Royal Statistical
Society and the American Statistical Association. Republished with permission.
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2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1500 μ.Χ .
Οπλιτοδρομία 550 μ.Χ.

•

450 π.Χ. Ο Ιππίας της αρχαίας Ηλείας χρησιμοποιεί το μέσο χρόνο διάρκειας
μιας βασιλείας για να προσδιορίσει την ημερομηνία των πρώτων
Ολυμπιακών Αγώνων, περίπου 300 χρόνια πριν από την εποχή του. Γνώριζε
πόσοι βασιλείς είχαν προηγηθεί.

•

431 π.Χ. Οι επιτιθέμενοι στις Πλαταιές κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο
υπολογίζουν το ύψος των τειχών μετρώντας τον αριθμό (το πλήθος) των
σειρών από τούβλα. Η μέτρηση επαναλαμβάνεται αρκετές φορές από
διαφορετικούς στρατιώτες. Η πλέον συχνή τιμή (mode) λαμβάνεται ως η πιο
πιθανή. Πολλαπλασιάζοντας την τιμή αυτή με το ύψος του τούβλου,
επέτρεπε στους επιτιθέμενους να υπολογίζουν το μήκος των σκαλών που
χρειάζονταν για να αναρριχηθούν στα τείχη.

•

400 π.Χ. Στο Ινδικό έπος Mahabharata, ο Βασιλιάς Rtuparna εκτιμά το
πλήθος (τον αριθμό) των φρούτων και των φύλλων του δένδρου vibhikata
(δένδρο που ευδοκιμεί στη ΝΑ Ασία με καρπούς σαν ζάρια και με πολλές
θεραπευτικές ιδιότητες) καταμετρώντας τους καρπούς και τα φύλλα σε ένα
κλαδί και μετά πολλαπλασιάζοντας με τον αριθμό των κλαδιών. Οι εκτιμητές
που προέκυψαν (2095 φρούτα και 50.000.000 φύλλα) ήταν πολύ κοντά στις
πραγματικές (αληθινές) τιμές. Αυτό αποτελεί το πρώτο καταγραφέν
παράδειγμα δειγματοληψίας – «αλλά αυτή η γνώση κρατήθηκε μυστική»
λέει το έπος.



0 μ.Χ.(7 μ.Χ.) Η απογραφή από τον κυβερνήτη της Ρωμαϊκής επαρχίας της
Ιουδαίας Κυρήνιο μνημονεύεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (κεφ.Β) ως ο
λόγος του ταξιδιού του Ιωσήφ και της Μαρίας στη Βηθλεέμ. Είναι γνωστό
ότι οι Ρωμαίοι έκαναν τακτικές απογραφές πληθυσμού για λόγους
στρατιωτικούς και φορολογικούς.
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2 μ.Χ. Κινέζικη απογραφή κατά τη διάρκεια της Δυναστείας του Han βρίσκει
πληθυσμό 57.67 εκατομμύρια κατοίκων σε 12.36 εκατομμύρια νοικοκυριά –
η πρώτη απογραφή πληθυσμού για την οποία υπάρχουν δεδομένα και η
οποία θεωρείται ακόμη και απο τους ειδικούς ως ακριβής.



840 μ.Χ. Ο μαθηματικός Al – Kindy , Μωαμεθανός φιλόσοφος, ιατρός και
μουσικός, γνωστός και ως ο φιλόσοφος των Αράβων, απο το Ιράκ,
χρησιμοποιεί ανάλυση συχνοτήτων για να ‘σπάσει’ μυστικούς κώδικες. Π.χ.
τα πλέον συχνά σύμβολα σε ένα κωδικοποιημένο μήνυμα αντιπροσωπεύουν
τα πλέον συχνά γράμματα. Επιπλέον ο Al – Kindy εισάγει τους Αραβικούς
(σημερινούς ) αριθμούς (ψηφία) στην Ευρώπη.



10ος αιώνας. Το πρώτο χρονολογικά γνωστό γράφημα, σε σχολιασμό
βιβλίου του Κικέρωνα, παρουσιάζει την κίνηση των πλανητών στον
ζωδιακό κύκλο. Προφανώς επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στα σχολεία των
μοναστηριών.



1069 μ.Χ. Βιβλίο Domesday: Απογραφή για τον Ουϊλιαμ τον Κατακτητή
αγροκτημάτων, χωριών, και κτηνοτροφίας στο καινούργιο του βασίλειο.
Είναι η αρχή των επίσημων στατιστικών στην Αγγλία. Το βιβλίο Domesday
είναι το παλαιότερο δημόσιο αρχείο που υπάρχει στην Αγγλία.
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1188 μ.Χ. Ο Gerald της Ουαλίας (ιερωμένος του μεσαίωνα και χρονογράφος
της εποχής του) ολοκλήρωσε την πρώτη πληθυσμιακή απογραφή της
Ουαλίας.



1303 μ.Χ. Κινέζικο διάγραμμα με τίτλο «Ο παλαιός χάρτης της μεθόδου των
επτά πολλαπλασιαζόμενων τετραγώνων» παρουσιάζει τους διωνυμικούς
συντελεστές μέχρι τη δύναμη του οκτώ, τους συντελεστές που είναι
θεμελιακοί στα μαθηματικά των πιθανοτήτων και εμφανίστηκαν πεντακόσια
χρόνια μετά στη Δύση ως τρίγωνο του Pascal.



1346 μ.Χ. Το Nuova Cronica (Νέα Χρονικά)* του Giovanni Villani δίνει
στατιστική πληροφόρηση για τον πληθυσμό και το εμπόριο της Φλωρεντίας.
*Τα Νέα Χρονικά είναι μια ιστορία της Φλωρεντίας του 14ου αιώνα που
δημιουργήθηκε χρόνο με το χρόνο και γράφτηκε, αρχικά, από τον Φλωρεντινό
τραπεζίτη και αξιωματούχο Villani. Περιγράφει με λεπτομέρεια τα κτήρια της πόλης,
και δίνει στατιστικές πληροφορίες για τον πληθυσμό, το εμπόριο, την παιδεία, τη
θρησκεία, τις καταστροφές κλπ. Έχει αναφερθεί ως μια πρώτη εισαγωγή στη
Στατιστική.
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3. Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (1500-1900)



1560 μ.Χ. Ο Geronymo Cardano, Ιταλός μαθηματικός, φυσικός, γιατρός και
παίχτης (gambler) της Αναγέννησης υπολογίζει τις πιθανότητες διαφόρων
ρίψεων δυο ζαριών για τους παίκτες των τυχερών παιχνιδιών.



1570 μ.Χ. Ο αστρονόμος Tycho Brache, Δανός ευγενής γνωστός για τις
ακριβείς και λεπτομερείς πλανητικές παρατηρήσεις του, χρησιμοποιεί τον
αριθμητικό μέσο για να μειώσει τα σφάλματα των εκτιμητών του για τις
θέσεις των αστέρων και των πλανητών.



1644 μ.Χ. Ο Michael van Langren, Ολλανδός αστρονόμος και χαρτογράφος,
χαράσσει το πρώτο γνωστό γράφημα στατιστικών δεδομένων που δείχνει
και το μέγεθος πιθανών σφαλμάτων. Αφορά διαφορετικούς εκτιμητές της
απόστασης (γεωγραφικού μήκους) μεταξύ Τολέδο Ισπανίας και Ρώμης.



1654 μ.Χ. Ο Pascal και ο Fermat αλληλογραφούν για τον επιμερισμό των
στοιχημάτων στα τυχερά παιχνίδια και μαζί δημιουργούν τη μαθηματική
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θεωρία πιθανοτήτων. Ιδιαίτερα ο Pascal ήθελε να απαντήσει στον Chevalier
de Méré κατά πόσο είναι εξίσου πιθανό να εμφανιστεί τουλάχιστον ένα «έξι»
σε 4 ρίψεις ενός ζαριού με την εμφάνιση τουλάχιστον μίας φοράς «εξάρες»
σε 24 ρίψεις δύο ζαριών.


1657 μ.Χ. Το βιβλίο του Huygens με τίτλο ‘Η λογική των τυχερών
παιχνιδιών’ (On Reasoning in Games of Chance) είναι το πρώτο βιβλίο στη
θεωρία πιθανοτήτων. Ο Huygens εφεύρε επίσης και το ρολόι εκκρεμές.



1663 μ.Χ. Ο άγγλος John Graunt, ένας από τους πρώτους δημογράφους,
κατά επάγγελμα έμπορος ψιλικών, χρησιμοποιεί ενοριακά αρχεία για να
εκτιμήσει τον πληθυσμό του Λονδίνου.



1693 μ.Χ. Ο Edmund Halley, Άγγλος αστρονόμος, γεωφυσικός,
μαθηματικός, μετεωρολόγος, δημιουργεί τους πρώτους πίνακες
θνησιμότητας που συνδέουν τους ρυθμούς θανάτου με την ηλικία – το
θεμέλιο των ασφαλειών ζωής.



1713 μ.Χ. Ο Jacob Bernoulli στο βιβλίο του με τίτλο ‘Ars conjectandi’ (The
art of conjecturing) παρουσιάζει τον Νόμο των Μεγάλων Αριθμών – όσο
πιο συχνά επαναλαμβάνεις ένα πείραμα τόσο ακριβέστερα μπορείς να
προβλέψεις το αποτέλεσμα (ο μέσος όρος των παρατηρήσεων συγκλίνει προς
τη μέση τιμή μ).



1728 μ.Χ.. Ο Βολταίρος και ο μαθηματικός φίλος του de la Condamine
εντοπίζουν ότι μια λαχειοφόρος με ομόλογα στο Παρίσι αποδίδει, με διάφορα
βραβεία και jackpots, περισσότερα κέρδη από το συνολικό κόστος των
δελτίων. Επενδύουν στην αγορά , αγοράζουν δελτία και με απλά μαθηματικά
και νόμιμα τεχνάσματα κερδίζουν μια περιουσία (βλ. How Voltaire made a
fortune rigging the lottery in To-day I found out, London Business School).



1749 μ.Χ. Ο Gottfried Achenwall, Γερμανός φιλόσοφος, ιστορικός,
οικονομολόγος, νομικός και στατιστικός, κατασκευάζει τη λέξη
«στατιστική» (statistics – statistik) εννοώντας την πληροφορία που
χρειάζεσαι για να λειτουργεί ένα κράτος (state).
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1757 μ.Χ. Ο Καζανόβα γίνεται θεματοφύλακας (trustee) των γαλλικών
Κρατικών Λαχείων. Εικάζεται ότι συνέβαλε στην επινόηση και δημιουργία του
συστήματος των λαχείων.



1761 μ.Χ. Ο αιδεσιμότατος Thomas Bayes αποδεικνύει το θεώρημα του Bayes
– τον ακρογωνιαίο λίθο της δεσμευμένης πιθανότητας (εκ των υστέρων
πιθανότητας) και του ελέγχου πεποιθήσεων και υποθέσεων.



1786 μ.Χ. Ο William Playfair, μηχανικός και πολιτικός οικονομολόγος από τη
Σκωτία, εισάγει γραφήματα και ραβδογράμματα για να παρουσιάσει
οικονομικά δεδομένα. Θεωρείται ως ο θεμελιωτής των γραφικών μεθόδων της
στατιστικής.



1789 μ.Χ. Ο Gilbert White και άλλοι ιερωμένοι- νατουραλιστές καταγράφουν –
κρατούν αρχεία θερμοκρασιών, ημερομηνιών των πρώτων χιονοπτώσεων και
εμφανίσεων κούκων, χελιδονιών κλπ. Τα δεδομένα αυτά αποβαίνουν χρήσιμα
αργότερα στη μελέτη των κλιματικών αλλαγών.
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1790 μ.Χ. Η πρώτη απογραφή στις ΗΠΑ, η οποία έγινε με έφιππους απογραφείς
σε 13 Πολιτείες και γειτονικές περιοχές και με εντολή του τρίτου Προέδρου των
ΗΠΑ Thomas Jefferson, καταγράφει 3,9 εκατομμύρια Αμερικανών.



1791 μ.Χ. Η πρώτη χρήση του όρου – λέξης “statistics” στα Αγγλικά από τον Sir
John Sinclair στις δημοσιεύσεις του με τίτλο Statistical Account of Scotland.



1805 μ.Χ. Ο Andrien – Marie Legendre, ο διάσημος μαθηματικός από την
Τουλούζη Γαλλίας, εισάγει τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για την
προσαρμογή μιας συνάρτησης – καμπύλης σε ένα δεδομένο σύνολο
παρατηρήσεων.



1808 μ.Χ. Ο Gauss, λαμβάνοντας υπόψη και τη θεωρία σφαλμάτων, αναπτύσσει
τη θεωρία ελαχίστων τετραγώνων με τα σφάλματα να ακολουθούν την
κανονική κατανομή που είναι τόσο θεμελιώδης στη Στατιστική και τη Θεωρία
Πιθανοτήτων (μελέτη μεταβλητότητας και σφαλμάτων).



1833 μ.Χ. Η British Association for the Advancement of Science ιδρύει Τμήμα
(section) Στατιστικής. Ο Thomas Malthus, γνωστός δημογράφος και πολιτικός
οικονομολόγος ο οποίος μελέτησε και ανέλυσε την ανάπτυξη πληθυσμών και ο
Charles Babbage στον οποίο αποδίδεται η ιδέα του προγραμματιζόμενου
υπολογιστή, ήσαν μέλη. Αργότερα το Τμήμα αυτό έγινε η Royal Statistical
Society.
Ένα χρόνο πριν είχε ιδρυθεί η Manchester Statistical Society που υπάρχει ακόμη.



1835 μ.Χ. Ο Βέλγος Adolphe Quetelet στο βιβλίο του Πραγματεία επί του
Ανθρώπου (Treatise on Man) εισάγει την Κοινωνική Στατιστική και την έννοια
του «μέσου ανθρώπου» – ως προς το ύψος, το δείκτη μάζας σώματος και τις
αποδοχές.



1839 μ.Χ. Ιδρύεται η American Statistical Association. Oι Alexander Graham
Bell, Andrew Carnegie και Martin Van Buren γίνονται μέλη της.



1840 μ.Χ. Ο William Farr, Βρετανός επιδημιολόγος, εγκαθιδρύει το επίσημο
σύστημα καταγραφής των αιτιών θανάτου στην Αγγλία και Ουαλία. Αυτό
επιτρέπει την παρακολούθηση - ιχνηλάτηση των επιδημιών και τη σύγκριση
ασθενειών - είναι η αρχή της ιατρικής στατιστικής.



1849 μ.Χ. Ο Charles Babbage σχεδιάζει τη «μηχανή διαφορών» (difference
engine) ενσωματώνοντας ιδέες χειρισμού δεδομένων και του σύγχρονου
υπολογιστή. Η μηχανή διαφορών πινακοποιεί πολυωνυμικές συναρτήσεις και το
όνομα απορρέει από τη μέθοδο των διαφορών. Η Ada Lovelace, ανιψιά του
Λόρδου Βύρωνα, γράφει το πρώτο πρόγραμμα Η/Υ για τη μηχανή.
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1854 μ.Χ. Ο «χάρτης της χολέρας» του John Snow, ιατρός, ένας από τους
πατέρες της σύγχρονης επιδημιολογίας, εντοπίζει την εστία μετάδοσης της
μόλυνσης σε μία αντλία νερού στην οδό Broad του Λονδίνου σηματοδοτώντας
την αρχή των σύγχρονων επιδημιολογικών μελετών.



1859 μ.Χ. Η Florence Nightingale χρησιμοποιεί στατιστικά των ατυχημάτων
(θάνατοι κλπ) στον Πόλεμο της Κριμαίας για να επηρεάσει την κοινή γνώμη και
το Υπουργείο Πολέμου της Αγγλίας. Δείχνει τα ατυχήματα ανά μήνα με ένα
κυκλικό διάγραμμα που επινοεί, το ‘τριαντάφυλλο της Nightingale’, πρόδρομο
του “pie chart”. Έγινε η πρώτη γυναίκα μέλος της RSS και το πρώτο μέλος από
το εξωτερικό της ASA.



1868 μ.Χ. Ο Minard, Γάλλος πολιτικός μηχανικός, παρουσίασε ένα γραφικό
διάγραμμα για την προέλαση του Ναπολέοντα προς τη Μόσχα. Το διάγραμμα
παρουσιάζει την απόσταση που διανύθηκε, τον αριθμό των ανδρών που
επιβίωναν σε κάθε χιλιόμετρο της πορείας, και τις θερμοκρασίες που
αντιμετώπισαν.
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1877 μ.Χ. Ο Francis Galton, εξάδελφος του Δαρβίνου, περιγράφει την
παλινδρόμηση προς τη μέση τιμή (regression to mediocrity). Το 1888
παρουσιάζει την έννοια της συσχέτισης. Σε ένα διαγωνισμό στο Devon ‘Μάντεψε
το βάρος του βοδιού’ περιγράφει τη ‘Σοφία του πλήθους’ – ότι δηλαδή ο μέσος
πολλών (απληροφόρητων) εικασιών είναι κοντά στην αληθινή τιμή.



1886 μ.Χ. Ο φιλάνθρωπος επιχειρηματίας Charles Booth ξεκινά την απογραφή
των πτωχών του Λονδίνου με αποτέλεσμα «τον χάρτη φτώχιας του Λονδίνου» με
τις περιοχές και δρόμους του χρωματισμένες από το μαύρο για τις πιο φτωχές και
επικίνδυνες μέχρι το κίτρινο για τις άνω μέσης τάξης και πλούσιες. Το 1/3 των
κατοίκων του Λονδίνου ζούσαν στη φτώχια. Από τα πρώτα δείγματα κοινωνικής
χαρτογραφίας.



1894 μ.Χ. Ο Karl Pearson εισάγει τον όρο «τυπική απόκλιση» και «τον
συντελεστή συσχέτισης». Αν τα σφάλματα ακολουθούν την κανονική
κατανομή, 68% των δειγμάτων θα ευρίσκονται εντός μιας τυπικής απόκλισης από
τη μέση τιμή. Αργότερα αναπτύσσει τους ελέγχους – τεστ χ2 καλής
προσαρμογής και ανεξαρτησίας.
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1898 μ.Χ. Τα δεδομένα του Von Bortkiewicz, Πολωνογερμανός οικονομολόγος
και στατιστικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Strassburg, που
αναφέρονται στους θανάτους στρατιωτών του Πρωσικού στρατού από
κτυπήματα αλόγων δείχνουν ότι σπάνια ενδεχόμενα ακολουθούν ένα προβλέψιμο
υπόδειγμα, την κατανομή του Poisson.
4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ (1900 -2014)



1900 μ.Χ. O Louis Bachelier, Γάλλος μαθηματικός, δείχνει ότι οι διακυμάνσεις
των τιμών των μετοχών χρηματιστηρίου συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως
τα μόρια τυχαίας κίνησης Brown – είναι η αρχή των χρηματοοικονομικών
μαθηματικών.



1908 μ.Χ. Ο William Sealy Gossett, (Student), χημικός και επικεφαλής
ζυθοποιός της Guinness στο Δουβλίνο παρουσιάζει τον έλεγχο t (t-test) στο
Biometrika του Karl Pearson. Χρησιμοποιεί μικρά δείγματα για να εξασφαλίσει
ότι κάθε παραγωγή ζύθου έχει εξίσου καλή γεύση.



1911 μ.Χ. Ο Herman Hollerith, εφευρέτης των διατρητικών μηχανών που
χρησιμοποιούνταν για την ανάλυση δεδομένων απογραφών του US Census,
συγχωνεύει την εταιρεία του για να ιδρύσει την IBM, τη γνωστή πρωτοποριακή
εταιρεία μηχανών εμπορικών δεδομένων και των πρώτων υπολογιστών.
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1916 μ.Χ. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου ο σχεδιαστής
αυτοκινήτων Frederick Lanchester αναπτύσσει στατιστικούς νόμους για την
πρόβλεψη των εκβάσεων εναέριων μαχών: διπλασιάζοντας το μέγεθος τους, ο
στρατός ξηράς γίνεται δυο φορές πιο ισχυρός, αλλά οι αεροπορικές δυνάμεις
γίνονται τέσσερες φορές πιο ισχυρές.



1924 μ.Χ. Ο Walter Shewhart εφευρίσκει το διάγραμμα (χάρτη) ελέγχου για να
βοηθήσει τη βιομηχανική παραγωγή και διοίκηση.



1935 μ.Χ. Ο R.A. Fisher φέρνει επανάσταση στη σύγχρονη στατιστική. Το
βιβλίο του Designs of Experiments δίνει τρόπους για να αποφασίζει ο ερευνητής
ποιά αποτελέσματα επιστημονικών πειραμάτων είναι σημαντικά και ποιά δεν
είναι.
To 1922 o Fisher εισήγαγε στη Στατιστική την έννοια της πιθανοφάνειας και
τους εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας που έχουν επικρατήσει μέχρι τα
τελευταία χρόνια.



1935 μ.Χ. Ο George Zipf , Αμερικανός γλωσσολόγος και φιλόλογος βρίσκει ότι
πολλά φαινόμενα, όπως μήκη ποταμών, πληθυσμοί πόλεων κλπ, ακολουθούν
έναν κανόνα-νόμο δύναμης, που συνδέεται με την παρατήρηση ότι στη
γλωσσολογία η πιο συχνή λέξη έχει περίπου δυο φορές μεγαλύτερη συχνότητα
από τη δεύτερη πιο συχνή λέξη, τρείς φορές μεγαλύτερη συχνότητα από την
τρίτη πιο συχνή κλπ. Είναι η κατανομή ή νόμος του Zipf.
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1937 μ.Χ. Ο Jerzy Neyman παρουσιάζει τα διαστήματα εμπιστοσύνης στη
στατιστική συμπερασματολογία. Ένα χρόνο πριν συνέβαλε και στη σύγχρονη
επιστημονική δειγματοληψία [δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες (pps),
optimum allocation].



1940-45 μ.Χ. Ο Alan Turing στο Πάρκο Bletchley, έξω από το Λονδίνο, σπάει
τον Γερμανικό πολεμικό κώδικα Enigma χρησιμοποιώντας προχωρημένη
Μπεϋζιανή Στατιστική και τον Colossus, τον πρώτο προγραμματιζόμενο
ηλεκτρονικό υπολογιστή.



1944 μ.Χ. Το πρόβλημα των Γερμανικών αρμάτων μάχης: Οι σύμμαχοι έπρεπε
να γνωρίζουν πόσα άρματα μάχης Panther θα αντιμετώπιζαν στη Γαλλία την
ημέρα D-Day. Στατιστική ανάλυση των αριθμών μητρώου στα κιβώτια
ταχυτήτων σε καταληφθέντα άρματα μάχης υποδηλώνει πόσα άρματα ανά
κατηγορία παράγονται. Οι στατιστικοί προβλέπουν 270 το μήνα, ενώ οι μυστικές
υπηρεσίες προβλέπουν πολύ λιγότερα. Τελικά η παραγωγή ήταν 276. Η
Στατιστική νίκησε τους κατασκόπους.



1946 μ.Χ. Ο Richard Cox, Καθηγητής Φυσικής στο John Hopkins παράγει-εξάγει
τους νόμους των πιθανοτήτων από ένα σύνολο λογικών αξιωμάτων (Cox’s
theorem).



1948 μ.Χ. O Claude Shannon παρουσιάζει τη Θεωρία Πληροφοριών και το
“bit”, θεμελιακό στοιχείο της ψηφιακής εποχής.



1948-53 μ.Χ. Η Έκθεση του Kinsey (Kinsey Report) στην Αμερική συλλέγει
αντικειμενικά δεδομένα για την ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά. Μία
μεγάλης κλίμακας δειγματοληπτική έρευνα 5000 ανδρών και, αργότερα, 5000
γυναικών προκαλεί θύελλα αντιδράσεων.
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1950 μ.Χ. Οι Richard Doll και Bradford Hill παρουσιάζουν τη σχέση μεταξύ
καπνίσματος και καρκίνου των πνευμόνων. Το 1954 θεμελιώνουν τη σχέση με
άρθρο τους πέντε σελίδων στο BMJ, κατανοητό από όλους. Το ερωτηματολόγιο
τους εστάλη σε 53000 γιατρούς. Παρά την οξύτατη και θυελλώδη αντίδραση, η
σχέση γίνεται τελικά αποδεκτή οδηγώντας σε ένα τεράστιο όφελος για τη
δημόσια υγεία. Ο Hill ήταν κορυφαίος βιοστατιστικός και ο Doll διάσημος
ιατρός της Οξφόρδης και του MRC και οι δύο έγιναν Sir. Παρόλα αυτά ο R. A.
Fisher, μέγας καπνιστής, δεν πείστηκε με την έρευνα.



1950-60 μ.Χ. Οι στατιστικές μέθοδοι του G. Taguchi για τη βελτίωση της
ποιότητας εξαρτημάτων αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών φέρνουν επανάσταση
στην Ιαπωνική βιομηχανία, η οποία προσπερνά κατά πολύ δυτικούς
Ευρωπαϊκούς αντιπάλους.



1958 μ.Χ. Ο εκτιμητής Kaplan-Meier δίνει στους γιατρούς ένα απλό
στατιστικό τρόπο για να κρίνουν ποιές θεραπευτικές αγωγές, φάρμακα κλπ
αποδίδουν καλύτερα. Έχει σώσει εκατομμύρια ζωές.



1972 μ.Χ. Ο Sir David Cox παρουσιάζει το μοντέλο αναλογικού κινδύνου και
την έννοια της μερικής πιθανοφάνειας.
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1977 μ.Χ. Ο John Tukey εισάγει το θηκόγραμμα (διάγραμμα box-plot ή boxand-whisker) το οποίο παρουσιάζει τα τεταρτημόρια, διάμεσο και το εύρος των
δεδομένων σε μια εικόνα.



1979 μ.Χ. Ο Bradley Efron εισάγει το bootstrap που είναι ένας απλός τρόπος για
να εκτιμήσει κανείς την κατανομή σχεδόν οποιουδήποτε δείγματος δεδομένων.



1982 μ.Χ. Ο Edward Tufte, καθηγητής στατιστικής, πολιτικής επιστήμης και
πληροφορικής στο Παν/μιο Yale, εκδίδει το βιβλίο The Visual Display of
Quantitative Information θέτοντας καινούργια πρότυπα στη γραφική απεικόνιση
των δεδομένων.



1993 μ.Χ. Εκδίδεται η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R η οποία σήμερα
αποτελεί πρότυπο καθιερωμένο στατιστικό εργαλείο.



1997 μ.Χ. Ο όρος ‘μεγάλα δεδομένα’ (big data) πρωτοεμφανίζεται στην
επιστημονική βιβλιογραφία.



2002 μ.Χ. Η ποσότητα πληροφοριών που έχει αποθηκευθεί ψηφιακά υπερβαίνει
τις μη-ψηφιακές πληροφορίες.



2002 μ.Χ. Ο Paul DePodesta χρησιμοποιεί τη στατιστική για να μεταμορφώσει
την τύχη της ομάδας baseball Oakland Athletics. Η ιστορία έγινε το φιλμ
Moneyball.



2008 μ.Χ. Ο Hal Varian, κορυφαίος οικονομολόγος της Google ισχυρίζεται ότι
στα επόμενα 10 χρόνια η στατιστική θα είναι το πιο σέξυ επάγγελμα.
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2012 μ.Χ. Ο Nate Silver, στατιστικός και επικοινωνιολόγος, προβλέπει επιτυχώς
τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών σε όλες τις 50 πολιτείες της
Αμερικής. Γίνεται προσωπικότητα των ΜΜΕ



2012 μ.Χ. Ο Μεγάλος Επιταχυντής Hadron του CERN επιβεβαιώνει την ύπαρξη
του σωματιδίου του Higgs με πέντε τυπικές αποκλίσεις – περίπου με πιθανότητα
μια στα 3.5 εκατομμύρια το τι βλέπουν να είναι σύμπτωση.



2014 μ.Χ. Θα αλλάξει η Επιστήμη της Στατιστικής και θα γίνει η Επιστήμη των
Δεδομένων;

Σημείωση: Στο ένθετο του Significance παρουσιάζονται διεξοδικότερα οι αρχαίες απογραφές, η
Florence Nightingale,η συνδεση, απο τους Doll και Hill, του καπνίσματος με τον καρκίνο του
πνεύμονος και το πρόβλημα των Γερμανικών αρμάτων μάχης. Περισσότερες φωτογραφίες για
τα πρόσωπα και γεγονότα μπορούν να αναζητηθούν στο Google. Για φωτογραφίες στα
www.istockphoto.com και www.thinkstock.com.

SUMMARY
Statistics is about gathering data and working out what the numbers can tell us. From
the earliest farmer estimating whether he had enough grain to last the winter to the
scientists of the large Hadron collider confirming the probable existence of new
particles, people have always been making inferences from data.
In this paper we give a chronological presentation (historical accounts) of Statistical
Science giving many interesting and worthwhile points.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Champkin, J.(2013), Timeline of statistics, Significance, Dec 2013, 10, 21-27.
Google
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή εξετάζονται διαφορετικές μέθοδοι εύρεσης της στατιστικής
σημαντικότητας δεικτών αιτιότητας που υπολογίζονται σε χρονοσειρές. Λόγω σφαλμάτων
μεροληψίας, πρέπει να γίνεται έλεγχος αν μια θετική τιμή ενός δείκτη αιτιότητας υποδεικνύει
μια ασθενή σύζευξη ή όχι. Αν η κατανομή του εκτιμητή ενός δείκτη αιτιότητας ακολουθεί
γνωστή κατανομή, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιον παραμετρικό έλεγχο.
Διαφορετικά, πρέπει να εκτιμηθεί η εμπειρική κατανομή του με μη-παραμετρικές μεθόδους,
δηλαδή με μεθόδους αναδειγματοληψίας. Ενδεικτικά περιγράφονται δύο δείκτες αιτιότητας: η
δεσμευμένη αιτιότητα Granger (CGC) και η μερική εντροπία μεταφοράς (PTE). Η στατιστική
σημαντικότητα του CGC εκτιμάται παραμετρικά, ενώ του PTE εξετάζεται με διάφορους
ελέγχους αναδειγματοληψίας - με υποκατάστατα δεδομένα (surrogates) και επαναληπτική
δειγματοληψία (bootstraps). Η αποτελεσματικότητα των CGC και PTE αξιολογείται σε ένα
προσομοιωτικό σύστημα με μη-γραμμικές συζεύξεις. Με τη δημιουργία πιο ανεξάρτητων
δεδομένων αναδειγματοληψίας φαίνεται ότι μειώνονται οι ψευδείς συζεύξεις και ο έλεγχος
στατιστικής σημαντικότητας γίνεται πιο συντηρητικός. Η μέθοδος αναδειγματοληψίας με
ταυτόχρονη τυχαιοποίηση της κινητήριας και της μεταβλητής απόκρισης είναι
αποτελεσματική. Τέλος, εφαρμόσαμε το CGC και PTE σε πραγματικά δεδομένα, με στόχο να
προσδιορίσουμε το είδους του πληθωρισμού. Η μελέτη υποδεικνύει τη δημιουργία
πληθωρισμού λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου (πληθωρισμός κόστους).
Λέξεις Κλειδιά: δείκτες αιτιότητας, στατιστική σημαντικότητα, μέθοδοι αναδειγματοληψίας,
αιτιότητα Granger, εντροπία μεταφοράς.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκτίμηση της κατεύθυνσης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών ενός
συστήματος μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τη δομή του καθώς και να
βελτιώσουμε τις προβλέψεις των μεταβλητών που το αποτελούν. Στην εργασία αυτή,
πραγματοποιούμε μια συγκριτική μελέτη μεθόδων εκτίμησης της στατιστικής
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σημαντικότητας δεικτών αιτιότητας. Η έννοια της αιτιότητας κατά Granger βασίζεται
στη μελέτη του Wiener (1956), σύμφωνα με την οποία, αν η πρόβλεψη μιας
χρονοσειράς βελτιώνεται με την ενσωμάτωση της πληροφορίας μιας δεύτερης, τότε
η τελευταία ασκεί μια αιτιώδη επίδραση στην πρώτη. O Granger (1969) τυποποίησε
την ιδέα αυτή στα πλαίσια της γραμμικής παλινδρόμησης. Αργότερα, αναπτύχθηκαν
πολλοί διαφορετικοί δείκτες αιτιότητας, π.χ. βασισμένοι σε γραμμικά ή μη-γραμμικά
μοντέλα, στη θεωρία πληροφορίας, στην ανακατασκευή του χώρου καταστάσεων των
μεταβλητών (state-space measures) και στο συγχρονισμό.
Θεωρητικά, οι δείκτες αιτιότητας θα πρέπει να είναι μηδέν στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν αιτιώδεις αλληλεπιδράσεις, διαφορετικά λαμβάνουν θετικές τιμές. Ωστόσο
συνήθως υπάρχει σφάλμα μεροληψίας το οποίο μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα,
στη μέθοδο εκτίμησης και επιλογής των ελεύθερων παραμέτρων, στο πεπερασμένο
μέγεθος του δείγματος καθώς και στο επίπεδο θορύβου των δεδομένων. Προκειμένου
να καθοριστεί ο βαθμός κατά τον οποίο μια θετική τιμή ενός δείκτη υποδεικνύει μια
ασθενή σύζευξη ή όχι, είναι απαραίτητη η διενέργεια ελέγχων σημαντικότητας.
Αν η κατανομή του εκτιμητή ενός δείκτη αιτιότητας είναι γνωστή, τότε μπορούμε να
επιλέξουμε κάποιον παραμετρικό έλεγχο. Όταν όμως δεν γνωρίζουμε την κατανομή
του, όπως συμβαίνει συνήθως με τους μη-γραμμικούς δείκτες αιτιότητας, τότε
ενδείκνυται η υιοθέτηση μη-παραμετρικών ελέγχων σημαντικότητας. Σε αυτήν την
περίπτωση,
η
στατιστική
σημαντικότητα
αξιολογείται
με
μεθόδους
αναδειγματοληψίας (resampling methods), οι οποίες περιλαμβάνουν υποκατάστατα
δεδομένα (surrogates) και επαναληπτική δειγματοληψία (bootstraps).

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

KAI

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την αιτιότητα κατά Granger, αν η πρόβλεψη των τιμών μιας
χρονοσειράς Χ1 βελτιώνεται με τη χρήση των τιμών της Χ2, τότε η Χ2 επιδρά στην Χ1.
Έστω δύο χρονοσειρές {x1(t)} και {x2(t)}, t=1,...,n, στις οποίες προσαρμόζεται ένα
διμεταβλητό αυτοπαλινδρομούμενο (VAR) μοντέλο τάξης P

(1)

(2)
όπου ai,j, bi,j είναι οι συντελεστές του μοντέλου και ε1, ε2 τα κατάλοιπα της
προσαρμογής. Εάν η διασπορά των υπολοίπων του μοντέλου από την εξίσωση (2),
Var(ε2), είναι μικρότερη από αυτήν για το αντίστοιχο περιορισμένο μοντέλο (1) που
δεν συμπεριλαμβάνει τη μεταβλητή X2, Var(ε1), τότε λέμε ότι η μεταβλητή X2 επιδρά
στην X1 κατά Granger (Granger, 1969). Το μέγεθος της επίδρασης της X2 στην X1
δίνεται από το δείκτη αιτιότητας κατά Granger που ορίζεται ως
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. Θεωρώντας επιπλέον τις μεταβλητές X3 =(Ζ1, Ζ2,...)’ στο
μοντέλο (1) και ορίζοντας το μη-περιορισμένο και το περιορισμένο μοντέλο κατά τον
ίδιο τρόπο, ο δείκτης της δεσμευμένης αιτιότητας κατά Granger δίνεται ως
. Ο ορισμός των δεικτών GC και CGC αναφέρεται
σε στάσιμες χρονοσειρές. Αν οι χρονοσειρές δεν είναι στάσιμες, απαιτείται να
καταστούν στάσιμες πριν την διαδικασία προσδιορισμού του δείκτη (π.χ. παίρνοντας
πρώτες διαφορές).
Η στατιστική σημαντικότητα του CGC εκτιμάται παραμετρικά. Θεωρώντας τον Fέλεγχο σημαντικότητας για κάθε έναν από τους P συντελεστές b2,j του μηπεριορισμένου μοντέλου και με την απαραίτητη διόρθωση λόγω πολλαπλών ελέγχων
(π.χ. Bonferroni), ελέγχουμε τη μηδενική υπόθεση H0 ότι η μεταβλητή Χ2 δεν επιδρά
στην Χ1 (Granger, 1969). Έστω ότι Ρ1, Ρ2 είναι ο αριθμός των συντελεστών στο
περιορισμένο και μη-περιορισμένο VAR μοντέλο (Ρ2 > Ρ1), n είναι το μήκος των
χρονοσειρών και RSSi το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων του μοντέλου
i, όπου i=1,2. Η H0 απορρίπτεται αν η τιμή της στατιστικής F είναι μεγαλύτερη από
την κρίσιμη τιμή της F-κατανομής

(2)
Η εντροπία μεταφοράς (transfer entropy) είναι ένα μη-γραμμικό μέτρο που
προέρχεται από τη θεωρία πληροφορίας και ορίζει την αιτιότητα κατά Granger με τη
χρήση εντροπιών. Θεωρώντας το διάνυσμα υστερήσεων P τιμών της X1, x1,t=[x(t),
x(t-1)..., x(t-P+1)]' και αντίστοιχα για την X2, η εντροπία μεταφοράς από τη
μεταβλητή X2 στην X1 ορίζεται ως (Schreiber, 2000)
(3)
όπου H(x) είναι η εντροπία Shannon της μεταβλητής X, Η(x)=-Σp(x)lnp(x), όπου p(x)
είναι η συνάρτησης μάζας πιθανότητας της μεταβλητής Χ. Συμβολίζουμε με Η(x,y)
την κοινή εντροπία δύο μεταβλητών, η οποία ορίζεται αντίστοιχα με την
μονομεταβλητή περίπτωση: Η(x,y)=-Σp(x,y)lnp(x,y), όπου p(x,y) είναι η κοινή
συνάρτηση μάζας πιθανότητας. Αναλόγως εκτιμάται η εντροπία περισσοτέρων
μεταβλητών. Η επέκταση της εντροπία μεταφοράς στην πολυμεταβλητή περίπτωση
ονομάζεται μερική εντροπία μεταφοράς (partial transfer entropy) και εκτιμά την
άμεση επίδραση της X2 στη X1 παρουσία των υπολοίπων μεταβλητών του
συστήματος (Papana et al., 2012). Ορίζεται αντίστοιχα με τη διμεταβλητή περίπτωση
και συμβολίζεται με PTE.
Καθώς η κατανομή του εκτιμητή του PTE δεν είναι γνωστή, η στατιστική του
σημαντικότητα πρέπει να εξεταστεί με μεθόδους αναδειγματοληψίας, επαναληπτική
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δειγματοληψία (bootstrap) ή υποκατάστατα δεδομένα (surrogates). Στην πρώτη
περίπτωση γίνονται παραδοχές σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής των δεδομένων
και χρησιμοποιούνται τυχαιοποιημένες χρονοσειρές που συλλαμβάνουν τη δομή της
εξάρτησης της διαδικασίας παραγωγής δεδομένων. Στη δεύτερη περίπτωση,
επιλέγεται μια διαδικασία που δεν είναι συνεπής με την παραγωγή των δεδομένων με
σκοπό να αποδειχθεί ότι η εκτιμώμενη τιμή του στατιστικού μέτρου δεν είναι πιθανή
υπό την Η0. Η εκτίμηση της εμπειρικής κατανομής γίνεται από την υποκατάστατη
διαδικασία, ώστε να αποδειχτεί ότι το παρατηρούμενο αποτέλεσμα δεν είναι συμβατό
με την κατανομή της Η0, απορρίπτοντας έτσι την υποκατάστατη.
Μέθοδος 1. Θεωρούμε τη μέθοδο στάσιμης επαναληπτικής δειγματοληψίας
(stationary bootsτrap) (Politis & Romano, 1994), όπου γίνεται αναδειγματοληψία
τμημάτων διαδοχικών παρατηρήσεων της χρονοσειράς, με μήκη τμημάτων από
γεωμετρική κατανομή. Επιλέγουμε τυχαία την τιμή
από τις
παρατηρήσεις της
. Έπειτα, επιλέγουμε τυχαία την τιμή
από τις
χρονοσειράς, ώστε
παρατηρήσεις, με πιθανότητα
. Θα ισχύει
, με πιθανότητα
.
Γενικά, δεδομένου ότι το
καθορίζεται από την j-παρατήρηση
της αρχικής
θα ισούται με το
με πιθανότητα
και επιλέγεται
χρονοσειράς, το
τυχαία από τις
παρατηρήσεις με πιθανότητα .
Μέθοδος 2. Η μέθοδος χρονικά μετατοπισμένων υποκατάστατων δεδομένων (timeshifted surrogates) χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους Quian Quiroga et al., 2002.
Έστω η χρονοσειρά
. Επιλέγουμε τυχαία έναν ακέραιο αριθμό
(
) και μετατοπίζουμε τις
πρώτες τιμές της χρονοσειράς στο τέλος: .,
,..,
.
Για τον υπολογισμό της στατιστικής σημαντικότητας με βάση τις μεθόδους
τυχαιοποίησης, δημιουργούμε Μ υποκατάστατες ή bootstrap χρονοσειρές ώστε να
είναι συνεπείς ως προς την Η0: η X2 δεν επιδρά στην X1. Υπολογίζουμε το δείκτη
αιτιότητας στην αρχική χρονοσειρά, έστω q0, και σε κάθε μια από τις υποκατάστατες
χρονοσειρές, έστω q1,q2,...,qΜ. Αν το q0 βρίσκεται στην ουρά της εμπειρικής
κατανομής των q1,...,qΜ, τότε η Η0 απορρίπτεται. Για μονόπλευρο έλεγχο, η p-value
του ελέγχου ισούται με 1-(r0-0.326)/(Μ+1+0.348) (Yu and Huang, 2001), όπου r0
είναι η τάξη του q0 αφού διατάξουμε τα q0, q1,q2,...,qΜ σε αύξουσα σειρά.
Για τις δυο μεθόδους αναδειγματοληψίας, εξετάζουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
 Περίπτωση Α. Η κλασική μέθοδος αναδειγματοληψίας περιλαμβάνει
τυχαιοποίηση μόνο της χρονοσειράς της κινητήριας μεταβλητής.
 Περίπτωση Β. Τυχαιοποίηση (ανεξάρτητα) των χρονοσειρών της κινητήριας
μεταβλητής (driving variable) και της μεταβλητής απόκρισης (response variable).
 Περίπτωση C. Τυχαιοποίηση (ανεξάρτητα) της χρονοσειράς της κινητήριας
μεταβλητής και της μεταβλητής απόκρισης με παράλληλη τυχαιοποίηση του
μέλλοντος της μεταβλητής απόκρισης σε σχέση με το διάνυσμα προηγούμενων τιμών
της.
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 Περίπτωση D. Ταυτόχρονη τυχαιοποίηση των χρονοσειρών της κινητήριας
μεταβλητής και της μεταβλητής απόκρισης.
Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις, οι υποκατάστατες χρονοσειρές είναι συνεπείς με την
H0. Στην τελευταία περίπτωση, οι τυχαιοποιημένες χρονοσειρές δεν είναι συνεπείς με
την Η0, οπότε πρέπει να κεντράρουμε τις τιμές q1,...,qΜ γύρω από το μηδέν. Έτσι
εφαρμόζουμε μόνο τη μέθοδο στάσιμης επαναληπτικής δειγματοληψίας.
Συνολικά θεωρούμε επτά διαφορετικές μεθόδους αναδειγματοληψίας συνδυάζοντας
τις δυο μεθόδους και τις τέσσερις παραπάνω περιπτώσεις.

3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι δείκτες CGC και PTE υπολογίζονται από 100 πραγματοποιήσεις από το
συζευγμένο σύστημα απεικονίσεων Henon με μη-γραμμικές συζεύξεις Χ1Χ2 και
Χ2Χ3

(4)
με ισχύ σύζευξης c = 0 (ασύζευκτες μεταβλητές), 0.3, 0.5 (ισχυρά συζευγμένες).
Θεωρούμε τα μήκη χρονοσειρών n = 512 και 2048. Η τάξη του
αυτοπαλινδρομούμενου μοντέλου για τον υπολογισμό του CGC είναι P=2. Η
διάσταση ανακατασκευής για το PTE είναι m = 2, η υστέρηση τ = 1 και το βήμα h =
1. Για το CGC πραγματοποιείται παραμετρικός έλεγχος ενώ για το PTE γίνεται
έλεγχος σημαντικότητας με τις παραπάνω επτά μεθόδους τυχαιοποίησης, όπου
Μ=100 τυχαιοποιημένες χρονοσειρές. Υπολογίζουμε τα ποσοστά απόρριψης της
μηδενικής υπόθεσης Η0 της μη-ύπαρξης αιτιότητας (p-value < 0.05), από τις τιμές
των δύο μέτρων για όλα τα ζεύγη μεταβλητών.
Για λόγους συντομίας, στα αποτελέσματα που παρατίθενται παρακάτω δεν
αναγράφονται οι μεταβλητές ως προς τις οποίες γίνεται δέσμευση. Για παράδειγμα, η
επίδραση της μεταβλητής X1 στη Χ2 δεσμευμένη ως προς τη X3 θα συμβολίζεται με
X1X2 αντί του πλήρους συμβολισμού X1X2 |X3.
Για c=0, δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών. Το CGC, βάσει του
παραμετρικού στατιστικού ελέγχου σημαντικότητας, δίνει μεγαλύτερα ποσοστά
απόρριψης της Η0 σε σχέση με τους μη-παραμετρικούς ελέγχους με βάση το PTE
(δες Πίνακα 1). Και οι επτά μέθοδοι αναδειγματοληψίας είναι αποτελεσματικοί,
καθώς τα ποσοστά στατιστικά σημαντικών PTE τιμών παραμένουν χαμηλά (κοντά
στο επίπεδο σημαντικότητας α = 5%).
Για c=0.3, το CGC εντοπίζει σωστά τις μη-γραμμικές συζεύξεις, αλλά υποδεικνύει
και τη ψευδή αλληλεπίδραση X3X2 (δες Πίνακα 2). Οι άμεσες συζεύξεις X1X2 και
X2X3 παρατηρούνται με όλες τις μεθόδους αναδειγματοληψίας με βάση το PTE.
Δημιουργώντας πιο ανεξάρτητες τυχαιοποιημένες χρονοσειρές (θεωρώντας τις
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περιπτώσεις Α έως C), τα ποσοστά απόρριψης της Η0 στις κατευθύνσεις που δεν
υπάρχουν συζεύξεις μειώνονται. Στις περιπτώσεις Α και Β εμφανίζεται η ψευδής
σύζευξη X2X1, ενώ στην Α παρατηρείται η έμμεση αιτιότητα X1X3. Οι περιπτώσεις
C και D αναδεικνύονται ως οι βέλτιστες μέθοδοι αναδειγματοληψίας.
Όταν υπάρχουν ισχυρές μη-γραμμικές συζεύξεις μεταξύ των μεταβλητών του
προσομοιωτικού συστήματος (c=0.5), η μέθοδος 2D αποτελεί τη βέλτιστη μέθοδο
αναδειγματοληψίας για το σωστό εντοπισμό των συζεύξεων (δες Πίνακα 3). Και οι
δύο δείκτες αιτιότητας εντοπίζουν τις άμεσες συζεύξεις με ποσοστό απόρριψης της
Η0 ίσο με 100%, αλλά παρατηρούνται ψευδείς και έμμεσες συζεύξεις. Η πιο
αποτελεσματική μέθοδος αναδειγματοληψίας για το PTE είναι η 2D.
Πίνακας 1. Ποσοστά απόρριψης της Η0 για το συζευγμένο σύστημα απεικονίσεων
Henon με c=0. Όταν προκύπτει το ίδιο ποσοστό για n=512 και 2048, ένας ενιαίος
αριθμός εμφανίζεται στο κελί.
n=512 / 2048
CGC
PTE 1A
1Β
1C
2A
2Β
2C
2D

X1X2
19 / 11
2 / 3
4 / 1
1 / 0
2 / 1
2 / 0
0
0

X2X1
13 / 12
3 / 9
5 / 12
0
3 / 7
1
0
0

X2X3
13 / 10
3 / 5
4 / 5
2 / 0
3 / 5
1 / 0
0
0

X3X2
7 / 11
3 / 5
3 / 4
0
1 / 2
1 / 0
0
0

X1X3
10
6 / 4
4 / 6
1 / 0
6 / 5
4 / 1
2 / 0
0

X3X1
10 / 14
4 / 10
5 / 10
1 / 0
3 / 12
1 / 3
0
0

Πίνακας 2. Ομοίως με τον Πίνακα 1, αλλά για c=0.3.
X1X2
100
100
100
100
100
100
100
100

n=512 / 2048
CGC
PTE 1A
1Β
1C
2A
2Β
2C
2D

X2X1
9 / 14
11 / 30
9 / 31
3/ 0
9 / 26
3 / 11
2/ 0
2/0

X2X3
96 / 100
100
100
100
87 / 100
100
100
100

X3X2
31 / 43
14 / 13
3/ 2
0/ 0
8 / 11
1/ 0
0
0

X1X3
7/ 9
15 / 36
8/ 7
1/ 0
9 / 27
2/ 2
0
1/0

X3X1
10 / 8
5/ 4
3/ 4
0
4/3
2/ 0
0
0

Πίνακας 3. Ομοίως με τον Πίνακα 1, αλλά για c=0.5.
n=512 / 2048
CGC
PTE 1A
1Β

X1X2
100
100
100

X2X1
9 / 65
8 / 32
2 / 25

X2X3
100
100
100

X3X2
21 / 52
11 / 14
3 / 0

X1X3
5 / 8
32 / 95
6 / 68

X3X1
6 / 7
8
8 / 1
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100
100
100
100
100

1C
2A
2Β
2C
2D

0 / 0
4 / 24
1 / 9
0
0

100
100
100
100
100

0
9 / 11
1 / 0
0
0

2 / 32
23 / 93
4 / 57
1 / 33
1 / 14

0
6 / 4
2 / 1
0
0

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να εξετάσουμε το είδος του πληθωρισμού,
δηλαδή την ύπαρξη πληθωρισμού κόστους ή ζήτησης. Τα δεδομένα είναι μηνιαίες
παρατηρήσεις για την περίοδο 01-01-1986 έως 01-02-2014 από τις Η.Π.Α.. Πιο
συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index
for All Urban Consumers), την προσφορά χρήματος (M2 Money Stock, Billions of
Dollars) και τις τιμές του αργού πετρελαίου (Crude Oil Prices: West Texas
Intermediate - Cushing, Oklahoma, Dollars per Barrel). Για την εφαρμογή,
υπολογίζουμε τις αποδόσεις (πρώτες λογαριθμικές διαφορές) του δείκτη τιμών
καταναλωτή, δηλ. τον πληθωρισμό (Υ1), του Μ2 και του πετρελαίου (Υ2 και Υ3,
αντίστοιχα) (δες Εικόνα 1).
Εικόνα 1. Χρονοσειρά του πληθωρισμού Υ1 (α), και των πρώτων λογαριθμικών
διαφορών των μεταβλητών Υ2, ποσότητα χρήματος (β) και Υ3, τιμές αργού πετρελαίου
(γ), αντίστοιχα.
(b)

(a)

0.03
0.025

0.01

0.02

0.005

0.015
0
Y1

Y2

-0.005

0.01
0.005
0

-0.01

-0.005

-0.015

-0.01
-0.015

-0.02
50

100

150

200

250

300

50

t

100

150

200

250

300

t
(c)
0.4
0.3
0.2
0.1
Y3

0

-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
50

100

150

200

250

300

t

Υπάρχουν δύο πιθανές πηγές εμφάνισης πληθωρισμού. Πρώτον, εξαιτίας της
μεταβολής της ζήτησης π.χ. της ποσότητας χρήματος και δεύτερον εξαιτίας των σοκ
προσφοράς όπως είναι η περίπτωση της μεταβολής στην τιμή του πετρελαίου. Για τη
διερεύνηση της πηγής εμφάνισης του πληθωρισμού, εκτιμούμε τις άμεσες συζεύξεις
μεταξύ των μεταβλητών Υ1, Υ2 και Υ3, με τους δείκτες αιτιότητας CGC και PTE. Για
τον υπολογισμό της στατιστικής σημαντικότητας του PTE ανατρέχουμε στις επτά
μεθόδους αναδειγματοληψίας που αναφέραμε παραπάνω. Ορίζουμε την τάξη του
αυτοπαλίνδρομου μοντέλου για τον υπολογισμό του CGC ίση με P=1, σύμφωνα με
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το Bayesian Information Criterion Schwartz, (1978), ενώ οι ελεύθεροι παράμετροι
για τον υπολογισμό του PTE ορίζονται ως m=1 (θέτουμε m=P), τ=1, h=1.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης με τους δείκτες CGC και PTE δείχνουν με συνέπεια
τη σύζευξη Υ3  Υ1, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιβάρυνση του
κόστους που προέρχεται από μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου έχει μεγαλύτερη
συνεισφορά στη δημιουργία πληθωριστικών τάσεων. Πρόκειται δηλαδή για
πληθωρισμό κόστους. Στον Πίνακα 4 παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα των
ελέγχων, όπου σημειώνουμε (με *) τις στατιστικά σημαντικές συζεύξεις (p-value <
0.05). Εκτός από τη σύζευξη Υ3  Υ1, εμφανίζονται επιπλέον σχέσεις οι οποίες
μπορεί να οφείλονται είτε στην επιλογή του δείκτη αιτιότητας (CGC ή PTE) ή της
μεθόδου υπολογισμού της στατιστικής σημαντικότητας του PTE, καθώς δεν έχουμε
κάποια συνέπεια. Σημειώνουμε ότι με τον υπολογισμό πολυμεταβλητών δεικτών
αιτιότητας και όχι διμεταβλητών, λαμβάνεται υπόψη ταυτόχρονα η επίδραση των σοκ
ζήτησης και προσφοράς στον πληθωρισμό.
Πίνακας 4. P-values από τους δείκτες αιτιότητας CGC και PTE για τις μεταβλητές των
αποδόσεων της οικονομικής εφαρμογής για P=1 και m=1.
p-τιμές
CGCI
PTE 1A
1Β
1C
2A
2Β
2C
2D

Y1 Y2
0.1291
0.4211
0.0757
0.5296
0.1744
0.2928
0.1645
0.2237

Y2 Y1
0.6268
0.3323
0.0165*
0.2928
0.1152
0.2237
0.1053
0.1349

Y2 Y3
0.7639
0.2533
0.3816
0.2435
0.2040
0.2336
0.3224
0.1843

Y3 Y2
0.0402*
0.0560
0.0165*
0.2139
0.2435
0.3323
0.3224
0.2435

Y1 Y3
0.2439
0.0363*
0.9933
0.0363*
0.0856
0.1053
0.0659
0.0757

Y3 Y1
0.0000*
0.0067*
0.0165*
0.0067*
0.0067*
0.0165*
0.0067*
0.0461*

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν διάφοροι μέθοδοι υπολογισμού της στατιστικής
σημαντικότητας ενός δείκτη αιτιότητας. Για δείκτες των οποίων οι εκτιμητές δεν
ακολουθούν γνωστή κατανομή, προτείνονται συνολικά επτά μη-παραμετρικοί
έλεγχοι εκτίμησης της στατιστικής σημαντικότητας. Ενδεικτικά χρησιμοποιούνται σε
ένα προσομοιωτικό παράδειγμα ο δεσμευμένος γραμμικός δείκτης αιτιότητας
Granger, για τον οποίο εκτιμούμε τη στατιστική σημαντικότητα με F-test και η
δεσμευμένη εντροπία μεταφοράς, για την οποία εφαρμόζουμε τους μηπαραμετρικούς ελέγχους. Με τη δημιουργία πιο ανεξάρτητων δεδομένων
αναδειγματοληψίας (περιπτώσεις Α έως C), παρατηρούμε ότι μειώνονται οι ψευδείς
συζεύξεις, βελτιώνεται το μέγεθος και η ισχύς του ελέγχου, ενώ ο έλεγχος
στατιστικής σημαντικότητας γίνεται πιο συντηρητικός. Αποτελεσματική είναι η
μέθοδος αναδειγματοληψίας με ταυτόχρονη τυχαιοποίηση της κινητήριας και της
μεταβλητής απόκρισης (περίπτωση D).
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Στα πλαίσια της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τους δύο δείκτες αιτιότητας με όλες
τις μεθόδους υπολογισμού στατιστικής σημαντικότητας του PTE, επιβεβαιώνουμε τη
βαρύτητα της συμμετοχής των μεταβολών του πετρελαίου στο σχηματισμό
πληθωριστικών διαδικασιών.

ABSTRACT
In the present study, we examine different methods for assessing the statistical significance of
causality indices estimated on time series. In theory, a causality measure should be zero if
there are no interactions, and otherwise take positive values. Due to estimation bias, one
should further examine whether a positive value of a causality measure indicates a weak
coupling or not. If the distribution of the estimator follows a known distribution, a parametric
test can be utilized. Otherwise, the empirical distribution of the estimator is approximated
using non-parametric methods, i.e. resampling methods. Two representative causality
measures are employed, namely the conditional Granger causality (CGC) and the partial
transfer entropy (PTE). The statistical significance of CGC is estimated using F-test, while for
the PTE seven resampling methods are examined based on surrogates and bootstraps. The
effectiveness of CGC and PTE is evaluated on a simulation system with nonlinear couplings.
By creating more independent resampled data, the percentage of false couplings is reduced
and the test of statistical significance becomes more conservative. The method of resampling
with contemporaneous randomization of the driving and response variable is also effective.
Finally, we apply the CGC and PTE on three economic variables in order to determine the
source of inflationary dynamics. We conclude that oil prices drive inflation.
Ευχαριστίες: Η πρόταση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από
Εθνικούς Πόρους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Williams (1952) εξέτασε πειραματικούς σχεδιασμούς, όπου οι πειραματικές μονάδες είναι
διαδοχικά τοποθετημένες στο χώρο ή στο χρόνο και οι παρατηρήσεις είναι θετικά
συσχετισμένες ακολουθώντας ένα μοντέλο αυτοπαλινδρομούμενο πρώτης τάξης AR(1).
Όταν υπάρχουν v αγωγές ο Williams χρησιμοποίησε δύο μοντέλα και τον ενδιέφερε η
ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των διασπορών της διαφοράς των επιδράσεων κάθε ζεύγους
αγωγών. Διαπίστωσε ότι το καλύτερο μοντέλο είναι αυτό στο οποίο κάθε αγωγή είναι δίπλα
σε κάθε άλλη αγωγή με την ίδια συχνότητα. Σχολιάζεται η σχετική βιβλιογραφία, δίνονται
απαντήσεις στην εικασία του Williams. Επίσης εξετάζεται η βέλτιστη εκτίμηση του
αθροίσματος των διασπορών των επιδράσεων των v αγωγών. Στην περίπτωση τριών αγωγών
δίνονται πίνακες με πλήθος 6,9,12,15 παρατηρήσεων με θετική συσχέτιση.
Λέξεις κλειδιά. Καθολική βελτιστοποίηση, φ- βελτιστοποίηση, Ε, A, D βελτιστοποίηση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στους σχεδιασμούς γραμμής οι πειραματικές μονάδες (μονάδες) τοποθετούνται στη
σειρά, στο χώρο ή στο χρόνο, και σε κάθε μονάδα εφαρμόζεται μια από τις v αγωγές.
Πειραματικός σχεδιασμός είναι ποια αγωγή τοποθετείται σε κάθε μονάδα. Στο 26ο
συνέδριο του ΕΣΙ εξετάσαμε σχεδιασμούς γραμμής με αρνητική συσχέτιση των
παρατηρήσεων διαδοχικών μονάδων, όταν η συσχέτιση ακολουθεί ένα
αυτοπαλινδρομούμενο μοντέλο πρώτης τάξης AR(1).
Οι Cox (1952) και Williams (1952) εξέτασαν αυτούς τους σχεδιασμούς και τους
ενδιέφερε ποιος σχεδιασμός δίνει την ελάχιστη μέση διασπορά της διαφοράς των
επιδράσεων κάθε ζεύγους αγωγών, όταν υπάρχει θετική συσχέτιση, δες σχέση (2).
Όταν δεν γίνεται τυχαιοποίηση των σχεδιασμών αλλά μόνο της ονομασίας των
αγωγών, το πείραμα λέγεται συστηματικό. Όταν ο σχεδιασμός που θα εφαρμοστεί
επιλέγεται τυχαία, από μια ομάδα σχεδιασμών, έχουμε τυχαιοποιημένο πείραμα.
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Ορισμός 1.1 Αν  2 V είναι ο k  k πίνακας διασποράς του k  1 διανύσματος
θ  (1 ,..., k ) ' τότε ο πίνακας Q  V 1 λέγεται πίνακας πληροφορίας του

θ  (1 ,..., k ) ' .
Ορισμός 2.1 O σχεδιασμός d * με πίνακα πληροφορίας Q* και ιδιοτιμές 1 ,..., k
λέγεται  βέλτιστος στην κλάση των σχεδιασμών F αν




i 1

f (i )   i 1 f (  )


για κάθε σχεδιασμό d  F με πίνακα πληροφορίας Q και ιδιοτιμές 1 ,..., k και για
κάθε συνεχή, αυστηρά φθίνουσα κυρτή συνάρτηση f.
Ακολουθεί ο ορισμός των E-A-D-MV βέλτιστων σχεδιασμών.
Ορισμός 3.1 Αν F είναι ένα σύνολο σχεδιασμών, ο σχεδιασμός d  F με πίνακα
πληροφορίας Q και ιδιοτιμές 1 ,..., k λέγεται: (i) Ε βέλτιστος στο F αν,

min
 ( (Qd ))  min
 ( (Q1 )) ,
d

d1

Για κάθε d1  F με πίνακα πληροφορίας Q1 . (ii) A βέλτιστος στο F αν

1
1
1
1



1 (Q )
k (Q ) 1 (Q1 )
k (Q1 )
όπου d1  F με πίνακα πληροφορίας Q1 .(iii) D βέλτιστος αν,

det(Qd )  1 (Qd )  k (Qd )  det(Q1 )  1 (Q1 )  k (Q1 )
όπου d1  F με πίνακα πληροφορίας Q1 . (iv) MV βέλτιστος αν ελαχιστοποιείται η
μεγαλύτερη διασπορά των υπό εκτίμηση παραμέτρων, που σημαίνει την
ελαχιστοποίηση του μεγαλύτερου διαγώνιου στοιχείου του πίνακα πληροφορίας Q1 .
Οι ορισμοί αυτοί έχουν στατιστικό περιεχόμενο, για περισσότερα δες Pukelsheim
(1993).
Στην ενότητα 2 δίνουμε το μοντέλο, τους σχεδιασμούς Williams και τη σχετική
βιβλιογραφία. Στην ενότητα 3 δίνουμε την εκτίμηση των παραμέτρων από τον
Atkinson (1969) που χρησιμοποίησε τη μέθοδο Παπαδάκη (1937) για την εκτίμηση
των παραμέτρων. Στην ενότητα 4 εξετάζουμε τους σχεδιασμούς II ( a ) του Williams
για την εκτίμηση της διασποράς των επιδράσεων των αγωγών, δείχνουμε ότι δεν
είναι Ε ,Α βέλτιστοι όταν έχουμε τρεις αγωγές. Στην ενότητα 5 δίνουμε πίνακες E-AD βέλτιστων σχεδιασμών για την εκτίμηση των επιδράσεων των αγωγών, όταν
έχουμε τρεις αγωγές και το πλήθος των παρατηρήσεων είναι n=6,9,12,15.
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2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ KAI ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ WILLIAMS
Αν οι παρατηρήσεις είναι y1 ,..., yn το μοντέλο είναι,

ys   d ( s )  es , s  1,..., n

(1)

Τα σφάλματα e1 ,..., en , ακολουθούν ένα αυτοπαλινδρομούμενο μοντέλο πρώτης

et   ei 1  wi , 0 |  | 1 , τα wi είναι ανεξάρτητες N (0,  2 )

τάξης AR(1)

τ.μ. με E ( wi )  0, var( wi )   2 και d (i ) είναι η αγωγή που εφαρμόζεται στην
μονάδα

i

σύμφωνα

με

το

σχεδιασμό

d.

Υποθέτουμε

var( e0 )   / (1   ) . Επομένως cov( ei , e j )   
2

2

2

|i  j|

ότι

E ( e0 )  0,

/ (1   ) .
2

Αν ονομάσουμε τις αγωγές 1, 2,..., v και τις επιδράσεις τους αντίστοιχα
 1 ,  2 ,...,  v , ο Williams (1952) επέλεξε δύο σχεδιασμούς τους οποίους ονόμασε

II ( a ), II (b) . Όταν το πλήθος των μονάδων είναι n  v υπάρχουν v ! σχεδιασμοί
που οι διαδοχικές αγωγές διαφέρουν μεταξύ τους, ο Williams επέλεξε τυχαία έναν
από αυτούς τους σχεδιασμούς. Στην περίπτωση αυτή η εκτίμηση κάθε παραμέτρου
είναι ο μέσος όρος των εκτιμήσεων που δίνουν όλοι οι σχεδιασμοί που μετέχουν στην
τυχαιοποίηση.
Οι σχεδιασμοί Williams για πλήθος v=3,4 5 αγωγών είναι,

v  3 : II ( a ) 1231,

II (b) 1123312231

v  4 : II ( a ) 2123423143142,
v  5 : II ( a ) 12345241351,

II (b) 11234413224133421
II (b) 12345531422513445123352411

Στον II ( a ) όλα τα ζεύγη (i, j ) i  j εμφανίζονται ίσο πλήθος φορών, στον
II (b) τα ζεύγη (i, j ) i  j εμφανίζονται διπλάσιο πλήθος φορών από τα
(i, i ), i, j  1,..., v . Στον II ( a ) για v=3 το πλήθος των μονάδων, όταν γίνουν m
επαναλήψεις, είναι n=3m+1, για v=4 το πλήθος είναι n=13m, στο v=5 το πλήθος
είναι, n=26m.
Με

τη

μέθοδο

της

μέγιστης

πιθανοφάνειας

ο

Williams

εκτίμησε

τις

var(ˆi ), var(ˆi  ˆ j ), i  j, i, j  1,..., v ως συναρτήσεις του  και έκανε πίνακες
για   0.1,..., 0.9 και   0.1,..., 0.9 . Διαπίστωσε ότι ο σχεδιασμός II ( a )
δίνει μικρότερες διασπορές όταν 0    1 και ο II (b) δίνει μικρότερες διασπορές
όταν 1    0 . Ο τυχαιοποιημένος σχεδιασμός έδωσε μεγαλύτερες διασπορές
από τους II ( a ), II (b) διότι γίνεται επιλογή από ένα πλήθος σχεδιασμών αρκετοί των
οποίων δεν είναι ανταγωνιστικοί. Βέβαια η μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας δίνει
καλές εκτιμήσεις των παραμέτρων όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι μεγάλο.
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Το ενδιαφέρον των Cox(1952) και Williams (1952) ήταν η εύρεση του σχεδιασμού
που δίνει,

min

d

v 1
2
var(ˆi  ˆ j )

v ( v  1) i 1 j i

(2)

Ο Kiefer(1961) απέδειξε την εικασία των Cox and Williams ότι για μεγάλο πλήθος
παρατηρήσεων ο σχεδιασμός II ( a ) είναι  βέλτιστος. Οι Κunert and Martin (1987)
έδειξαν ότι ο σχεδιασμός II ( a ) είναι A and D βέλτιστος αλλά όχι Ε βέλτιστος για
μικρές τιμές του πλήθους n των μονάδων και για την εκτίμηση των γραμμικών
v

αντιθέσεων

(contrasts)

var(ˆ


1

i

 ˆ ) .

Ο

σχεδιασμός II (b) απεδείχθη

ανταγωνιστικός, υπάρχουν άλλοι σχεδιασμοί που δίνουν μικρότερες τιμές
var(ˆi  ˆ j ), όταν 1  a  1 .

μη
των

3. ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Ο Atkinson (1969) εκτίμησε τις επιδράσεις των αγωγών και τις διασπορές τους
var(ˆi  ˆ j ) χρησιμοποιώντας το μοντέλο II ( a ) με τη μέθοδο Papadakis (1937).
Διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν λίγο από αυτά που μας δίνει η μέθοδος
μέγιστης πιθανοφάνειας. Η μέθοδος Παπαδάκη δίνει εύκολα λύσεις ακόμη και σε
σχεδιασμούς που δεν γνωρίζουμε τη συσχέτιση των γειτονικών παρατηρήσεων ή σε
περιπτώσεις που είναι δύσκολο να πάρουμε αποτελέσματα με τη μέγιστη
πιθανοφάνεια.
Ο Atkinson πήρε v=9 αγωγές και χρησιμοποίησε 36 παρατηρήσεις με το σχεδιασμό,
(123456789) (246813579) (369471582) (591483726)
Με τις παρατηρήσεις να είναι τοποθετημένες σε περιφέρεια κύκλου. Αν όμως ήταν οι
μονάδες τοποθετημένες σε γραμμή θα έπρεπε να υπάρχει και η αγωγή 1 στην
τελευταία θέση.
Συνοπτικά με τη μέθοδο Παπαδάκη αν έχουμε v αγωγές και χρησιμοποιήσουμε
n  mv ή n  mv  1 παρατηρήσεις και στη μονάδα i εφαρμόστηκε η αγωγή s,
διορθώνουμε την παρατήρηση yi με το μέσο όρο των παρατηρήσεων στις μονάδες
που εφαρμόστηκε η αγωγή s, δηλαδή,

y '  y 

1
 yi
m [i ] s

{i]=s εννοεί τις μονάδες που εφαρμόζεται η αγωγή s. Για το εκτιμημένο σφάλμα
γράφουμε,
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eˆi 

1 '
( y 1  y'1 )
2

Η εκτιμήτρια Παπαδάκη για την επίδραση της αγωγής s είναι,

ˆsP 

n

 
1 
1
ˆ
 n

''  
ˆ
ˆ
ˆ2
y
y
y
όπου


e
y
/


 i
 i 1



i     ei  .
i 

2 [i ] s 
m [ i ] s
m [i 1] s  
 i 1
  i 1 

Επίσης υπολογίζονται οι διασπορές των ˆsP , (ˆsP  ˆtP ) . Αυτές οι εκτιμήσεις είναι
πολύ κοντά στις εκτιμήσεις που έδωσε η μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας.

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Στο μοντέλο (1) ο n  n πίνακας συνδιασποράς των n παρατηρήσεων είναι  2 V ,
όπου


 1    n1 



1    1 
1  
, V 
V
(1   2 )      

 n1


1 
 



1

0

0


1 2




0



0





1 2


0

0

1









Σε διανυσματική μορφή το μοντέλο (1) γράφεται,

y  1x1    v x v
Το x j j  1,..., v είναι n  1 διάνυσμα με στοιχεία

1 σe κάθε γραμμή που

εφαρμόζεται η αγωγή j και 0 αλλού, οπότε x1    x v  1n . Ο πίνακας
πληροφορίας των παραμέτρων 1 ,..., v δίνεται από τη σχέση Q  X ' V 1X ,

X  ( x1 ,..., x v ) . Για τρεις αγωγές S,T,R ο Q γίνεται,
 nS
Q0

 0

0
nT
0

0
 n S
0   a2  0


nR 
 0

0
nT
0

0
 2nSS
0   a  nST


n R 
 nSR

nST
2nTT
nTR

nSR 
nTR 

2nRR 

nS , nT , nR είναι το πλήθος των εμφανίσεων των τριών αγωγών στις n παρατηρήσεις.
n S , nT , n R είναι το πλήθος των εμφανίσεων των τριών αγωγών στις εσωτερικές θέσεις
2, 3,..., n  1 .
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nSS , nTT , nRR είναι το πλήθος των εμφανίσεων των ζευγών SS,TT,RR στις θέσεις
(1, 2), (2, 3), ..., ( n  1, n )
nST , nTR , nTR είναι το πλήθος των εμφανίσεων του Τ δίπλα στο S, toy R δίπλα στο S,
του R δίπλα στο Τ.
Παράδειγμα 4.1 Ο σχεδιασμός d : STRSSSTRTTSTRT έχει

n  14, nS  5, nSS  2, nT  6, nTT  1, nR  3, nST  4, nSR  1, nTR  5.
Για τρεις αγωγές και n  3m  1 ο σχεδιασμός Williamson II ( a ) είναι:

d:
STR
...STR

S.
n 3 m

Θεώρημα 4.1. Στο μοντέλο 1 με 0    1 και n  6m  1 , ο
σχεδιασμός d 2 : 
STR
...STR
RST
...RST

 R 
 είναι Ε βέλτιστος , για την εκτίμηση της
3m

3m

επίδρασης των αγωγών, συγκρινόμενος με το σχεδιασμό d1 : 
SRT
..SRT

 S.
6m

Απόδειξη. Αν Q1 , Q2 είναι οι πίνακες πληροφορίας των d1 , d 2 , 1  2  3 είναι
οι ιδιοτιμές του Q1 και

1  2  3 οι ιδιοτιμές του Q2 , αρκεί να δείξουμε πότε ισχύει η σχέση 1  1 .
Οι ιδιοτιμές είναι,

21  4m(1   2 )  1   2  2  m  (1   2  2  m ) 2  322  2 m 2
2 1  4m(1   2 )  1  4   2  m  (1  4   2  2  2  m ) 2  8 2 (2m  1) 2
Τότε

2( 1  1 )  0

μας

οδηγεί

στη

σχέση

6 ( m  1)( 4   )  4    6 2  2  3  0
που ισχύει για 0    1 
Θεώρημα

4.2.

Στο

μοντέλο

1

με

0    1 και

n  6m  4 ,

ο

σχεδιασμός d 2 : TR STR
...STR
RST
...RST

 
 RS είναι Ε βέλτιστος για την εκτίμηση
3m

3m

της επίδρασης των αγωγών, συγκρινόμενος με το σχεδιασμό d1 : 
SRT
..SRT

S.
6 m 3

Απόδειξη Οι μικρότερες ιδιοτιμές των πινάκων πληροφοριών των Q1 , Q2 των
σχεδιασμών d1 , d 2 είναι,

231

21  (4m  2)(1   2 )  1   2   (2m  1)  (1   (2m  1)   2 )2  8 2 (2m  1)2

2 1  (4m  2)(1   2 )  1  2   2  m  (1  2   2  m  2  2 ) 2  8 2 (2m  1) 2
Τότε 2 1  21 μας οδηγεί στο

(1  2  m )2  (    2 )(1  2  m )   2 (2m  1) 2  0 
(1   )(1  4  m  2  2 )  0 που ισχύει m  1 .
Στο μοντέλο (1) με 0    1 , n  3m  1 , ο σχεδιασμός d : 2123...123131
είναι


3( m 1)

Α βέλτιστος, για την εκτίμηση της επίδρασης των αγωγών, συγκρινόμενος με το
σχεδιασμό d * : 123...1231

 για μερικές τιμές 0    1 και m  1 .
3m

Πίνακας 1.

A βέλτιστος σχεδιασμός μεταξύ των d : T 
STR
...STR

 SRS and
3( m 1)

*

d : STR
...STR

S
6m3

0  1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

m  1, n  4

d*

d*

d*

d*

d*

d*

d*

d*

d

m  2, n  7

d*

d*

d

d

d

d

d

d

d

m  3, n  10

d*

d

d

d

d

d

d

d

d

m  4, n  13

d

d

d

d

d

d

d

d

d

m  5, n  16

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Για τιμές του m  4 ο d είναι Α βέλτιστος για όλες τις τιμές του 0    1
συγκρινόμενος με τον d * για την εκτίμηση της επίδρασης των αγωγών S,T,R.
5.

ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ,

n  3m

Στην πρώτη ενότητα δόθηκαν οι ορισμοί των E-A-D βέλτιστων σχεδιασμών.
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Ορισμός 5.1 Δύο σχεδιασμοί d1 , d 2 είναι ισοδύναμοι αν οι αντίστοιχοι πίνακες
πληροφορίας

Q1 , Q2 ικανοποιούν τις σχέσεις Q1  P ' Q2 P , όπου P είναι

μεταθετικός πίνακας.
Ορισμός 5.2 Αν F είναι ένα σύνολο σχεδιασμών, ο σχεδιασμός d *  F
καθολικά βέλτιστος στο F αν

είναι

Q*  (1  c )Qd  cP ' Qd P, 0  c  1 για κάθε d  F , . P είναι μεταθετικός
πίνακας.
Ορισμός 5.3 Ο σχεδιασμός d * είναι φ βέλτιστος στο σύνολο F των σχεδιασμών αν το
διάνυσμα  (Q* ) των ιδιοτιμών του πίνακα πληροφορίας Q* κυριαρχείται από το
διάνυσμα  (Q ) των ιδιοτιμών του πίνακα πληροφορίας Qd για κάθε d  F .
Αν 1  2    v είναι οι ιδιοτιμές του Q* και 1  2    v είναι οι
ιδιοτιμές του Qd και ισχύει

1  1 , 1   i  1   i , i  2,..., v  1, 1   v  1    v , τότε το
 (Q* ) κυριαρχείται από το  (Q ) .
Αν ένας σχεδιασμός είναι καθολικά βέλτιστος είναι και φ βέλτιστος και αν είναι φ
βέλτιστος είναι και E,A,D βέλτιστος. Αν δεν υπάρχει φ βέλτιστος σχεδιασμός στο F
βρίσκουμε τον βέλτιστο σχεδιασμό που μας ενδιαφέρει, π.χ. E,A,D κ.λπ.
Λήμμα 5.1. Στο μοντέλο (1) με 0    1 και v αγωγές, στο βέλτιστο σχεδιασμό για
την εκτίμηση των  1 ,...,  v μόνο μια αγωγή μπορεί να είναι με τη μορφή

Ti Ti i  1,..., v .
Απόδειξη. Αν d1 : f1Ti Ti f 2T j T j f 3 , i  j όπου f1 , f 2 , f 3 είναι ακολουθίες αγωγών,
τότε ο σχεδιασμός d 2 : f1Ti T j f2Ti T j f 3 , όπου η f είναι η αντίστροφη της f, είναι
καθολικά βέλτιστος συγκρινόμενος με τον d1 . Αυτό ισχύει διότι Q2  Q1  0 .
Ακολουθούν πίνακες με
έχουμε τρεις αγωγές.

E-A-D βέλτιστους σχεδιασμούς για n=6,9,12,15 όταν

Οι πίνακες αυτοί αναφέρονται στην εκτίμηση των επιδράσεων των αγωγών

Πίνακας 2 E,D,A βέλτιστοι σχεδιασμοί, n=6
1 : TSSSSR, 2 : SSSTRS , 3 : TSSSRS , 4 : SSSTRT , 5 : TSSSTR,
6 : STSSRS , 7 : TSSRTR, 8 : SSTRST , 9 : SRTSRT
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Πίνακας 3: Ε, A,D βέλτιστοι σχεδιασμοί, n=9

1) SRTSRTSRT , 2) SRSRSRTRT 3) STSTRSTST
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Πίνακας 4: E,A,D βέλτιστοι σχεδιασμοί, n=12
1) SRTSRTSRTSRT , 2) SRSRSTSRTRTRTRT 3) 121231212312 4)
121231231232
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Πίνακας 5: E,A,D βέλτιστοι σχεδιασμοί, n=15
1) SRTSRTSRTSRTSRT , 2) SRSRSRSRTRTRTRT 3) STSTSTSTRSTSTST
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Παρατήρηση: Οι σχεδιασμοί με n1  m, n2  m, n3  m  1, 0.6    1 είναι Ε
βέλτιστοι συγκρινόμενοι με το σχεδιασμό d * : 132...132

 για μερικές τιμές
3m

του a  (0,1)
Εικασία. Αν n=3m ο σχεδιασμός d * είναι A,D βέλτιστος για όλες τις τιμές του
0    1 συγκρινόμενος με τους σχεδιασμούς τριών αγωγών για την εκτίμηση των
επιδράσεων των αγωγών.

ABSTRACT
Williams (1952) studied experimental designs with the units arranged sequentially in
space or time and the observations are positively correlated. The errors follow an
autoregressive scheme of order 1 AR(1). For v treatments Williams considered two
models with the names II ( a ), II (b) and his interest was the sum of the variances of
treatment differences to be minimized. He realized that the model II ( a ) where the
frequency of each treatment adjacent to every other treatment is the same for all
treatments. His and related papers are commented and his conjecture is proved
concering A and D optimality. It is proved that for estimating treatment effects
Williams designs are not E or A optimal. Tables are presented for 6,9,12,15
observations, three treatments and positive dependence giving the E,A,D optimal
designs for estimating treatment effects.
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ABSTRACT
Πρακτικοί και ηθικοί λόγοι οδηγούν τους ερευνητές στη μείωση του μεγέθους του δείγματος
σε κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙ. Επιπλέον, οι ερευνητές αξιολογούν πολλαπλά τελικά σημεία
(multiple endpoints) προκειμένου να σταματήσουν μια κλινική δοκιμή. Βασισμένοι σε προηγούμενη εργασία των Σαχλάς και συν. (2013), σε αυτό το άρθρο, προτείνουμε μια επέκταση
του κύριου σχεδιασμού τους. Συγκεκριμένα, μελετάμε την περίπτωση που η εμφάνιση μιας
παρενέργειας «τιμωρεί» την θεραπεία που την προκάλεσε. Η αριθμητική διερεύνηση έδειξε
πολύ καλή απόδοση της νέας επέκτασης.
Keywords: Κλινικές Δοκιμές Φάσης ΙΙ, Κανόνες Διακοπής, Συγκριτικές Μελέτες, Διμεταβλητές Ακολουθίες Πολυσταδιακών Δοκιμών, Μαρκοβιανή Εμφύτευση.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Σαχλάς και συν. (2013) πρότειναν ευέλικτους σχεδιασμούς για συγκριτικές
κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙ χρησιμοποιώντας 2 μεταβλητές απόκρισης. Συγκεκριμένα,
πρότειναν κανόνες διακοπής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πρόωρο τερματισμό κλινικών δοκιμών Φάσης ΙΙ με χρήση 2 εξαρτημένων μεταβλητών απόκρισης.
Οι κανόνες αυτοί εστιάζουν στον τερματισμό των κλινικών δοκιμών όταν παρατηρούνται, σχετικά νωρίς, υψηλά ποσοστά επιθυμητών ή ανεπιθύμητων αποκρίσεων σε
σχέση με το αδρανές φάρμακο (placebo) ή μια ανταγωνιστική θεραπεία. Οι κανόνες
αυτοί ορίζονται σε μια διμεταβλητή σειρά αποκρίσεων που προκύπτουν από μια πολυσταδιακή δοκιμή. Σε κάθε στάδιο της κλινικής δοκιμής συμμετέχουν 2 ασθενείς
(ο ένας λαμβάνει τη νέα θεραπεία, ενώ ο άλλος την τυπική θεραπεία), οι οποίοι μετά τη θεραπεία εξετάζονται ως προς 2 χαρακτηριστικά. Η απόκριση των ασθενών
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αναμένεται να είναι διαθέσιμη χωρίς καθυστέρηση. Στην ουσία, πρόκειται για έναν
ακολουθιακό σχεδιασμό τυχαιοποιημένων μπλοκ μεγέθους δύο.
Στην παραπάνω εργασία, εκτός από τον κύριο σχεδιασμό, περιγράφονται 3 επιπλέον περιπτώσεις: η περίπτωση που οι μεταβλητές απόκρισης είναι εξαρτημένες, η
περίπτωση όπου η μια θεραπεία είναι καθαρά ανώτερη της άλλης ως προς το ένα ή/και
τα δύο χαρακτηριστικά, και η περίπτωση όπου η κλινική δοκιμή διακόπτεται λόγω εμφάνισης κάποιας σοβαρής παρενέργειας. Προκειμένου να μελετηθεί η κατανομή του
αριθμού των σταδίων μέχρι να εμφανιστούν στη σειρά συγκεκριμένοι τύποι αποκρίσεων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της Μαρκοβιανής εμφύτευσης (Balakrishnan and
Koutras, 2002).
Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζουμε την περίπτωση όπου η εμφάνιση μιας παρενέργειας δεν σταματά αμέσως την κλινική δοκιμή, αλλά τιμωρεί την θεραπεία που
την προκάλεσε. Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: στην Ενότητα 2 παρουσιάζουμε
συνοπτικά το πλαίσιο των Σαχλάς και συν. (2013). Στην Ενότητα 3 παρουσιάζουμε
τον σχεδιασμό κατά τον οποίο τιμωρείται η θεραπεία όταν προκαλεί παρενέργεια, δίνοντας 2 παραδείγματα τιμωρίας καθώς και τη γενική μορφή του σχεδιασμού. Τέλος,
στην Ενότητα 4 αναφέρουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν.
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
ΦΑΣΗΣ ΙΙ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Οι Σαχλάς και συν. (2013) πρότειναν σχεδιασμούς για τυχαιοποιημένες συγκριτικές κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙ όπου ζεύγη ασθενών εισέρχονται στη δοκιμή
ακολουθιακά και με τυχαίο τρόπο λαμβάνουν είτε την πειραματική (E) είτε τη θεραπεία αναφοράς (R). Η πληροφορία συλλέγεται ακολουθιακά και 2 εξαρτημένες
δίτιμες τυχαίες μεταβλητές είναι διαθέσιμες σχετικά σύντομα μετά από την αρχή της
θεραπείας.
Οι αποκρίσεις των ασθενών συλλέγονται ακολουθιακά ως προς 2 χαρακτηστικά,
Y1g , Y2g , g = E, R κάθε μια από τις οποίες παίρνει δύο τιμές: 1 εάν η θεραπεία είναι
αποτελεσματική και 0 εάν είναι αναποτελεσματική.
Προκειμένου να διακοπεί πρόωρα η κλινική δοκιμή, οι Σαχλάς και συν. (2013)
όρισαν το ακόλουθο σύνολο κανόνων διακοπής:
• (sr)1 : Η μελέτη διακόπτεται υπέρ της «Θεραπείας E» όταν παρατηρηθούν συνολικά k περιπτώσεις που δείχνουν βελτίωση λόγω της «Θεραπείας E» σε τουλάχιστον ένα από τα χαρακτηριστικά σχετικά γρήγορα, έστω πριν το
στάδιο c ή
• (sr)2 : Η μελέτη διακόπτεται υπέρ της «Θεραπείας R» όταν παρατηρηθούν συνολικά k περιπτώσεις που δείχνουν βελτίωση λόγω της «Θεραπείας R» σε τουλάχιστον ένα από τα χαρακτηριστικά σχετικά γρήγορα, έστω πριν το
στάδιο c ή
• (sr)3 : Η μελέτη διακόπτεται με το συμπέρασμα ότι οι δυο θεραπείες είναι ισοδύναμες όταν δεν παρατηρηθούν k περιπτώσεις που δείχνουν βελτίωση λόγω
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της ῾῾Θεραπείας R᾿᾿ ή λόγω της ῾῾Θεραπείας E᾿᾿ μέχρι το στάδιο c.
Προκειμένου να προσδιορίσουν τις τιμές των c και k, οι Σαχλάς και συν. (2013)
όρισαν 2 τυχαίες μεταβλητές Y1R και Y1E που μετρούν τις περιπτώσεις που δείχνουν
βελτίωση λόγω της «Θεραπείας R» και της «Θεραπείας E», αντίστοιχα και στη συE
νέχεια τη διδιάστατη τυχαία μεταβλητή (LR
s , Ls ) με
R
R
E
E
E
LR
s = Y 1 + Y 2 , Ls = Y 1 + Y 2 .
E
Η LR
s και η Ls είναι αθροίσματα 2 μεταβλητών Bernoulli με πιθανότητες επιτυχίας
R , π R ) και (π E , π E ), αντίστοιχα. Η (LR , LE ) παίρνει τιμές στο {0, 1, 2} ×
(π1,1
s
s
1,2
1,1 1,2
{0, 1, 2}.
E
R
E
Οι πιθανότητες που σχετίζονται με τις LR
s , Ls , δηλαδή οι puv = P (Ls = u, Ls =
v), u, v = 0, 1, 2, είναι οι
R · πE ,
R · πE + πR · πE ,
R · πE ,
p00 = π00
p10 = π10
p20 = π11
00
00
01
00
00
R · πE + πR · πE , p
R
E
R
E
R
E
R
E
R
E
R
E
p01 = π00
11 = π10 · π01 + π01 · π10 + π01 · π01 + π10 · π10 , p21 = π11 · π01 + π11 · π10 ,
10
00
01
R
E
R
E
R
E
R
E,
p02 = π00 · π11 ,
p12 = π10 · π11 + π01 · π11 ,
p22 = π11 · π11

(1)

με
R = P (Y R = i, Y R = j), i, j = 0, 1 και π E = P (Y E = i′ , Y E = j ′ ), i′ , j ′ = 0, 1.
πij
1
2
1
2
i′ j ′

Στη συνέχεια ορίζεται μια τυχαία μεταβλητή S που καταμετρά τον αριθμό των
σταδίων μέχρι να πραγματοποιηθεί ένας από τους υπό-κανόνες. Η S ισούται με n εάν
και μόνο εάν με τη συμπλήρωση του n-οστού σταδίου, έχουμε
n
X
s=1

LR
s ≥k ή

n
X

LE
s ≥k

s=1

και κανένα από τα ενδεχόμενα δεν έχει εμφανιστεί πριν το n-οστό στάδιο. Με άλλα
λόγια, η διακριτή μεταβλητή S παίρνει τιμές 1, 2, . . . και μετρά τον αριθμό των ζευγών
που που έχουν εισέλθει στη μελέτη μέχρι την πρώτη εμφάνιση είτε k περιπτώσεων
που εμφανίζουν βελτίωση λόγω της «Θεραπείας R» σε τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό είτε k περιπτώσεων που εμφανίζουν βελτίωση λόγω της «Θεραπείας E» σε
τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό. Πρόκειται για ένα είδος «χρόνου αναμονής» και
για να βρεθεί η ακριβής αθροιστικής κατανομή του, χρησιμοποιείται η τεχνική της
Μαρκοβιανής εμφύτευσης (Balakrishnan and Koutras, 2002).
Οι υπο-κανόνες (sr)1 , (sr)2 , (sr)3 δεν εφαρμόζονται ανεξάρτητα. Για κάθε ζεύγος ασθενών, εξετάζεται η ισχύς και των τριών. ΄Ετσι η προτεινόμενη μεθοδολογία
ικανοποιεί την ηθική απαίτηση του τερματισμού της μελέτης με το που το αποτέλεσμα
γίνεται γνωστό. ΄Ενα σημαντικό πλεονέκτημα της διαδικασίας είναι ότι δεν εμπλέκει
επαναλαμβανόμενους ελέγχους υποθέσεων και αυτό προστατεύει τον ερευνητή από
ένα υψηλό ολικό επίπεδο σημαντικότητας. Επιπλέον, η ακριβής ισχύς υπολογίζεται
εύκολα κάτω από διαφορετικές εναλλακτικές.
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Εκτός από την περίπτωση αυτή, οι συγγραφείς παρουσίασαν επίσης την περίπτωση
που ο ερευνητής λαμβάνει υπόψη του μόνο την ανωτερότητα της μιας θεραπείας και
την περίπτωση που η κλινική δοκιμή διακόπτεται μετά την εμφάνιση μιας σοβαρής
παρενέργειας (για παράδειγμα, θάνατος).
Η αριθμητική διερεύνηση έδειξε πολύ καλή απόδοση τους νέου κανόνα και των
επεκτάσεών του. Οι σχεδιασμοί ικανοποιούν την ηθική απαίτηση της διακοπής της
κλινικής δοκιμής το συντομότερο δυνατό (μετά από λίγα ζεύγη και κατά συνέπεια
λίγους ασθενείς) με υψηλή ισχύ. Τα κυριότερα πρακτικά πλεονεκτήματα των νέων
σχεδιασμών είναι ότι οι δυο θεραπείες μπορούν να συγκριθούν άμεσα, οι ισοτιμίες
(ties) μπορούν να αντιμετωπισθούν με διάφορους τρόπους. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται είτε έχουμε δυο τελικά σημεία αποτελεσματικότητας είτε έχουμε ένα τελικό
σημείο αποτελεσματικότητας και ένα τελικό σημείο ασφάλειας. Γενικά, μπορούν να εφαρμοσθούν σε μια εκτεταμένη ομάδα προβλημάτων και να διατηρήσουν την απλότητα
του σχεδιασμού σταθερού δείγματος (fixed sample design).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Ας θεωρήσουμε τώρα την περίπτωση που η εμφάνιση μιας σοβαρής παρενέργειας
τιμωρεί την θεραπεία που την προκάλεσε. Οι παρενέργειες που προβλέπονται στο
πρωτόκολλο της κλινικής δοκιμής δεν λαμβάνονται υπόψη. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι θέλουμε να συγκρίνουμε 2 θεραπείες για την ανάσχεση της αιμοραγίας. Η αιμοραγία, μετά τη λήψη της θεραπείας, μπορεί να ταξινομηθεί σε 3 επίπεδα:
χαμηλό (επιθυμητό), μέτριο (αναμενόμενο) και υψηλό (παρενέργεια). ΄Οσον αφορά
θεραπείες για τον πυρετό μπορούμε να θεωρήσουμε τις καταστάσεις: ελαφρός προς
ήπιος (επιθυμητή κατάσταση), μέτριος προς σοβαρός (αναμενόμενη υπό την θεραπεία
αναφοράς) και επικίνδυνος προς απειλητικός για τη ζωή (παρενέργεια).
Υπό το παραπάνω πλαίσιο, θέλουμε να συγκρίνουμε 2 θεραπείες (μια πειραματική
E και μια αναφοράς R) ως προς 2 χαρακτηριστικά, Y1g , Y2g , g = R, E. Κάθε χαρακτηριστικό παίρνει τρεις τιμές, λαμβάνοντας υπόψη και την περίπτωση εμφάνισης
παρενέργειας: 1 εάν η θεραπεία είναι αποτελεσματική, 0 εάν είναι αναποτελεσματική
και ∗ εάν η θεραπεία προκαλεί παρενέργεια. ΄Εχουμε δηλαδή

 1, εάν η θεραπεία g είναι αποτελεσματική
Yig =
0, εάν η θεραπεία g είναι αναποτελεσματική

∗, εάν η θεραπεία g προκαλεί παρενέργεια.
Το ∗ παίζει το ρόλο του μπαλαντέρ, παίρνοντας αρνητικές τιμές ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρενέργειας και αυτό τιμωρεί την αντίστοιχη θεραπεία.
Μπορούμε να λύσουμε το παραπάνω πρόβλημα χρησιμοποιώντας το ενοποιημένο
πλαίσιο των Σαχλάς και συν. (2013). Για να τερματίσουμε πρόωρα την κλινική δοκιμή
χρησιμοποιούμε τους ίδιους κανόνες διακοπής, (sr)1 - (sr)3 . Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τη γενική μορφή του σχεδιασμού και 2 ειδικές περιπτώσεις: την τιμωρία
ενός και δυο βημάτων.
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3.1 Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΙΜΩΡΙΑΣ
Ας υποθέσουμε ότι μια εμφανίζεται μια παρενέργεια ως προς ενα χαρακτηριστικό
P
της θεραπείας g. Στην περίπτωση αυτή αφαιρούμε m ≤ k μονάδες απο το ns=1 Lgs ,
g = R, E, όπου

2,
εάν (Y1g , Y2g ) = (1, 1)



1,
εάν (Y1g , Y2g ) = (1, 0) ή (0, 1)
Lgs =
0,
εάν (Y1g , Y2g ) = (0, 0)



−m, εάν (Y1g , Y2g ) = (∗, ∗) ή (∗, 1) ή (∗, 0) ή (1, ∗) ή (0, ∗).

για g = R, E. Κάθε φορά που η θεραπεία g προκαλεί μια παρενέργεια ως προς οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, την τιμωρούμε με μια ποινή μεγέθους m, m = 1, 2, 3, . . ..
Εναλλακτικά, μπορούμε να εκφράσουμε την Lgs ως

2,
εάν η g είναι αποτελεσματική στα δυο χαρακτηριστικά



1,
εάν η g είναι αναποτελεσματική σε ένα από τα χαρακτηριστικά
g
Ls =
0,
εάν η g είναι αναποτελεσματική και στα δυο χαρακτηριστικά



−m, εάν η g προκαλεί παρενέργεια σε ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό.

E
Οι LR
s και Ls καταμετρούν τις περιπτώσεις που δείχνουν βελτίωση λόγω της «Θεραπείας R» και της «Θεραπείας E» ενώ παίρνουν την τιμή −m όταν η «Θεραπεία R»
ή η «Θεραπεία E» προκαλούν παρενέργεια, αντίστοιχα.
Υποθέτουμε ότι τα ζεύγη των Y1g , Y2g είναι εξαρτημένα για g = R, E με από
κοινού πιθανότητες

p00
p01
p10
p0∗
p∗0
p∗∗

R · πE + πR · πE + πR · πE + πR · πE ,
= π00
00
01
01
10
10
11
11
R · πE + πR · πE + πR · πE + πR · πE ,
= π00
10
00
01
10
11
01
11
R · πE + πR · πE + πR · πE + πR · πE ,
= π10
00
00
10
11
01
11
10
R
E,
= π00 · π∗∗
R · πE ,
= π∗∗
00
R · πE ,
= π∗∗
∗∗

p11
p02
p20
p1∗
p∗1

R · πE + πR · πE ,
= π10
01
01
10
R · πE ,
= π00
11
R · πE ,
= π11
00
R
E + πR · πE ,
= π10 · π∗∗
∗∗
01
R · πE + πR · πE ,
= π∗∗
∗∗
01
10

p22
p12
p21
p2∗
p∗2

= 0,
= 0,
= 0.
R · πE ,
= π11
∗∗
R · πE ,
= π∗∗
11

(2)

g
όπου π∗∗
= P (Y1g = ∗, Y2g = ∗), g = R, E.
Για να υπολογίσουμε την ακριβή αθροιστική κατανομή της S, χρησιμοποιούμε
την τεχνική της Μαρκοβιανής εμφύτευσης. Η τεχνική αυτή μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την ακριβή αθροιστική κατανομή μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής, όπως η
S, χρησιμοποιώντας μια Μαρκοβιανή αλυσίδα {Vs , s = 0, 1, 2, . . .} που ορίζεται στον
χώρο καταστάσεων Ω. Στη συνέχεια ισχύει η σχέση

P (S ≤ n) = P (Vn = αd ) = π ′0 Λn0 ed .
όπου αd είναι μια κατάλληλη απορροφητική κατάσταση, π ′0 είναι το διάνυσμα (γραμμή)
των αρχικών πιθανοτήτων της Μαρκοβιανής αλυσίδας, Λ0 είναι ο πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης και e′d είναι ένα 1 × d διάνυσμα της μορφής (0, 0, . . . , 1). Η κατανομή
πιθανότητας της S μπορεί να υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τη σχέση
P (S = n) = P (S ≤ n) − P (S ≤ n − 1) = π ′0 Λn−1
(Λ0 − I)ed .
0
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Για να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της Μαρκοβιανής εμφύτευσης πρέπει να
ορίσοσουμε τον χώρο καταστάσεων και τον πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης μιας κατάλληλης Μαρκοβιανής αλυσίδας {Vs , s = 0, 1, 2, . . .}. Ο κατάλληλος χώρος καταστάσεων είναι της μορφής Ω = {(j1 , j2 ) : j1 , j2 = 0, 1, 2, . . . , k − 1} ∪ {αd }, όπου αd
είναι η απορροφητική κατάσταση και οι δείκτες του χώρου καταστάσεων έχουν ως
εξής:
P
R
E
• j1 ακολουθεί το άθροισμα Pns=1 LR
s στη διμεταβλητή ακολουθία (Ls , Ls ) και
n
E
R
• j2 ακολουθεί το άθροισμα s=1 Ls στη διμεταβλητή ακολουθία (Ls , LE
s ).
Η {Vs , s = 0, 1, 2, . . .} ορίζεται ως εξής

P
Pn
E
(j1 , j2 ), εάν P ns=1 LR
s = j1 ,
s=1 Ls = j2
P
Vn =
n
E
αd ,
εάν ns=1 LR
s ≥k ή
s=1 Ls ≥ k,
με V0 = (0, 0), κατά συνθήκη, n = 1, 2, . . .. Ο πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης είναι
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1

όπου Ai = A, i = 0, 1, . . . , k, Bi = B, i = 0, 1, . . . , k−1, Γi = Γ, i = 0, 1, . . . , k−2,
και ∆i = ∆, i = 0, 1, . . . , k − 1 είναι k × k πίνακες. Η μορφή των A, B, Γ και ∆
δίνεται στο Παράρτημα. Τα κενά κελιά του Λ0 καλύπτονται από k × k μηδενικούς
πίνακες 0.
Τα 3 πρώτα στοιχεία της πρώτης γραμμής του Λ0 είναι τα A0 + ∆1 , B0 , Γ0 ,
αντίστοιχα. Η σειρά Ai , Bi , Γi ξεκινά από το δεύτερο στοιχείο της δεύτερης σειράς
και μετακινείται μια θέση στα δεξιά - η πλήρης σειά εμφανίζεται μέχρι την k − 1
γραμμή του Λ0 . Από τη δεύτερη έως την m + 1 γραμμή, ο πίνακας ∆i , i = 1, . . . , m
εμφανίζεται στην πρώτη στήλη του Λ0 . Από την m+2 γραμμή, ο ∆i , i = m+1, . . . , k
μετακινείται μια θέση στα δεξιά. Μεταξύ του ∆i και του Ai , i = 1, . . . , k υπάρχουν
m − 1 μηδενικοί πίνακες 0.
Από την περιγραφή των καταστάσεων του χώρου καταστάσεων Ω προκύπτει
ότι η Μαρκοβιανή αλυσίδα εκκινεί από την κατάσταση (0, 0). Συνεπώς, το διά242

νυσμα (γραμμή) των αρχικών πιθανοτήτων της μαρκοβιανής αλυσίδας είναι π ′0 =
(1, 0, 0, . . . , 0)1×d .
Η διαδικασία του πρόωρου τερματισμού της κλινικής δοκιμής αναπαριστάται από
έναν έλεγχο υπόθεσης που βασίζεται στην κατανομή της S. Το κατώφλι k και οι
R , π R , π R , π E , π E , π E είναι παράμετροι της κατανομής της S
πιθανότητες π1,1
1,2
1,3
1,1
1,2
1,3
ενώ το c είναι κατάλληλο ποσοστημόριο της κατανομής της S. Το c είναι ένα κρίσιμο
σημείο που υποδηλώνει τον μέγιστο αριθμό ζευγών ασθενών που θα συμμετέχουν
στην κλινική δοκιμή. Η μηδενική υπόθεση είναι
E
R
E
R
E
R
H0 : π1,1
= π1,1
και π1,2
= π1,2
και π1,3
= π1,3
,

δηλαδή οι πιθανότητες η θεραπεία να είναι αποτελεσματική ως προς το πρώτο χαραE = π R ), οι πιθανότητες η θεραπεία
κτηριστικό και για τις 2 θεραπείες είναι ίσες (π1,1
1,1
να είναι αποτελεσματική ως προς το δεύτερο χαρακτηριστικό και για τις 2 θεραπείE = π R ) και οι πιθανότητες εμφάνισης παρενέργειας και για τα 2
ες είναι ίσες (π1,2
1,2
E = π R ). Οι εναλλακτικές υποθέσεις είναι
χαρακτηριστικά είναι ίσες (π1,3
1,3
1
H1 : η «Θεραπεία E» είναι καλύτερη από τη «Θεραπεία R» και στα δυο ή σε ένα
από τα χαρακτηριστικά και
H12 : η «Θεραπεία R» είναι καλύτερη από τη «Θεραπεία E» και στα δυο ή σε ένα
από τα χαρακτηριστικά.
Ο (sr)1 είναι αντίστοιχος με την H11 ενώ ο (sr)2 είναι αντίστοιχος με την H12 . Ο
(sr)3 είναι αντίστοιχος με την H0 .
Οι παράμετροι k και c μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας την επιθυμητή πιR , πR , πE ,
θανότητα σφάλματος Τύπου Ι α και την ισχύ γ, δεδομένων των τιμών π1,1
1,2
1,1
E . Η διαδικασία προσδιορισμού των k και c και εφαρμογής του κανόνα απόφασης
π1,2
περιγράφεται με τη μορφή του παρακάτω αλγορίθμου:
1. ΄Ορισε τις πιθανότητες επιτυχίας της μηδενικής υπόθεσης H0 .
2. ΄Ορισε την επιθυμητή πιθανότητα σφάλματος Τύπου Ι, α.
3. Υπολόγισε διάφορες υποψήφιες τιμές του c χρησιμοποιώντας την ισότητα P (S ≤
R και
c|k, H0 ) = α, για διάφορες τιμές του k και συγκεκριμένες τιμές των π1,j
E
π1,j , j = 1, 2, 3 στην H0 .
4. Επέλεξε το k έτσι ώστε να έχεις το επιθυμητό επίπεδο ισχύος γ, για την απαιτούμενη εναλλακτική υπόθεση. Αυτό θα καθορίσει P
το c.
Pn
n
R,
E
5. Τρέξε την κλινική δοκιμή, παρακολουθώντας τα
s
s=1 LP
s=1 Ls . Εάν
n
R
για πρώτη φορά στο n-οστό ζευγάρι με n ≤ c, ισχύει
Pn s=1ELs ≥ k τότε
η μελέτη διακόπτεται υπέρ της «Θεραπεία R». Εάν
s=1 Ls ≥ k τότε η
μελέτη διακόπτεται υπέρ της «Θεραπεία E». Εάν n > c με τα δυο αθροίσματα
μικρότερα του k τότε η μελέτη διακόπτεται με την απόφαση ότι οι δυο θεραπείες
είναι ισοδύναμες.
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3.2 ΤΙΜΩΡΙΑ ΒΗΜΑΤΟΣ m = 1
Ας υποθέσουμε ότι εμφανίζεται παρενέργεια ως προς ενα χαρακτηριστικό της
θεραπείας g. Σε αυτή την περίπτωση, τα 2 χαρακτηριστικά παίρνουν τις τιμές

 1, εάν η θεραπεία g είναι αποτελεσματική
Yig =
0, εάν η θεραπεία g είναι αναποτελεσματική

-1, εάν η θεραπεία g προκαλεί παρενέργεια.

Αυτό σημαίνει ότι τιμωρούμε τη θεραπεία g αφαιρώντας μια μονάδα από το
g = R, E.
Ο κατάλληλος πίνακας πιθανοτήτων μετάβασης έχει τη μορφή

g
s=1 Ls ,

Pn




A0 + ∆1 B0 Γ0


∆1
A1 B1 Γ1




∆2 A2 B2 Γ2




..


.
∆3 A3 B3


h


..
.. ..
..


.
.
.
.




.. ..
..
..
Λ0 = 

.
.
.
.




..

. Ak−3 Bk−3 Γk−3





∆k−2 Ak−2 Bk−2 Γk−2




∆k−1 Ak−1 Bk−1




∆k
Ak
0
0
0
0
0 ...
0
0
0
0
1
όπου Ai = A, i = 0, 1, . . . , k, Bi = B, i = 0, 1, . . . , k−1, Γi = Γ, i = 0, 1, . . . , k−2,
και ∆i = ∆, i = 0, 1, . . . , k − 1 είναι k × k πίνακες. Οι πίνακες A, B, Γ, και ∆
εξάγονται εύκολα από τους αντίστοιχους πίνακες της γενικής μορφής. Τα κενά κελιά
του Λ0 καλύπτονται από k × k μηδενικούς πίνακες 0.
R = 0.865, π R = 0.105 και
Ας παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα. ΄Εστω π1,1
1,2
R = 0.030 και ότι θέλουμε να ελέγξουμε την περίπτωση που η «Θεραπεία E» είναι
π1,3
E = 0.610, π E = 0.360
καλύτερη από τη «Θεραπεία R» με πιθανότητες επιτυχίας π1,1
1,2
E = 0.030, α ≤ 0.05, γ ≥ 0.85 και κρατώντας το μέγεθος του δείγματος το
και π1,3
μικρότερο δυνατό. Ο Πίνακας 1 δίνει την ισχύ, τον αναμενόμενο αριθμο ζευγών (σε
παρένθεση) και το c (μέγιστο αριθμό ζευγών ασθενών που απαιτούνται) για k = 5
έως 12. Η προφανής επιλογή είναι k = 9, καθώς αυτή είναι η μικρότερη τιμή του
k που δίνει γ ≥ 0.85. Η τιμή του c ισούται με 23, που αντιστοιχεί σε α = 0.042.
Ο αναμενόμενος αριθμός ζευγών είναι περίπου 16, συνεπώς ο αναμενόμενος αριθμός
συμμετεχόντων είναι 32.
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Πίνακας 1: Ισχύς, αναμενόμενος αριθμός ζευγών και c για k = 5 έως 12 για την τιμωρία
R
R
R
E
E
βήματος m = 1 για π1,1
= 0.865, π1,2
= 0.105, π1,3
= 0.030, π1,1
= 0.610, π1,2
= 0.360,
E
π1,3 = 0.030

k=5
k=6
k=7
k=8
k=9
k = 10
k = 11
k = 12

0.040
0.038
0.040
0.049
0.042
0.048
0.044
0.047

H0
(25.640)
(31.719)
(38.750)
(52.440)
(52.210)
(59.115)
(66.091)
(73.127)

H1
0.566 (8.565)
0.686 (10.301)
0.822 (12.050)
0.836 (15.623)
0.940 (15.473)
0.973 (17.191)
0.984 (18.907)
0.993 (20.622)

c
8
11
15
21
23
28
32
37

3.3 ΤΙΜΩΡΙΑ ΒΗΜΑΤΟΣ m = 2
Στην περίπτωση αυτή, υποθέτουμε ότι όταν εμφανίζεται μια παρενέργεια
ως προς
P
ένα χαρακτηριστικό της θεραπείας g, αφαιρούμε 2 μονάδες από το ns=1 Lgs , g = R, E.
΄Εχουμε λοιπόν

 1, εάν η θεραπεία είναι g είναι αποτελεσματική
g
Yi =
0, εάν η θεραπεία είναι g είναι αναποτελεσματική

-2, εάν η θεραπεία g προκαλεί παρενέργεια.

Η μόνη διαφορά με την προηγούμενη περίπτωση είναι στον πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης Λ0 που στην περίπτωση αυτή έχει τη μορφή
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∆k−1
0
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∆k
0
Ak
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0
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h 















1

όπου Ai = A, i = 0, 1, . . . , k, Bi = B, i = 0, 1, . . . , k−1, Γi = Γ, i = 0, 1, . . . , k−2,
και ∆i = ∆, i = 0, 1, . . . , k − 1 είναι k × k πίνακες. Οι πίνακες A, B, Γ και ∆
245

Πίνακας 2: Ισχύς, αναμενόμενος αριθμός ζευγών και c για k = 5 έως 16 για την τιμωρία
R
R
R
E
E
βήματος m = 2 για π1,1
= 0.865, π1,2
= 0.105, π1,3
= 0.030, π1,1
= 0.610, π1,2
= 0.360,
E
π1,3 = 0.030

k=5
k=6
k=7
k=8
k=9
k = 10
k = 11
k = 12

0.039
0.047
0.049
0.047
0.048
0.046
0.046
0.045

H0
(28.548)
(36.759)
(45.462)
(54.561)
(66.061)
(73.715)
(83.678)
(93.851)

H1
0.546 (8.962)
0.718 (10.862)
0.811 (12.755)
0.867 (14.642)
0.934 (16.573)
0.941 (18.406)
0.963 (20.284)
0.976 (22.161)

c
8
12
16
20
26
29
34
39

εξάγονται εύκολα από τους αντίστοιχους πίνακες της γενικής μορφής. Τα κενά κελιά
του Λ0 καλύπτονται από k × k μηδενικούς πίνακες 0.
Χρησιμοποιώντας τις ίδες πιθανότητες όπως στην Υποενότητα 3.2, από τον Πίνακα 2 επιλέγουμε k = 8, καθώς αυτή είναι η μικρότερη τιμή του k που δίνει γ ≥ 0.85.
Η τιμή του c ισούται με 20, που αντιστοιχεί σε α = 0.047. Ο αναμενόμενος αριθμός
ζευγών είναι περίπου 15, οπότε ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι 30, 2
λιγότεροι από την προηγούμενη περίπτωση.
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην εργασία αυτή, παρουσιάσαμε μια επέκταση του σχεδιασμού των Σαχλάς και
συν. (2013). Σύμφωνα με αυτή, η εμφάνιση μιας παρενέργειας δεν σταματά άμεσα την
κλινική δοκιμή, αλλά τιμωρεί την αντίστοιχη θεραπεία. Παρουσιάσαμε την περίπτωση
της τιμωρίας ενός βήματος, δυο βημάτων και τη γενική μορφή των m βημάτων.
Η νέα επέκταση εμπίπτει στην οικογένεια των περιπτώσεων που μπορούν να χειρισθούν μέσω του ενοποιημένου, ευέλικτου και προσαρμόσιμου πλαισίου που παρουσίασαν οι Σαχλάς και συν. (2013). Οι νέες επεκτάσεις επιτρέπουν την άμεση σύγκριση
των 2 θεραπειών ενώ εφαρμόζεται είτε έχουμε 2 τελικά σημεία αποτελεσματικότητας
είτε έχουμε 1 τελικό σημείο αποτελεσματικότητας και 1 τελικό σημείο ασφάλειας.
Επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να έχει ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό της κλινικής δοκιμής μέσω της επιλογής της τιμή του m. Γενικά, μπορούν να
εφαρμοσθούν σε μια εκτεταμένη ομάδα προβλημάτων και να διατηρήσουν την απλότητα του σχεδιασμού σταθερού δείγματος (fixed sample design).
Η αριθμητική διερεύνυση έδειξε πολύ καλή απόδοση της επέκτασης. Η κλινική
δοκιμή διακόπτεται αρκετά γρήγορα (μετά από λίγα ζεύγη και συνεπώς εμπλέκει μικρό
αριθμό ασθενών) με μεγάλη ισχύ.
Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί και σε κλινικές δοκιμές Φάσης
ΙΙΙ. Η χρήση της όμως είναι καλύτερη σε κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙ εξαιτίας του μικρού
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μεγέθους δείγματος που προκύπτει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι πίνακες που συνθέτουν στον πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης Λ0 είναι οι ακόλουθοι:
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 (ji , k − 4)
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ji = 0, 1, . . . , k − 1 για i = 1, 2.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία μελετάται η σχέση μεταξύ των εταιριών των κλάδων των
τραπεζών, των κατασκευαστικών εταιριών, των εταιριών τροφίμων και ποτών και των
εταιριών βιομηχανικών προϊόντων μέσω της ανάλυσης της πορείας των μετοχών τους για την
χρονική περίοδο 2007-2011. Η περίοδος θεωρείται πολύ σημαντική λόγω της οικονομικής
ύφεσης στην Ελλάδα. Σημαντικό γεγονός για την περίοδο αυτή αποτέλεσε η ανακοίνωση των
εθνικών εκλογών στις 02/09/2009. Για το λόγο αυτό, μελετήθηκαν οι πορείες των
αναφερθέντων κλάδων σε ολόκληρη την περίοδο αλλά και σε δυο υποπεριόδους, πριν την
ανακοίνωση (2007-2009) και μετά την ανακοίνωση (2009-2011) των εκλογών.
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση χρονοσειρών και πολυμεταβλητή ανάλυση και τα αποτελέσματα
έδειξαν να σχετίζονται με γεγονότα της περασμένης 5ετίας.
Λέξεις – Κλειδιά: Συνολοκλήρωση, Παραγοντική Ανάλυση, Γραμμική Παλινδρόμηση,
Τραπεζικός Κλάδος, Οικονομική Ύφεση.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της σχέσης μεταξύ του κλάδου των τραπεζών,
των κατασκευαστικών εταιριών και υλικών κατασκευών, των εταιριών τροφίμωνποτών και των εταιριών βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της ανάλυσης
της πορείας των μετοχών τους για την χρονική περίοδο 2007-2011. Η περίοδος
παρουσιάζει ενδιαφέρον προς μελέτη λόγω της οικονομικής ύφεσης των τελευταίων
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ετών. Ως σημείο αναφοράς για την ανάλυση επιλέχθηκε η ημερομηνία ανακοίνωσης
των εθνικών εκλογών στις 02/09/2009. Πραγματοποιήθηκε μελέτη της πορείας των
συγκεκριμένων κλάδων για ολόκληρη τη χρονική περίοδο (2007-2011) αλλά και για
τις δύο υποπεριόδους, πριν την ανακοίνωση των εκλογών (2007-2009) και μετά την
ανακοίνωση (2009-2011) αυτών.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση στις μετοχές που
ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο. Ο στόχος ήταν να μελετηθεί η επίδραση των νέων
μεταβλητών/παραγόντων του τραπεζικού κλάδου στις μεμονωμένες μετοχές των
τριών κλάδων (κατασκευών/υλικών κατασκευών, τροφίμων-ποτών και βιομηχανικών
προϊόντων και υπηρεσιών) μέσω της εφαρμογής γραμμικών παλινδρομήσεων.
Είναι γεγονός ότι ένα δυναμικό και υγιές χρηματιστήριο αποτελεί σημαντικό
παράγοντα επίδρασης στην οικονομία ενός κράτους. Ορισμένοι από τους ρόλους που
μπορεί να έχει σε μία οικονομία το χρηματιστήριο είναι η άντληση κεφαλαίου για τις
επιχειρήσεις καθώς και η δημιουργία ευκαιριών για τους επενδυτές.
Παρακάτω θα παρουσιαστεί αρχικά η θεωρία της αποτελεσματικότητας της
αγοράς και η έννοια της ολοκλήρωσης των αγορών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται
συνοπτικά η βιβλιογραφική ανασκόπηση επί της ολοκλήρωσης των χρηματαγορών.
Μετά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ακολουθεί η ερευνητική μεθοδολογία, όπου
παρουσιάζονται οι τρόπος συλλογής δεδομένων και οι μέθοδοι ανάλυσης αυτών. Στη
συνέχεια παρουσιάζεται, με τη χρήση γραφημάτων και πινάκων, μία σειρά από
εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με την πορεία των χρονοσειρών της ανάλυσης αλλά
και τη σχέση μεταξύ τους.

2. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Μία αγορά θεωρείται αποτελεσματική (efficient) εάν στην τιμή ενός χρεογράφου
έχει ενσωματωθεί όλη η διαθέσιμη και σχετική πληροφορία. Η υπόθεση
αποτελεσματικότητας της αγοράς (efficient market hypothesis) ορίζει ότι οι
αποτελεσματικές κεφαλαιαγορές χαρακτηρίζονται από μια έλλειψη οποιονδήποτε
επιδράσεων ή στοιχείων που μπορούν να προβλέπουν υπερκανονικά κέρδη (abnormal
returns) για τις επιχειρήσεις (Fama, 1970, 1991). Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης
μπορεί να αποτελέσει ένα μέτρο εκτίμησης της ασθενούς μορφής της
αποτελεσματικότητας μίας αγοράς (weak-form market efficiency).

3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ
Ο βαθμός ολοκλήρωσης εξηγεί κατά πόσο διαφορετικές χρηματαγορές
σχετίζονται μεταξύ τους. Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι με το πέρασμα των
ετών οι χρηματαγορές γίνονται όλο και πιο ολοκληρωμένες (Swanson, 1987). Για
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πολλές δεκαετίες μελετήθηκε η σχέση μεταξύ της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου
και της ολοκλήρωσης των αγορών (Baumohl και Vyrost, 2010). Σε διεθνές επίπεδο,
μέσω προηγούμενων μελετών έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη σταθερών,
μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ δεικτών (Kwan et al., 1995).

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Οι Muradoglu και Metin (1996) εξέτασαν την ύπαρξη της ημι-ισχυρής μορφής
αποτελεσματικότητας της αγοράς στην Τουρκία. Εξετάστηκε η μακροπρόθεσμη
σχέση μεταξύ τιμών μετοχών και του πληθωρισμού και τα αποτελέσματα έδειξαν τη
μη αποτελεσματικότητα του τουρκικού χρηματιστηρίου καθώς οι τιμές μπορούσαν
μέχρι ένα βαθμό να προβλεφθούν. Οι Knif και Pynnonen (1999) ερεύνησαν τη σχέση
μεταξύ πιο ισχυρών χρηματαγορών, που στην περίπτωση αυτή ήταν των Η.Π.Α. και
της Ιαπωνίας, και την επίδραση αυτών σε πιο μικρές αγορές όπως είναι της
Φινλανδίας και της Νορβηγίας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν ότι μεταβολές
στις τιμές των χρεογράφων στις Η.Π.Α. είχαν αντίκτυπο σε όλες τις άλλες αγορές.
Επιπροσθέτως, μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων στην Ιαπωνία είχαν άμεσο
αντίκτυπο στις τιμές των ευρωπαϊκών αγορών, αλλά όχι στις τιμές των Η.Π.Α. Οι
Patra και Poshakwale (2008) στην έρευνά τους στο Χ.Α.Α. για την περίοδο 1996 –
2003 διαπίστωσαν ότι υπάρχει μία ορισμένη επίδραση του τραπεζικού τομέα προς
άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας κυρίως βραχυπρόθεσμα και όχι
μακροπρόθεσμα. Χρησιμοποιήθηκαν έλεγχοι συνολοκλήρωσης και αιτιότητας στους
αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες του Χ.Α.Α. Οι Baumohl και Vyrost (2010)
μελέτησαν τη σχέση μεταξύ ασιατικών, ευρωπαϊκών δεικτών και των Η.Π.Α. με τη
μέθοδο της αιτιότητας. Εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία και εξετάζοντας
ημερήσια δεδομένα τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των
αγορών.

5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
5.1 Επιλογή Χρονικής Περιόδου και Συλλογή Δεδομένων
Η έρευνα εκτείνεται από τον Ιανουάριο του 2007 έως και το Δεκέμβριο του 2011.
Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών (Χ.Α.Α.). Η περίοδος αυτή επιλέχθηκε καθώς χαρακτηρίζεται από την
οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών. Η εργασία εξέτασε την πορεία και τη σχέση
μεταξύ συγκεκριμένων κλαδικών δεικτών:
Το δείκτη τραπεζών
Το δείκτη κατασκευών-υλικών κατασκευών
Το δείκτη τροφίμων-ποτών
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Το δείκτη βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών
Παράλληλα μελετήθηκε η πορεία 85 μετοχών οι οποίοι ανήκουν στους
αντίστοιχους κλάδους: τον τραπεζικό (11), κατασκευών/υλικών κατασκευών (24),
τροφίμων-ποτών (23) και βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών (27). Ένα βασικό
κριτήριο στην επιλογή των μετοχών ήταν να μην υπάρχουν κενά στον αριθμό των
παρατηρήσεων (1250 παρατηρήσεις για την κάθε μετοχή – 664 και 586
παρατηρήσεις αντίστοιχα για τις δύο υποπεριόδους). Για να υπολογιστούν οι
ημερήσιες αποδόσεις των μετοχών και των κλαδικών δεικτών χρησιμοποιήθηκε η
παρακάτω εξίσωση:
P

(1)
R i ,t  log  i ,t
Pi , t 1 

όπου Pit είναι η τιμή την ημέρα t και Pit-1 η τιμή κλεισίματος την ημέρα t-1
(Chortareas, et al., 2000).
5.2 Ανάλυση Δεδομένων
Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν επί των κλαδικών δεικτών είναι:
Έλεγχος Στασιμότητας
- Augmented Dickey-Fuller Test (1979,1981)
- Phillips-Perron Test (1988)
- Elliott-Rothenberg-Stock Test (1996)
Έλεγχος Συνολοκλήρωσης
- Έλεγχος με το VAR υπόδειγμα του Johansen (1988, 1991)
Έλεγχος Αιτιότητας (Granger, 1988)
Variance Decomposition Analysis
Επίσης, οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν επί των μεμονωμένων μετοχών είναι:
Παραγοντική Ανάλυση
Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση
Πιο συγκεκριμένα, το VAR υπόδειγμα του Johansen είναι:

y t  μ   1 y t  1  ...  A p y t  p  e t

(2)

Επίσης, ο έλεγχος αιτιότητας του Granger βασίζεται στο παρακάτω υπόδειγμα:
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m

m

i 1

i 1

m

m

i 1

i 1

Yt  μ 0   aiYt i    i X t i  ut

(3)

X t  φ 0    iYt i    i X t i  et

(4)

6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
6.1 Παρουσίαση της Πορείας των Κλαδικών Δεικτών
Παρακάτω παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις όλων των κλαδικών δεικτών,
τόσο για ολόκληρη την περίοδο υπό εξέταση, όσο και για τις δύο υποπεριόδους.
Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι είναι αρκετά εμφανής η κοινή πορεία μεταξύ των
δεικτών.
Γράφημα 1. Πορεία κλαδικών δεικτών (Ολόκληρη περίοδος 2007-2011)
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Γράφημα 2. Πορεία κλαδικών δεικτών (1η Υποπερίοδος 2007-2009)
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Γράφημα 3. Πορεία κλαδικών δεικτών (2η Υποπερίοδος 2009-2011)
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6.2 Αποτελέσματα Στασιμότητας – Ολόκληρη Περίοδος (2007-2011)
Παρακάτω παρουσιάζονται στον πινάκα 1 τα αποτελέσματα στασιμότητας με τη
χρήση του επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller (Augmented Dickey Fuller - ADF)
επί των κλαδικών δεικτών για ολόκληρη τη χρονική περίοδο. Στους ελέγχους των
δεικτών χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο του Akaike. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι
οι χρονικές σειρές των δεικτών γίνονται στάσιμες στις πρώτες διαφορές σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της τελευταίας στήλης του πίνακα 1 σε επίπεδο σημαντικότητας
5%. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο έλεγχος Phillips-Perron για την ύπαρξη μοναδιαίας
ρίζας (Phillips και Perron, 1988) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα
2. Τέλος, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Elliott-Rothenberg-Stock του οποίου τα
αποτελέσματα για το σύνολο των δεικτών παρουσιάζεται αντίστοιχα στον πίνακα 3.
Μπορεί να παρατηρηθεί ότι μόνο σε δύο περιπτώσεις των αποτελεσμάτων από τον
έλεγχο Elliott-Rothenberg-Stock παρατηρείται διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας
5% για τους κλαδικούς δείκτες τροφίμων-ποτών και κατασκευών-υλικών
κατασκευών. Τα αποτελέσματα στασιμότητας όλων των ελέγχων των κλαδικών
δεικτών για τις δύο υποπεριόδους είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα για ολόκληρη
την περίοδο και είναι διαθέσιμα από τους συγγραφείς. Λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα των παρακάτω πινάκων προχωρήσαμε στη συνέχεια σε ελέγχους
συνολοκλήρωσης μεταξύ των κλαδικών δεικτών για την πιθανή ύπαρξη
μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των συγκεκριμένων χρονοσειρών.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα στασιμότητας με τον έλεγχο Augmented Dickey-Fuller
(Ολόκληρη Περίοδος)
Δείκτης (Level)

Constant

Δείκτης (1st dif.)

Constant
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Τροφίμων-Ποτών

0.5087

Τροφίμων-Ποτών

0.000

Τραπεζών

0.9993

Τραπεζών

0.000

Βιομηχανικών
Προϊόντων και
Υπηρεσιών

0.8117

Βιομηχανικών
Προϊόντων και
Υπηρεσιών

0.000

Κατασκευών και
Υλικών
Κατασκευών

0.9081

Κατασκευών και
Υλικών
Κατασκευών

0.000

Πίνακας 2. Αποτελέσματα στασιμότητας με τον έλεγχο Phillips-Perron (Ολόκληρη
Περίοδος)
Δείκτης (Level)

Constant

Δείκτης (1st dif.)

Constant

Τροφίμων-Ποτών

0.5608

Τροφίμων-Ποτών

0.000

Τραπεζών

0.9991

Τραπεζών

0.000

Βιομηχανικών
Προϊόντων και
Υπηρεσιών

0.8053

Βιομηχανικών
Προϊόντων και
Υπηρεσιών

0.000

Κατασκευών και
Υλικών
Κατασκευών

0.9121

Κατασκευών και
Υλικών
Κατασκευών

0.000

Πίνακας 3. Αποτελέσματα στασιμότητας με τον έλεγχο Elliot-Rothenberg-Stock
(Ολόκληρη Περίοδος)
Δείκτης (Level)

Constant

Δείκτης (1st dif.)

Constant

Τροφίμων-Ποτών

4.8994

Τροφίμων-Ποτών

0.0521

Τραπεζών

122.57

Τραπεζών

0.0261

Βιομηχανικών
Προϊόντων και
Υπηρεσιών

45.198

Βιομηχανικών
Προϊόντων και
Υπηρεσιών

0.0444

Κατασκευών και
Υλικών
Κατασκευών

78.387

Κατασκευών και
Υλικών
Κατασκευών

0.0517
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6.3 Αποτελέσματα Συνολοκλήρωσης – Ολόκληρη Περίοδος (2007-2011)
Στους παρακάτω πίνακες 4 και 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των
ελέγχων συνολοκλήρωσης μεταξύ των κλαδικών δεικτών. Μπορεί να παρατηρηθεί
τόσο από τα αποτελέσματα του trace test όσο και του maximum eigenvalue test ότι
δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών της ανάλυσης, δηλαδή δεν
υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των δεικτών. Ο αριθμός των υστερήσεων που
χρησιμοποιήθηκε είναι 3, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής αριθμού υστερήσεων,
ένα από τα οποία είναι το κριτήριο του Akaike. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση των
περισσοτέρων επιχειρήσεων με τον τραπεζικό κλάδο, είναι στοιχείο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και για τις δύο υποπεριόδους.
Πίνακας 4. Αποτελέσματα Συνολοκλήρωσης – Ολόκληρη Περίοδος
Trace test
Null

Trace Statistic

Critical Values (at
5%)

Prob.

None

35.96015

47.85613

0.3984

At most 1

9.967059

29.79707

0.9808

At most 2

3.527558

15.49471

0.9379

At most 3

0.154172

3.841466

0.6946

Πίνακας 5. Αποτελέσματα Συνολοκλήρωσης – Ολόκληρη Περίοδος
Maximum
Eigenvalue Test
Null

Maximum
Eigenvalue
Statistic

Critical Values (at
5%)

Prob.

None

25.99309

27.58434

0.0788

At most 1

6.439501

21.13162

0.9725

At most 2

3.373386

14.26460

0.9188

At most 3

0.154172

3.841466

0.6946
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6.4 Αποτελέσματα Αιτιότητας – Ολόκληρη Περίοδος (2007-2011)
Τα αποτελέσματα των ελέγχων αιτιότητας παρουσιάζονται παρακάτω στον
πίνακα 6. Σύμφωνα με τη θεωρία, η μηδενική υπόθεση δείχνει ότι δεν υπάρχει
αιτιότητα μεταξύ των μεταβλητών, κάτι το οποίο ισχύει σε όλες σχεδόν τις
περιπτώσεις των παρακάτω ζευγών υπό εξέταση. Μόνο σε μία περίπτωση
παρατηρείται σχέση προς δύο κατευθύνσεις (Κατασκευών/Υλικών Κατασκευών και
Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών για ολόκληρη την περίοδο υπό εξέταση). Ο
αριθμός των υστερήσεων που χρησιμοποιήθηκε στους ελέγχους αιτιότητας είναι 3.
Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια εξετάζοντας τις δύο υποπεριόδους.
Πίνακας 6. Αποτελέσματα Αιτιότητας – Ολόκληρη Περίοδος
Null Hypothesis

F-Statistic

Probability

ΤΡΑΠΕΖΩΝ
>ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΟΤΩΝ

2.32484

0.07326

ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΟΤΩΝ
>ΤΡΑΠΕΖΩΝ

0.86237

0.46005

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
>ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΟΤΩΝ

0.97537

0.40352

ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΟΤΩΝ
>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

3.17993

0.02326

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
>ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΟΤΩΝ

1.8866

0.12998

ΤΡΟΦΙΜΩΝΠΟΤΩΝ
>ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

2.24124

0.0818

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
>ΤΡΑΠΕΖΩΝ

1.30098

0.27265
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ΤΡΑΠΕΖΩΝ
>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.42899

0.23265

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
>ΤΡΑΠΕΖΩΝ

0.14298

0.93418

ΤΡΑΠΕΖΩΝ
>ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1.97329

0.11617

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.87452

0.03516

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
>ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

3.66643

0.01197

6.5 Αποτελέσματα Variance Decomposition Analysis
Σύμφωνα με τη θεωρία της variance decomposition analysis μελετάται πως ένα
έκτακτο γεγονός σε μία χρονοσειρά μπορεί να επηρεάσει τη διακύμανση των
υπολοίπων χρονοσειρών υπό εξέταση. Στην περίπτωση μας, συνοψίζοντας ορισμένα
βασικά αποτελέσματα της ανάλυσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ένα έκτακτο
γεγονός (shock) στο δείκτη των τραπεζών φαίνεται να επηρεάζει:
- Περίπου κατά 33% τη μεταβλητότητα στο δείκτη των βιομηχανικών προϊόντων
και υπηρεσιών.
- Περίπου κατά 30% τη μεταβλητότητα στο δείκτη των κατασκευών/υλικών
κατασκευών.
Όσον αφορά στην 1η υποπερίοδο, ένα έκτακτο γεγονός (shock) στο δείκτη των
τραπεζών φαίνεται να επηρεάζει:
- Περίπου κατά 32% τη μεταβλητότητα στο δείκτη των βιομηχανικών προϊόντων
και υπηρεσιών.
- Περίπου κατά 32% τη μεταβλητότητα στο δείκτη των κατασκευών/υλικών
κατασκευών.
Όσον αφορά στη 2η υποπερίοδο, ένα έκτακτο γεγονός (shock) στο δείκτη των
τραπεζών μπορεί να επηρεάσει:
- Περίπου κατά 38% τη μεταβλητότητα στο δείκτη των βιομηχανικών προϊόντων
και υπηρεσιών.
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- Περίπου κατά 30% τη μεταβλητότητα στο δείκτη των κατασκευών/υλικών
κατασκευών.
Οι πίνακες με τα αποτελέσματα της ανάλυσης για όλες τις περιόδους υπό εξέταση
είναι διαθέσιμα από τους συγγραφείς.
Μετά την εφαρμογή των ελέγχων μεταξύ των κλαδικών δεικτών,
πραγματοποιήθηκε προσπάθεια διερεύνησης της πιθανής σχέσης μεταξύ των
τραπεζών και των επιχειρήσεων των υπολοίπων κλάδων μέσω διερευνητικής
παραγοντικής ανάλυσης και στη συνέχεια μέσω γραμμικών παλινδρομήσεων. Ο
στόχος ήταν να προχωρήσουμε, εκτός της πιο γενικής ανάλυσης (μέσω των κλαδικών
δεικτών), σε πιο λεπτομερειακό έλεγχο σχετικά με τη συμπεριφορά που
παρουσιάζουν οι μετοχές των τραπεζών και την πιθανή επίδρασή τους στις μετοχές
των υπολοίπων εταιριών.
6.6 Αποτελέσματα Παραγοντικής Ανάλυσης του Κλάδου των Τραπεζών –
Ολόκληρη Περίοδος (2007-2011)
Παρακάτω στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι δείκτες KMO (Kaiser-MeyerOlkin), Bartlett’s Test of Sphericity και Cumulative Total Variance Explained των
αποτελεσμάτων της παραγοντικής ανάλυσης. Παρατηρούμε ότι οι δείκτες KMO
προσεγγίζουν τη μονάδα που δείχνει ότι τα δεδομένα είναι επαρκή και κατάλληλα για
να πραγματοποιηθεί η παραγοντική ανάλυση και ο δείκτης Bartlett’s test of sphericity
δείχνει ότι απορρίπτεται η υπόθεση της μη ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ των
μεταβλητών. Τέλος, ο δείκτης Total Variance Explained δείχνει ότι νέοι (3) άξονες
που προκύπτουν από την παραγοντική ανάλυση ερμηνεύουν το 77.19% της
συνολικής διακύμανσης των αρχικών μεταβλητών που είναι οι μετοχές των
τραπεζικού κλάδου.
Πίνακας 7. Βασικά αποτελέσματα παραγοντικής ανάλυσης
ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
KMO
0.912
Bartlett’s
0.000
Test of
Sphericity
77.19%
Cumulative
Total
Variance
Explained

1η ΥΠΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
KMO
Bartlett’s
Test of
Sphericity
Cumulative
Total
Variance
Explained

0.954
0.000
73.287%

1η ΥΠΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
KMO
Bartlett’s
Test of
Sphericity
Cumulative
Total
Variance
Explained

0.905
0.000
80.545%

259

Στον επόμενο πίνακα 8 μπορούν να παρατηρηθούν παρουσιάζοντας
ενδιαφέρον οι ομαδοποιήσεις εταιριών σε κοινούς άξονες, γεγονός που
αντικατοπτρίζει πραγματικές περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγοράς από άλλη
εταιρία (π.χ. η Γενική τράπεζα της Ελλάδος και η Αγροτική τράπεζα από την τράπεζα
Πειραιώς).
Πίνακας 8. Rotated Component Matrix
Component
1

2

3

ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG
EUROBANK
ERGASIAS A.E. (KO)

0,839

0,310

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

0,830

0,316

ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

0,816

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)

0,813

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ)

0,808

ATTICA
ΒΑΝΚ
ANΩΝΥΜΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)

0,783

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)

0,767

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)

0,627

ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,313

0,423

0,946

0,331

0,865
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ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)

0,314

0,895

6.7 Σχέση μεταξύ των Αξόνων του Τραπεζικού Κλάδου και των Μετοχών των
Υπολοίπων Κλάδων (Ολόκληρη Περίοδος)
Παρακάτω παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή προσδιορισμού (R squared)
μετά την πραγματοποίηση γραμμικών παλινδρομήσεων μεταξύ των νέων αξόνων του
τραπεζικού κλάδου, που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση, με τις μετοχές
των εταιριών των υπολοίπων κλάδων. Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τα πιο
σημαντικά αποτελέσματα των ελέγχων, όπου οι τιμές του συντελεστή κυμαίνονται
κυρίως μεταξύ του 20% και του 50%
Κλάδος Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
- PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.237
- ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ. (ΚΑ): R2 = 0.331
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.311
- KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (KO): R2 = 0.203
- ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.294
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.232
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.217
- INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.297
Κλάδος Τροφίμων-Ποτών
- ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.313
- ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.351
- ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. (ΚΑ): R2 = 0.264
Κλάδος Κατασκευών και Υλικών Κατασκευών
- UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ): R2 = 0.48
- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ): R2 = 0.22
- ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.251
- J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.351
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- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ): R2 =
0.432
- Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.308
- ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ): R2 = 0.599
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και υπάρχει ορισμένη επίδραση των νέων
αξόνων στις μετοχές των υπολοίπων κλάδων, αυτή δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
σημαντική.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
7.1 Σχέση μεταξύ Κλαδικών Δεικτών
Δεν παρατηρήθηκε μακροχρόνια σχέση (συνολοκλήρωση) σύμφωνα με τους
ελέγχους του VAR υποδείγματος. Στην περίπτωση του ελέγχου αιτιότητας
παρουσιάζονται μεμονωμένες περιπτώσεις αιτιότητας μεταξύ των κλάδων – μόνο μία
(1) σχέση προς δύο κατευθύνσεις (Κατασκευών/Υλικών Κατασκευών και
Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών για την περίοδο 2007-2011). Στην
περίπτωση της variance decomposition analysis παρουσιάζονται συγκεκριμένες
επιδράσεις για διαφορετικές περιόδους από τον τραπεζικό δείκτη προς το δείκτη
κατασκευών/υλικών κατασκευών και βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.
7.2 Σχέση μεταξύ Μετοχών
Τα αποτελέσματα της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης επί των μετοχών του
τραπεζικού κλάδου δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές τόσο για ολόκληρη την
περίοδο όσο και για τις δύο υποπεριόδους και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
περαιτέρω μελέτης. Επίσης, η επίδραση των νέων παραγόντων του τραπεζικού
κλάδου, μέσω της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης, δείχνει να είναι εμφανής
αλλά μικρής έντασης προς τις μετοχές των υπολοίπων κλάδων υπό εξέταση.
Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η θεωρία της (ασθενούς) αποτελεσματικότητας της
αγοράς δεν θα μπορούσε να απορριφθεί καθώς παρατηρούνται σε μικρό βαθμό
σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας. Τα αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη
ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τους οι επενδυτές κατά την ανάληψη κινδύνου και την επιλογή χρεογράφων.
Παράλληλα, προτείνεται η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων κάθε επιχείρησης
προτού προβεί ένας επενδυτής σε κάποια συγκεκριμένη επένδυση, π.χ. εφαρμογή
χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως είναι οι αριθμοδείκτες.
Η παρούσα έρευνα μπορεί να βοηθήσει ώστε να κατανοηθεί η πορεία
συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια
όταν στην ουσία ξεκίνησε να γίνεται αντιληπτή η οικονομική ύφεση. Η έρευνα
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πραγματοποιήθηκε με σημείο αναφοράς τον τραπεζικό κλάδο λόγω της ιδιαίτερης
φύσης των τραπεζών και της σχέσης τους με τις επιχειρήσεις κλάδων που
παρουσίασαν υψηλά έσοδα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της
έρευνας μπορούν να φανούν χρήσιμα τόσο σε πιθανούς επενδυτές όσο και στους
ερευνητές στο χώρο της χρηματοοικονομικής διοίκησης.
Τέλος, αποτελεί στόχο μας στο προσεχές μέλλον η σύγκριση της οικονομικής
κατάστασης στην Ελλάδα με χώρες όπου βίωσαν την οικονομική ύφεση στον ίδιο
βαθμό (π.χ. Πορτογαλία) όσο και με χώρες όπου δεν ήταν εμφανείς οι επιπτώσεις σε
ιδιαίτερο βαθμό (π.χ. Γερμανία) για μεγαλύτερη χρονική περίοδο χρησιμοποιώντας
δεδομένα υψηλής συχνότητας.
ABSTRACT
In the present paper we examine the relationship between the companies of the
banking, construction and materials, food and beverage and industrial goods and services
sectors through the analysis of their respective stocks for the time period extended from 2007
to 2011. The period is considered very important due to the economic recession in Greece. An
interesting event of this period is the announcement of the national elections on the 2nd of
September 2009. Due to this reason, an examination takes place on these specific sectors for
the whole period as well as for two subperiods, the one before the announcement (2007 –
2009) and the one after the announcement (2009-2011). Time series and multivariate analysis
were applied in the study and the results seemed to be related to the events of the last 5-year
period.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια η σχέση ανάμεσα στη χρηματιστηριακή και την οικονομική
ανάπτυξη έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Ιδιαίτερα στις μέρες μας και εν
μέσω οικονομικής κρίσης, η σχέση αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία. Αν και υπάρχει η
αίσθηση ότι η χρηματιστηριακή ανάπτυξη έχει θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη,
εντούτοις η εγκυρότητά της θα πρέπει να εξεταστεί θεωρητικά και να ελεγχθεί εμπειρικά. Η
εργασία αυτή διεξάγεται πάνω στην δυσχερέστερη οικονομική και κοινωνική περίοδο που
περνάει η χώρα μας και έχει σκοπό να παρακολουθήσει τις έντονες μεταβολές των εξεταζόμενων
δεικτών της οικονομίας, σε σχέση με το γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου και των διαρθρωτικών
μέτρων που πάρθηκαν την τελευταία πενταετία. Για την ανάλυση χρησιμοποιείται ένα
πολυμεταβλητό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα VAR για την Ελλάδα με μηνιαία στοιχεία που
καλύπτουν την περίοδο 2009: Μ1 – 2014: Μ03 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει
κανένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα ανάμεσα στην οικονομική και την χρηματιστηριακή
ανάπτυξη. Με τον έλεγχο CUSUM βρήκαμε ότι δεν υπάρχει αστάθεια στους συντελεστές του
υποδείγματος μας για την υπό εξέταση περίοδο. Τέλος, οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger,
έδειξαν ότι υπάρχει αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηματιστηριακή και την οικονομική
ανάπτυξη.

JEL Classification: C10, C32.
Λέξεις Κλειδιά: VAR υποδείγματα, χρηματιστηριακή ανάπτυξη, οικονομική
ανάπτυξη, Αιτιότητα, Έλεγχος CUSUM

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρηματιστηριακή αγορά μιας χώρας αποτελεί στην ουσία μια μικρογραφία της
οικονομίας της. Η σχέση ανάμεσα στη πραγματική και τη χρηματική οικονομία έχει
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γίνει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας από πολλά χρόνια πριν, και έχει τις αρχές τις
από τη μελέτη του Schumpeter (1911). Στη μελέτη του αυτή επικεντρώθηκε στις
χρηματιστηριακές υπηρεσίες που παρέχονται από μεσάζοντες και υποστήριξε ότι
απαραίτητη
προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη είναι η προώθηση
καινοτομιών Ghali (1999). Οι Mackinnon (1973) και Shaw (1973) βρήκαν πως οι
διάφοροι κρατικοί περιορισμοί στο τραπεζικό σύστημα, όπως για παράδειγμα οι
ψηλές τιμές των επιτοκίων και τα άμεσα πιστωτικά προγράμματα, έχουν ιδιαίτερα
αρνητικές επιδράσεις στον χρηματιστηριακό τομέα, με συνέπεια τη μείωση της
οικονομικής ανάπτυξης.
Οι Chen at al. (1986) είχαν εφαρμόσει το μοντέλο της Θεωρίας της
Κερδοσκοπικής Τιμολόγησης (ΑΡΤ) στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά,
προσπαθώντας να εξετάσουν αν ο κίνδυνος που συνδέεται με συγκεκριμένες
μακροοικονομικές μεταβλητές, απεικονιζόταν στις κινήσεις των μετοχών.
Χρησιμοποίησαν μια καινοτόμο μέθοδο η οποία στηριζόταν στη διαφορές ανάμεσα
στα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα επιτόκια, στον αναμενόμενο και στο μη
αναμενόμενο πληθωρισμό, στα υψηλόβαθμα και χαμηλόβαθμα ομόλογα και τέλος
στη βιομηχανική παραγωγή. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι οι
μεταβλητές τους μπορούσαν να αντικαταστήσουν άλλες μεταβλητές που μέχρι τότε
θεωρούνταν ότι επηρέαζαν τις χρηματιστηριακές τιμές (π.χ κινήσεις χαρτοφυλακίου
αγοράς).
Η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης έδειξε ότι η χρηματιστηριακή μεσολάβηση
έχει θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη, (Greenwood and Jovanovic (1990),
Bencivenga και Smith (1991), Shan, Morris και Sun (2001)), ενώ η κρατική
παρέμβαση στο χρηματιστηριακό σύστημα έχει αρνητική επίδραση στην οικονομική
ανάπτυξη (King and Levine (1993b)).
Οι Robinson (1952) και αργότερα οι Friedman και Schwartz (1963) ήταν οι
πρώτοι που υποστήριξαν την θεωρητική άποψη ότι η χρηματιστηριακή ανάπτυξη
αιτιάται της οικονομικής ανάπτυξης ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά µε τη ζήτηση του χρήματος. Όλες οι
απόψεις είναι βασισμένες στη διαπίστωση ότι ο λόγος της προσφοράς χρήματος προς
το ΑΕΠ, που αποτελεί ένα τυπικό μέτρο χρηματιστηριακής ανάπτυξης, είναι το
αντίστροφο της ταχύτητας της κυκλοφορίας του χρήματος.
Επίσης, έντονο βιβλιογραφικό ενδιαφέρον έχει εστιαστεί όσον αφορά την
επίδραση της οικονομίας στη χρηματιστηριακή αγορά, που ερευνά την ανταπόκριση
των χρηματιστηριακών τιμών στο αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού. Πρωτοπόρες
εργασίες στη σχέση αυτή ήταν των Bodie (1976), Jaffe and Mandelker (1976), και
Nelson (1976). Πιο πρόσφατες θεωρούνται αυτές των Fama and Schwert (1977)
Fama (1981), Balduzzi (1995), Graham (1996) και Siklos and Kwok (1999).
Πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί εμπειρικές αναλύσεις και υποδείγματα για την
διερεύνηση της αμφίδρομης σχέσης που υπάρχει μεταξύ της χρηματιστηριακής
αγοράς και της οικονομίας. Το υπόδειγμα που έχει χρησιμοποιηθεί στην πλειοψηφία
των εργασιών είναι το υπόδειγμα των διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR),
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το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των αλληλεξαρτήσεων ενός
δεδομένου συνόλου στοιχείων.
Οι πρώτες εφαρμογές του υποδείγματος VAR για την χρηματιστηριακή αγορά θα
ήταν στις εργασίες των Lee (1992), Cheung and Ng (1998) για πέντε χώρες, στην
εργασία των Gjerde and Saettem (1999) για τη Νορβηγία και των Ansotegui and
Esteban (2002) για την Ισπανία. Οι μελέτες των Lee (1992) και Fama (1981)
καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα, ότι δηλαδή υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ
αποδόσεων μετοχών και πληθωρισμού ενώ υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στις
αποδόσεις των μετοχών και της βιομηχανικής παραγωγής. Οι Cheng and Ng (1998)
μελέτησαν τις επιδράσεις των χρηματιστηριακών τιμών και των αντίστοιχων
οικονομικών μεταβλητών για πέντε ισχυρές οικονομίες (της Γερμανίας, των ΗΠΑ,
της Ιαπωνίας, της Ιταλίας και του Καναδά). Τα αποτελέσματα του έδειξαν ότι οι
χρηματιστηριακοί δείκτες συνολοκληρώνονται με μεταβλητές όπως η τιμή
πετρελαίου, η κατανάλωση, το χρηματικό απόθεμα και η παραγωγή. Επίσης
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αποδόσεις των μετοχών σχετίζονται με τις
μεταβολές των μακροοικονομικών μεταβλητών.
Οι Gjerde and Saettem (1999) μελέτησαν τις αιτιατές σχέσεις ανάμεσα σε οκτώ
μακροοικονομικές μεταβλητές και στις αποδόσεις των χρηματιστηριακών τιμών για
τη νορβηγική οικονομία. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι οι μεταβολές στα
επιτόκια επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών και κατευθύνουν τον πληθωρισμό.
Οι Ansotegui and Estetan (2002), επικεντρώθηκαν στη συμπεριφορά της
χρηματιστηριακής αγοράς σε μακροοικονομικό επίπεδο. Ερεύνησαν την ύπαρξη
σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ του χρηματιστηριακού δείκτη της Μαδρίτης, του
πληθωρισμού, στην βιομηχανική παραγωγή και τα επιτόκια της ισπανικής
οικονομίας. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι χρηματιστηριακές τιμές κινούνται
αρνητικά με τα επιτόκια και πως οι αυξήσεις της βιομηχανικής παραγωγής οδηγούν
σε αυξήσεις του πληθωρισμού και μειώσεις των επιτοκίων.
Οι Dritsakis και Adamopoulos (2004) βρήκαν την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης
ανάμεσα στο ΑΕΠ, τη χρηματιστηριακή ανάπτυξη και στο βαθμό ανοίγματος της
οικονομίας. Οι έλεγχοι αιτιότητας τους έδειξαν ότι υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα
στη χρηματιστηριακή και την οικονομική ανάπτυξη και ανάμεσα στο βαθμό
ανοίγματος της οικονομίας και την οικονομική ανάπτυξη. Οι Hondroyiannis, Lolos
και Papapetrou (2005) στην εργασία τους για την Ελλάδα βρήκαν αμφίδρομη σχέση
αιτιότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα και τη μακροχρόνια οικονομική
ανάπτυξη. Ο Godfrey (2013) στην εργασία του σε αφρικανικές χώρες βρήκε
μονόδρομη σχέση αιτιότητας από την οικονομική ανάπτυξη προς τη
χρηματιστηριακή. Τέλος οι Kagochi J., Al Nasser O., και Kabede E., (2013) και πάλι
σε μια εργασία για τις αφρικανικές χώρες βρήκαν μονόδρομη σχέση από την
οικονομική ανάπτυξη προς τους δείκτες τραπεζικής ανάπτυξης και μια αμφίδρομη
αιτιότητα ανάμεσα στους δείκτες χρηματιστηριακής ανάπτυξης και την οικονομική
ανάπτυξη.
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Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Η ενότητα 2 περιγράφει τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της αιτιακής σχέσης μεταξύ της οικονομικής
ανάπτυξης, της χρηματιστηριακής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η ενότητα 3 παρουσιάζει
τα αποτελέσματα του ελέγχου για μοναδιαίες ρίζες. Η ενότητα 4 περιγράφει
συνοπτικά τη συνολοκλήρωση και τον έλεγχο του Johansen για τη συνολοκλήρωση.
Η ενότητα 5 αναλύει τον έλεγχο σταθερότητας του CUSUM, και η ενότητα 6 τον
έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. Τέλος η ενότητα 7 παρέχει μερικές
συμπερασματικές τελικές παρατηρήσεις.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τo υπόδειγμα που θα ακολουθήσουμε, στηρίζεται στην πρότυπη εργασία των
Ansotegui και Esteban (2002), όπου εξέτασαν εμπειρικά τη σχέση μεταξύ της
ισπανικής χρηματιστηριακής αγοράς και όλων των οικονομικών στοιχείων που την
θεμελιώνουν. Χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο VAR που περιείχε σαν μεταβλητές το
χρηματιστηριακό δείκτη, τον πληθωρισμό, τη βιομηχανική παραγωγή και τα επιτόκια
της οικονομίας

U= (GIS, INF, IPI, RFR)

(1)

Όπου:


GIS o Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών



INF ο Πληθωρισμός



IPI η Παραγωγικότητα



RFR τα επιτόκια μέσω των κυβερνητικών ομολόγων

Ο δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αναλύθηκε μέσω του Γενικού
Δείκτη σε μηνιαίες τιμές κλεισίματος. Ο πληθωρισμός παρουσιάστηκε μέσω του
δείκτη τιμών καταναλωτή με έτος βάσης το 2010, η παραγωγικότητα μέσω της
βιομηχανικής παραγωγής με έτος βάσης το 2005 και τα επιτόκια μέσω των
κυβερνητικών ομολόγων.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας είναι μηνιαία και
καλύπτουν την χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι και το Μάρτιο
του 2014 και προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Όλα τα στοιχεία των χρονολογικών σειρών είναι
εκφρασμένα σε λογαρίθμους για να επιτευχθεί η στασιμότητα στη διακύμανση τους
και συμβολίζονται με το γράμμα L μπροστά από κάθε μεταβλητή.
Αν οι παραπάνω μεταβλητές μοιράζονται µία κοινή στοχαστική τάση, και οι
πρώτες διαφορές είναι στάσιµες, τότε μπορούν να συνολοκληρωθούν. Η οικονομική
θεωρία σπάνια παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά το ποιες μεταβλητές εμφανίζουν
στοχαστική τάση, καθώς και το πότε τέτοιες τάσεις είναι κοινές μεταξύ των
μεταβλητών. Για την ανάλυση των πολυµεταβλητών χρονικών σειρών που
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περιλαμβάνουν στοχαστικές τάσεις χρησιμοποιούνται οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας
του επαυξημένου Dickey-Fuller (1979), των Kwiatkowski et al (1992), ο έλεγχος
ADF-GLS (1996) και τέλος ο έλεγχος Phillips Perron (1988).

3. ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Οι περισσότερες μακροοικονομικές χρονικές σειρές περιέχουν μοναδιαίες ρίζες
και οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη στοχαστικών τάσεων (Nelson &
Plosser 1982).Οι Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην εξέταση
της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς, επειδή ο µη στάσιμος συντελεστής
παλινδρόμησης απορρίπτει αρκετά εμπειρικά αποτελέσματα. Η ύπαρξη στοχαστικής
τάσης καθορίζεται από τον έλεγχο ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας στα στοιχεία των
χρονικών σειρών.
Στην έρευνα μας η μοναδιαία ρίζα ελέγχεται με τη βοήθεια των ελέγχων τoυ
επαυξημένου Dickey-Fuller (1979), των Kwiatkowski et al (1992), του ADF-GLS
(1996) και των Phillips Perron (1988).

3.1 ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ DICKEY-FULLER (ADF TEST)
Ο επαυξημένος έλεγχος ADF αναφέρεται στο στατιστικό κριτήριο t του
συντελεστή δ2 της παρακάτω παλινδρόμησης:


 t   0   1t   2  t 1    i  t i  et

(2)

i 1

Η παλινδρόμηση ADF ελέγχει για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στην Χt δηλαδή
στο λογάριθμο όλων των μεταβλητών του υποδείγματος, στο χρόνο t. Η μεταβλητή
∆Χt-i εκφράζει τις πρώτες διαφορές µε p χρονικές υστερήσεις και τέλος η μεταβλητή
et προσαρμόζει τα λάθη της αυτοσυσχέτισης, Οι συντελεστές δ0, δ1, δ2, και βi είναι
προς εκτίμηση. Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση για την ύπαρξη μοναδιαίας
ρίζας στην μεταβλητή Xt είναι:

0 :2  0
(η σειρά Xt είναι τυχαίος περίπατος, περιέχει δηλαδή μοναδιαία ρίζα άρα είναι μη στάσιμη).

a :2  0
(δεν ισχύει η Ηο – στάσιμη σειρά).
Η εργασία ακολουθεί την πρόταση των Engle and Yoo (1987)
χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Akaike (AIC) (1974), για να καθορίσει την
καλύτερη εξειδίκευση της εξίσωσης. Η κατάλληλη τάξη του υποδείγματος
καθορίζεται από τον υπολογισμό της εξίσωσης, σύμφωνα µε το πλέγμα των τιμών
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του αριθμού των χρονικών υστερήσεων k και το γεγονός ότι η τιμή του k είναι εκείνη
στην οποία το κριτήριο του Akaike επιτυγχάνει την ελάχιστη τιμή του. Η κατανομή
του ελέγχου του επαυξημένου Dickey-Fuller είναι µη κανονική και οι κρίσιμες τιμές
που χρησιμοποιήθηκαν, προέκυψαν από τους πίνακες του Mackinnon (1991).

3.2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ KWIATKOWSKI, PHILLIPS, SCHMIDT, AND
SHIN’S (KPSS TEST)

Στον έλεγχο του ADF η μηδενική υπόθεση είναι ότι μια χρονική σειρά
περιέχει μοναδιαία ρίζα, η υπόθεση αυτή είναι αποδεκτή εκτός αν υπάρχει μια
δυναμική απόδειξη εναντίον της. Όμως η προσέγγιση αυτή ίσως έχει χαμηλότερη
ισχύ έναντι των σχεδόν στάσιμων διαδικασιών μοναδιαίας ρίζας. Σε αντίθεση οι
Kwiatkowski et al. (1992) παρουσίασαν ένα έλεγχο σύμφωνα με τον οποίο η
μηδενική υπόθεση αναφέρει ότι μια χρονική σειρά είναι στάσιμη. Η σημαντικότερη
τους διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε ανάποδη μηδενική υπόθεση.
Το ΚΡSS test υλοποιεί τον έλεγχο του ADF λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και των
δύο ελέγχων μπορεί να καθοριστεί από τη σύγκριση της σημαντικότητας των
στατιστικών κριτηρίων και των δύο ελέγχων. Μια στάσιμη χρονική σειρά έχει
στατιστικά σημαντικά κριτήρια ελέγχου ADF και μη στατιστικά σημαντικά κριτήρια
του ελέγχου ΚΡSS. Ο έλεγχος των ΚΡSS βασίζεται στο στατιστικό του
πολλαπλασιαστή Lagrange LM που υπολόγισαν οι ΚΡSS από τα κατάλοιπα et της
παλινδρόμησης. Υποθέτει ότι μια χρονική σειρά μπορεί να αποτελείται από μια
προσδιοριστική χρονική τάση, τον τυχαίο περίπατο και το σφάλμα στασιμότητας. Το
στατιστικό του LM συγκρίνεται με τις κρίσιμες τιμές των KPSS για να δούμε αν η
χρονική σειρά που εξετάζουμε είναι στάσιμη.

3.3

Η
ΓΕΝΙΚΕΥΜΈΝΗ
ΜΈΘΟΔΟΣ
ΤΩΝ
ΕΛΑΧΊΣΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΓΏΝΩΝ ΤΩΝ DICKEY-FULLER (DF-GLS)

Ο έλεγχος (DF-GLS) είναι ισχυρότερος από τον τυπικό έλεγχο των
DickeyFuller. Στον επαυξημένο έλεγχο των Dickey-Fuller (ADF) (1979, 1981) η
παλινδρόµηση περιλαμβάνει, είτε µια σταθερά, είτε σταθερά και γραµµική χρονική
τάση για να προσδιορίσουµε τα στοιχεία των µεταβλητών που εξετάζουμε. Οι Elliot,
Rothenberg και Stock (ERS) (1996), πρότειναν µια τροποποιημένη παλινδρόμηση
του επαυξημένου ελέγχου των Dickey-Fuller στην οποία προσπαθούν να εξαλείψουν
την τάση από τα στοιχεία πριν γίνει ο έλεγχος για τη μοναδιαία ρίζα.

3.4

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PHILLIPS PERRON

Οι έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας των PP διαφέρουν από τους ελέγχους των
ADF κυρίως στο πως εξετάζουν την αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα
στα σφάλµατα. Ιδιαίτερα, όπου οι έλεγχοι των ADF χρησιμοποιούν παραµετρική
αυτοπαλινδρόµηση για να προσεγγίσουν το υπόδειγµα ARMA στον έλεγχο της
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παλινδρόμησης, ο έλεγχος των PP αγνοεί οποιοδήποτε αυτοσυσχέτιση στον έλεγχο
της παλινδρόμησης. Ο έλεγχος των PP εξετάζει την αυτοσυσχέτιση και την
ετεροσκεδαστικότητα στα σφάλµατα της παλινδρόμησης µε τα στατιστικά κριτήρια
Zt και Zp.
Πίνακας 1: Έλεγχοι Υποθέσεων Μοναδιαίας Ρίζας
ADF

KPSS

ADF-GLS

PP

T-Stat
τμ

T-Stat
ττ

Lag

ημ

ητ

τμ

ττ

τμ

ττ

LGIS

-1.268
[0.639]

-1.155
[0.911]

1

0.853
***

0.173
**

-1.11

-1.38

-1.21
[0.66]

-0.84
[0.96]

LINF

-2.447
[0.134]

0.939
[0.999]

1

0.767
***

0.290
***

-1.37

-0.59

-2.10
[0.24]

-1.11
[0.92]

LIPI

-1.424
[0.565]

-3.130
[0.468]

1

0.887
***

0.249
***

-1.42

-2.86
*

-2.38
[0.14]

-3.18*
[0.10]

LRFR

-2.022
[0.277]

-1.794
[0.695]

3

0.507
**

0.165
**

-1.68
*

-2.03

-1.45
[0.55]

-1.18
[0.91]

DLGIS

-5.34***
[0.00]

-5.35***
[0.000]

0

0.233

0.156

-5.08
***

-5.38
***

-5.39***
[0.00]

-5.41***
[0.00]

DLINF

-6.68***
[0.000]

-11.01***
[0.000]

1

0.375

0.105

-5.62
***

-6.83
***

-8.13***
[0.00]

-22.5***
[0.00]

DLIPI

-13.29***
[0.000]

-13.19***
[0.000]

0

0.070

0.045

-2.74
***

-4.59
***

-13.4***
[0.00]

-13.3***
[0.00]

DLRFR

-4.971***
[0.000]

-5.02***
[0.000]

0

0.170

0.971

-5.01
***

-5.09
***

-5.01***
[0.00]

-5.05***
[0.00]










τµ είναι το t-statistic για τον έλεγχο σημαντικότητας του δ2 όταν η χρονική τάση δεν
περιλαμβάνεται στην εξίσωση 2 και ττ είναι το t-statistic για τον έλεγχο
σημαντικότητας του δ2 όταν η χρονική τάση περιλαμβάνεται στην εξίσωση.
Τα εκτιμημένα στατιστικά κριτήρια αναφέρονται στους Dickey-Fuller (1981). Οι
κρίσιμες τιμές σε επίπεδο 1%, 5% και 10% είναι -3.61, -2.94 και -2.60 για τµ και 4.21, -3.53 και -3.19 για ττ αντίστοιχα. Οι κρίσιμες τιμές του ελέγχου KPSS για
επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% είναι 0.739, 0,463 και 0.347 στην
περίπτωση ηη και στην περίπτωση ητ 0.216, 0.146 και 0.119 αντίστοιχα.
Οι κρίσιμες τιμές του ελέγχου ADF-GLS (Eliot et al, 1996) για επίπεδα
σημαντικότητας 1%, 5% και 10% είναι -2.60, -1.95 και -1.61 και στην περίπτωση ττ 3.73, -3.15 και -2.86 αντίστοιχα.
Οι κρίσιμες τιμές του ελέγχου PP (Phillips and Perron, 1988) για επίπεδα
σημαντικότητας 1%, 5% και 10% είναι -3.54, -2.91 και -2.59 και στην περίπτωση ττ 4.11, -3.49 και -3.17 αντίστοιχα.
***, **, * δείχνουν τα επίπεδα σηµαντικότητας για 1%, 5% και 10%.
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Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μοναδιαίας ρίζας από τους
ελέγχους των Dickey-Fuller (1979), των Kwiatkowski et al (1992), του ADF-GLS
(1996) και των Phillips Perron (1988), τόσο στα επίπεδα τους όσο και στις πρώτες
διαφορές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα όλοι οι έλεγχοι δείχνουν ότι η
ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας δεν μπορεί να απορριφτεί στα επίπεδα των μεταβλητών.
Άρα καμία χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη στα επίπεδα τους. 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).

4. ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ JOHANSEN
Η αναζήτηση των σχέσεων συνολοκλήρωσης εξετάζεται με τη μεθοδολογία του
Johansen (1988). H προσέγγιση αυτή κάνει χρήση των υποδειγμάτων διανυσματικών
αυτοπαλινδρομήσεων (VAR). Σε αυτά κάθε μεταβλητή μοντελοποιείται με τη χρήση
ενός συντελεστή αυτοπαλίνδρομου σχήματος σαν μια συνάρτηση όλων των
ενδογενών
με χρονικές υστερήσεις μεταβλητών του συστήματος. Για τον
προσδιορισμό της τάξεως του VAR υποδείγματος χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι
έλεγχοι πιθανοφανειών (LR) και τα κριτήρια πληροφορίας Akaike και Schwartz. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2: VAR Lag Order Selection Criteria
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5

350.2880
369.5468
381.8021
390.0705
401.2889
419.3467

NA
35.13885*
20.64054
12.76531
15.74504
22.80991

6.21e-11*
5.55e-11
6.39e-11
8.56e-11
1.06e-10
1.05e-10

-12.15046
-12.26480*
-12.13341
-11.86212
-11.69435
-11.76655

-12.00708
-11.54794*
-10.84306
-9.998288
-9.257022
-8.755739

-12.09474
-11.98620*
-11.63193
-11.13777
-10.74712
-10.59645

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 2 η τάξη του VAR υποδείγματος μας
είναι ίση με 1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνολοκλήρωσης παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3.
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Πίνακας 3: Έλεγχοι Συνολοκλήρωσης βασισμένοι στη μέθοδο των Johansen και
Johansen και Juselious (LGIS, LINF, LIPI, LRFR, VAR lag = 1)
Trace Test
H0: r = 0
H0: r ≤ 1
H0: r ≤ 2
H0: r ≤ 3

5% Critical Value 10% Critical Value

44.31211
18.06533
7.517750
2.153517

47.85613
29.79707
15.49471
3.841466

54.68150
35.45817
19.93711
6.634897

Σημειώσεις:
•
•
•

Κρίσιμες τιµές λήφθησαν από τους Osterwald – Lenum (1992).
r δηλώνει τον αριθµό των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων.
Schwarzt Criteria (SC) χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή του αριθμού των
υστερήσεων που απαιτούνται στον έλεγχο συνολοκλήρωσης. Τα εκτιμημένα
Ljung – Box Q – στατιστικά κριτήρια δείχνουν ότι τα κατάλοιπα είναι
λευκοί θόρυβοι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 3 δεν απορρίπτουμε τη μηδενική
υπόθεση της απουσίας συνολοκλήρωσης σε επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% και
ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Αυτό υποδεικνύει ότι
δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στην χρηματιστηριακή και την οικονομική
ανάπτυξη την υπό εξέταση περίοδο.

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Μετά την εκτίμηση της συνάρτησης χρησιμοποιήσαμε τον έλεγχο CUSUM για
την εξέταση της σταθερότητας του υποδείγματος μας. Το Διάγραμμα 1 αναπαριστά
τον έλεγχο CUSUM για επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Διάγραμμα 1: Έλεγχος CUSUM
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Όλες οι τιμές του στατιστικού CUSUM βρίσκονται μέσα στη ζώνη
εμπιστοσύνης, κάτι που δηλώνει ότι δεν υπάρχει αστάθεια στους συντελεστές
παλινδρομήσεως. Βέβαια θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι
σημειώνεται μια συστηματική απόκλιση στις τιμές του CUSUM από το μηδέν.

6. ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ GRANGER
Ο συστηματικός στατιστικός έλεγχος διερεύνησης των σχέσεων αιτίου και
αποτελέσματος ανάμεσα σε διάφορες οικονομικές μεταβλητές έγινε δυνατός µε τις
ιδέες του Granger (1988). Η μεταβλητή Y1t αιτιάται την μεταβλητή Y2t εάν η
πρόβλεψη της τελευταίας βελτιώνεται με την ενσωμάτωση πληροφοριών της Y1t και
του παρελθόντος της.
Με δύο μεταβλητές, το υπόδειγμα VAR (p) είναι το ακόλουθο 1 :

 y1,t   A01   A1
y    2   
 2,t   A0  C1

B1   y1,t 1   A2


D1   y 2,t 1  C 2

B2   y1,t  2 
 Ap
...


C


D2   y 2,t  2 
 p

B p   y1,t  p    1,t 

D p   y 2,t  p   2,t 

Έλεγχος Ho: η Y2t δεν αιτιάται την Y1t, δηλαδή οι συντελεστές της μήτρας Β είναι
μηδέν.
Έλεγχος Ηo’: η Y1t δεν αιτιάται την Y2t, δηλαδή οι συντελεστές της μήτρας C είναι
μηδέν.
Εάν οι δύο εναλλακτικές υποθέσεις Η1 και Η1’ γίνονται αποδεκτές, χρησιμοποιείται ο
όρος αναδρομικός βρόγχος. Η αιτιότητα κατά Granger μας έδωσε το πιο κάτω
διάγραμμα:
1

Γενικός τρόπος:

 Y1,t   111 .Y1,t 1  ...   11p .Y1,t  p  ...   11n .Yn ,t 1  ...   1pn .Yn ,t  p   t 


...




...


1
p
1
p
Yn ,t   n1 .Y1,t 1  ...   n1 .Y1,t  p  ...   nn .Yn ,t 1  ...   nn .Yn ,t  p   nt 
όπου n = αριθμός μεταβλητών
p = αριθμός υστερήσεων

ijp = συντελεστής της μεταβλητής j με υστέρηση p στην εξίσωση της

μεταβλητής i.
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Διάγραμμα 2: Οι αιτιατές σχέσεις του υποδείγματος.

ΔLINF

ΔLGIS

ΔLIPI

ΔLRFR

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1%
5%
10%



Σε επίπεδο 10% τα επιτόκια αιτιώνται την μεταβλητή της παραγωγικότητας και η
παραγωγικότητα επηρεάζει με τη σειρά της την μεταβλητή του πληθωρισμού.



Σε επίπεδο 5 % ο πληθωρισμός αιτιάται τον γενικό δείκτη και ο γενικός δείκτης
αιτιάται την παραγωγικότητα.



Τέλος σε επίπεδο 1% ο πληθωρισμός αιτιάται την παραγωγικότητα.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια να ερευνηθεί σχέση ανάμεσα στη
χρηματιστηριακή και την οικονομική ανάπτυξη σε μια χώρα που προσπαθεί να
ξεφύγει από τη δίνη της οικονομικής κρίσης, όπως η Ελλάδα. Οι μεταβλητές που
χρησιμοποιήσαμε ήταν ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
(χρηματιστηριακή ανάπτυξη), ο Πληθωρισμός, η Παραγωγικότητα και τα επιτόκια
μέσω των κυβερνητικών ομολόγων (οικονομική ανάπτυξη). Για να ελέγξουμε
εμπειρικά τις πιο πάνω μεταβλητές χρησιμοποιήσαμε πρώτα τους ελέγχους
στασιμότητας ADF και KPSS, τον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Johansen, τον
έλεγχο σταθερότητας CUSUM και την αιτιότητα κατά Granger.
Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι μεταβλητές μας στα επίπεδα τους
παρουσίαζαν μοναδιαία ρίζα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε τις πρώτες
διαφορές όπου όλες μας οι μεταβλητές ήταν στάσιμες. Τα αποτελέσματα της
συνολοκλήρωσης δείχνουν της απουσία σχέσης συνολοκλήρωσης ανάμεσα στις
μεταβλητές μας την υπό εξέταση περίοδο. Ο έλεγχος σταθερότητας CUSUM έδειξε
ότι δεν υπάρχει αστάθεια στους συντελεστές παλινδρόμησης. Τέλος οι σχέσεις
αιτιότητας που προέκυψαν την υπό μελέτη περίοδο είναι ότι τα επιτόκια αιτιώνται
την μεταβλητή της παραγωγικότητας και η παραγωγικότητα επηρεάζει με τη σειρά
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της την μεταβλητή του πληθωρισμού. Επίσης ο πληθωρισμός αιτιάται τον γενικό
δείκτη και ο γενικός δείκτης αιτιάται την παραγωγικότητα και ο πληθωρισμός
αιτιάται την παραγωγικότητα.
Τα πιο πάνω αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Marques et al
(2013), οι οποίοι μελέτησαν την σχέση χρηματιστηριακής και οικονομικής ανάπτυξης
για την Πορτογαλία. Παρατηρούμε λοιπόν μια ταύτιση αποτελεσμάτων σε μια
παρόμοια με την Ελλάδα οικονομία, η οποία και αυτή έχει βιώσει την οικονομική
κρίση. Επίσης σε μια άλλη παρόμοια οικονομία όπως είναι αυτή της Ιρλανδίας, ο
Αδαμόπουλος (2010) βρήκε ότι δεν υπάρχει σημαντική μακροχρόνια σχέση
συνολοκλήρωσης μεταξύ της «οικονομικής ανάπτυξης» και της «χρηματιστηριακής
ανάπτυξης» και ότι υπάρχει αιτιατή σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές.
Αποτελέσματα τα οποία συμφωνούν απόλυτα με τα αποτελέσματα μας για την
Ελλάδα. Συμπερασματικά και για τις 3 αυτές χώρες που έχουν βιώσει την οικονομική
κρίση έχουμε παρόμοια αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου της αιτιότητας παρέχουν στην κυβέρνηση τη
δυνατότητα να θέσει προτεραιότητες και στρατηγικές για την άσκηση οικονομικής
πολιτικής. Επιπλέον, οι επιδράσεις που έχουν οι μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε
παρέχουν σημαντική πληροφορία για το πώς επηρεάζουν η μια την άλλη και ποιες
έχουν σημαντική επιρροή στην οικονομική ανάπτυξη. Μια οικονομική ανάπτυξη η
οποία στις μέρες μας έχει ύψιστη σημασία για να οδηγηθούμε εκτός κρίσης και να
ανακάμψουμε οικονομικά ως χώρα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία ελέγχθηκε η δυνατότητα επιλεγμένων χαρακτηριστικών που
υπολογίζονται σε μονο-μεταβλητές χρονοσειρές να διακρίνουν διαφορετικές δυναμικές
καταστάσεις. Τα χαρακτηριστικά υπολογίζονται σε στάσιμες χρονοσειρές και ανήκουν σε
διάφορες κατηγορίες όπως απλά στατιστικά, δείκτες γραμμικών και μη-γραμμικών
συσχετίσεων, δείκτες εντροπίας, διάστασης και πολυπλοκότητας, δείκτες βασισμένοι στη
μοντελοποίηση καθώς επίσης και δείκτες όπως οι παραπάνω αλλά που υπολογίζονται σε
χρονοσειρές τοπικών χαρακτηριστικών, όπως χρονοσειρές τοπικών μεγίστων και ελαχίστων.
Έτσι θεωρώντας και τις διαφορετικές τιμές των παραμέτρων που εμπεριέχονται στον
υπολογισμό πολλών δεικτών (χαρακτηριστικών) συνθέσαμε μία λίστα που αποτελείται από
540 χαρακτηριστικά. Η επιλογή των πιο κατάλληλων χαρακτηριστικών βοηθάει στην
αποτελεσματικότερη κατηγοριοποίηση δυναμικών καταστάσεων, αλλά και στον εντοπισμό
αλλαγών στη δυναμική κατά τη διάρκεια μιας καταγραφής. Στην εργασία αυτή
χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι επιλογής χαρακτηριστικών, η μέθοδος minimum Redundancy
Maximum Relevance (mRMR) και η μέθοδος Conditional Mutual Information with Nearest
Neighbors estimate (CMINN), σε συνδυασμό με έναν απλό Μπεϋσιανό κατηγοριοποιητή.
Πρώτα εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι αυτές σε προσομοιωμένα δεδομένα και συγκεκριμένα σε
χρονοσειρές από το δυναμικό σύστημα Mackey-Glass σε διαφορετικές καταστάσεις
πολυπλοκότητας, όπου επιτυγχάναμε ακριβή κατηγοριοποίηση των καταστάσεων. Στη
συνέχεια εφαρμόστηκε η ίδια διαδικασία σε ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (EEG) ασθενών με
επιληψία και υγειών ατόμων μετά από την παροχή διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού
(TMS). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιλογή των πιο σχετικών χαρακτηριστικών
επιταχύνει την ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου και οδηγεί σε ασφαλέστερα
συμπεράσματα κατηγοριοποίησης.
Λέξεις Κλειδιά: χρονοσειρές, επιλογή χαρακτηριστικών, κατηγοριοποίηση, δυναμική
συστήματος, ηλετροεγκεφαλογράφημα, επιληψία, διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε προβλήματα που έχει υπολογισθεί μεγάλο πλήθος χαρακτηριστικών (features) η
επιλογή ενός βέλτιστου και μικρού υποσυνόλου χαρακτηριστικών αυξάνει την
απόδοση ενός δεδομένου αλγορίθμου μάθησης [Liao (2010)]. Η μείωση της
διάστασης του χώρου που ορίζεται από το σύνολο των χαρακτηριστικών μειώνει
αντίστοιχα τις διαδικασίες καθώς και τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο. Η
διαδικασία επιλογής ενός μικρού και αποδοτικού υποσυνόλου χαρακτηριστικών
εφαρμόζεται επιτυχώς σε προβλήματα συσταδοποίησης (clustering) [Liao (2005)]
και κατηγοριοποίησης [Duda et al. (2001)].
Στην εργασία αυτή υπολογίσαμε 540 χαρακτηριστικά σε μονομεταβλητές
χρονοσειρές, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από τα γνωστά μέτρα ανάλυσης
χρονοσειρών και ειδικότερα EEG [Kugiumtzis et al. (2006), Kugiumtzis et al.
(2007)]. Στα χαρακτηριστικά αυτά εφαρμόσαμε τεχνικές επιλογής βέλτιστων
χαρακτηριστικών και ελέγξαμε την απόδοση της κατηγοριοποίησης με μικρά και
αποδοτικά υποσύνολα χαρακτηριστικών.
Η μεθοδολογία που προτείνουμε εφαρμόστηκε αρχικά σε προσομοιωμένες
χρονοσειρές από το μη-γραμμικό σύστημα ταλαντώσεων Mackey-Glass από το οποίο
δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες χρονοσειρών διαφορετικής πολυπλοκότητας. Τα
πραγματικά
δεδομένα
που
χρησιμοποιήθηκαν
ήταν
καταγραφές
ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (ΕΕG) ασθενών με επιληψία αλλά και υγιών ατόμων
στα οποία εφαρμόσθηκε διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (TMS) [Kimiskidis et
al. (2013)]. Συγκρίναμε δύο αλγορίθμους επιλογής χαρακτηριστικών ως προς την
απόδοση κατηγοριοποίησης στην οποία καταλήγουν τα υποσύνολα χαρακτηριστικών
που επιλέγουν.
Εικόνα 1. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εύρεση των υποσυνόλων
χαρακτηριστικών
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ακολουθήθηκαν τα βήματα στην Εικόνα 1 που εξηγούνται παρακάτω, ώστε να
επιτευχθεί υψηλή απόδοση της κατηγοριοποίησης και τα επιλεχθέντα
χαρακτηριστικά να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση δυναμικών καταστάσεων στα
συστήματα προσομοίωσης καθώς και επιληπτικών καταστάσεων στην εφαρμογή.
2.1. Χαρακτηριστικά Χρονοσειρών
Τα χαρακτηριστικά που υπολογίσαμε σε κάθε χρονοσειρά χρησιμοποιούνται
συνήθως στην ανάλυση ηλετροεγκεφαλογραφημάτων (EEG) και αφορούν κυρίως
στάσιμες χρονοσειρές. Τα έχουμε διαχωρίσει σε κατηγορίες που αποτυπώνουν
διαφορετικά στοιχεία της συμπεριφοράς της κάθε χρονοσειράς. Κάποια από αυτά
εξαρτώνται από παραμέτρους (όπως ο χρόνος υστέρησης ή η διάσταση εμβύθισης)
στις οποίες δώσαμε μία ή και περισσότερες τιμές συνθέτοντας έτσι μία λίστα με
συνολικά 540 χαρακτηριστικά (ή αλλιώς μέτρα) τα οποία μπορούμε να χωρίσουμε σε
(α) απλά στατιστικά μέτρα, όπως ο μέσος όρος, η διάμεσος ή οι συντελεστές
λοξότητας και κύρτωσης, (β) μέτρα γραμμικής και μη-γραμμικής συσχέτισης όπως
οι συντελεστές Pearson, Spearman και Kendal, κεντρικές κοινές ροπές διαφόρων
τάξεων, η αμοιβαία πληροφορία, (γ) μέτρα διάστασης, εντροπίας και
πολυπλοκότητας όπως το άθροισμα συσχέτισης (correlation sum), η διάσταση
εμβύθισης (embedding dimension) υπολογισμένη με τη μέθοδο των ψευδών
πλησιέστερων γειτόνων, ο μέγιστος εκθέτης Lyapunov, μέτρα από τη θεωρία
πληροφορίας όπως εντροπία Shannon, Tsallis, προσεγγιστική (approximate) και
αντιμετάθεσης (permutation entropy), η Lempel-Ziv πολυπλοκότητα, οι παράμετροι
του Hjorth (mobility και complexity), το Gabor atom density και το Line length, (δ)
άλλα μέτρα όπως μέτρα συσχέτισης μεγάλης εμβέλειας, ο εκθέτης Hurst και ανάλυση
διαταραχών απαλλαγμένων από τάση (DFA), (ε) διαφορές των σφαλμάτων
προσαρμογής γραμμικών και μη γραμμικών (κοντινότερων γειτόνων) μοντέλων για
διαφορετική τάξη ή διάσταση εμβύθισης, (στ) απλά στατιστικά μέτρα
χαρακτηριστικών ταλάντωσης όπως η διάμεσος των τοπικών μεγίστων. Αναλυτική
περιγραφή των μέτρων δίνεται στις εργασίες [Kugiumtzis et al. (2006), Kugiumtzis et
al. (2007), Koutlis (2013)].
2.2 Επιλογή χαρακτηριστικών
Τα υποσύνολα βέλτιστων χαρακτηριστικών βρέθηκαν με την εφαρμογή δυο φίλτρων
επιλογής χαρακτηριστικών (feature selection) που βασίζονται στην εκτίμηση της
αμοιβαίας πληροφορίας Ι(X,Y) δύο μεταβλητών Χ και Υ, π.χ. Ι(fi;C) είναι η αμοιβαία
πληροφορία του i χαρακτηριστικού και της μεταβλητής κλάσης με πλήθος δυνατών
τιμών όσες και καταστάσεις που θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε.
Το πολύ δημοφιλές φίλτρο του ελάχιστου πλεονασμού και μέγιστης συσχέτισης
(minimum redundancy maximum relevance (mRMR)) [Peng et al., (2005)] βρίσκει το
βέλτιστο υποσύνολο χαρακτηριστικών S που μεγιστοποιεί τη σχετικότητα
maxR(S,C), όπου

R(S,C) =(1/|S|)Σfi∈S I(fi;C), και ελαχιστοποιεί τον πλεονασμό
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minQ(S), όπου Q(S) = (1/|S|2)Σfi;fj∈S I(fi;fj). Ο λόγος R/Q χρησιμοποιείται ως
κριτήριο επιλογής χαρακτηριστικών. [Ding and Peng, (2005); Peng (2005)].
Το δεύτερο φίλτρο που χρησιμοποιήσαμε ονομάζεται CMINN (Tsimpiris et al.,
2012) και βασίζεται στην εκτίμηση της δεσμευμένης αμοιβαίας πληροφορίας
(Conditional Mutual Information, CMI) με κοντινότερους γείτονες (nearest
neighbors, NN). Η επιλογή χαρακτηριστικών γίνεται και εδώ βηματικά και έχοντας
επιλέξει ένα υποσύνολο χαρακτηριστικών S, ως νέο χαρακτηριστικό fi επιλέγεται
αυτό που μεγιστοποιεί τη CMI I(fi;C|S), που εμπεριέχει την σχετικότητα καθώς και
τον πλεονασμό που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο φίλτρο. Για να επιλεχθεί ένα
υποψήφιο χαρακτηριστικό fi θα πρέπει να δίνει μεγάλη ποσότητα πληροφορίας
σχετικά με την κλάση C (σχετικότητα), η οποία όμως να μην εμπεριέχεται στα
χαρακτηριστικά που ήδη επιλέχθηκαν στο S (πλεονασμός). Η χρήση της εκτίμησης
με ΝΝ της CMI, κάνει εφικτό τον υπολογισμό της I(fi;C|S) ακόμη και όταν το πλήθος
χαρακτηριστικών του S είναι σχετικά μεγάλο.
Και τα δύο φίλτρα εφαρμόσθηκαν 10 φορές σε τυχαία σύνολα δεδομένων
εκπαίδευσης που αποτελούσαν κάθε φορά το 70% του συνολικού πλήθους
δεδομένων ώστε στο τέλος να υπάρξει σύγκλιση στην επιλογή των βέλτιστων
χαρακτηριστικών σε κάθε μέθοδο.
2.3 Κατηγοριοποίηση και δείκτες απόδοσης
Χρησιμοποιήσαμε τον γνωστό και αποδοτικό Μπεϋσιανό κατηγοριοποιητή [Wu &
Kumar (2009)]. Σύμφωνα με αυτόν, από το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης είναι
γνωστή η εκ των προτέρων πιθανότητα (prior probability) P(xi|C) για κάθε κλάση C
δεδομένου του κάθε δείγματος xi, όπως επίσης γνωστή είναι και η εκ των προτέρων
πιθανότητα P(C). Η προτεινόμενη κλάση για ένα δείγμα xi είναι αυτή που
μεγιστοποιεί την εκ των υστέρων πιθανότητα της κάθε κλάσης για το σύνολο
δεδομένων ελέγχου P(C|xi).
Τελικά οι ομάδες που προτείνει ο κατηγοριοποιητής συγκρίνονται με τις αρχικές
κλάσεις του συνόλου δεδομένων ελέγχου με τρεις διαφορετικούς δείκτες από τις
τιμές των οποίων κρίνεται και η απόδοση της κατηγοριοποίησης. Οι δείκτες αυτοί
είναι:
Ο δείκτης corrected ή adjusted Rand index (CRI) [Hubert & Arabie (1985)] ο
οποίος έχει το πλεονέκτημα να συγκρίνει ως προς την ομοιότητα πολλές κλάσεις
ταυτόχρονα με πολλή καλή κλιμάκωση των τιμών του οι οποίες κυμαίνονται από [-1
1] και δηλώνουν την απόλυτη ομοιότητα με την τιμή 1 και την τυχαιότητα με την
τιμή 0.
Οι δείκτες ευαισθησίας (sensitivity) και ειδίκευσης (specificity) οι οποίοι
μπορούμε να πούμε ότι είναι συμπληρωματικοί ως προς την συνολική αποτίμηση της
απόδοσης της κατηγοριοποίησης. Για τον υπολογισμό τους βρίσκουμε πρώτα τις
παρακάτω τιμές αν υποθέσουμε ότι έχουμε 2 κλάσεις, ασθενείς και υγιείς:


(TP) True positive: Ασθενείς που σωστά διαγνώσθηκαν ως ασθενείς,
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 (FP) False positive: Υγιείς που λανθασμένα διαγνώσθηκαν ως ασθενείς,
 (FN) False negative: Ασθενείς που λανθασμένα διαγνώσθηκαν ως υγιείς,
 (TN) True negative: Υγιείς που σωστά διαγνώσθηκαν ως υγιείς,
Ο δείκτης sensitivity=TP/(TP+FN) και ο δείκτης specificity=TN/(TN+FP)
παίρνουν τιμές στο (0, 1) και δηλώνουν όπως και ο CRI την απόλυτη ταύτιση των
κλάσεων με την τιμή 1 [Duda et al. (2001)].
2.4 Ψηφοφορία για την ανάδειξη της βέλτιστης ομάδας χαρακτηριστικών
Στο βήμα αυτό βρίσκουμε τα πιο “δημοφιλή” χαρακτηριστικά από αυτά που
επιλέχθηκαν στις 10 επαναλήψεις των μεθόδων επιλογής χαρακτηριστικών, για
πλήθος χαρακτηριστικών που είναι το μικρότερο για το οποίο επιτυγχάνεται η
υψηλότερη απόδοση της κατηγοριοποίησης. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των
“δημοφιλέστερων” χαρακτηριστικών γίνεται μέσα από μια διαδικασία εύρεσης της
συχνότητας εμφάνισής τους μέσα στα επιλεχθέντα υποσύνολα χαρακτηριστικών για
κάθε μέθοδο επιλογής χαρακτηριστικών.
Η παραπάνω μεθοδολογία που ακολουθούμε αποσκοπεί να βρει ένα τελικό
βέλτιστο υποσύνολο χαρακτηριστικών το οποίο αν υπολογισθεί σε άγνωστες
χρονοσειρές του ίδιου τύπου δεδομένων θα κάνει την καλύτερη δυνατή κατάταξη των
χρονοσειρών στις κατηγορίες.

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αρχικά και για να ελέγξουμε την ικανότητα της μεθοδολογίας που προτείνουμε,
χρησιμοποιήσαμε δεδομένα προσομοιώσεων. Από ένα δυναμικό σύστημα υψηλής
πολυπλοκότητας όπου οι διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί
είναι γνωστές εκ των προτέρων, δημιουργήσαμε ένα σύνολο δεδομένων με
χρονοσειρές που η δομή τους μοιάζει με αυτή των ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων.
Στη συνέχεια η ίδια διαδικασία εφαρμόσθηκε σε πραγματικά δεδομένα
ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων από υγιείς και ασθενείς με επιληψία.
3.1 Δυναμικό Σύστημα Mackey-Glass (MG)
Για τα δεδομένα προσομοιώσεων χρησιμοποιήσαμε το χαοτικό σύστημα της
διαφορικής εξίσωσης με υστέρηση των Mackey & Glass (1977)

dx
0.2 x(t  )

 0.1x(t )
dt 1  [ x(t  )]10
Δημιουργήσαμε σύνολα δεδομένων με 2000 χρονοσειρές που ανήκουν σε πέντε
διαφορετικές καταστάσεις πολυπλοκότητας (400 σε κάθε κατάσταση) ανάλογα με
την παράμετρο υστέρησης Δ= 30, 100, 200, 250, 300. Το μήκος της κάθε
χρονοσειράς ήταν 300 ή 600 παρατηρήσεων χωρίς θόρυβο ή με λευκό Γκαουσιανό
θόρυβο με τυπική απόκλιση 20% της τυπικής απόκλισης των δεδομένων.
3.2 Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα
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Τα πραγματικά δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε αφορούν ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (EEG) ασθενών με επιληψία και υγειών ατόμων μετά από την παροχή
διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού (Transcranial magnetic stimulation -TMS)
[Kimiskidis et al. (2013)]. Το TMS είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που επιτρέπει
στους ερευνητές να διεγείρουν ή να αναστέλλουν προσωρινά συγκεκριμένες περιοχές
του εγκεφάλου ώστε να μελετήσουν βασικές λειτουργίες του και σε συνδυασμό με
τις καταγραφές EEG να διερευνήσουν την επιφανειακή λειτουργικότητα του σε
διαφορετικές καταστάσεις.
Εικόνα 2. Καταγραφές EEG από έναν επιληπτικό ασθενή (α) και έναν υγιή (β) πριν
και μετά από την παροχή διπλού TMS..

1.4sec
(a) Ασθενής

1.4sec
(β) Υγιής
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Χρησιμοποιήσαμε τις αρχικές παρατηρήσεις από 35 πολυ-κάναλες εξω-κρανιακές
καταγραφές EEG που αφορούν 24 ασθενείς που πάσχουν από επιληψία και 11 υγιή
άτομα, αμέσως μετά την παροχή του δεύτερου TMS για χρονική διάρκεια 1.4sec
(όπως φαίνεται στην Εικόνα 2 με διπλό βέλος) με συχνότητα δειγματοληψίας των
δεδομένων στα 1450Hz. Σε κάθε καταγραφή δόθηκαν περίπου 15 ερεθίσματα με
ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μερικών λεπτών. Από το σύνολο των 60 EEG καναλιών
ένα μέρος απορρίφθηκε λόγω παρασίτων διαφορετικών σε κάθε καταγραφή.
Συνολικά προέκυψε ένα σύνολο 5388 μονοκάναλων EEG χρονοσειρών για κάθε τύπο
δεδομένων το οποίο αποτελείται από 1417 χρονοσειρές υγιών ατόμων και 3971
χρονοσειρές ασθενών με επιληψία. Είχαμε συνολικά τρεις τύπους EEG δεδομένων,
έναν με αναφορά στο μαστοειδή (Raw data), έναν με αναφορά στο μέσο όρο των
τιμών των καναλιών ανά χρονική στιγμή (Common Average) και έναν με αναφορά
στις πηγές του εγκεφάλου με χρήση αντιστρόφου πίνακα προς το εξωτερικό του
κρανίου (REST). Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με τα Raw data.
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά τα σήματα EEG από έναν επιληπτικό
ασθενή (α) και έναν υγιή (β) πριν και μετά από την παροχή διπλού TMS. Στην
εικόνα αυτή φαίνονται διαφορές στο σήμα EEG μεταξύ του ασθενούς και του υγιούς
ατόμου ακριβώς μετά την παροχή του δεύτερου TMS, αλλά σε άλλες καταγραφές δεν
είναι δυνατόν να διαχωριστούν οπτικά . Στην εργασία αυτή προσπαθούμε να βρούμε
τον συνδυασμό χαρακτηριστικών μέτρων που μπορούν να αποτυπώσουν τις
διαφορές αυτές ώστε να διευκολύνουν την επιτυχή και αυτόματη διάγνωση ατόμων
που πάσχουν από επιληψία.
Από το σύνολο των δεδομένων αυτών ένα μέρος (το 70%) χρησιμοποιείται ως
σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης και το υπόλοιπο 30% ως σύνολο δεδομένων
ελέγχου. Ο διαχωρισμός των δύο αυτών συνόλων γίνεται με τυχαίο τρόπο 10 φορές
όπου επιλέγονται κάθε φορά τα βέλτιστα υποσύνολα χαρακτηριστικών.
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Οι καταγραφές των EEG παραχωρήθηκαν από το Εργαστήριο Κλινικής
Νευροφυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1 Αποτελέσματα προσομοιώσεων
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά μέτρα που επιλέχθηκαν και από τις
δύο μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, μπορούν να διαχωρίσουν με πολύ μεγάλη
ακρίβεια (μέσο CRI > 0.9) τις 3 διαφορετικές καταστάσεις των μονο-μεταβλητών
χρονοσειρών που δημιουργήθηκαν με το δυναμικό σύστημα MG. Όπως φαίνεται και
στην Εικόνα 3, η απόδοση του Μπεϋσιανού κατηγοριοποιητή για υποσύνολα
χαρακτηριστικών S που το μέγεθός τους ξεκινάει από 1 και φτάνει τα 40
χαρακτηριστικά είναι πολύ υψηλή από τα πρώτα χαρακτηριστικά. Οι μέσες τιμές που
παίρνουν οι τρεις δείκτες απόδοσης (sensitivity, specificity και CRI) για κάθε
υποσύνολο που επιλέχθηκε με τα δύο φίλτρα mRMR και CMINN υπερβαίνουν την
τιμή 0.9 και τείνουν ή πολλές φορές αγγίζουν τη μονάδα, δηλώνοντας έτσι την υψηλή
διαχωριστική ικανότητα των επιλεχθέντων χαρακτηριστικών καθώς και την επιτυχία
της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε.
Τα γραφήματα αυτά αναφέρονται στον επιτυχή διαχωρισμό χρονοσειρών μήκους
600 για δύο σενάρια 3 καταστάσεων(Δ=30, 100, 200 και Δ=200, 250, 300) με και
χωρίς θόρυβο. Τα ίδια περίπου αποτελέσματα με επιτυχή διαχωρισμό των τριών
καταστάσεων εμφανίστηκαν και στην περίπτωση των χρονοσειρών μήκους 300.

α.

γ.

β.

δ.
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Εικόνα 3. Η απόδοση της κατηγοριοποίησης για χρονοσειρές MG μήκους 600: α. για
Δ=200,250,300 χωρίς θόρυβο, β. για Δ=200,250,300 με θόρυβο, γ. για
Δ=30,100,200 χωρίς θόρυβο, δ. για Δ=30,100,200 με θόρυβο.
Στη συνέχεια εντοπίζουμε τα χαρακτηριστικά που πετυχαίνουν την υψηλή αυτή
απόδοση κατηγοριοποίησης ή αλλιώς τα πιο «δημοφιλή» χαρακτηριστικά από τη
συχνότητα εμφάνισής τους στα βέλτιστα υποσύνολα 10 χαρακτηριστικών στις 10
επαναλήψεις. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά αυτά για το mRMR
και CMINN στις περιπτώσεις: α) όπου Δ=30,100,200 με θόρυβο και β) όπου
Δ=200,250,300 με θόρυβο. Επιλέχθηκε το πλήθος των χαρακτηριστικών ίσο με 10
γιατί γι’ αυτό το πλήθος επιτεύχθηκε η μέγιστη απόδοση της κατηγοριοποίησης.
Παρατηρούμε ότι οι δύο μέθοδοι, mRMR και CMINN, κατάφεραν να επιλέξουν από
κοινού 5 ίδια χαρακτηριστικά (βλέπε Πίνακα 1 τα χαρακτηριστικά με έντονα
γράμματα και αστεράκι), γεγονός που δηλώνει μια σχετική σύγκλιση.
Πίνακας 1. Τα “δημοφιλέστερα” χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν από τα φίλτρα
mRMR και CMINN στα δεδομένα προσομοιώσεων.
α) mRMR MG600seg Noise Δ=30, 100,200
Χαρακτηριστικό
Συχνότητα
autcor(30)
10
10
*cumdifmigmi(40)
10
*correlintegral(tau=10,m=5)
AE(m=333,tau=10)
10
EnRAE(m=5,tau=10)
10
10
*dfa:sl

CMINN MG600seg Noise Δ=30,100,200
Χαρακτηριστικό
Συχνότητα
10
*cumdifmigmi(40)
6
*dfa:sl
mest
5
5
*dloc(5,10,40)
cummuid(40)
4
4
*correlintegral(tau=10,m=5)

crcorr(fts2,fts1,tau=1)
dfa:relach
dloc(5,10,20)
*dloc(5,10,40)
*parautcor(30)

RQA9(tau=1,m=5)
cummuip(40)
RQA4(tau=1,m=8)
RQA9(tau=1,m=8)
*parautcor(30)

10
9
7
6
5

β) mRMR MG600segNoise Δ=200, 250, 300
Χαρακτηριστικό
Συχνότητα
10
*range_p(25)
10
*prctile(75)
10
*cumbicorr(444)
cumord4acorr(444)
10
10
*AE(m=5,tau=10)
10
*EnRAE(m=5,tau=10)
EnRAE(m=8,tau=10)
10
*mf
10
bicorr(5)
8

4
3
3
3
2

CMINN MG600segNoise Δ=200, 250, 300
Χαρακτηριστικό
Συχνότητα
10
*cumbicorr(444)
10
*AE(m=5,tau=10)
h2(20)
8
RQA11(tau=1,m=333)
8
7
*range_p(25)
7
*mf
mean
5
5
*EnRAE(m=5,tau=10)
RQA9(tau=1,m=8)
5
4
*prctile(75)

Επίσης τα μέτρα cumdifmigmi(40) στην περίπτωση α) και cumbicorr(444),
AE(m=5,tau=10) στην περίπτωση β) επιλέγονται και από τις δύο μεθόδους πάντα σε
κάθε επανάληψη. Συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους mRMR και CMINN παρατηρούμε
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ότι τα χαρακτηριστικά που επιλέγει η μέθοδος mRMR βελτιώνουν περισσότερο την
απόδοση της κατηγοριοποίησης σε σχέση με αυτά που επιλέγει η CMINN σε όλες τις
περιπτώσεις μελέτης. Για το λόγο αυτό “ψηφίσαμε” τα χαρακτηριστικά του Πίνακα 1
που αντιστοιχούν στην mRMR ως τα πιο αποδοτικά.
4.2 Αποτελέσματα TMS-EEG
Η απόδοση της κατηγοριοποίησης είναι μειωμένη στα δεδομένα TMS-EEG. Στην
Εικόνα 4 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των δεικτών sensitivity, specificity και CRI,
για υποσύνολα χαρακτηριστικών μεγέθους 1 έως 40 που επιλέχθηκαν με τις μεθόδους
mRMR και CMINN για το σύνολο δεδομένων Raw Data . Παρατηρούμε και εδώ ότι
η κατηγοριοποίηση είναι λίγο καλύτερη με τη μέθοδο mRMR παρόλο που μετά τα 35
χαρακτηριστικά υπάρχει σύγκλιση.

Εικόνα 4. Οι μέσες τιμές των δεικτών sensitivity, specificity και CRI στα τα δύο φίλτρα
mRMR και CMINN, για υποσύνολα χαρακτηριστικών S με πλήθος από 1 ως 40.

Ο διαχωρισμός των υγιών ατόμων γίνεται ικανοποιητικά και με ένα μόνο
χαρακτηριστικό καθώς οι τιμές του specificity αγγίζουν τη μονάδα. Δεν ισχύει όμως
το ίδιο και για το διαχωρισμό των ασθενών, αφού η μέση τιμή του sensitivity δεν
υπερβαίνει το 0.6. Όπως και στις προσομοιώσεις, παρατηρούμε ότι ένα υποσύνολο με
10 βέλτιστα χαρακτηριστικά είναι ικανό να επιτύχει τη μέγιστη απόδοση της
κατηγοριοποίησης, ενώ η προσθήκη επιπλέον χαρακτηριστικών στο υποσύνολο αυτό,
χειροτερεύει την απόδοση της.
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται πιο συχνά
στα υποσύνολα των 10 βέλτιστων χαρακτηριστικών στις 10 επαναλήψεις στα
δεδομένα εκπαίδευσης από τις δύο κατηγορίες ατόμων ( 11 υγιείς και 24 ασθενείς με
επιληψία) στα οποία εφαρμόσθηκε διπλό TMS για το σύνολο δεδομένων Raw Data.
Ειδικότερα τα μέτρα που απαρτίζουν την ομάδα χαρακτηριστικών που επιλέχθηκαν
με την μέθοδο mRMR είναι τα εξής: Τα μέτρα hoa5 και hoa6 υπολογίζουν τις
ροπές ανώτερης τάξης από την κύρτωση, συγκεκριμένα τάξης 5 και 6 αντίστοιχα. Το
EnRAE(m=333,tau=1) είναι η μεταβολή της προσεγγιστικής εντροπίας (Approximate
Entropy) όταν υπολογίζεται για διάσταση εμβύθισης m και m-1, συγκεκριμένα το
EnRAE(m=333,tau=1) υπολογίζεται για διάσταση εμβύθισης εκτιμώμενη με την
μέθοδο των ψευδών πλησιέστερων γειτόνων (το 333 είναι ο σχετικός συμβολισμός
και όχι η τιμή της διάστασης) και υστέρηση 1. Το dfa:sl είναι η κλίση της ευθείας που
προκύπτει από την ανάλυση διακυμάνσεων μετά την απομάκρυνση των τάσεων
(detrended fluctuation analysis) της χρονοσειράς. Το r(tau=10,m=10) είναι η τιμή της
απόστασης ως παράμετρος του αθροίσματος συσχέτισης (correlation sum) έτσι ώστε
το τελευταίο να έχει την τιμή 0.1, για υστέρηση 10 και διάσταση εμβύθισης 10. Το
HigD(5) είναι η διάσταση fractal της χρονοσειράς υπολογισμένη με τη μέθοδο
Higuchi. AE(m=333,tau=10) η προσεγγιστική εντροπία για εκτιμώμενη διάσταση
εμβύθισης και υστέρηση 10, ACEc(333) είναι μία μη-γραμμική επέκταση του
συντελεστή του Pearson για υστέρηση όπου η αυτοσυσχέτιση πέφτει κάτω από την
τιμή 1/e (αντίστοιχα και το ACEc(10)), EnRTsE(m=5,tau=10) η μεταβολή της
εντροπίας κατά Tsalis όταν υπολογίζεται για διάσταση εμβύθισης m και m-1,
συγκεκριμένα το EnRTsE(m=5,tau=10) υπολογίζεται για διάσταση εμβύθισης 5 και
υστέρηση 10 (αντίστοιχα και το EnRTsE(m=8,tau=1)), autocor(20) είναι η
αυτοσυσχέτιση κατά Pearson για υστέρηση 20 και το RQA13 είναι το μέτρο
αναδρομικών χρόνων 1ου τύπου (Recurrence times 1st type, Τ1) της αναδρομικής
ποσοτικής ανάλυσης (Recurrence Quantification Analysis).
Πίνακας 2. Τα “δημοφιλέστερα” χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν από τα φίλτρα
mRMR και CMINN στα πραγματικά δεδομένα TMS-EEG.
mRMR για TMS EEG
Χαρακτηριστικό
Συχνότητα
hoa5
10
hoa6
10
EnRAE(m=333,tau=1)
10
dfa:sl
10
r(tau=10,m=10)
9
HigD(5)
9
8
*AE(m=333,tau=10)
ACEc(333)
7
EnRTsE(m=5,tau=10)
7
5
*autcor(20)
EnRTsE(m=8,tau=1)
3
RQA13(tau=1,m=333)
3
ACEc(10)
2

CMINN για TMS EEG
Χαρακτηριστικό
EnRAE(m=333,tau=10)
r(tau=10,m=333)
range_p(25)
*autcor(20)
LemZivCom_x_p
RQA3(tau=1,m=333)
prctile(75)
HigD(10)
AE(m=5,tau=1)
EnRAE(m=5,tau=10)
skew
prctile(50)
tau_e
r(tau=10,m=8)
r(tau=1,m=10)
r(tau=1,m=333)

Συχνότητα
10
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
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FNN(m=5,tau=1)
AE(m=5,tau=10)
*AE(m=333,tau=10)
CPEI
SpEn
StateEn
ResponseEn
RQA1(tau=1,m=10)
hjorth:complexity

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Παρατηρούμε ότι οι δύο μέθοδοι (mRMR και CMINN) δεν παρουσιάζουν
σύγκλιση στα περισσότερα χαρακτηριστικά που επιλέγουν (εκτός από δύο) και αυτό
ίσως να οφείλεται στη μικρή διακριτική ικανότητα που εμφανίζουν τα
χαρακτηριστικά που υπολογίστηκαν στα EEG.
Το mRMR τείνει να επιλέγει σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά, σε κάθε τυχαίο
διαχωρισμό των συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης και ελέγχου, τα οποία
παρουσιάζουν και καλύτερη συμπεριφορά ως προς την κατηγοριοποίηση συγκριτικά
με αυτά του CMINN. Και πάλι η ομάδα χαρακτηριστικών του mRMR “ψηφίζεται”
ως αποδοτικότερη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για χρήση ενός μικρού και
αποδοτικού συνόλου χαρακτηριστικών το οποίο μπορεί να μειώσει το υπολογιστικό
κόστος που απαιτείται κατά την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και να οδηγήσει
σε ασφαλέστερα συμπεράσματα κατηγοριοποίησης.
Στην Εικόνα 5 παρατηρούμε τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης για ένα
σύνολο δεδομένων ελέγχου των RawData που αποτελείται από 1192 χρονοσειρές
ασθενών και 424 χρονοσειρές υγιών ατόμων, χρησιμοποιώντας τα 14
“δημοφιλέστερα” χαρακτηριστικά της μεθόδου mRMR. Ο κατηγοριοποιητής
τοποθετεί στην κλάση 1 τις χρονοσειρές που αφορούν τους ασθενείς και στην
κλάση 2 τις χρονοσειρές που αφορούν τους υγιείς. Φαίνεται ότι υπάρχουν
περιπτώσεις χρονοσειρών σε συγκεκριμένους ασθενείς αλλά και υγιείς, οι οποίες δεν
τοποθετούνται στη σωστή κατηγορία, μειώνοντας έτσι την ακρίβεια της
κατηγοριοποίησης. Ουσιαστικά όμως φαίνεται ότι γίνεται σωστός διαχωρισμός των
περισσοτέρων χρονοσειρών.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στις προσομοιώσεις οι δύο μέθοδοι επιλογής χαρακτηριστικών που
χρησιμοποιήθηκαν (mRMR, CMINN) παρουσίαζαν σύγκλιση ως προς την επιλογή
χαρακτηριστικών αφού επέλεγαν σε μεγάλο βαθμό κοινά χαρακτηριστικά ως
βέλτιστα δίνοντας υψηλή απόδοση κατηγοριοποίησης. Ως πιο αποδοτικά ψηφίστηκαν
τα χαρακτηριστικά που επέλεξε η μέθοδος mRMR.
Εικόνα 5. Κατηγοριοποίηση του συνόλου δεδομένων ελέγχου χρησιμοποιώντας τα 14
“δημοφιλέστερα” χαρακτηριστικά της μεθόδου mRMR.
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Στην εφαρμογή σε δεδομένα TMS-EEG δεν παρατηρείται η ίδια σύγκλιση των
δύο μεθόδων (mRMR, CMINN) αφού επιλέγουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τις
περισσότερες φορές. Γενικά οι δύο μέθοδοι παρόλο που βασίζονται στην αμοιβαία
πληροφορία, διαφέρουν στην εκτίμησή της και ήδη στο πρώτο βήμα που είναι κοινό
(επιλογή πρώτου χαρακτηριστικού) το επιλεγμένο χαρακτηριστικό συχνά διαφέρει.
Επίσης η απόδοση κατηγοριοποίησης στα δεδομένα TMS-EEG ήταν πολύ
χαμηλότερη σε σύγκριση με τις προσομοιώσεις, γεγονός όμως που ήταν
αναμενόμενο.
Παρατηρήθηκε, τόσο στις προσομοιώσεις όσο και στα πραγματικά δεδομένα, ότι
από τα πρώτα 10 χαρακτηριστικά μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση
κατηγοριοποίησης. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης της
διαδικασίας που ακολουθήθηκε στην εργασία αυτή ώστε να επιτευχθεί επιτάχυνση
διαδικασιών με υπολογισμό μόνο των 10 κατάλληλων από τα 540 χαρακτηριστικά
που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση EEG. Η επιλογή των σωστών χαρακτηριστικών
επιταχύνει την ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου και οδηγεί σε ασφαλέστερα
συμπεράσματα κατηγοριοποίησης.
ABSTRACT
The objective in this work is to examine the ability of selected features, computed on
univariate time series, to discriminate different dynamic regimes. We considered a large
number of stationary time series characteristics including simple statistics, statistics of linear
and non-linear correlation, entropy, dimension and complexity, as well as measures based on
modeling. Also we computed some of these measures on feature time series such as local
maxima and local minima. Considering the different parameter values for the parameter
dependent measures, we computed a total of 540 time series features on each time series.
Further, we considered feature selection of the time series features that enables an efficient
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classification of different dynamic regimes of a system or even the detection of changes in the
dynamics of a signal during an electroencephalogram (EEG) recording. Two feature selection
methods are used in this work, the minimum redundancy and maximum relevance (mRMR)
and the conditional mutual information with nearest neighbors estimate (CMINN) combined
with a naive Bayes classifier. The above methods are applied first to simulated data, i.e. time
series generated by the Mackey–Glass delay differential equation system for various complexity
regimes of the system, where the classification performance is very high. The same setting is then
applied to EEG recordings of epileptic and healthy subjects with administration of transcranial
magnetic stimulation (TMS). The results indicate that feature selection can accelerate big data
analysis and leads to efficient classification of different dynamic regimes.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε ένα γραμμικό μοντέλο μας ενδιαφέρει να εκτιμήσουμε τις γραμμικές και τετραγωνικές
αντιθέσεις (linear and quadratic contrasts). Υπάρχουν Ν ασυσχέτιστες παρατηρήσεις, k
αγωγές που η κάθε αγωγή έχει τρία επίπεδα. Είναι γνωστό ότι οι ισορροπημένοι σχεδιασμοί
(Balanced Arrays B(N,k) ) είναι βέλτιστοι για την εκτίμηση των αντιθέσεων, για διάφορες
τιμές των Ν και k. Δίνεται αλγόριθμος για την κατασκευή του ΒΑ(Ν, k ) με Ν=21 και τη
μέγιστη τιμή του πλήθους k των παραγόντων. Για Ν παρατηρήσεις είναι k  (   1) / 2 .
Λέξεις Κλειδιά: Παραγοντικοί σχεδιασμοί, Κλασματικοί σχεδιασμοί, Ισορροπημένοι
σχεδιασμοί, Γραμμικές και τετραγωνικές αντιθέσεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παραγοντικούς σχεδιασμούς (factorial designs) l k έχουμε όταν l είναι το πλήθος των
επιπέδων και k το πλήθος των παραγόντων. Tο πλήθος των παρατηρήσεων που
απαιτούνται για μια πλήρη εκτέλεση του σχεδιασμού είναι l k . Η πλειοψηφία των
εργασιών αφορούν στην εύρεση βέλτιστων σχεδιασμών για την εκτίμηση
παραμέτρων στους παραγοντικούς σχεδιασμούς, όταν οι παράγοντες έχουν δύο
στάθμες. Σε πλήρη σχεδιασμό 26 οι 6 από τους 63 βαθμούς ελευθερίας αντιστοιχούν
στις κύριες επιδράσεις των παραγόντων, 15 στις αλληλεπιδράσεις ανά δυο
παραγόντων και οι υπόλοιποι 42 στις αλληλεπιδράσεις 3 ή περισσότερων
παραγόντων.
• Οι υψηλής τάξης αλληλεπιδράσεις είναι αμελητέες γι’αυτό μπορούμε να
χρειαστούμε λιγότερες παρατηρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τους
κλασματικούς σχεδιασμούς.
• Όταν χρησιμοποιούμε το 1 / l p του συνολικού αριθμού των παρατηρήσεων,
έχουμε κλασματικό παραγοντικό σχεδιασμό και το συμβολίζουμε με l k  p . Το
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πρόβλημα είναι η κατασκευή των σχεδιασμών που μας δίνουν «καλύτερες»
εκτιμήσεις των παραμέτρων που μας ενδιαφέρουν. Χρησιμοποιούμε
κλασματικούς σχεδιασμούς για μείωση του κόστους και του χρόνου.
•
k είναι το πλήθος των παραγόντων και l είναι το πλήθος των επιπέδων κάθε
παράγοντα.
Στη μελέτη των βέλτιστων σχεδιασμών οι περισσότερες εργασίες αφορούν στα
δύο επίπεδα. Οι εργασίες αυτές με παράγοντες σε τρία επίπεδα κατασκεύαζαν
βέλτιστους σχεδιασμούς με την επαύξηση των γραμμών ενός ορθογώνιου
σχηματισμού, ΟΑ(Ν, k, 3, 2), Kolyva-Machaira (1989a, 1989b), Mukerjee (1999),
Chadzopoulos et all (2011). Για τους κλασματικούς σχεδιασμούς σημαντικά είναι τα
βιβλία των Dey και Mukerjee (1999) και των Wu και Hamada (2000).
Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με σχεδιασμούς που ο κάθε παράγοντας έχει
τρία επίπεδα. Χρησιμοποιείται το γραμμικό μοντέλο για την εκτίμηση των
γραμμικών και τετραγωνικών αντιθέσεων (linear and quadratic contrasts of factors’
effects), όταν το πλήθος των μονάδων είναι Ν.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κατασκευή αλγόριθμου για την εύρεση των
βέλτιστων σχεδιασμών, όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι Ν=21.

2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Στη συγκεκριμένη εργασία θα εξετάσουμε 3k κλασματικούς παραγοντικούς
σχεδιασμούς (fractional factorial designs) με N παρατηρήσεις, k παράγοντες
F1 , F2 ,..., Fk , τα επίπεδα για κάθε παράγοντα θα συμβολίζονται με 0,1,2. Θα
συμβολίσουμε την επίδραση του παράγοντα Fi με li , ui , qi αντίστοιχα για τα
επίπεδα 0,1,2, και θα ασχοληθούμε με την εκτίμηση των τυποποιημένων γραμμικών
και τετραγωνικών αντιθέσεων (linear and quadratic contrasts)

( qi  li ) / 2, (li  2ui  qi ) / 6, i  1,..., k
Θεωρούμε ότι σε κάθε παρατήρηση κάθε παράγοντας μετέχει σε ένα από τα τρία
επίπεδα. Χρησιμοποιούμε το μοντέλο κύριων επιδράσεων,
k

ys     d ( i ,s )  es s  1,..., N , i  1,..., k

(1)

 1

d (i, s ) είναι η στάθμη 0 ή 1 ή 2 του Fi στην παρατήρηση s και  d ( i ,s ) είναι το
li , ui και qi .
Το μοντέλο (1) γράφεται,
k

y s   (li xi s  ui wi s  qi zi s )  es ,

s  1, 2,..., N

(2)

i 1

1 ό d (i, s )  0
 0 ό d (i, s )  0
0 ό d (i, s )  0



xi s   0 ό d (i, s )  1 wi s   1 ό d (i, s )  1 zi s   0 ό d (i, s )  1
0 ό d (i, s )  2
0 ό d (i, s )  2
1 ό d (i, s )  2
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Εφόσον xi s  ui s  qi s  1, i  1,..., k , s  1,..., N η παρουσία της μέσης τιμής μ στο
μοντέλου (1) δεν είναι απαραίτητη. Το μοντέλο (2) χρησιμοποιείται για την
εκτίμηση των παραμέτρων.
Για την εκτίμηση των γραμμικών και τετραγωνικών αντιθέσεων που μας
ενδιαφέρουν το μοντέλο είναι (Perikleous at all 2014),
k
l  2ui  qi
q l

y s      i i gi s  i
3hi s 
2
6
i 1 

 1 όταν d (i, s )  0
1 όταν
1 
1 
gi s 
 0 όταν d (i, s )  1 , hi , s 
 0 όταν
2
6
 1 όταν d (i, s )  2
 1 όταν

s  1,..., N

(3)

d (i , s )  0
d (i, s )  1,
d (i , s )  2

Ορισμός 2.1 Πειραματικός σχεδιασμός, για την εκτίμηση των γραμμικών και
τετραγωνικών αντιθέσεων είναι ένας N  k σχηματισμός με στοιχεία 0,1,2, που μας
δίνει το επίπεδο του κάθε παράγοντα σε κάθε παρατήρηση.
Οι Perikleous at al (2014) απέδειξαν ότι οι βέλτιστοι σχεδιασμοί για την εκτίμηση
των δύο αντιθέσεων είναι οι σχεδιασμοί Balanced Arrays BA(N,k) και Partially
Balanced Arrays PBA(N,k-r,r).
Παρακάτω δίνεται ο ορισμός των Balanced Arrays (BA) και ένα παράδειγμα για
Ν=12 και το μέγιστο αριθμό 5 παραγόντων, το ΒΑ(12,5) (Πίνακας 1).
Ορισμός 2.2 Balanced Array, με το συμβολισμό BA(N,k), είναι ένας πίνακας
N  k με στοιχεία 0,1,2 όπου
(i) Σε κάθε στήλη το πλήθος των 0, 1,2 συμβολίζεται με n 0 , n1 , n 2 ,
n 0  n1  n 2  N . Κάθε στήλη έχει το ίδιο n 0 , το ίδιο n1 , το ίδιο n 2 .
(ii) Σε κάθε δύο στήλες το πλήθος των 00,01,02,10,11,12,20,21,22 συμβολίζεται με
n 00 , n 01 , n 02 ,..., n 22 . n 00  n 01  n 02  n 0 , n10  n11  n12  n1 , n 20  n 21  n 22  n 2
(iii) Και ακόμα ισχύουν

n 0  n 2 , N  n1  0 mod 2, n1  n11  0 mod 2, n 01  n10  n12  n 21  ( n1  n11 ) / 2
(iv) n 00  n 22 , n 02  n 20 , n 00  n 02  ( N  2n1  n11 ) / 2, n 00  n 02  0 or 1
Από τον ορισμό προκύπτει ότι αν γνωρίζουμε τα  , n1 , n11 γνωρίζουμε όλες τις
παραμέτρους

296

Πίνακας 1. ΒΑ(12,5)

  12, n1  4, n11  2
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2

0
1
2
2
0
1
1
2
0
0
1
2

2
2
0
1
0
1
1
2
1
2
0
0

2
0
1
2
2
1
1
0
0
1
2
0

1
2
2
0
2
1
1
0
2
0
0
1

Έχει αποδειχτεί (Perikleous et al 2014) ότι για N=21 παρατηρήσεις και k=8,9,10
παράγοντες ο BA(N,k) είναι
A,D optimal, όπου
N  21, n1  5, n11  1,
00
22
n 02  n 20  2 , n  n  1, .
Θα παραθέσουμε αλγόριθμο κατασκευής BA(21,k) που να υπολογίζει το
μεγαλύτερο δυνατό πλήθος k. Επειδή έχουμε Ν παρατηρήσεις και k παράγοντες, το
πλήθος των παραμέτρων είναι 2k  1   , τότε k  ( N  1) / 2 και για Ν=21 θα
είναι k  10 .

3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ BA(21,k) με n1  5, n11  1
Μας δίνονται τα N , n1 , n11 , από τον ορισμό 2.2 βρίσκουμε όλες τις άλλες
παραμέτρους. Κάθε στήλη έχει n1  5 μονάδες, n 0  n 2  (21  n1 ) / 2  8 ,

n 00  n 02  3, n 01  n10  n12  n 21  2 .
Βήμα 1: Τα πρώτα δύο διανύσματα είναι, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2,0
0 0 1 1 2 2 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 2 2 2.
Βήμα 2: Κατασκευάζουμε όλα τα διανύσματα που έχουν μόνο 11 (δύο μονάδες)
στις πρώτες οκτώ θέσεις (28 περιπτώσεις),
1 στις επόμενες 5 θέσεις (5
περιπτώσεις),
11 στις τελευταίες 8 θέσεις (28 περιπτώσεις). Σύνολο
28  5  28  3920 διανύσματα. Αυτό είναι το σύνολο R1.
Βήμα 3 Βρίσκουμε όλα τα διανύσματα από το R1 όπου το δεύτερο διάνυσμα 0 0 0
1 1 2 2 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 2 2 2 έχει με αυτά τις σχέσεις n 01  n 21  2, n11  1
Αυτό είναι το σύνολο R2 υποσύνολο του R1.
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Βήμα 4: Παίρνουμε ένα τυχαίο διάνυσμα του R2 και βρίσκουμε πόσα διανύσματα
του R2 ικανοποιούν με αυτό τη σχέση n11  1 Αυτό είναι το σύνολο S1, Αν το S1
έχει 6 ή λιγότερα παίρνουμε άλλο διάνυσμα από το R2.
Βήμα 5: Συνεχίζουμε μέχρι όλα τα διανύσματα του S1 να έχουν ανά δύο τη σχέση
n11  1 . Αυτό είναι το σύνολο S και έχει 7 ή περισσότερα διανύσματα. Ας είναι q τα
διανύσματα που έχει το S.
Βήμα 6: Παίρνουμε ένα διάνυσμα του S και κατασκευάζουμε από αυτό όλα τα
διανύσματα που έχουν 000222 στις 8 πρώτες και στις τελευταίες 8 θέσεις,, 0022 στις
μεσαίες 5 θέσεις, αυτό είναι το σύνολο T1. Το T1 έχει 2400 διανύσματα.
Βήμα 7: Βρίσκουμε όλα τα διανύσματα του T1 που το δεύτερο διάνυσμα
n 00  n 02  n 20  n 22  3 , n10  n12  2 , Αυτό
ικανοποιεί με αυτά τις σχέσεις
είναι το σύνολο T21,
Βήμα 8: Πάμε στο βήμα 6 και για κάθε διάνυσμα του S κατασκευάζουμε τα
Τ22,…,Τ2q
Βήμα 9: Παίρνουμε από ένα διάνυσμα από το T21,…,Τ2q και εξετάζουμε αν
ικανοποιούν ανά δύο τις σχέσεις του βήματος 7.
Βήμα 10: Αν υπάρχουν r τέτοια διανύσματα έχουμε k  r  2 και το BA(21,k)
έχει k διανύσματα
Στο τελευταίο βήμα ο αλγόριθμος ξεκινά με τα δύο αρχικά διανύσματα, και
προσθέτει σταδιακά ένα διάνυσμα κάθε φορά (με τη σειρά που εμφανίζονται) από
κάθε ένα από τα q σύνολα.

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Η υλοποίηση του αλγορίθμου έγινε σε Java. Καθώς ο αλγόριθμος αναζήτησης
λύσεων είναι εξαντλητικός ως προς τα διανύσματα που εξετάζονται σε κάθε
περίπτωση,
χρησιμοποιήθηκε
η
βιβλιοθήκη
Combinatoricslib
2.0
(https://code.google.com/p/combinatoricslib/) για την εύρεση αντιμεταθέσεων
(permutation). Για τη διαχείριση των διανυσμάτων (merging, κλπ) χρησιμοποιήθηκε
η βιβλιοθήκη Apache Commons Lang (http://commons.apache.org/ proper/commonslang/).
Θεωρήθηκε ότι τα διανύσματα 21 θέσεων μπορεί να περιέχουν 0, 1 ή 2 ενώ στην
περίπτωση που δεν υπήρχε εξ’ αρχής προσδιορισμός της τιμής για μια θέση
χρησιμοποιήθηκε η τιμή -1. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να δημιουργηθούν: α)
πρότυπα διανυσμάτων (pattern vectors) στα οποία υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές
για κάποιες θέσεις και ελεύθερες τιμές για άλλες (π.χ. 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1) όπως αυτά του βήματος 2 του αλγορίθμου, β)
πλήρως ορισμένα διανύσματα στα οποία όλες οι τιμές είναι καθορισμένες εξ’ αρχής.
Τα πρότυπα διανυσμάτων μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία
πλήρως ορισμένων διανυσμάτων, αν προσδιορίσουμε τις ελεύθερες τιμές, με τρόπο
που να ικανοποιεί τους περιορισμούς του βήματος 7. Κάθε διάνυσμα ή πρότυπο
ορίστηκε ως μια κλάση SpecialVector με βασικό γνώρισμα τον πίνακα ακεραίων 21
θέσεων και βασική λειτουργία τη μέθοδο isValid() που ελέγχει την ακεραιότητά του
ως προς το συνολικό πλήθος των 0, 1 και 2.
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Κάθε σύνολο διανυσμάτων (είτε πρότυπων, είτε πλήρως ορισμένων) υλοποιήθηκε
ως μια κλάση SpecialVectorSet με βασικό γνώρισμα τη λίστα διανυσμάτων και
μεθόδους όπως η add(SpecialVector candidate) που προσθέτει ένα υποψήφιο
διάνυσμα στη λίστα και οι μέθοδοι isValid που ελέγχουν αν δύο ή περισσότερα
διανύσματα ικανοποιούν τους περιορισμούς που έχουν τεθεί εξ αρχής.
Τέλος η βασική υλοποίηση του αλγορίθμου γίνεται στην κλάση BAAlgorithm
With Vector Rotation, όπου υλοποιούνται τα βήματα 1 ως 8 του αλγορίθμου και στο
βήμα 9 μέσω της μεθόδου findMaximumSets() εξετάζονται το καθένα από τα
σύνολα q με τη σειρά και σε κάθε ένα από αυτά επιλέγονται με τη σειρά τα υποψήφια
διανύσματα. Το κάθε υποψήφιο διάνυσμα προστίθεται στο σύνολο λύσης, το σύνολο
ελέγχεται ως πρoς το αν πληροί τις συνθήκες του βήματος 7 και είτε τις πληροί οπότε
ο αλγόριθμος προχωρά στο επόμενο σύνολο από τα q, είτε όχι οπότε το διάνυσμα
αφαιρείται και ο αλγόριθμος προχωρά στο επόμενο διάνυσμα του ίδιου συνόλου από
τα q. Η μέθοδος createTee(SpecialVector seedPattern) δημιουργεί για ένα πρότυπο
διάνυσμα το σύνολο με τα 2400 υποψήφια διανύσματα.
Ο κώδικας του project είναι διαθέσιμος στο GitHub (https://bitbucket.org/
varlamis/ balancedarrays). Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο μετά από τετράμηνη
εξαντλητική αναζήτηση βρέθηκε ότι δεν υπάρχει ΒΑ(21,k) με k μεγαλύτερο από έξι
διανύσματα. Καταλήξαμε σε χιλιάδες περιπτώσεις εξάδων διανυσμάτων όπως η
ακόλουθη:
Πίνακας 2. BA(21,6) με n1  5, n11  1
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ABSTRACT
In a linear model we are interested in estimating linear and quadratic contrasts, when
there are N uncorrelated observations and k treatments, each treatments each at three
levels. Pericleous at al. (2014) have shown that the Balanced Arrays B (N, k)) are
optimal for different values of N and k. An algorithm is developed for the
construction of BA (N, k) with N = 21 and the maximum value of the number k of
factors. For N observations the maximum value of k  (   1) / 2.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη μελέτη δικτύων συχνά θέλουμε να εξετάσουμε αν το δίκτυο είναι τυχαίο, δηλαδή οι
συνδέσεις είναι τυχαία ορισμένες, και γι αυτό το συγκρίνουμε με κατάλληλα σχηματισμένα
τυχαία δίκτυα. Η σύγκριση γίνεται με τη μορφή στατιστικού ελέγχου, όπου η μηδενική
υπόθεση είναι πως το δίκτυο είναι τυχαίο, και το στατιστικό ελέγχου είναι κάποιο
χαρακτηριστικό δικτύου. Τα τυχαιοποιημένα δίκτυα είναι σχεδιασμένα να διατηρούν
ορισμένες ιδιότητες του αρχικού δικτύου. Στην εργασία αυτή αποδεικνύεται ότι οι μέθοδοι
δημιουργίας τέτοιων τυχαιοποιημένων δικτύων δεν είναι κατάλληλες όταν τα δίκτυα
σχηματίζονται από πολυμεταβλητές χρονοσειρές, που έχουν κόμβους τις παρατηρούμενες
μεταβλητές και οι συνδέσεις δίνονται από κάποιο δείκτη συσχέτισης. Επιπλέον προτείνεται
μία κατάλληλη μέθοδος που εκτελεί την τυχαιοποίηση στις χρονοσειρές και όχι στις
συνδέσεις του αρχικού δικτύου. Προσομοιώσεις σε ανεξάρτητες μεταξύ τους χρονοσειρές
δείχνουν ότι η κλασική μέθοδος τυχαιοποίησης δικτύου τείνει λανθασμένα να απορρίπτει τη
μηδενική υπόθεση του τυχαίου δικτύου, ενώ η προτεινόμενη μέθοδος δεν το κάνει.
Λέξεις Κλειδιά: πολυμεταβλητές χρονοσειρές, μέθοδοι τυχαιοποίησης, τυχαιοποιημένο
δίκτυο, συντελεστής συσχέτισης, δίκτυο συσχέτισης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά με τον όρο δίκτυο εννοούμε το γράφημα που ορίζεται από τους κόμβους και
τις συνδέσεις μεταξύ τους. Οι συνδέσεις του δικτύου μπορεί να είναι κατευθυνόμενες
ή μη καθώς και να δίνονται με βάρη (σταθμίσεις), έτσι ώστε το δίκτυο Κ κόμβων να
περιγράφεται πλήρως από έναν πίνακα γειτνίασης μεγέθους ΚxK με κενά διαγώνια
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στοιχεία και η τιμή σε κάθε θέση (i,j) του πίνακα δηλώνει τη σύνδεση των κόμβων i
και j. Ειδικότερα για πίνακα γειτνίασης σε δίκτυο με σταθμισμένες συνδέσεις η τιμή
σε κάθε θέση (i,j) είναι θετικός αριθμός αν υπάρχει σύνδεση και μηδέν αν δεν
υπάρχει (συνήθως όλες οι τιμές είναι μη-μηδενικές), ενώ αν οι συνδέσεις είναι απλές
η τιμή σε κάθε θέση (i,j) είναι ένα αν υπάρχει σύνδεση και μηδέν αν δεν υπάρχει. Αν
οι συνδέσεις είναι κατευθυνόμενες ο πίνακας γειτνίασης δεν είναι συμμετρικός, ενώ
αν είναι μη-κατευθυνόμενες είναι συμμετρικός. Στην εργασία αυτή αναφερόμαστε σε
δίκτυα συσχέτισης από χρονοσειρές. Ο κάθε κόμβος αντιστοιχεί σε μια μεταβλητή
και το πλήθος των κόμβων αναφέρεται στο πλήθος των μεταβλητών που
παρατηρούμε ταυτόχρονα, έχουμε δηλαδή μια πολυμεταβλητή χρονοσειρά. Η
πληροφορία που έχουμε είναι μόνο η πολυμεταβλητή χρονοσειρά και με βάση αυτήν
καλούμαστε να καθορίσουμε τις συνδέσεις μεταξύ των κόμβων του δικτύου από τις
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Η συσχέτιση δύο μεταβλητών που μετρούνται
με χρονοσειρές δίνεται απλά από τη διασυσχέτιση.
Τα τελευταία έτη στην ανάλυση πολυμεταβλητών χρονοσειρών
χρησιμοποιούνται δίκτυα, που έχουν για κόμβους τις παρατηρούμενες μεταβλητές
και συνδέσεις που ορίζονται με κάποιο δείκτη συσχέτισης, για μη-κατευθυνόμενες
συνδέσεις, ή αιτιότητας, για κατευθυνόμενες συνδέσεις (Newman 2010, Horvath
2011, Campanharo et al. 2011, Billio et al. 2012). Ειδικότερα για τα δίκτυα
συσχέτισης χρησιμοποιείται ο δειγματικός συντελεστής συσχέτισης για να δώσει
σταθμισμένες συνδέσεις ή η σημαντικότητα του για να δώσει μη-σταθμισμένες
συνδέσεις (δηλαδή αν κρίνεται σημαντικός τότε υπάρχει σύνδεση αλλιώς όχι). Η
σημαντικότητα του δειγματικού συντελεστή συσχέτισης μπορεί να οριστεί απλά από
το αν η τιμή του ξεπερνάει κάποιο αυθαίρετο κατώφλι ή από την απόφαση ενός
στατιστικού ελέγχου σημαντικότητας.
Ένα πρώτο ερώτημα στην ανάλυση δικτύων είναι αν το δίκτυο είναι τυχαίο.
Τυχαίο δίκτυο συσχέτισης είναι εκείνο το δίκτυο στο οποίο οι κόμβοι αντιστοιχούν
σε ανεξάρτητες (ή ασυσχέτιστες όταν περιοριζόμαστε σε γραμμική ανάλυση) τυχαίες
μεταβλητές, που σημαίνει ότι οι όποιες συνδέσεις υπάρχουν στο δίκτυο εμφανίζονται
τυχαία. Αν δηλαδή εκτιμήσουμε τον πίνακα συσχέτισης των ασυσχέτιστων μεταξύ
τους μεταβλητών, οι τιμές του πίνακα θα περιμένουμε να είναι κοντά στο μηδέν. Αν
όμως χρησιμοποιήσουμε ένα κατώφλι, π.χ. το 0.1, τότε κάποιες τιμές ενδεχομένως θα
έχουν μέγεθος (κατά απόλυτη τιμή) μεγαλύτερο του κατωφλίου και θα υποδεικνύουν
σύνδεση μεταξύ των αντίστοιχων μεταβλητών. Ένα τέτοιο δίκτυο που θα προκύψει
θα είναι τυχαίο (Horvath, 2011). Εδώ σημειώνουμε πως αν οι παρατηρήσεις των
χρονοσειρών των ασυσχέτιστων μεταξύ τους μεταβλητών δείχνουν να υπάρχουν
υψηλές αυτοσυσχετίσεις αυτό μπορεί να "κοροϊδέψει" την εκτίμηση της
διασυσχέτισης, δηλαδή στον πίνακα συσχέτισης να εμφανιστούν υψηλές τιμές (πολύ
μακριά από το μηδέν) παρόλο που οι μεταβλητές συνεχίζουν να είναι ασυσχέτιστες.
Έτσι το δίκτυο συσχέτισης πάλι θα έχει συνδέσεις ακόμα και για μεγαλύτερο
κατώφλι (π.χ. 0.5) ή ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί ο παραμετρικός έλεγχος
σημαντικότητας της συσχέτισης, και αυτό το δίκτυο θα είναι τυχαίο, αφού οι
μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες. Η προσέγγιση μας προσπαθεί να εντοπίσει σωστά
τέτοια τυχαία δίκτυα. Στην υποενότητα 4.2 αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε

302

αυτοπαλίνδρομο σύστημα πρώτης τάξης, AR(1), από το οποίο παράγεται η κάθε μια
χρονοσειρά (που μπορεί να έχει σημαντικές αυτοσυσχετίσεις) το όποιο μας
εξασφαλίζει ότι οι Κ τυχαίες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ότι οι
όποιες συνδέσεις εισαχθούν στο δίκτυο θα είναι τυχαίες.
Το παραπάνω ερώτημα, αν το δίκτυο είναι τυχαίο, δημιούργησε την ανάγκη
δημιουργίας τυχαίων δικτύων με τυχαιοποίηση στις συνδέσεις του αρχικού δικτύου
με τρόπο ώστε να διατηρούνται κάποια χαρακτηριστικά του, όπως το συνολικό
πλήθος συνδέσεων ή η συνολική ισχύς αν οι συνδέσεις είναι σταθμισμένες (Newman
2010) ή το πλήθος συνδέσεων σε κάθε κόμβο αν οι συνδέσεις είναι μη-σταθμισμένες.
Το δεύτερο είναι το πρόβλημα σχηματισμού γράφου με δεδομένη κατανομή βαθμού
(degree distribution) που έχει αντιμετωπισθεί με διαφορετικές προσεγγίσεις (Molly
and Reed 1995, Newman et al. 2001, Del Genio et al. 2010). Εδώ ακολουθούμε μια
απλή προσέγγιση που δίνεται στην εργασία των Maslov και Sneppen (2002).
Στην παρούσα εργασία δείχνουμε πως αυτές οι μέθοδοι τυχαιοποίησης δικτύου
δεν είναι κατάλληλες για δίκτυα συσχέτισης από πολυμεταβλητές χρονοσειρές. Για
αυτό προτείνουμε μια μέθοδο δημιουργίας τυχαιοποιημένων δικτύων συσχέτισης
χρονοσειρών όπου η τυχαιοποίηση πραγματοποιείται στις αρχικές χρονοσειρές.
Γίνεται σύγκριση της προτεινόμενης μεθόδου με αντιπροσωπευτικές μεθόδους
τυχαιοποίησης δικτύων σε χρονοσειρές ανεξάρτητες μεταξύ τους και για διαφορετικά
σενάρια αυτοσυσχέτισης, πλήθους χρονοσειρών και μήκους χρονοσειρών.
Η δομή της εργασίας είναι ως εξής. Στην Ενότητα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά
δύο αντιπροσωπευτικές μέθοδοι τυχαιοποίησης δικτύων και περιγράφονται τα δίκτυα
συσχέτισης από πολυμεταβλητές χρονοσειρές. Στην Ενότητα 3 περιγράφεται η
προτεινόμενη μέθοδος με τυχαιοποίηση των πολυμεταβλητών χρονοσειρών, καθώς
και ο στατιστικός έλεγχος για τη σημαντικότητα του δικτύου. Στην Ενότητα 4
παρουσιάζονται οι προσομοιώσεις σε γνωστά συστήματα και τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης των μεθόδων τυχαιοποίησης δικτύων. Τέλος στην Ενότητα 5 δίνονται
τα τελικά συμπεράσματα.

2. ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
Πρώτα παρουσιάζουμε δύο μεθόδους τυχαιοποίησης των συνδέσεων του δικτύου που
θα χρησιμοποιήσουμε στη μελέτη μας, η μια για σταθμισμένα δίκτυα που τυχαιοποιεί
τα στοιχεία του πίνακα βαρών και η άλλη για μη-σταθμισμένα δίκτυα που
τυχαιοποιεί τον πίνακα γειτνίασης ο οποίος περιέχει στοιχεία με τιμές ένα (αν
υπάρχει σύνδεση) και μηδέν (αν δεν υπάρχει σύνδεση). Στη συνέχεια παρουσιάζουμε
τα δίκτυα συσχέτισης και τα χαρακτηριστικά τους.

303

2.1 Μέθοδοι τυχαιοποίησης δικτύων
Το πρόβλημα που εξετάζουμε στην τυχαιοποίηση δικτύων είναι να δημιουργήσουμε
ένα αντίστοιχο δίκτυο με το δεδομένο δίκτυο αλλά με τυχαίες συνδέσεις. Η πιο απλή
κατασκευή τυχαιοποιημένου δικτύου με σταθμισμένες συνδέσεις ή μη-σταθμισμένες
συνδέσεις γίνεται με τυχαίο ανακάτεμα των αρχικών συνδέσεων ώστε να διατηρείται
η συνολική ισχύς (total strength) ή αντίστοιχα ο συνολικός βαθμός (total degree) του
αρχικού δικτύου (Newman 2010).
Μια πιο αυστηρή συνθήκη στην τυχαιοποίηση δικτύου είναι να διατηρείται ο
βαθμός (για μη-σταθμισμένες συνδέσεις) ή η ισχύς (για σταθμισμένες συνδέσεις) του
κάθε κόμβου. Μεταξύ διαφόρων προσεγγίσεων του προβλήματος αυτού για μησταθμισμένες συνδέσεις χρησιμοποιήσαμε σε αυτήν τη μελέτη τον αλγόριθμο των
Maslov και Sneppen (2002). Η διαδικασία είναι ως εξής: Επιλέγονται τυχαία δύο
συνδέσεις του αρχικού δικτύου, π.χ. (i,j) και (k,l) και με εναλλαγή των δύο τελικών
κόμβων j και l δημιουργούνται δύο νέες συνδέσεις (i,l) και (k,j). Η εναλλαγή γίνεται
στους τελικούς κόμβους καθώς θέλουμε να διατηρήσουμε το βαθμό του κάθε κόμβου
στο τυχαιοποιημένο δίκτυο. Αν αυτές οι δύο νέες συνδέσεις δεν υπάρχουν ήδη τις
αποδεχόμαστε και διαγράφουμε τις αρχικές. Στην περίπτωση που οι συνδέσεις που
προκύπτουν υπάρχουν ήδη στο αρχικό δίκτυο τότε επιλέγεται τυχαία άλλο ζεύγος
συνδέσεων. Μετά από πολλές επαναλήψεις, η διαδικασία αυτή δημιουργεί μία
τυχαιοποιημένη παραλλαγή του αρχικού δικτύου που διατηρεί το πλήθος συνδέσεων
κάθε κόμβου. Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στη συνέχεια ως μέθοδος RNnoddeg.
2.2 Δίκτυα συσχέτισης
Στα δίκτυα συσχέτισης οι κόμβοι αντιστοιχούν σε τυχαίες μεταβλητές και οι
συνδέσεις δίνονται από κάποιο στατιστικό διασυσχέτισης, όπως ο δειγματικός
συντελεστής συσχέτισης Pearson (Horvath 2011, Κεφ. 5). Άρα για ένα σύνολο K
τυχαίων μεταβλητών
,..., , θεωρούμε πως έχουμε ένα δείγμα n ανεξάρτητων
παρατηρήσεων για την κάθε μια, {x1,t,…,xK,t} για t=1,…,n ή (στην περίπτωση των
πολυμεταβλητών χρονοσειρών) ενδεχομένως εξαρτημένων παρατηρήσεων της ίδιας
μεταβλητής, το οποίο δηλώνει την ύπαρξη σημαντικής αυτοσυσχέτισης, αλλά και
μεταξύ των μεταβλητών, το οποίο δηλώνει την ύπαρξη σημαντικής διασυσχέτισης.
Το ενδιαφέρον σε αυτήν τη μελέτη είναι σε μη-κατευθυνόμενες συνδέσεις δικτύου
και για αυτό εξετάζουμε τη γραμμική διασυσχέτιση χωρίς χρονική υστέρηση, που
είναι ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Για δύο μεταβλητές Χ=Xi και Υ=Xj, i,j
{1,…,K}, η εκτίμηση του συντελεστή συσχέτισης ορίζεται ως

, όπου

είναι η δειγματική συνδιασπορά των X και Y και
είναι η δειγματική διασπορά της X και

ο μέσος όρος.
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Είναι γνωστό πως ο πίνακας συσχέτισης Σ, που έχει στη θέση (i,j) το δειγματικό
συντελεστή συσχέτισης Pearson των Xi και Xj, είναι πάντα θετικά ημι-ορισμένος,
δηλαδή οι ιδιοτιμές του είναι μη-αρνητικές. Αυτή η συνθήκη θα πρέπει να τηρείται
ακόμα και αν οι τυχαίες μεταβλητές (κόμβοι) είναι ασυσχέτιστες, δηλαδή αν το
αντίστοιχο δίκτυο είναι τυχαίο. Για μη-σταθμισμένες συνδέσεις, ο πίνακας γειτνίασης
Α προκύπτει από τον πίνακα συσχέτισης Σ με κάποια μέθοδο που θέτει σύνδεση (τιμή
ένα) όταν η συσχέτιση κρίνεται σημαντική και δε θέτει σύνδεση (τιμή μηδέν) όταν η
συσχέτιση κρίνεται ασήμαντη. Το κριτήριο μπορεί να είναι ένα αυθαίρετο κατώφλι, ή
ένα κατώφλι που αντιστοιχεί σε καθορισμένη πυκνότητα συνδέσεων ή να προκύπτει
από στατιστικό έλεγχο σημαντικότητας (Horvath 2011, Κεφ. 10). Για τον
παραμετρικό έλεγχο σημαντικότητας με µηδενική υπόθεση Η0:
,
μετασχηματίζεται ο δειγματικός συντελεστή συσχέτισης του Pearson σε
που ακολουθεί κατανομή Student με n-2 βαθμούς ελευθερίας, όπου n
το πλήθος των παρατηρήσεων της χρονοσειράς. Η συνθήκη του θετικά ημιορισμένου πίνακα συσχέτισης ορίζει αντίστοιχα συνθήκη για τις εφικτές (feasible)
μορφές που μπορεί να έχει ο πίνακας γειτνίασης.
Οι παραπάνω μέθοδοι τυχαιοποίησης δικτύων αφορούν δίκτυα με συνδέσεις που
δίνονται από το σύστημα μελέτης και δεν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες συνθήκες
που υποδηλώνονται από την κατασκευή των συνδέσεων, στις περιπτώσεις που οι
συνδέσεις σχηματίζονται από τις σχέσεις μεταξύ κόμβων, όπως στα δίκτυα
συσχέτισης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι παραπάνω μέθοδοι τυχαιοποίησης στην
περίπτωση που έχουμε ασυσχέτιστες μεταβλητές, δηλαδή το αρχικό δίκτυο είναι
τυχαίο καθώς οι συνδέσεις εισήρθαν τυχαία, να δημιουργούν τυχαιοποιημένα δίκτυα
τα οποία είναι πιο τυχαία και από ένα αρχικό τυχαίο δοσμένο δίκτυο καθώς οι
συνδέσεις δεν εισέρχονται από τις συσχετίσεις μεταξύ των κόμβων αλλά από μία
τυχαία τυχαιοποίηση. Για την περίπτωση των χρονοσειρών, όπου οι ασυσχέτιστες
μεταξύ τους μεταβλητές μπορεί να έχουν αυτοσυσχετίσεις (δηλαδή συσχετίσεις
μεταξύ μεταβλητών υστέρησης στη χρονοσειρά της μεταβλητής), θα πρέπει επίσης
να συμπεριληφθεί και η τυχόν επίδραση που μπορεί να έχει η μορφή της συνάρτησης
αυτοσυσχέτισης στην εκτίμηση της διασυσχέτισης.

3. ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Θεωρούμε δίκτυα συσχέτισης από πολυμεταβλητές χρονοσειρές όπως ορίστηκαν
παραπάνω και προτείνουμε μια μέθοδο τυχαιοποίησης δικτύου που αντιμετωπίζει
τους περιορισμούς για τον πίνακα συσχέτισης Σ ή τον πίνακα γειτνίασης Α. Η
μέθοδος βασίζεται στη δημιουργία υποκατάστατης (surrogate) πολυμεταβλητής
χρονοσειράς που μοιάζει με την αρχική πολυμεταβλητή χρονοσειρά αλλά οι
μεταβλητές έχουν μηδενική διασυσχέτιση. Άρα και το δίκτυο συσχέτισης που
προκύπτει από αυτήν την υποκατάστατη πολυμεταβλητή χρονοσειρά θα είναι τυχαίο.
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Για τη δημιουργία της υποκατάστατης πολυμεταβλητής χρονοσειράς
,...,
} για
εφαρμόζουμε ξεχωριστά σε κάθε μια από τις K χρονοσειρές {
t=1,…,n, έναν αλγόριθμο δημιουργίας υποκατάστατων μονομεταβλητών
χρονοσειρών που τυχαιοποιεί τις n παρατηρήσεις της χρονοσειράς διατηρώντας όμως
την περιθώρια κατανομή και συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (Kugiumtzis 2002) ή
ισοδύναμα το φάσμα ισχύος (Schreiber and Schmitz 1996). Χρησιμοποιούμε τον
αλγόριθμο Iterative Amplitude Adjusted Fourier Transform (IAAFT) των Schreiber
και Schmitz (1996) γιατί είναι πιο κατάλληλος για πολύ μικρές χρονοσειρές που
χρησιμοποιούμε στην προσομοιωτικη μελέτη. Η διαδικασία σχηματισμού
τυχαιοποιημένου δικτύου συσχέτισης με σταθμισμένες συνδέσεις δίνεται στα
παρακάτω βήματα.
1) Για κάθε χρονοσειρά {Xi,t}, i=1,..,K, δημιουργούμε υποκατάστατη χρονοσειρά με
τον αλγόριθμο IAAFT, {
}, και έτσι έχουμε την υποκατάστατη πολυμεταβλητή
…,
}.
χρονοσειρά {
2) Υπολογίζουμε τον πίνακα συσχέτισης Σ* της {
…,
}.
3) Δημιουργούμε το δίκτυο συσχέτισης από τον πίνακα βαρών W με τη βοήθεια του
πίνακα συσχέτισης Σ*. Ο πίνακας βαρών W προκύπτει με τον εξής τρόπο.
, όπου
οι τιμές
Δημιουργούμε ένα νέο πίνακα M με στοιχεία
του δειγματικού συντελεστή συσχέτισης του Pearson για τις μεταβλητές
και
η μέση τιμή των
, όπου
. Από τον πίνακα M δημιουργείται
και
, όπου
η μέγιστη τιμή των στοιχείων του
ο πίνακας βαρών
πίνακα M. Ο πίνακας βαρών ορίζει το σταθμισμένο δίκτυο με σταθμισμένες
συνδέσεις στο διάστημα [0,1].
4) Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1) ως 3) B φορές για να δημιουργήσουμε B
τυχαιοποιημένα δίκτυα συσχέτισης.
Στο πρώτο βήμα δημιουργούμε χρονοσειρές με τυχαιοποίηση των αρχικών
χρονοσειρών και έτσι οι υποκατάστατες χρονοσειρές είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες.
Άρα ο πίνακας συσχέτισης Σ* που σχηματίζεται στο δεύτερο βήμα παίρνει τιμές που
κυμαίνονται στα όρια της μηδενικής διασυσχέτισης. Αντίστοιχα το τυχαιοποιημένο
δίκτυο συσχέτισης που σχηματίζεται στο βήμα 3 έχει σταθμισμένες συνδέσεις με
«μηδενικά» βάρη, δηλαδή βάρη που αντιστοιχούν σε μεταβλητές ανεξάρτητες μεταξύ
τους. Σημειώνεται ότι τα βάρη, δεν είναι απαραίτητα στατιστικά μη-σημαντικά, όπως
αυτό ορίζεται από παραμετρικό έλεγχο σημαντικότητας, γιατί η ύπαρξη έντονης
αυτοσυσχέτισης δημιουργεί ψευδείς δειγματικές διασυσχετίσεις, που ο παραμετρικός
έλεγχος σημαντικότητας μπορεί να τις κρίνει ως στατιστικά σημαντικές. Αυτό
σημαίνει πως μια σχετικά ισχυρή σύνδεση στο αρχικό δίκτυο μπορεί να αντιστοιχεί
σε ψευδή δειγματική διασυσχέτιση και τότε παρόμοια ισχυρή σύνδεση αναμένεται να
υπάρχει και στο τυχαιοποιημένο δίκτυο. Για να το ελέγξουμε αυτό στατιστικά
δημιουργούμε πολλές πραγματοποιήσεις τυχαιοποιημένων δικτύων στο βήμα 4.
Για τη δημιουργία τυχαιοποιημένων δικτύων με μη-σταθμισμένες συνδέσεις, η
διαδικασία είναι παρόμοια με αλλαγή στο βήμα 3. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές
306

προσεγγίσεις. Στην πρώτη ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μετατροπής του πίνακα
συσχέτισης Σ σε πίνακα γειτνίασης Α, όπως στο αρχικό δίκτυο, π.χ. με κάποιο
. Σε αυτήν την περίπτωση δε
κατώφλι ή με έλεγχο σημαντικότητας για το
διατηρείται απαραίτητα ο συνολικός βαθμός. Για αυτό θεωρούμε και μια δεύτερη
προσέγγιση, όπου θέτουμε ένα κατώφλι για τα στοιχεία Σ* τέτοιο ώστε να έχουμε τον
ίδιο αριθμό συνδέσεων με το αρχικό δίκτυο. Για την εύρεση του κατωφλίου πρώτα
διατάσσουμε τα στοιχεία του άνω τριγωνικού μέρους του πίνακα συσχέτισης Σ* σε
φθίνουσα σειρά. Το κατώφλι είναι η τιμή του στοιχείου που έχει θέση διάταξης ίση
με το συνολικό βαθμό του αρχικού δικτύου.
3.1 Στατιστικός έλεγχος
Έχοντας δημιουργήσει B τυχαιοποιημένα δίκτυα προχωράμε στην πραγματοποίηση
του ελέγχου για τη μηδενική υπόθεση Η0 πως το αρχικό δίκτυο είναι τυχαίο, δηλαδή
οι μεταβλητές που παρατηρήσαμε με την πολυμεταβλητή χρονοσειρά είναι
ασυσχέτιστες και οι όποιες συνδέσεις σχηματίστηκαν είναι τυχαίες. Ως στατιστικό
ελέγχου θεωρούμε ένα χαρακτηριστικό δικτύου. Συγκεκριμένα στην προσομοιωτική
μελέτη χρησιμοποιήσαμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά (σε αγγλική ορολογία):
clustering coefficient, betweenness centrality, eigenvector centrality, characteristic
path, global efficiency, average degree / strength, assortativity, density, eccentricity,
diameter, που ορίζονται για σταθμισμένα και μη-σταθμισμένα δίκτυα (για την
υλοποίηση τους χρησιμοποιήθηκαν οι συναρτήσεις του Brain Connectivity Toolbox
σε περιβάλλον Matlab, https://sites.google.com/site/bctnet/measures). Το κάθε
χαρακτηριστικό δικτύου q υπολογίζεται στο αρχικό δίκτυο και έστω η τιμή του είναι
q0, και στα Β τυχαιοποιημένα δίκτυα με τιμές q1,…,qΒ. Εξετάζουμε τη θέση r0 της
τιμής q0 στη διατεταγμένη σειρά των q0,q1,…,qΒ, και η p-τιμή του ελέγχου είναι
2r0/(Β+1) αν r0≤ (Β+1)/2 και 2(1-r0)/(Β+1) αν r0>(Β+1)/2.

4. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πρώτα δίνουμε ένα παράδειγμα για τις μεθόδους τυχαιοποίησης δικτύων σε ένα
δίκτυο συσχέτισης και στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις προσομοιώσεις σε διάφορους
τύπους πολυμεταβλητών χρονοσειρών και τα αποτελέσματα του ελέγχου
σημαντικότητας δικτύου συσχέτισης για τη μέθοδο που προτείνεται και τις άλλες
μεθόδους τυχαιοποίησης δικτύου.
4.1 Παράδειγμα τυχαιοποίησης δικτύου συσχέτισης
Το παράδειγμα αφορά δίκτυο συσχέτισης με μη-σταθμισμένες συνδέσεις και
παρουσιάζεται η μέθοδος RNnoddeg (βλέπε Ενότητα 2.1) και η προτεινόμενη
μέθοδος με την παραγωγή υποκατάστατων χρονοσειρών που διατηρεί τον αριθμό
συνδέσεων του αρχικού δικτύου (βλέπε Ενότητα 3). Κατασκευάσαμε δεκαπέντε
ανεξάρτητες πολυμεταβλητές χρονοσειρές διακοσίων παρατηρήσεων με υψηλές
αυτοσυσχετίσεις για την κάθε μία και δύο από αυτές δίνονται στην Εικόνα 1a. Από
τις τιμές του δειγματικού συντελεστή συσχέτισης για κάθε ζεύγος των δεκαπέντε
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χρονοσειρών δημιουργήσαμε το αρχικό δίκτυο με μη-σταθμισμένες συνδέσεις
θέτοντας ως κατώφλι αυθαίρετα το όριο 0.3, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1g. Στη
συνέχεια, για την προτεινόμενη μέθοδο δημιουργήσαμε μία υποκατάστατη
χρονοσειρά για την κάθε μία αρχική χρονοσειρά με τον αλγόριθμο IAAFT (οι
αντίστοιχες δύο υποκατάστατες χρονοσειρές δίνονται στην Εικόνα 1b). Λόγω του
μικρού μήκους των χρονοσειρών παρατηρούμε πως οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης
καθώς και διασυσχέτισης διαφέρουν αρκετά αλλά δεν υπάρχει κάποια συστηματική
διαφορά μεταξύ των αυτοσυσχετίσεων και διασυσχετίσεων για τις αρχικές και τις
υποκατάστατες χρονοσειρές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1cκαι 1d. Υπολογίζοντας
τον πίνακα συσχέτισης από την υποκατάστατη πολυμεταβλητή χρονοσειρά και
θέτοντας κατώφλι έτσι ώστε το πλήθος συνδέσεων να είναι το ίδιο με αυτό του
αρχικού δικτύου, σχηματίζουμε το τυχαιοποιημένο δίκτυο που δίνεται στην Εικόνα
1e. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο RNnoddeg σχηματίζουμε το τυχαιοποιημένο δίκτυο
στην Εικόνα 1f.
4.2 Σχεδιασμός και αποτελέσματα προσομοίωσης
Το ενδιαφέρον στην προσομοίωση εστιάζεται στη δημιουργία τυχαιοποιημένων
δικτύων που δε ξεχωρίζουν από το αρχικό δίκτυο όταν οι πολυμεταβλητές
χρονοσειρές είναι ασυσχέτιστες, δηλαδή εξετάζουμε το σφάλμα τύπου Ι ή αλλιώς το
μέγεθος του ελέγχου για τις διάφορες μεθόδους τυχαιοποίησης δικτύου. Οι μέθοδοι
τυχαιοποίησης δικτύου για σταθμισμένες συνδέσεις είναι η προτεινόμενη μέθοδος
που την ονομάζουμε RTSweight και η μέθοδος που τυχαία αλλάζει τις συνδέσεις
διατηρώντας τη συνολική ισχύ του αρχικού δικτύου που την ονομάζουμε RNavestr.
Για μη-σταθμισμένες συνδέσεις η προτεινόμενη μέθοδος εμφανίζεται με δύο
προσεγγίσεις όπου η πρώτη ορίζεται χωρίς περιορισμό του πλήθους των συνδέσεων
που προκύπτουν στο τυχαιοποιημένο δίκτυο και την ονομάζουμε RTSbinthr και η
δεύτερη με τον περιορισμό να είναι το πλήθος των συνδέσεων στο τυχαιοποιημένο
δίκτυο ίδιο με αυτό του αρχικού δικτύου και την ονομάζουμε RTSbindeg, και τέλος η
μέθοδος των Maslov και Sneppen που την ονομάσαμε ήδη RNnoddeg.
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Eικόνα 1. Δύο από τις 15 αρχικές χρονοσειρές στο (a) και οι αντίστοιχες υποκατάστατες
χρονοσειρές στο (b), οι δειγματικές αυτοσυσχετίσεις τους στο (c) και οι δειγματικές
διασυσχετίσεις τους στο (d). Το τυχαιοποιημένο δίκτυο της προτεινόμενης μεθόδου στο (e) και
της μεθόδους Maslov στο (f) για το αρχικό δίκτυο στο (g).
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(g)

Δημιουργήσαμε ανεξάρτητες πολυμεταβλητές χρονοσειρές, όπου η κάθε μια
χρονοσειρά παράγεται από αυτοπαλίνδρομο σύστημα πρώτης τάξης, AR(1). Ο
συντελεστής φ του AR(1) ορίζει την ένταση της αυτοσυσχέτισης. Θεωρήσαμε
πραγματοποιήσεις πολυμεταβλητών χρονοσειρών για διαφορετικές εντάσεις
αυτοσυσχέτισης, διαφορετικό πλήθος χρονοσειρών και διαφορετικό μήκος
χρονοσειρών. Για κάθε συνδυασμό τους δημιουργήσαμε 100 πραγματοποιήσεις
πολυμεταβλητών χρονοσειρών και για κάθε πραγματοποίηση δημιουργήσαμε B=100
τυχαιοποιημένα δίκτυα με κάθε μια από τις 5 μεθόδους. Για καθένα από τα B
τυχαιοποιημένα δίκτυα της κάθε μεθόδου καθώς και για το αρχικό δίκτυο
(σταθμισμένο και μη-σταθμισμένο) υπολογίσαμε τα 10 χαρακτηριστικά δικτύου.
Θεωρώντας το κάθε ένα από τα δέκα χαρακτηριστικά δικτύου ως στατιστικό ελέγχου
υπολογίσαμε την p-τιμή του ελέγχου για κάθε χαρακτηριστικό και μέθοδο καθώς και
την απόφαση ελέγχου για επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Αυτή η διαδικασία
επαναλήφθηκε για κάθε μια από τις 100 πραγματοποιήσεις.
Στα γραφήματα της Εικόνας 2 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
του ελέγχου σημαντικότητας για τις 5 μεθόδους τυχαιοποίησης δικτύου με στατιστικό
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ελέγχου το κάθε ένα από τα 10 χαρακτηριστικά δικτύου, για τις διαφορετικές
συνθήκες πραγματοποίησης πολυμεταβλητών χρονοσειρών.
Εικόνα 2. Χρωματικός πίνακας για την πιθανότητα απόρριψης της H0 (τυχαίο δίκτυο)
που εκτιμήθηκε σε 100 πραγματοποιήσεις με στατιστικό ελέγχου το χαρακτηριστικό
δικτύου (στήλη) και για κάθε μέθοδο τυχαιοποίησης δικτύου (γραμμή).(a) Κ=15,
n=200, φ=0.9. (b) Κ=15, n=200, φ=0.6. (c) Κ=15, n=50, φ=0.9. (d) Κ=15, n=50,
φ=0.6. (e) K=25, n=200, φ=0.9. (f) Κ=10, n=50, φ=0.6.
(a)

(c)

(b)

(d)
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(e)

(f)

Η Η0 πως το δίκτυο είναι τυχαίο τείνει να απορρίπτεται συχνά με τη μέθοδο
RNnoddeg (στήλη 4 του χρωματικού πίνακα) καθώς και με τη μέθοδο RNavestr για
τυχαιοποίηση των σταθμισμένων συνδέσεων με διατήρηση της ισχύος (στήλη 5). Η
εκτιμώμενη πιθανότητα απόρριψης διαφέρει με το χαρακτηριστικό δικτύου που
χρησιμοποιήθηκε ως στατιστικό ελέγχου, αλλά γενικά είναι πολύ μεγαλύτερη από το
αναμενόμενο επίπεδο σημαντικότητας του 0.05. Αυτό συμβαίνει για όλα τα σενάρια
πλήθους μεταβλητών, μήκους χρονοσειρών και έντασης αυτοσυσχέτισης, και
φαίνεται το πρόβλημα με αυτές τις δύο μεθόδους να είναι πιο έντονο όταν αυξάνει η
αυτοσυσχέτιση. Επίσης η μέθοδος RNavestr αποτυγχάνει ιδιαίτερα με το
χαρακτηριστικό “eigenvector centrality”, γεγονός που δικαιολογείται από τους μηθετικά ημι-ορισμένους πίνακες συσχέτισης που προκύπτουν με την μέθοδο αυτή.
Αντίθετα η προτεινόμενη μέθοδος με τις τρεις προσαρμογές της φαίνεται να δίνει
ποσοστά απόρριψης όχι περισσότερα από 5% για κάθε σενάριο προσομοίωσης. Αυτό
φαίνεται και από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στον Πίνακα 1, όπου δίνεται ο
μέσος όρος για το ποσοστό απόρριψης της Η0 από τα 10 χαρακτηριστικά δικτύου.
Παρατηρούμε πως μόνο στην περίπτωση μικρών χρονοσειρών και υψηλής
αυτοσυσχέτισης ξεπερνά η προτεινόμενη μέθοδος σημαντικά το ονομαστικό επίπεδο
σημαντικότητας του 5%.
Πίνακας 1. Μέσος όρος ποσοστού απόρριψης της H0 (τυχαίο δίκτυο) για κάθε μέθοδο
και σενάριο προσομοίωσης.
Μέθοδος
Σενάριο
Κ=15,n=200,φ=0.9
Κ=15,n=200,φ=0.6
Κ=15,n=50,φ =0.9
Κ=15,n=50,φ =0.6
Κ=25,n=200,φ=0.9
Κ=10,n=50,φ =0.6

RTSbinthr

RTSbindeg

RTSweight

RNnoddeg

RNavestr

4,1 %
6,1 %
5,4%
5%
5,3 %
5,4 %

4%
7,2 %
7,6 %
4,3%
6.1 %
3,5 %

6%
2,6 %
13,1 %
3%
8,2 %
8,6 %

34,2 %
12,6 %
75,1%
29,7 %
71,6 %
16.5 %

47,8 %
37,8 %
51,8%
39.2 %
52 %
25,6 %
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της προσομοιωτικής μελέτης ανέδειξαν τα δύο βασικά σημεία της
εργασίας: α) την αδυναμία των μεθόδων τυχαιοποίησης δικτύων που εφαρμόζονται
απευθείας στο δίκτυο συσχέτισης να παράγουν δίκτυα που έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά με το αρχικό δίκτυο συσχέτισης όταν αυτό είναι τυχαίο, β) την
αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου που τυχαιοποιεί τις χρονοσειρές και
όχι τις συνδέσεις δικτύου να παράγει δίκτυα με τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό
δίκτυο συσχέτισης όταν αυτό είναι τυχαίο. Μάλιστα η ανωτερότητα της
προτεινόμενης μεθόδου φαίνεται με διάφορα χαρακτηριστικά δικτύου και ιδιαίτερα
με το “eigenvector centrality” και δεν επηρεάζεται από το πλήθος των
πολυμεταβλητών χρονοσειρών και παρατηρήσεων, καθώς και από τον τύπο των
συνδέσεων δικτύου (σταθμισμένες ή μη). Η προσομοιωτική μελέτη επικεντρώθηκε
στην απόδοση των μεθόδων όταν το αρχικό δίκτυο είναι τυχαίο, δηλαδή εξετάστηκε
η ειδικότητα (specificity) των μεθόδων τυχαιοποίησης. Η εργασία είναι σε εξέλιξη
και σκοπός μας είναι να επαναλάβουμε τις προσομοιώσεις σε δίκτυα συσχέτισης από
συσχετισμένες μεταξύ τους μεταβλητές, ώστε να εκτιμηθεί και η ισχύς του ελέγχου
σημαντικότητας, δηλαδή η ευαισθησία (sensitivity) των μεθόδων να διακρίνουν το
δίκτυο συσχέτισης από ένα τυχαίο δίκτυο.
ABSTRACT
In network analysis one often wants to test whether the network is random, i.e. the
connections are formed randomly, and therefore one compares with appropriately formed
random networks. The comparison is realized in the framework of statistical testing, where the
null hypothesis reads that the network is random, and the test statistic is a network
characteristic. The randomized networks are designed to preserve certain properties of the
original network. In this paper, it is shown that the schemes generating randomized networks
are not appropriate for networks formed from multivariate time series and have nodes the
observed variables and connections given by a correlation statistic. Further, a new scheme is
proposed, which performs the randomization on the time series rather than the network
connections. Simulations on independent to each other time series show that the classical
network randomization schemes erroneously tend to reject the null hypothesis of random
network, whereas the proposed scheme does not.
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ABSTRACT
This paper examines the causal relationship between CO2emissions and economic growth in
“Advanced” and “Less-Advanced” countries of Europe, using panel data econometric
analysis. To this end, we employ annual data covering the period 1960-2012 for two subgroups of EU countries. The “Advanced” group, that comprises Denmark, Sweden, Norway,
Finland, Austria, Germany, Netherlands and England and the “Less-Advanced” group with
Bulgaria, Czech Republic, France, Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania,
Slovakia, Slovenia and Spain.
Unit root tests and panel co-integration methodologies are applied, in conjunction with
Granger causality tests applied to the respective vector error correction models. The results for
the group of “Advanced” countries reveal a negative long-run equilibrium relationship
between CO2emissions and growth, with causality running from GDP to CO2emissions.
However, there is no evidence of short-run causal impacts between the two variables.
Regarding “Less-Advanced” countries, the results support positive long-run causal impacts
from GDP to CO2emissions, while only carbon dioxide emissions are found to cause GDP in
the short run.
The come up results confirm possible differences in the environmental policies between
“Advanced” and “Less-Advanced” EU countries and reveal the core-periphery distinction in
Europe.
Keywords: Panel data analysis, Environmental Kuznets Curve (EKC), CO2 emissions,
Economic growth, European countries.

1.INTRODUCTION
The linkage between pollution and economic growth is one of the most important
empirical relationships tested in the ecological economics literature. Substantial
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discharge of carbon dioxide is considered as the main cause of global warming. It is,
thus, not surprising that a sizeable literature has been documented. The central focus
of this literature is to examine the role of income in environmental quality and has
gained great attention since the beginning of the 1990s, when concerns regarding
climate change, in particular global warming, took center stage. The theoretical
proposition is that during the early stage of a country’s economic development,
pressure on the environment is high; thus the environment deteriorates. However,
over time as the economy grows, the pressure on the environment eases and thus
environmental quality improves. It is hypothesized that the relationship between
environmental pollution, occurred by CO2 emissions, and economic growth is
consistent to the Environmental Kuznets theory. This suggests that inequality (CO2
emissions) increases in the beginning and decreases while the economy is developing.
In this paper we examine the Environmental Kuznets Curve(EKC) hypothesis for
panels of 20 European countries by dividing them into two sub-groups: “Advanced”
and “Less-Advanced” countries, using panel co-integration methodologies and
Granger causality tests.Τhe division was made according to each country’s average
GDP per capita and based to fiscal–economical characteristics that were revealed by
the present crisis. The economically stronger and less affected by the crisis countries
were named “Advanced” and include the Northern and far Northern countries, while
the “Less-Advanced” include countries of Central and Southeastern Europe.
The main motivation for testing the relationship between environmental quality
and economic growth is that it allows policy makers to judge the response of the
environment to economic growth. The response of the environment to economic
growth is crucial since the objective function of any economy aims at maximizing
economic growth.
We organize the structure of the paper as follows. In the next section, we provide
an overview of the EKC theoretical background, while in Section 3 we present
selected studies on the pollution–economic growth nexus. In Section 4, we discuss the
employed econometric tools. In Sections 5 and 6 we give the description of the data
and discuss the results obtained. In the final section, we provide policy implications
and some concluding remarks.

2. THEORETICAL BACKGROUND
The EKC concept emerged in the early 1990s with Grossman and Krueger’s
(1991) study of the potential impacts of NAFTA. However, the idea that economic
growth is necessary, in order for environmental quality to be maintained or improved,
is an essential part of the sustainable development argument proclaimed by the World
Commission on Environment and Development (1987) in Our Common Future.
The environmental Kuznets curve is a hypothesized relationship between
environmental quality and economic development: various indicators of
environmental degradation tend to get worse as modern economic growth occurs until
average income reaches a certain point over the course of development. As
Beckerman (1992, p 482) forcefully claimed, “there is clear evidence that, although
economic growth usually leads to environmental degradation in the early stages of the
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process, in the end the best – and probably the only – way to attain a decent
environment in most countries is to become rich”. Despite being the subject of
continuing debate, some evidence supports the claim that environmental health
indicators, such as water and air pollution, show the inverted U-shaped curve. It has
been argued that this trend occurs in the level of many of the environmental
pollutants, such as sulfur dioxide, nitrogen oxide, lead, DDT, chlorofluorocarbons,
sewage, and other chemicals previously released directly into the air or water.
A number of papers have developed theoretical models about how preferences and
technology might interact to result in different time paths of environmental quality.
The different studies make different simplifying assumptions about the economy.
Most of these studies can generate an inverted U shape curve of pollution intensity
but there is no inevitability about this. The result depends on the assumptions made
and the value of particular parameters. Lopez (1994) and Selden and Song (1995)
assume infinitely lived agents, exogenous technological change and that pollution is
generated by production and not by consumption. John and Pecchenino (1994), John
et al. (1995), and McConnell (1997) develop models based on overlapping
generations where pollution is generated by consumption rather than by production
activities. Stokey (1998) allows endogenous technical change.

3. LITERATURE REVIEW
The relationship between CO2 emissions and economic growth has been a matter
of concern during the last decades. The increasing pollution, despite the
environmental treaties that have been signed, raised the interest of the economists.
Thus, several studies were focused on this direction, including the EKC hypothesis.
The theory represents graphically the inverted U shaped relationship between the
carbon dioxide and economic growth, by integrating the squared growth in the
research model. Some of them used time series data (Cole, 2005; Galeotti et al., 2006)
while others employed panel data (Coondoo&Dinda, 2002; Narayan &
Narayan,2010) resulting in different conclusions. Many studies expanded the model
and tested the GDP , GDP-squared and GDP-cubed per capita (Cole, 2005; Galeotti et
al., 2006, Bertinelli&Strobl, 2005), showing unclear relationship between the two
variables, making the model statistical fragile. Strong doubts and concerns about the
econometric analysis on the EKC hypothesis have been presented by Stern (2004),
who was based on some important model’s dysfunctions: heteroskedasticity, cointegration issues or multilinearity. This caused further doubts against the EKC
theory, which was characterized as an inadequate model.
Despite, the above results, the majority of econometric analysis revealed causal
relationship between CO2 emissions and GDP per capita. Taskin and Zaim (2000)
used the non parametric kernel estimation methodology confirming a cubic functional
form for the relationship between the environmental efficiency and per capita
economic growth. In a panel co-integration test, Coondoo&Dinda (2002) found a
unidirectional causality running from carbon dioxide to GPD for the developed
countries of North America, Eastern and Western Europe. A few years later, they reexamined the evidence and revealed the bi-directional causality between the two
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variables in the above countries and additionally in Africa, Oceania and America
groupings (Coondoo&Dinda 2006). Liu (2006) extended the model by entering four
types of air emissions: CO2 (carbon dioxide), SO2 (sulphur dioxide), NOx (oxides
ofnitrogen) and CO (carbon monoxide). He found a long run causal relationship from
GDP to CO2 and CO, although the opposite results for the rest. At the same year of
Liu and Coondoo&Dinda, Azomahou (2006) investigated empirically the relationship
between CO2 and economic development concluding to contradictory results. The
parametric estimation approved the EKC theory, whereas in the non parametric
doubts were raised about its existence. No evidence of causality between income and
carbon dioxide was either found by Soytas et al (2007) using time series data
according to Toda and Yamamoto’s model. The following years, Dinda (2009)
continued his research on causal relationship between the two variables, for OECD
and non-OECD countries. He found causality running from CO2 to GDP for OECD
countries and the opposite causality for the second group of countries. In the same
results concluded Jalil and Mahmud (2009), investigating the EKC theory in China.
They found long-run relationship between GDP and CO2, confirming the theory.
A new theory approach, adding in the existed EKC theory, was proposed by
Narayan & Narayan (2010) and was tested as well by Jaunky (2011). According to
Narayan & Narayan the EKC hypothesis can be examined based on the short and
long-run income elasticity; if the long-run income elasticity is smaller than the shortrun income elasticity then it is evident that a country has reduced carbon dioxide
emissions as its income has increased. Their theory was approved through their
empirical investigation in countries of Middle East and South Asia. A year later, the
same approach was employed by Jaunky (2011), who confirmed the above new
theory. He found in particular a causality relationship running from GDP to CO2
emissions for some countries.
This paper attempts to investigate the EKC hypothesis to Advanced and LessAdvanced European countries and the divergence between the two groups. The
methodology which is going to be followed includes panel unit-root tests for GDP per
capita and CO2 emissions. Once the stationarity is confirmed, the co-integration test
follows and the analysis ends with the granger-causality test examining the causality
relationship between the two variables.
Table 1: Summary of literature review
Source: Computed.
Authors

Period

Countries

Taskin and Zaim
(2000)

1975-1990

52 countries

Data and test
used
non parametric
kernel
regression

Coondoo and
Dinda (2002)

1960-1990

Africa, Asia,
World Central
and South

Panel data ,
Granger
causality

Findings
relationship
between
environmental
efficiency and
GDP per
capita
CO2 ↔ GDP
GDP →CO2
CO2 →GDP
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Canas et al.
(2003)
Stern (2004)
Cole (2005)

1960-1998

1984-2000

Bertinlli and
Strobl (2005)

1950-1990

Galeotti (2006)

1960-1998

Dinda and
Coondoo (2006)

1960-1990

Liu (2006)

1973-2003

Azomahou et al.
(2006)

1960-1996

Soytas et al.
(2007)

1960-2004

Dinda (2009)

1960-1990

Jalil and
Mahmud (2009)

1975-2005

Narayan &
Narayan (2010)

1980-2004

America,
Oceania
Eastern
Europe, North
America
16
Parameter
no conclusive evidence
industrialised
estimation
countries
The EKC literature econometrically weak
110 countries
Time series,
GDP- CO2 not clear
random
coefficient
estimation
122 countries
Panel data ,
possible lineariy
semi
relationship between
parametric
wealth and pollution
estimation
OECD, nonTime series
statistical model fragile
OECD
regression
countries
Africa,
Panel data ,
CO2 ↔ GDP
America
Granger
(whole),
causality
Central
America
Eastern
America,
Europe, World
Norway
Time series,
GDP →CO2
Granger
causality
100 countries
Panel data,
contradictory results,
(all continents)
parametric
EKC approved somehow
&non
regression
US
Time series,
GDP - CO2
Toda and
Yamamoto
(1995)
OECDnon Panel data ,
CO2 →GDP
OECD
Granger
GDP →CO2
causality
China
Time series,
GDP →CO2
Granger
causality
Middle Eastern,
Panel data ,
long run emissions lower
South Asian
Granger
than the short run not
Latin America,
causality
confirmed
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Jaunky (2011)

1980-2005

East Asia,
Africa
36 high-income
countries

Panel data ,
GDP →CO2
VECM
causality
Note: GDP →CO2: means that causality runs from GDP per capita to carbon dioxide emissions,
CO2 →GDP: means that causality runs from emissions to GDP per caita, CO2 ↔ GDP: means
the bi-directional relationship between the two variables, GDP - CO2: means no causality
between GDP per capita and emissions

4. METHODOLOGY
In this section, we present our econometric approach. For our analysis we use the
statistical package EVIEWS and we follow the literature, maintaining the typical
assumptions that are standard to the EKC literature. What we expect is to find a
negative relationship between per capita GDP and CO2 emissions regarding the group
of Less Advanced European countries, which is evidence that these countries have not
reached yet the turning point of average income, thus economic growth is translated
into an increased environmental degradation. On the other hand, we expect a positive
linkage between per capita GDP and CO2 emissions for the group of Advanced
European countries, because we assume that “Advanced” countries are more
developed than “Less-Advanced” and have reached the turning point, which means
that they are increasingly aware of the importance of environmental preservation and
they have started using cleaner and cleaning technologies in the production process.
The division of the countries was made according to the average GDP per capita.
According to Eurostat, all the countries of the “Advanced” group are above the
average of EU28 during 2013. Respectively, all the countries of the “Less-Advanced”
group are below the average of EU28 during 2013, except France, which has almost
the same GDP per capita with United Kingdom. Despite that, France is included in
the “Less-Advanced” group, because crisis revealed similar fiscal and economical
characteristics
with
the
other
countries
of
that
group.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language
=en&pcode=tec00114).
In panel co-integration, an essential first step is to examine whether the variables
contain a panel unit root. While there are plenty of panel unit root tests, in this study
we use a number of panel unit root tests proposed by Levin et al. (2002), Breitung
(2000), Im et al. (2003), Fischer type tests using ADF [Maddala and Wu(1999)] and
Phillips–Perron (PP) [Choi, (2001)]. In all of these tests, if null hypothesis is
accepted, then the series are non – stationary.
Our main motivation for using the Breitung (2000) panel unit root test is that using
the Monte Carlo simulations, Hlouskova and Wagner (2006) found that the Breitung
(2000) panel unit root test had the highest power and the smallest size distortions
among a suite of panel unit root tests. The difference between the Levin et al. (2002)
test and the Breitung (2000) test is that the formerrequires bias correction factors to
correct for cross- sectional heterogeneous variances to allow for efficient pooled OLS
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estimation, while the Breitung (2000) test achieves the same result by appropriate
variable transformations. One of the drawbacks of the Breitung (2000) and Levin et
al. (2002) tests is that the autoregressive coefficient is restricted to be identical across
countries under both the null and alternative hypotheses. The t-bar test proposed by
Im et al. (1997) has the advantage over the Breitung (2000) test that it does not
assume that all countries converge towards the equilibrium value at the same speed
under the alternative hypothesis and thus is less restrictive. Finally, PP tests have an
advantage over the ADF tests, since the PP tests are robust to general forms of
heteroskedasticity in the error term and it is not required to specify a lag length for the
test regression. These tests are widely used, hence we do not repeat the methodologies
here, but refer interested readers to a recent paper by Hossain Morshed (2010).
Likewise, in order to provide robust evidence of any long run relationship between
CO2 emissions and income, three panel co-integration tests are performed. One
introduced by Pedroni (1999), a second introduced by Kao (2000) which is based on,
and a third one introduced by Fisher, which is based on Johansen test.
We specify the following panel co-integration regression:

LCOi ,t  ai  bi LYi ,t  ci LYi ,2t   i ,t
for t = 1, 2, …, T and i = 1, 2, …, N, where T refers to the number of observations
overtime and N refers to the number of individual members in the panel. LY is the
natural logarithm of real per capita GDP and LCO is the natural logarithm of carbon
dioxide emissions. Following Pedroni (1999), the null hypothesis of no co-integration
is examined based on seven different test statistics, with the first four statistics being
“within-dimension” based and the rest “between-dimension” based statistics.
Consequently we proceed with the Kao panel co-integration test. In his paper Kao
(1999) describes two tests under the null hypothesis of no co-integration for panel
data. One is a Dickey-Fuller type test and another is an Augmented Dickey-Fuller
type test. Finally, the Johansen panel co-integration test is applied. Johansen (1988)
proposes two different approaches, one of them is the likelihood ratio trace statistics
and the other one is maximum eigenvalue statistics, to determine the presence of cointegration vectors in non – stationary series. The trace test, tests the null hypothesis
of at most r – co-integration vector against the alternative hypothesis of full rank r = n
co-integration vector, while the null and alternative hypothesis of maximum
eigenvalue statistics is to check the r co-integrating vectors against the alternative
hypothesis of r+1cointegrating vectors.
To test for any causal effects between CO2 emissions and income, a Granger-type
causality test is constructed eventually. A Granger causality test requires the variables
to be stationary, or else it can yield spurious results [Granger and Newbold, (1974)].
This problem can be avoided, using an error-correction mechanism (ECM) based on
vector autoregressive (VAR) causality test, which makes use of the first-differenced
stationary data. The VAR model is augmented with an one-period lagged errorcorrection term, which is obtained from the co-integrated model.
In both sub-groups of Advanced and Less-Advanced European countries, we used
annual panel data covering the period 1960-2012. The data on carbon dioxide
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emissions CO2and GDP are obtained from the World Bank Group. CO2 is expressed
in metric tons per capita and GDP is expressed in $ per capita (constant 2005 US $).

5.
THE
TESTING
COUNTRIES

FRAMEWORKFOR

LESS-ADVANCED

Less-Advanced group includes Bulgaria, Czech Republic, France, Greece,
Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Spain.
5.1Panel Unit Root Tests
All variables in the model need to be integrated of order one I(1).We confirm this
by using five panel unit root tests: Levin, Lin & Chu t*(LLC), Breitung t-stat, Im,
Pesaran and Shin W-stat (IPS), ADF - Fisher Chi-square, PP - Fisher Chi-square.
The tables below (Table 2, Table 3 and Table 4) show the results of the unit root
tests for variables LCO2, LY and LY2. As indicated to the tables, in the case of LCO2,
LY and LY2 all tests reveal that at 5% level of significance we accept the null
hypothesis that means the series are not stationary. After taking the first difference at
the 5% level of significance we reject null hypothesis, so in first differences the series
are stationary, which confirms that LCO2, LY and LY2follow an I(1) process.
Table 2: Unit root test LCO2& DLCO2
Panel Unit root test
Level Form
Method
Statistic
P-value**
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin&Chu t
-3.7529
0.0001
Breitung t-stat
6.6544
1.0000
Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin
W-stat
-0.9778
0.1641
ADF - Fisher Chi-square
31.7656
0.1329
PP - Fisher Chi-square
26.8261
0.3126

First differences
Statistic

P-value**

-12.0068
-5.4674

0.0000*
0.0000*

-12.5440

0.0000*

184.0440

0.0000*

234.9200

0.0000*

Table 3: Unit root test LY & DLY
Panel Unit root test
Level Form
Method
Statistic
P-value**
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin&Chu t*
0.3398
0.6330
Breitung t-stat
5.8263
1.0000
Null: Unit root (assumes individual unit root process)

First differences
Statistic
-9.4686
-5.1951

P-value**
0.0000*
0.0000*
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Im, Pesaran and Shin Wstat
ADF - Fisher Chi-square

1.6699

0.952

-9.8502

0.0000*

13.2890

0.9611

136.1720

0.0000*

PP - Fisher Chi-square

23.5454

0.4878

140.1870

0.0000*

2

Table 4: Unit root test LY & DLY
Panel Unit root test
Level Form

2

First differences

Method
Statistic
P-value**
Statistic
P-value**
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin&Chu t*
1.0051
0.8426
-9.5406
0.0000*
Breitung t-stat
5.6851
1.0000
-5.2150
0.0000*
Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin
Wstat
1.9929
0.9769
-9.5563
0.0000*
ADF - Fisher Chi-square
12.7978
0.9693
131.6950
0.0000*
PP - Fisher Chi-square
22.6902
0.5381
134.6810
0.0000*
*reveal stationarity in 5% level of significance (0.00<0.05)
** P-value for Fischer tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All
other tests assume asymptotic normality

5.2 Panel Co-integration Test Results
In order to examine if there is co-integration between LCO2, LY and LY2 and to
provide evidence about any long-run relationship between the three variables,
Pedroni, Kao and Johansen Fisher panel co-integration tests are performed.
As indicated to the tables below (Table 5, Table 6), at 5% level of significance, the
Pedroni residual co-integration test and Johansen Fisher panel co-integration test
reject the null hypothesis, which means that a long run relationship exists within the
variables, whereas Kao residual co-integration test reveals no co-integration since
probability is higher than 5% level of significance.
Table 5: Pedroni Test & Kao Test
Pedroni Residual Cointegration Test
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)
Statistic
P-value
Panel v-Statistic
3.7271
0.0001*
Panelrho-Statistic

-1.3654

0.0860

Panel PP-Statistic
-2.2307
0.0128*
Panel ADF-Statistic
-1.8080
0.0353*
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)
Statistic
P-value
Grouprho-Statistic
0.5828
0.7200*
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Group PP-Statistic
-1.4055
Group ADF-Statistic
-1.5389
Kao Residual Cointegration Test
ADF
0.1780

0.0799*
0.0619*
0.4293*

Table 6: Johansen Fisher Panel Cointegration Test
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
Fisher Stat.**
Fisher Stat.** (from
(from trace test)
P-value
max-eigen test)
P-value
None
210.4000
0.0000*
166.1000
0.0000*
Atmost 1
77.8900
0.0000*
66.9200
0.0000*
Atmost 2
31.2500
0.1466
31.2500
0.1466
*reveal co-integration relationship in 5% level of significance (0.00<0.05)
**for Fischer tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests
assume asymptotic normality

5.3 Panel Vector Error Correction Model (VECM)
To test for any causal effects between CO2 emissions and GDP, a Vector Error
Correction Model is implemented and a Granger causality test is constructed. A
Granger causality test requires the variables to be stationary, or else it can yield
spurious results. The channel of causality could be studied by testing the significance
of the ECM. This parameter (cointEq1/ecm) is the adjustment factor, which indicates
the speed at which the balance of LCO2 is restored after a shock in LY.Table 7
presents the estimated equation:
LCO2 = - 25.0386 + 5.6300LY - 0.2900LY2- 0.0007 Trend
Unidirectional causality in long-run running from LY and LY2 to LCO2 is revealed
by the Wald tests (Table 8). Therefore, a change in LGDP has an impact on LCO2
emissions for Less-Advanced Countries. Such result is consistent with the EKC
hypothesis.
Table 7: Panel VECM

DLCO
DLY
DLY2
Trend
Constant

Intercept
1.0000
5.6300
-0.2900
-0.0007
-25.0386

Table 8: Error Correction
LCO2
CointEq1

LY

LY2

-0.0026

-0.0624

(0.0059)

(0.0035)

(0.0620)

[-8.0455]*

[-0.7561]

[-1.0075]

-0.0482

*abs t critical = |1.76|< abs t statistic |8.0455|, so ecm is statistically significant.

Granger causality test reveals, as shown in table 9, that there is a short run causality
from LCO2 to LY and from LCO2 to LY2, since in both cases P-value is found to be
significantly lower than 5%. So in short-run, there is unidirectional causality running
from CO2 to GDP and from CO2 to GDP2.
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Table 9: Short run causality
Dependent variable: D(LCO2)
P-value
D(LY)
0.8257
D(LY2)
0.8321
Dependentvariable: D(LY)
D(LCO2)
0.0002*
D(LY2)
0.0918
Dependentvariable: D(LY2)
D(LCO2)
0.0004*
D(LY)
0.1952
* reveal short run directional causality in 5% level of significance (0.00<0.05)

6. THE TESTING FRAMEWORKFOR ADVANCED COUNTRIES
Advanced group includes Denmark, Sweden, Norway, Finland, Austria, Germany,
Netherlands and England.
6.1 Panel Unit Root Tests
The tables below (Table 10, Table 11 and Table 12) show the results of the unit
root tests for variables LCO2, LY and LY2. As indicated to the tables, in the case of
LCO2, LY and LY2all tests reveal that at 5% level of significance we accept null
hypothesis which means that the series are not stationary. After taking the first
difference at 5% level of significance we reject null hypothesis, so first difference of
the series is stationary. LCO2, LY and LY2 follow an I(1) process. Since we found
that our variables follow a I(1) process, we conduct Pedroni, Kao and JohansenFisher co-integration tests.
Table 10:Unit root test LCO2& DLCO2
Panel Unit root test
Level Form
Method
Statistic
P-value**
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin&Chu t*
-2.2490
0.0123*
Breitung t-stat
1.8376
1.9669
Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin Wstat
-1.8988
0.0288*
ADF - Fisher Chi-square
24.0550
0.0883
PP - Fisher Chi-square
24.6026
0.0771

First differences
Statistic

P-value**

-20.0731
-6.8859

0.0000*
0.0000*

-19.3405

0.0000*

261.0630

0.0000*

254.9300

0.0000*
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Table 11:Unit root test LY &DLY
Panel Unit root test
Level Form
Method
Statistic
P-value**
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin&Chu t*
0.0963
0.5384
Breitung t-stat
3.9641
1.0000
Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin Wstat
0.9958
0.8403
ADF - Fisher Chi-square
14.0047
0.4494
PP - Fisher Chi-square
5.6989
0.9735

First differences
Statistic

P-value**

-12.1372
-3.9033

0.0000*
0.0000*

-10.9046

0.0000*

119.4910

0.0000*

120.2870

0.0000*

Table 12:Unit root test LY2&DLY2
Panel Unit root test
Level Form

First differences

Method
Statistic
P-value**
Statistic
P-value**
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin&Chu t*
0.3412
0.6335
-12.5932
0.0000*
Breitung t-stat
3.5242
0.9998
-3.7404
0.0000*
Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin Wstat
1.0965
0.8636
-10.7692
0.0000*
ADF - Fisher Chi-square
3.7096
0.4716
117.6840
0.0000*
PP - Fisher Chi-square
5.2041
0.9828
117.6550
0.0000*
*reveal stationarity in 5% level of significance (0.00<0.05)
** P-value for Fischer tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All
other tests assume asymptotic normality

6.2 Panel Cointegration Test Results
As indicated to the tables below (Table 13, Table 14), at 5% level of significance,
the Pedroni residual cointegration test, Kao and Johansen Fisher panel cointegration
test reject the null hypothesis, which means that a long run relationship exists within
the variables. At table 14 the results of Johasen-Fisher tests are presented and reveal
that there is co-integration vector. Kao residual co-integration test reveals cointegration between the three variables since probability is bellow5% level of
significance.
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Table 13:Pedroni Test & Kao Test
Pedroni Residual Cointegration Test
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)
Statistic
P-value
Panel v-Statistic
2.1079
0.0175*
Panelrho-Statistic

-1.6442

0.0501*

Panel PP-Statistic
-2.3179
0.0102*
Panel ADF-Statistic
-0.2550
0.3994
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)
Statistic
P-value
Grouprho-Statistic
-0.9442
0.1725
Group PP-Statistic
-2.2829
0.0112*
Group ADF-Statistic
0.0206
0.5082
Kao Residual Cointegration Test
ADF
-2.5862
0.0049*

Table 14:Johansen – Fisher Co-integration Test
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
Fisher Stat.**
Fisher Stat.** (from
(from trace test)
P-value
max-eigen test)
P-value
None
104.7000
0.0000*
96.9600
0.0000*
Atmost 1
26.8600
0.0201*
25.8600
0.0270*
Atmost 2
12.1400
0.5950
12.1400
0.5950
*reveal co-integration relationship in 5% level of significance (0.00<0.05)
**for Fischer tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests
assume asymptotic normality

6.3 Panel Vector Error Correction Model (VECM)
To test for any causal effects between CO2 emissions and GDP, a Vector Error
Correction Model is implemented and a Granger causality test is constructed. The
channel of causality could be studied by testing the significance of the ECMs. Table
15 presents the estimated equation:
LCO2 = 7.5070 - 0.6940LY + 0.0174LY2 – 0.0004 Trend.
The estimated results reveal the long run causality running from LY& LY2 to
LCO2 since ecmis negative and statistically significant (tcritical = |1.76| <|6.8967| =
tstat). The results in tables 16 & 17 reveal the long and short run causality impact
respectively.
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Table 15:Panel VECM

DLCO
DLY
DLY2
Trend
Constant

Table 16: Error correction

Intercept
1,0000
-0.6940
0.0174
-0.0004
7.5071

CointEq1

LCO2

LY

LY2

-0.0782

-0.0042

-0.0408

(0.0113)

(0.0032)

(0.0759)

[6.8967]*

[-1.3046]

[-0.5378]

Table 17: Short Run Causality
Dependentvariable: D(LCO2)
P-value
D(LY)
0.6567
D(LY2)
0.3781
Dependentvariable: D(LY)
D(LCO2)
0.2907
D(LY2)
0.3135
Dependentvariable: D(LY2)
D(LCO2)
0.3941
D(LY)
0.6716
*abs t critical = |1.76|< abs t statistic |6.8967|, so ecm is statistically significant.

Also Granger causality test (Table 17) reveals there is no short run causal effect
between the variables.

7. CONCLUSIONS AND POLICY IMPLICATIONS
This paper examines the casual relationship between CO2 emissions and economic
growth in “Advanced” and “Less-Advanced” countries of Europe. For “Advanced”
countries there is a negative long-run causality running from GDP to CO2 emissions
and for “Less-Advanced” countries there is positive long-run impact from GDP to
CO2 emissions, as well as short run causal impact from CO2 emissions to GDP and
from CO2 to GDP2.
The results confirm the EKC hypothesis, as “Advanced” countries are
characterized as wealthy countries which have passed the average income and
reached to a certain point over the course of development. They have started using
green energy in a bigger scale and replacing the obsolete and dirty technologies with
eco-friendlier ones.
“Less-Advanced” countries are growing-structured countries which have still
agricultural and manufacturing economies based on polluting energy production. The
environmental policy is common in the whole EU area, however through these results
the core-periphery distinction is confirmed. This is consistent with the Kuznets theory
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that the scale of the curves may differ for different environmental impacts and
different regions. The difference in environmental quality is obvious.
Carbon conservation policies for lower carbon emissions should be implemented
in every European country. Measures and motivations against CO2 emissions can be
enacted at the regional or individual country level. It is the obligation of the countries
to make a transmission from polluting energy sources such as coal and oil to clean
and green energy which is renewable.
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ABSTRACT
The web market structure nowadays it's facing the issue of “big-data”. The huge increasing
evolution of transactions is creating the corresponding increasing of e-commerce data through
e-shop and client. This paper provides research from a bibliographical and statistical view in
the above new transaction methods of e-buying. Finding empirical results from some on-line
market sites like Amazon and GetGlue this paper extracts interesting statistical results using
functional regression with the price functions as response variables introducing the “ranking”
and the “sampling” of a big dataset using the open source statistical language R.
Furthermore it extends these results to other type of market as in electronic or food products.
Especially in this area of food products, using a complete e-shop site (with Drupal CMS and
the e-commerce module) created by the authors, we study and support the dynamic new
emerging field of the producer-to-consumer direct e-buying transaction which eliminates all
the intermediate involved such the middleman or wholesale merchants.
An appropriate questionnaire is answered by many producers of this market area giving
interesting directions of the research.
This analysis explores from a long perspective view the consequences of such phenomenon
giving some interesting statistical comparative tables of the changing market area and the
associating economic impacts.
Keywords: e-commerce, big data, R language, statistical models, producer-to-consumer
market.
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1. INTRODUCTION
1.1 The issue of “big data”
Big Data is often described as extremely large data sets that have grown beyond the
ability to manage and analyze them with traditional data processing tools. Big Data
defines a situation in which data sets have grown to such enormous sizes that
conventional information technologies can no longer effectively handle either the size
of the data set or the scale and growth of the data set. In other words, the data set has
grown so large that it is difficult to manage and even harder to garner value out of it.
The primary difficulties are the acquisition, storage, searching, sharing, analytics, and
visualization of data. [Minelli M.(2013)]
Here is how the McKinsey study defines Big Data: “Big data refers to datasets whose
size is beyond the ability of typical database software tools to capture, store, manage,
and analyze. This definition is intentionally subjective.We assume that, as technology
advances over time, the size of datasets that qualify as big data will also increase.
Also note that the definition can vary by sector, depending on what kinds of software
tools are commonly available and what sizes of datasets are common in a particular
industry. With those caveats, big data in many sectors today will range from a few
dozen terabytes to multiple petabytes (thousands of terabytes).” [McKinsey, (2011)]
Extracting value is much more easily said than done. Big Data is full of challenges,
ranging from the technical to the conceptual to the operational, any of which can
derail the ability to discover value and leverage what Big Data is all about.
Perhaps it is best to think of Big Data in multidimensional terms, in which four
dimensions relate to the primary aspects of Big Data. These dimensions can be
defined as follows:
1. Volume. Big Data comes in one size: large. Enterprises are awash with data, easily
amassing terabytes and even petabytes of information.
2. Variety. Big Data extends beyond structured data to include unstructured data of
all varieties: text, audio, video, click streams, log files, and more.
3. Veracity. The massive amounts of data collected for Big Data purposes can lead to
statistical errors and misinterpretation of the collected information. Purity of the
information is critical for value.
4. Velocity. Often time sensitive, Big Data must be used as it is streaming into the
enterprise in order to maximize its value to the business, but it must also still be
available from the archival sources as well.
These 4Vs of Big Data lay out the path to analytics, with each having intrinsic value
in the process of discovering value. Nevertheless, the complexity of Big Data does
not end with just four dimensions. There are other factors at work as well: the
processes that Big Data drives. These processes are a conglomeration of technologies

334

and analytics that are used to define the value of data sources, which translates to
actionable elements that move businesses forward.
Many of those technologies or concepts are not new but have come to fall under the
umbrella of Big Data. Best defined as analysis categories, these technologies and
concepts include the following:
• Traditional business intelligence (BI). This consists of a broad category of
applications and technologies for gathering, storing, analyzing, and providing access
to data. BI delivers actionable information, which helps enterprise users make better
business decisions using fact-based support systems. BI works by using an in-depth
analysis of detailed business data, provided by databases, application data, and other
tangible data sources. In some circles, BI can provide historical, current, and
predictive views of business operations.
• Data mining. This is a process in which data are analyzed from different
perspectives and then turned into summary data that are deemed useful. Data mining
is normally used with data at rest or with archival data. Data mining techniques focus
on modeling and knowledge discovery for predictive, rather than purely descriptive,
purposes—an ideal process for uncovering new patterns from large data sets.
• Statistical applications. These look at data using algorithms based on statistical
principles and normally concentrate on data sets related to polls, census, and other
static data sets. Statistical applications ideally deliver sample observations that can be
used to study populated data sets for the purpose of estimating, testing, and predictive
analysis. Empirical data, such as surveys and experimental reporting, are the primary
sources for analyzable information.
• Predictive analysis. This is a subset of statistical applications in which data sets are
examined to come up with predictions, based on trends and information gleaned from
databases. Predictive analysis tends to be big in the financial and scientific worlds,
where trending tends to drive predictions, once external elements are added to the
data set. One of the main goals of predictive analysis is to identify the risks and
opportunities for business process, markets, and manufacturing.
• Data modeling. This is a conceptual application of analytics in which multiple
“what-if” scenarios can be applied via algorithms to multiple data sets. Ideally, the
modeled information changes based on the information made available to the
algorithms, which then provide insight to the effects of the change on the data sets.
Data modeling works hand in hand with data visualization, in which uncovering
information can help with a particular business endeavor.
The preceding analysis categories constitute only a portion of where Big Data is
headed and why it has intrinsic value to business. That value is driven by the neverending quest for a competitive advantage, encouraging organizations to turn to large
repositories of corporate and external data to uncover trends, statistics, and other
actionable information to help them decide on their next move. This has helped the
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concept of Big Data to gain popularity with technologists and executives alike, along
with its associated tools, platforms, and analytics. [Ohlhorst, (2013)]
1.2 The arrival of analytics
As analytics and research were applied to large data sets, scientists came to the
conclusion that more is better—in this case, more data, more analysis, and more
results. Researchers started to incorporate related data sets, unstructured data, archival
data, and real-time data into the process, which in turn gave birth to what we now call
Big Data.
In the business world, Big Data is all about opportunity. According to IBM, every day
we create 2.5 quintillion (2.5 × 1018) bytes of data, so much that 90 percent of the
data in the world today has been created in the last two years. These data come from
everywhere: sensors used to gather climate information, posts to social media sites,
digital pictures and videos posted online, transaction records of online purchases, and
cell phone GPS signals, to name just a few. [Zikopoulos et.al (2012)]
That is the catalyst for Big Data, along with the more important fact that all of these
data have intrinsic value that can be extrapolated using analytics, algorithms, and
other techniques. [Ohlhorst, (2013)]
1.3 How Big is the Big ?
Let's see how big is the big with these two images : The first shows some of the
biggest sites in 2011 and the second almost the same sites but two years later, 2013.
These amount of data is every minute !
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Fig.1. Big Data amount in 2011
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Fig.2 . Big Data amount in 2013
[Source : www.domo.com ]
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•

Data doubles almost every three years !!!

•

The Data Effect : Data is always predictive (Learn from it how to predict)

[Siegel, E.(2013)]

2. REAL CASE STUDIES RESEARCH
2.1 The case of Amazon, the Rank and the Pricing Strategy
According to [Ghose and Sundararajan (2006)] the data collected from one of the
major selling network today: the Amazon , from January 2005 to November 2005 ,
which sample contained about 330 product of software from four selected categories:
a) business and productivity, b) security and utilities c) graphics and development and
d) operating systems, provide in the table 1 the summary statistics.
Table 1. Summary statistics
Variable

Mean

Std.dev.

Min

Max

Sales rank

1649.61

1971.26

1

11622

List price

69.16

226.17

19.95

1799.99

Amazon price

65.53

208.57

14.95

1699.99

23.08

10.01

209.99

New
price

non-Amazon 17.74

Customer rating

3.14

0.99

1

5

Number of reviewers

25.72

66.3

1

606

Days release

717.7

1336.22

0

1750

As we can see the couple (price, sales rank) is going dependent each other as research
of Chevalier et al. (2003), Brynjolfsson et al.(2003) pointed out and particularly the
lower the cardinal value of the sales rank is, the higher is the demand for this
particular item. The rank data have a Pareto distribution (i.e. a power low) with the
relationship:
log[Q] = α + β log[rank]
where Q is the (unobserved) demand for a product, rank is the (observed) sales rank
of the product and α, β are industry or category-specific parameters.(Pareto, 1896;
Quandt, 1964)
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The distribution of sales ranks and retail prices across product are summarized in
Table.1
It is obvious that the estimation of α and β is crucial for the pricing strategy. Ghose
and Sundararajan collecting hourly sales rank data yielding 336 observations for each
product concluded in the Ordinary Least Equation (OLS) :
log[Q+1] = log[α] + β log[sales rank]
where Q is average weekly demand and sales rank is the corresponding average
sales rank. [Brynjolfsson et al.,(2003); Greene, (2000)]
The results yielded α=8.352 and β=-0.828 so this imply that
-

Weekly sales of two units correspond to an average sales rank of about 3100

-

Weekly sales of 10 units correspond to an average sales rank of about 440
and

-

Weekly sales of 25 units correspond to an average sales rank of about 150

2.2 The Power of R
Here is the raw data and some info:

http://getglue-data.s3.amazonaws.com/getglue_sample.tar.gz
sampled on per user basis


contains mostly client's ratings and check-ins



only tv shows and movies



< 3 % of our total data



11GB uncompressed



snapshot runs from 2007 to May 2012

Here's the code to get the first 10 rows as a sample dataset in R:
install.packages("RJSONIO")
library("RJSONIO")
file.path <- "http://getglue-data.s3.amazonaws.com/getglue_sample.tar.gz"
con <- gzcon(url(file.path))
n.lines.to.read <- 10
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readLines(con, n.lines.to.read)
n.lines.to.read <- 1000
tmp <- readLines(con, n.lines.to.read)
head(tmp)
close(con)
[Schutt, R. (2014)]

3. Local Exchange Trading System: An economy without any middleman
As Lang, Linton (1994) and Croall (1997) developed their theory about the “Local
Exchange Trading System” or “LETSystem”, where it is possible to live in a final
analysis without money but changing each other goods or services locally. Without
the support of the technology and the recently electronic networks and information
systems, this task seemed very difficult or maybe impossible to be implemented.
3.1 Producer to consumer e-commerce communities
The recent economic crisis emerged some new phenomenon in the social live and
consequently in the web technology. One of them is the producer to consumer direct
sale. In Greece the story of this situation begun when a group of activists of the Pieria
county with their web site (otoposmou, website) have agreed with potato farmers and
producers from the Drama county (Nevrokopi village) to sell their products in
Katerini (Pieria county’s capital) directly to the consumers achieving in this way a
70% about price discount! The activists from Katerini could make reservations
through their web site portal for every citizen interesting to buy potatoes and they
could order from the Drama’s farmers the necessary amount of potatoes according to
the orders. This movement had so enormous impact in the social live in Greece that
took the name “potato revolution” and also BBC (website) came in Greece to make a
report about this new phenomenon. As it is obvious all this organization without the
use of the web network and the web reservation could not be possible to realize. The
information age and respectively the “communication age” gave to the citizens
(consumers) the ability to order all together in real time and collecting all these orders
brought the necessary amount of goods and in 70% of price discount!
All this implied immediately the arising of new ideas and new web portals for this
scope. The “xoris” web site (website), try to connect producers and farmers directly
to the citizens or consumers. Each producer register a place in the web portal and in
this way every interested client can view and order online with the farmer’s price the
amount of goods without the existence of middleman or gross sale manager.
There is no doubt that the above situation without the existence of the web technology
and the web portals would be surely impossible to be implemented.
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4. Our e-commerce Information System
In the above context we investigated the first steps and attempts of communities
living without any middleman or gross sale manager who increase in many cases
abnormally the prices. The technology and especially the web technology give the
appropriate tools to manage all these community’s members with each other and with
the producers (or the farmers, manufacturers, etc)
The very new and interesting proposal is to put as a middleware manager the network
with an appropriate information system. As we may see in fig.3 with the use of this
intermediate system the consumers (or citizens, clients, etc.) could order, through this
middleware information system, for their household any need that is easily
predictable (for example the provisions) and in many cases it is possible for a month
or even for a year. This operation could be expanded in other type of products and
producers like manufacturers or handcrafters. In this way the producer knows exactly
what to product, how many to product and in what prices! Furthermore he knows
where the whole production is going to be sold! The benefits for the producer are
obvious: He does not have more products in stock, he knows for who and how much
is going to produce.
On the other hand the consumer knows from who buys all his needs, what quality
level will have and when they will arrive at home! All these even cheaper if he would
go to buy them for the real market!
Fig.3 The middleware information system scheme

The challenges are for the technology and the statistics because this middleware
should have the suitable web technology to serving the needs for both and for
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statistics because the statistical amount collected in this system would be of enormous
interest for the production and for the future economic decisions globally! The risk
that this system would be the new middleman it is not real because, in the case that
this works effectively in a real environment, could be enough a small fraction of the
final price.

5. Our questionnaire
Fig.4 Demographic & Internet use section

Fig.5 Buying & selling criteria section

Fig.6 Data criteria of the e-commerce system
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5.1 The implementation of the e-commerce information system
Our information system is implemented with the CMS Drupal using the module
commerce. It's already usable in the URL : http://xristina.uom.gr/protoprama (user:
user, passwd: 891814)

6. Conclusions
The web market nowadays that is evolving rapidly and with the expansion of the
network (or internet) in almost every household and production seat, presents a large
field of research in front of us: the interconnection of the producers to consumers in a
community where everyone would be served accordingly to his needs, without
producing goods for the stock, spending and wasting useful resources.
The information and communication age of today give us all the necessary tools to
achieve that and if there is something to find out to improve these ideas the scientific
community would be ready to seek the solutions.
“Money is just information, a way we measure what we trade, nothing of value in
itself. And we can make it ourselves, to work as a complement to conventional
money. Just a matter of design.”
[openmoney, website]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το φαινόμενο των “υπέρογκων δεδομένων” (big data) έχει πλέον φτάσει σε ένα
σημείο όχι μόνο να αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πηγή πληροφοριών αλλά το
εφαλτήριο για την δημιουργία γνώσης και λήψης αποφάσεων. Τα κύρια
χαρακτηριστικά τους όπως η ταχύτητα, ο όγκος, η ποικιλία και η αξιοπιστία είναι
εκείνα που τα καθορίζουν και δίνουν το υλικό εκείνο στο οποίο η επιστημονική
έρευνα πρέπει να παίρνει αποφάσεις και προβλέψεις. Τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά
κυρίως δηλ. η ταχύτητα και ο όγκος είναι τόσο υψηλά που σχεδόν σε δύο με τρία
χρόνια διπλασιάζονται. Σε αυτή την εργασία διεξάγουμε κυρίως μία βιβλιογραφική
έρευνα για να αναδείξουμε το παραπάνω φαινόμενο και το συσχετίζουμε με
πραγματικές περιπτώσεις όπως την amazon. Δείχνουμε επίσης την χρήση της
γλώσσας R σε εξαγωγή δειγμάτων από “υπέρογκα δεδομένα”. Στο δεύτερο μέρος
δείχνουμε το πληροφοριακό σύστημα που έχουμε υλοποιήσει και το οποίο διασυνδέει
τους παραγωγούς απευθείας με τους καταναλωτές και την προεργασία με το
ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από τους παραγωγούς για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου ιστοχώρου ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce site).
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ABSTRACT
A bandwidth selection rule is suggested, developed especially for implementing a bivariate
independence test. As opposed to rules aiming to balance the bias and variance of the test
statistic, the present rule is designed to balance the size and power of the test. Numerical
examples examine the performance of the test in practice comparative to tests already
existing in the literature.
Keywords: Bivariate independence, null distribution, power, kernel hypothesis test, bandwidth selection.

1. INTRODUCTION
Patil and Bagkavos (2014) proposed a nonparametric, kernel based, bivariate
independence hypothesis test based on a density weighted conditional mean type
of measure. One of the test’s characteristics is that it produces a zero mean test
statistic. This has the implication that the traditional bandwidth rules which
balance the bias and variance of the statistic (through minimization of an error
function (e.g. the integrated square error (ISE)) are not applicable here.
This motivates the development of an alternative bandwidth rule for use with
the suggested test. In this direction, the present research extends the work of Gao
and Gijbels (2008) to a test of bivariate independence and develops a closed form
bandwidth expression which optimizes the power of the test while keeps the size
constant. The advantage is that the rule is applicable and provides a closed form
expression for optimal bandwidth under both the null and alternative hypothesis.
Further, in contrast to an e.g. ISE type rule, the proposed bandwidth rule does
not change according to whether the data are undermsoothed, oversmoothed or
optimally smoothed.
The rest of the article is organized as follows. Section 2 provides the test
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statistic. Section 3 provides the bandwidth selection rule which is the main result
of this research and Section 4 contains numerical examples on the performance of
the suggested rule in practice. Finally, all proofs are deferred for the Appendix in
Section A.
2. THE HYPOTHESIS TEST AND FRAMEWORK OF STUDY
Let (X, Y ) ∈ R × R be a random variable with cumulative distribution function F (x, y) and probability density function f (x, y). Denote with FY (y|x) the
marginal distribution of Y conditional on X = x and with FY−1 (y|x) its inverse.
The marginal (unconditional) distribution of Y is denoted by FY (y) and by FY−1 (y)
its inverse. Obviously under independence between X and Y , FY (y|x) = FY (y)
and FY−1 (y|x) = FY−1 (y) for every (x, y) ∈ R × R.
In testing the hypothesis that X and Y are independent, Patil and Bagkavos
(2014) suggested the hypothesis test
H0 :

∩

H0p , H0p : FY−1 (p|x) = cp

0<p<1

vs H1 :

∪

H1p , H1p : FY−1 (p|x) = cp (x),

0<p<1

where cp does not depend on x and cp (x) varies with x for at least one p ∈ (0, 1).
Obviously, the rationale behind the formulation of the hypothesis test is that
under the null, for each quantile p ∈ (0, 1) the quantile regression eﬀect of X on
Y is zero, while under the alternative, X has a significant eﬀect on Y for at least
one p ∈ (0, 1). Integrating over p ∈ (0, 1) the result of all regressions between Y
and X and weighting with the marginal density of X so as to avoid trimming at
the boundary, leads to the test statistic
∑ ∑ ( Xi − Xj )
2
K
Tn (h) =
n(n − 1)h
h
1≤i<j≤n
{
}
min(Rni , Rnj )2 n − max(Rni , Rnj )2 1
×
(1)
+
−
(n + 1)2
(n + 1)2
3
where Rni is the rank of Yi after ordering the random sample (Xi , Yi ), i = 1, 2, . . . , n
with respect to Yi .
A test statistic close to zero will be evidence in favor of the null, while large
values of Tn (h) will be evidence against it.
Denote with µi (K) the ith moment of the kernel function K, i = 0, 1, 2. Let
R(g) denote the integral of the square of any real valued function g over its domain.
The following assumptions are used throughout.
1. f (x, y), the marginal density fX (x) and its first derivative are uniformly
bounded.
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2.
3.
4.
5.

fX (x) is Lipschitz continuous.
K is bounded, symmetric, absolutely integrable and has support in [−1, 1].
K is diﬀerentiable and its first derivative is continuous.
R(K) < +∞ and µ0 (K) = 1, µ1 (K) = 0, µ2 (K) < +∞, i.e. the kernel K
is of order 2.
6. As n → +∞, h → 0 and nh → +∞.
The next section investigates the development of a closed form expression for the
bandwidth h in the Tn (h) formulae.
3.

BANDWIDTH SELECTION

The objective here is to develop a bandwidth rule which optimizes the test’s
power, subject to keeping the size constant. Following Gao and Gijbels (2008), this
means choosing as bandwidth the solution of the following optimization problem
hopt = arg max P {Tn (h) > la |H1 } ≡ arg max βn (h),
h∈Hn (a)

(2)

h∈Hn (a)

where
Hn (a) = {h : a − cmin < an (h) < a + cmin }
an (h) = P {Tn (h) > la |H0 } , βn (h) = P {Tn (h) > la |H1 } ,
with la = za/2 σ0 n−1/2 being the critical value for testing H0 at significance level
a. Conventionally, cmin = a/10; see Gao and Gijbels (2008). The solution of (2)
is given in the next theorem.
Theorem 1. Under conditions 1–6, the bandwidth which optimizes (2) is
hopt =

}− 1 {
{ √
2
2K (3) (0)ν2
3
2

3
2

3R (K)R (fX )

R(mfX )
n √
2
σ 2ν2 R(K)

}− 3
2

(3)

where K (3) is the convolution of K three times with itself and
∫ 1
16
2
2
FY−1 (p|x) dp.
ν2 = EfX (x), σ = R(K)R(fX ), m =
45
0
A practically useful version of (3), will result by estimating the unknown
expressions there. Let fˆX (x) = n−1 Khd (x − Xi ) be the usual kernel density
estimate of fX (x), the marginal density of X. In the present research hd is
determined through the plug-in method (function bw.SJ in R), see Wand and
Jones (1996). Then, estimates of R(fX ) and ν2 , denoted by ν̂2 and R(fˆX ), are
obtained by
∫
n
∑
k−1
k−1
k
fX
(x) dx = EfX
(x) ≃ n−1
fˆX
(Xi ),
i=1
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for k = 2, 3 respectively. Also let σ̂ =

16
ˆ
45 R(K)R(fX )

∫
R(mfX ) =

2
m2 fX
(x) dx

≃n

−1

n
∑

and

m2 fˆX (Xi ) ≡ R(m̂fˆX )

i=1

with m̂ being a data driven estimate m. Throughout this work, m̂ is calculated
by applying Simpson’s extended rule for numerical integration on the quantile
regression estimate in (3.55), Klemelä (2014). That is,
∫ 1
m̂ =
F̂Y−1 (p|x) dp ≈
0


n/2−1
n/2


∑
∑
d
F̂Y−1 (p0 |x) + 2
F̂Y−1 (p2i |x) + 4
F̂Y−1 (p2i−1 |x) + F̂Y−1 (pn |x)

3
i=1

i=1

where i = 0, 1, 2, . . . , n, d = 1/n, p0 = 0, pn = 1. F̂Y−1 (p0 |x) is readily implemented in the R package regpro, function pcf.kern.quan. Then, a data based
closed form expression for the bandwidth of Tn (h) is
ĥopt

{ √
}− 1 {
}− 3
2
2
2K (3) (0)ν̂2
R(m̂fˆX )
√
=
n
.
3
3
σ̂ 2 2ν̂2 R(K)
3R 2 (K)R 2 (fˆX )

(4)

Remark 1. hopt is an optimal bandwidth irrespectively of whether Tn (h) is implemented under the null or under the alternative hypothesis. This means that it
can be used for computing not only the power under the alternative, but also the
size under the null.
Remark 2. The bootstrap provides an alternative and powerful approach to size
correction, which does not involve knowledge of closed form expressions for the
power and the size of the test. See Patil and Bagkavos (2014) for an application
specifically to Tn (h).
Remark 3. The suggested bandwidth selection method is the analogue of the
cross validation method in terms of convergence, achieving a rate of approximately
n−1/5 .
The next section discusses the test’s operational characteristics and provides
numerical evidence on its power.
4. NUMERICAL EXAMPLES
In this section, distributional data is used to exhibit the performance of the
proposed test’s power properties, asses its practical performance and describe its
implementation.
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In every instance throughout this section, Tn (h) is implemented via (1) with
the gaussian kernel and bandwidth given by (4).
The tests of Hoeﬀding (1948) and Blum et al. (1961), denoted by Dn and
Bn respectively, are used as a benchmark in assessing Tn (h)’s performance. The
tests are implemented as described in Patil and Bagkavos (2014). It has to be
noted that although both Dn and Bn are known to perform very well in practice,
they are rarely used in data analysis. This is mainly because their finite sample
null distributions are unavailable; the discussion on whether the asymptotic distribution for the tests can be used for finite samples is still open, see section 3 of
Mudholkar and Wilding (2003). Moreover, Dn and Bn were chosen as benchmarks
instead of p.d.f. based tests because according to Feurverger (1993) these are less
powerful compared to c.d.f. based tests.
The power function of Tn (h) is approximated by utilizing the formula
P (Tn (h) > cut-oﬀ) =

#Tn (h) > cut-oﬀ
,
m

(5)

where the cut-oﬀ is defined as the (1 − a)th sample quantile, for a fixed, estimated
by definition 7 of Hyndman and Fan (1996) (readily implemented in R by the
quantile() function). In all examples below, the power function of the tests
is approximated by applying (5) on 40 equidistant correlation levels, ρ, between
0 and 1. For each ρ, m = 100 independent (i.e. corr(X, Z) < 0.001, see also
Patil and Bagkavos (2014)) bivariate samples (Xi , Zi ), i = 1, . . . , 40 are drawn.
The actual samples used by Tn (h) are (Xi , Yi ), i = 1, . . . , 40 where the Yi ’s are
obtained by the transformation
√
Y = ρX + Z 1 − ρ2 .
Under these settings, three examples are presented next to exhibit the test’s power
behavior and asses its practical performance. Examples 1 and 2 employ
f1 (x, y) = exp(−(x + y)), x > 0, y > 0,
f2 (x, y) = 2, 0 ≤ x ≤ y ≤ 1,
respectively for the power comparison while the third example utilizes the bivariate normal distribution. The significance level is a = 5% for all three tests.
The results of the simulation are given in figure 1 where it can be seen that Tn
competes quite closely with Bn and Dn and additionally it oﬀers the advantage
of controlling the significance level. In more detail, in all three examples of figure
1, the power of all three tests goes to 1 as the correlation between the samples
increases. This gives evidence of the tests consistency; in parallel it verifies that
in all three examples the power of Tn (h) suggests that the test is acceptable for
practical use, at least for samples as small as n = 40 observations.
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Figure 1: Power of Bn , Dn and Tn (h) for diﬀerent distributions

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας τρόπος επιλογής του εύρους ζώνης για την
υλοποίηση ενός τεστ διδιάστατης ανεξαρτησίας τυχαίων μεταβλητών. Σε αντίθεση
με τους παραδοσιακούς τρόπους επιλογής, η προσοχή εδώ εστιάζεται στην βελτιστοποίηση της ισχύος του τεστ ενώ η πιθανότητα να απορριϕθεί λανθασμένα η μηδενική
υπόθεση παραμένει σταθερή. Η ισχύς του τεστ, όπως αυτό υλοποιείται με βάση
την προτεινόμενη μέθοδο επιλογής εύρους ζώνης, μελετάται με αριθμητικά παραδείγματα σε σύγκριση με ήδη υπάρχοντα τεστ στη βιβλιογραϕία και τα αποτελέσματα
αναλύονται γραϕικά.
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A PROOF OF THEOREM 1
The proof of the theorem is very similar to the proof of (34) in Gao and Gijbels
(2008). For this reason only the major steps with emphasis on the diﬀerences are
highlighted here. Let
εi (p) = ψp (Yi − F̂Y−1 (p)),
ωi (p) = ψp (Yi − FY−1 (p)) − ψp (Yi − F̂Y−1 (p)).
Then,
Tn∗ (h)

)∫ 1
Xi − Xj
εi (p)εj (p) dp
h
0
(
)∫ 1
Xi − Xj
2 ∑∑
εi (p)ωj (p) dp
+ √
K
h
n h 1≤i<j≤n
0
)∫ 1
(
Xi − Xj
1 ∑∑
+ √
ωi (p)ωj (p) dp
K
h
n h
0

1 ∑∑
K
= √
n h 1≤i<j≤n

(

1≤i<j≤n

≡ Ln (h) + Dn (h) + Sn (h)
with
1 ∑∑
Ln (h) = √
n h 1≤i<j≤n

∫
0

1

ψp (Yi −

F̂Y−1 (p))K

(

Xi − Xj
h

)

ψp (Yj − F̂Y−1 (p)) dp

)
(
∫
Xi − Xj
2 ∑∑ 1
−1
Dn (h) = √
ψp (Yi − F̂Y (p))K
h
n h 1≤i<j≤n 0
[ (
(
)]
)
× ψp Yj − FY−1 (p) − ψp Yj − F̂Y−1 (p) dp
∫
)]
(
)
1 ∑∑ 1[ (
Sn (h) = √
ψp Yi − FY−1 (p) − ψp Yi − F̂Y−1 (p)
n h 1≤i<j≤n 0
(
)
(
)]
)
Xi − Xj [ (
×K
ψp Yj − FY−1 (p) − ψp Yj − F̂Y−1 (p) dp.
h
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Thus,
an (h) = P {Tn∗ (h) > la |H0 } = P {Ln (h) > la − Sn (h) − Dn (h)|H0 } ,
βn (h) = P {Tn∗ (h) > la |H1 } = P {Ln (h) > la − Sn (h) − Dn (h)|H1 } .
Note here that working exactly as in the proofs of lemmas A.3 and A.4 in Gao
and Gijbels (2008) yields
ESn (h) = O(h1/2 ), EDn (h) = o(h1/2 ) under H0
Sn (h)
= 0 under H1
lim Sn (h) = +∞, lim
n→+∞
n→+∞ Dn (h)

(6)
(7)

Thus, we may ignore terms above h1/2 and write
an (h) = 1 − P {Ln (h) ≤ la − Sn (h) + op (Sn (h))|H0 } ,

(8)

βn (h) = 1 − P {Ln (h) ≤ la − Sn (h) + op (Sn (h))|H1 } .

(9)

Also, under H1 , Sn (h) can be written as
R(mfX )
√
(1 + op (1)).
2ν2 R(K)
√
1
1
Let rn = np1 R(mfX )h 2 , kn = p2 h 2 , p2 > 0, p1 = (σ 2 2ν2 R(K))−1 . Under H0 ,
m is a constant and therefore R(mfX ) = cR(fX ) for c > 0. Then, under H0 ,
√
1
Sn (h) will be represented by sn = np3 R(fX )h 2 where p3 = c(σ 2 2ν2 R(K))−1 .
Note that Lemma A.1 in Gao and Gijbels (2008) is also valid here as can be
verified by straightforward – but long – calculations, i.e.,
Sn (h) = n

σ2

sup P (Ln (h) ≤ x) − Φ(x) + ρ(h)(x2 − 1)ϕ(x) = O(h).

(10)

x∈R

Then, combining (10) with (8) and (9) gives
(
)
1
an (h) = 1 − Φ(la − sn ) − kn 1 − (la − sn )2 ϕ(la − sn ) + o(h 2 ),
(
)
1
βn (h) = 1 − Φ(la − rn ) − kn 1 − (la − rn )2 ϕ(la − rn ) + o(h 2 ).

(11)
(12)

Note that
la − rn ≈ za + (za2 − 1)(c1 h 2 + c2 n−1 h− 2 ) − rn
1

1

= za + (d1 − np1 R(mfX ))h 2 + d4 h− 2 ≡ za + d3 h 2 + d4 h− 2
1

1

1

1

where (recall that εi (p) = ψp (Yi − F̂Y−1 (p)))
[∫ 3
]
4K (3) (0)(Eε21 (p))3 fX
(x) dx
4K 2 (0)(Eε31 (p))2
c1 =
,
c
=
,
2
3σn3
σn3
d0 = d1 − np3 R(fX ), d1 = (za2 − 1)c1 , d3 = d1 − np1 R(mfX ),
d4 = c2 (za2 − 1)n−1 .
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By setting x = h1/2 , (11) and (12) become
βn (x) ≈ 1 − Φ(za + d3 x + d4 x−1 )
{
}{
}
− c1 x + c2 n−1 x−1 1 − (za + d3 x + d4 x−1 )2 ϕ(za + d3 x + d4 x−1 )
an (x) ≈ 1 − Φ(za + d0 x + d4 x−1 )
{
}{
}
− c1 x + c2 n−1 x−1 1 − (za + d0 x + d4 x−1 )2 ϕ(za + d0 x + d4 x−1 ).
The objective now is to solve the following optimization problem
hopt = arg max βn (x),
x∈Hn (a)

Hn (a) = {x : a − cmin < an (x) < a + cmin }
where e.g. cmin = a/10. Finding the roots of βn′ (x) = 0 is done in exactly the same
way as in Gao and Gijbels (2008) and leads to the optimal bandwidth expression
in (3).
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ABSTRACT
Suppose that balls are successively drawn one after the other from an urn, initially containing one white and one black balls, according to the following scheme. After each drawing
the drawn ball is placed back in the urn together with another ball of the same color.
Assume that the conditional probability of drawing a white ball at the ith drawing, given
that j − 1 white balls are drawn in the previous i − 1 drawings, varies geometrically, with
rate q, both with the number of white balls and the total number of balls in the urn. The
distribution of the number Xn of white balls drawn in n drawings, which turn out to be
a q-analog of a Discrete Uniform distribution, may be called Discrete q-Uniform distribution. In addition, the q-factorial and the usual factorial moments of Xn are derived. Also,
it is noted, in the form of an example, that the distribution of a right-truncated geometric random variable is a Discrete q-Uniform distribution. Further, a Discrete q-Uniform
distribution is deduced as the conditional distribution of a Geometric distribution, given
its sum with another Geometric distribution independent of it. Finally, the joint and the
marginal distributions of the minimum Ym,n = min{X1,n , X2,n , . . . , Xm,n } and the maximum Zm,n = max{X1,n , X2,n , . . . , Xm,n } of a random sample of size m from a Discrete
q-Uniform distribution, are derived and the distribution of the range Rm,n = Zm,n − Ym,n
is obtained.
Keywords: Discrete q-Distribution; Minimum; Maximum; Range

1. SOME BASIC q -SEQUENCES AND FORMULAE
Let x and q be real numbers, with q ̸= 1, and k be an integer. The number
[x]q =

1 − qx
,
1−q

is called q-number and in particular [k]q is called q-integer. The base (parameter)
q, in the theory of discrete q-distributions, varies in the interval 0 < q < 1 or in
the interval 1 < q < ∞.
The kth order factorial of the q-number [x]q , which is defined by
[x]k,q = [x]q [x − 1]q · · · [x − k + 1]q , k = 1, 2, . . . ,
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is called q-factorial of x of order k. In particular
[k]q ! = [1]q [2]q · · · [k]q , k = 1, 2, . . . ,
is called q-factorial. The q-binomial coeﬃcient (or Gaussian polynomial ) is defined
by
[x]
[x]k,q
, k = 0, 1, . . . .
=
[k]q !
k q
Note that
q −x 1 − q x
1 − q −x
=
·
= q −x+1 [x]q
[x]q−1 =
1 − q −1
q −1 1 − q
and since
[x]k,q−1 =

k
∏

[x − j + 1]q−1 =

j=1

k
∏

q −x+j [x − j + 1]q = q −xk+(1+2+···+k) [x]k,q ,

j=1

it follows that
k+1
2

[x]k,q−1 = q −xk+(
[x]

and

) [x]

= q −k(x−k)

k,q ,

k

[k]q−1 ! = q −(2) [k]q !

[x]

, k = 0, 1, . . . .
k q−1
k q
Using these expressions, a formula involving q-numbers, q-factorials and q-binomial
coeﬃcients in a base q, with 1 < q < ∞, can be converted, with respect to the
base, into a similar formula in the base p = q −1 , with 0 < p < 1.
There are two triangular recurrence relations for the q-binomial coeﬃcient,
which constitute q-analogs of Pascal’s triangle. Specifically, for x and q real numbers, with q ̸= 1, and k a positive integer, the q-binomial coeﬃcient satisfies the
triangular recurrence relations
[
]
[
]
[x]
x−1
x−k x − 1
=
+q
, k = 1, 2, . . . ,
k q
k
k−1 q
q
and

]
[
]
x−1
k x−1
=
+q
, k = 1, 2, . . . ,
k q
k−1 q
k
q
[ ]
with initial condition x0 q = 1.
[
]
, are expressed in terms of the q-factorial
The usual( factorial
moments,
E
(X)
j
)
moments, E [X]m,q , by
)
(
∞
∑
[
]
E [X]m,q
m−j
m−j
, j = 1, 2, . . .
E (X)j = j!
(−1)
(1 − q)
sq (m, j)
[m]q !
[x]

[

m=j

where sq (i, j) is the q-Stirling number of the first kind.
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2. A DISCRETE q -UNIFORM DISTRIBUTION
A Discrete q-Uniform distribution was introduced by Kupershmidt (2000), as
a q-analog of the classical Discrete Uniform distribution, by considering a nonnegative function defined on the set {0, 1, . . . , n} and summing to one.
The introduction of a suitable stochastic model on which the Discrete qUniform distribution may be defined is desirable and enhances its applicability. A
q-uniform urn model, serving this purpose, is described as follows. Suppose that
balls are successively drawn one after the other from an urn, initially containing
one white and one black balls, according to the following scheme. After each
drawing the drawn ball is placed back in the urn together with another ball of
the same color. Assume that the conditional probability of drawing a white ball
at the ith drawing, given that j − 1 white balls are drawn in the previous i − 1
drawings, is given by
pi,j =

[j]q
1 − qj
=
, j = 1, 2, . . . , i, i = 1, 2, . . . ,
i+1
1−q
[i + 1]q

(1)

where 0 < q < 1 or 1 < q < ∞.
Definition 1. Let Xn be the number of white balls drawn in n drawings in a quniform urn model, with the conditional probability of drawing a white ball at the
ith drawing, given that j − 1 white balls are drawn in the previous i − 1 drawings,
given by (1). The distribution of the random variable Xn is called Discrete qUniform distribution, with parameters n and q.
The probability function, the q-factorial moments and the usual factorial moments of the Discrete q-Uniform distribution are obtained in the following theorem.
Theorem 1. The probability function of the Discrete q-Uniform distribution, with
parameters n and q, is given by
fn (x) = P (Xn = x) =

q n−x
, x = 0, 1, . . . , n ,
[n + 1]q

(2)

where 0 < q < 1 or 1 < q < ∞. Its q-factorial moments are given by
(
) q −m [n]m,q−1
E [Xn ]m,q−1 =
, m = 1, 2, . . . , n,
(3)
[m + 1]q−1
(
)
and E [Xn ]m,q−1 = 0, for m = n + 1, n + 2, . . . . Further, its factorial moments
are given by
E[(Xn )j ] = j!

n
∑
m=j

(−1)m−j

[n]
m

q −1

sq−1 (m, j)(1 − q −1 )m−j q −m
,
[m + 1]q−1

(4)
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for j = 1, 2, . . . , n, where sq (i, j) is the q-Stirling number of the first kind, and
E[(Xn )j ] = 0, for j = n + 1, n + 2, . . . .
Proof. The probability function of Xn , since, by (1),
P (Xn = x|Xn−1 = x − 1) = pn,x =
and
P (Xn = x|Xn−1 = x) = 1 − pn,x+1 =

[x]q
[n + 1]q

q x+1 [n − x]q
[n + 1]q

satisfies the recurrence relation
P (Xn = x) =

[x]q
q x+1 [n − x]q
P (Xn−1 = x) +
P (Xn−1 = x − 1)
[n + 1]q
[n + 1]q

for x = 1, 2, . . . , n and n = 1, 2, . . . , with initial conditions
P (X0 = 0) = 1, P (Xn = 0) =

n
∏
i=1

(1 − pi,1 ) =

n
∏
i=1

q

[i]q
qn
=
, n > 0.
[i + 1]q
[n + 1]q

Setting
P (Xn = x) =

q n−x cn,x
, x = 0, 1, . . . , n,
[n + 1]x+1,q

(5)

the sequence cn,x , x = 0, 1, . . . , n, n = 0, 1, . . . , satisfies the recurrence relation
cn,x = q x cn−1,x + [x]q cn−1,x−1 , x = 1, 2, . . . , n, n = 1, 2, . . . ,
with initial conditions
c0,0 = 1, cn,0 = 1, n > 0, c0,x = 0, x > 0.
Since this recurrence relation uniquely determines the q-factorial of n of order x,
cn,x = [n]x,q , x = 0, 1, . . . , n, n = 0, 1, . . . ,
expression (2) is readily deduced from (5). The mth q-factorial moment of Xn ,
n
[x]
(
) q n−m [m]q−1 ! ∑
E [Xn ]m,q−1 =
q −(x−m)
,
[n + 1]q x=m
m q−1

on using the triangular recurrence relation
[
]
[
]
[x]
x+1
x
=
+ q −(x−m)
,
m + 1 q−1
m + 1 q−1
m q−1
360

and the expression [n + 1]q = q n [n + 1]q−1 , is written as
(

E [Xn ]m,q−1

)

{∑
]
[
] }
n [
n
∑
x+1
x
−
m + 1 q−1
m + 1 q−1
x=m
x=m+1
[
]
q −m [m]q−1 ! n + 1
=
,
[n + 1]q−1 m + 1 q−1
q −m [m]q−1 !
=
[n + 1]q−1

Expressing the q-binomial coeﬃcients in terms of q-factorials, (3) is readily deduced. Further, using the expression of the factorial moments in terms of the
q-factorial moments, with q −1 instead of q, expression (4) is deduced.
The Discrete q-Uniform distribution first emerged as the congruence class
distribution, modulo n, of Bernoulli generated numbers, in a paper of Rawlings
(1994); this result is given in the following example.
Example 1. Bernoulli trials and number theory. Consider a sequence of independent Bernoulli trials, with constant failure probability q, and let X be the
number of failures until the occurrence of the first success. Clearly, the random
variable X follows a geometric distribution with probability function
P (X = x) = (1 − q)q x , x = 0, 1, . . . .
Also, consider a fixed positive integer n and let Cx = {x + kn : k = 0, 1, . . .},
for x = 0, 1, . . . , n − 1. Clearly, each of the possible values of the random variable X, {0, 1, . . .}, belongs in one of these n congruence classes (pairwise disjoint
sets), modulo n, {C0 , C1 , . . . , Cn−1 }. Further, consider a sequence of independent
Bernoulli trials, with constant failure probability q, and let Xn be the index of
the congruence class in which the number of failures until the occurrence of the
first success, belongs. Since the random variable Xn assumes the value x if and
only if X belongs in Cx , the probability function of Xn is readily deduced as
∞
∑
P (Xn = x) = P (X ∈ Cx ) =
(1 − q)q x+kn
k=0
∞
∑
qx
(1 − q)q x
=
, x = 0, 1, . . . , n − 1,
= (1 − q)q x
(q n )k =
1 − qn
[n]q
k=0

where 0 < q < 1. Since [n]q = q n−1 [n]q−1 , this probability function may be
rewritten as
(q −1 )n−1−x
, x = 0, 1, . . . , n − 1,
P (Xn = x) =
[n]q−1
where 1 < q −1 < ∞, which is of the form (2).
Also, the distribution of a right-truncated geometric random variable is obtained in the next example as a Discrete q-Uniform distribution.
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Example 2. Consider again a nonnegative integer valued random variable X with
a Geometric distribution. Then, the probability function P (X = x|X ≤ n − 1),
of a right truncated Geometric distribution, since
P (X = x|X ≤ n − 1) =

P (X = x, X ≤ n − 1)
P (X = x)
=
,
P (X ≤ n − 1)
P (X ≤ n − 1)

for x = 0, 1, . . . , n − 1, and
P (X ≤ n − 1) =

n−1
∑

(1 − q)q x = 1 − q n ,

x=0

is readily deduced as
P (X = x|X ≤ n − 1) =

qx
, x = 0, 1, . . . , n − 1,
[n]q

where 0 < q < 1.
The Discrete q-Uniform distribution may be obtained as the conditional distribution of a Geometric distribution, given its sum with another Geometric distribution independent of it, according to the following theorem.
Theorem 2. Consider a sequence of independent Bernoulli trials and assume
that the conditional probability of success at any trial, given that j − 1 successes
occur at the previous trials, is given by
pj = 1 − θq j−1 , j = 1, 2, . . . , 0 < θ < 1, 0 < q < 1, or 1 < q < ∞,
where for 0 < θ < 1 and 1 < q < ∞, the number j is restricted by θq j−1 < 1.
Let W be the number of failures until the occurrence of the first success and U
be the number of failures after the first success and until the occurrence of the
second success, with θq < 1 in the second case. Then, the conditional probability
function of W , given that W + U = n, is the Discrete q-Uniform distribution,
with probability function (2).
Proof. The random variables W and U are independent and each follows a
Geometric distribution with probability function
P (W = w) = (1 − θ)θw , w = 0, 1, . . .
and
P (U = u) = (1 − θq)(θq)u , u = 0, 1, . . . ,
respectively. The probability function of the sum Z = W + U is given by
P (Z = z) =

z
∑
w=0

P (W = w)P (U = z − w) = (1 − θ)(1 − θq)θz

z
∑

q z−w

w=0
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and so
P (Z = z) = [n + 1]q (1 − θ)(1 − θq)θz , z = 0, 1, . . . .
Hence
P (W = w)P (U = n − w)
P (W + U = n)
(1 − θ)θw (1 − θq)(θq)n−w
q n−w
=
=
,
[n + 1]q (1 − θ)(1 − θq)θn
[n + 1]q

P (W = w|W + U = n) =

for w = 0, 1, . . . , n.
3. DISTRIBUTIONS OF MAXIMUM, MINIMUM AND RANGE
The joint and the marginal distributions of the minimum and the maximum
of a random sample from a Discrete q-Uniform distribution, together with the
distribution of the range, which are useful in Statistical Inference, are obtained in
the following theorem.
Theorem 3. Let X1,n , X2,n , . . . , Xm,n be independent and identically distributed
discrete random variables, with common distribution a Discrete q-Uniform distribution on the set {0, 1, . . . , n}. Also, let Ym,n = min{X1,n , X2,n , . . . , Xm,n } and
Zm,n = max{X1,n , X2,n , . . . , Xm,n }. Then
(a) The joint probability function fm,n (y, z) = P (Ym,n = y, Zm,n = z) is given
by
fm,n (y, z) =

}
q m(n−z) {
m
m
m
m
m [z − y]
[z
−
y
+
1]
−
[2]
+
q
[z
−
y
−
1]
q
q
q
q ,
[n + 1]m
q

(6)

for y = 0, 1, . . . , z and z = 0, 1, . . . , n.
(b) The marginal probability functions of Ym,n and Zm,n are given by
m
[n − y + 1]m
q − [n − y]q
,
[n + 1]m
q

(7)

m(n−z+1) [z]m
q m(n−z) [z + 1]m
q −q
q
,
m
[n + 1]q

(8)

gm,n (y) = P (Ym,n = y) =
for y = 0, 1, . . . , n and
hm,n (z) = P (Zm,n = z) =

for z = 0, 1, . . . , n, respectively.
(c) The probability function of the range Rm,n = Zm,n − Ym,n is given by
fm,n (r) = P (Rm,n = r) =

}
[n − r + 1]qm {
m
m
m
m
m [r]
[r
+
1]
−
[2]
+
q
[r
−
1]
q
q
q
q , (9)
[n + 1]m
q

for r = 0, 1, . . . , n.
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Proof. (a) The joint distribution function Fm,n (y, z) = P (Ym,n ≤ y, Zm,n ≤ z),
at integer values of y and z, on using the expressions
P (Ym,n ≤ y, Zm,n ≤ z) = P (Zm,n ≤ z) − P (Ym,n > y, Zm,n ≤ z)
and
P (Zm,n ≤ z) = [P (Xn ≤ z)]m , P (Ym,n > y, Zm,n ≤ z) = [P (y < Xn ≤ z)]m
may be expressed as
Fm,n (y, z) = [Fn (z)]m − [Fn (z) − Fn (y)]m , y = 0, 1, . . . , z, z = 0, 1, . . . , n,
where Fn (x) = P (Xn ≤ x). Further, since
Fn (x) =

x
∑
k=0

x
q n−x [x + 1]q
q n−x ∑ x−k
, x = 0, 1, . . . , n,
fn (k) =
q
=
[n + 1]q
[n + 1]q
k=0

it follows that
Fm,n (y, z) =

{
}
1
m(n−z)
m
n−z
n−y
m
q
[z
+
1]
−
(q
[z
+
1]
−
q
[y
+
1]
)
,
q
q
q
[n + 1]m
q

for y = 0, 1, . . . , z and z = 0, 1, . . . , n. The joint probability function fm,n (y, z) =
P (Ym,n = y, Zm,n = z) is expressed in terms of the joint distribution function by
fm,n (y, z) = Fm,n (y, z) − Fm,n (y − 1, z) − Fm,n (y, z − 1) + Fm,n (y − 1, z − 1)
and so
fm,n (y, z) =

{
1
(q n−z [z + 1]q − q n−y+1 [y]q )m
[n + 1]m
q
− (q n−z [z + 1]q − q n−y [y + 1]q )m
+ (q n−z+1 [z]q − q n−y [y + 1]q )m
}
− (q n−z+1 [z]q − q n−y+1 [y]q )m

for y = 0, 1, . . . , z and z = 0, 1, . . . , n. Further, using the relations
q n−z [z + 1]q − q n−y+1 [y]q = q n−z [z − y + 1]q ,
q n−z [z + 1]q − q n−y [y + 1]q = q n−z [z − y]q ,
q n−z+1 [z]q − q n−y [y + 1]q = q n−z+1 [z − y − 1]q ,
q n−z+1 [z]q − q n−y+1 [y]q = q n−z+1 [z − y]q ,
and 1 + q m = (1 − q 2m )/(1 − q m ) = [2]qm , it reduces to (6).
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(b) The marginal probability functions of Ym,n and Zm,n may be deduced from
the joint probability function (6), by summing it for z = y, y + 1, . . . , n and for
y = 0, 1, . . . , z, respectively, or independently as follows. The distribution function
Gm,n (y) = P (Ym,n ≤ y), at integral values of y, is given by
Gm,n (y) = 1 − P (Ym,n > y) = 1 − [P (Xn > y)]m = 1 − [1 − Fn (y)]m
[
]
[n − y]m
q n−y [y + 1]q m
q
=1 − 1 −
=1−
, y = 0, 1, . . . , n,
[n + 1]q
[n + 1]m
q
and the probability function gm,n (y) = P (Ym,n = y), using the expression gm,n (y) =
Gm,n (y)−Gm,n (y−1), is deduced as (7). Also, the distribution function Hm,n (y) =
P (Zm,n ≤ z), at integral values of z, is given by
Hm,n (y) = P (Zm,n ≤ z) = [P (Xn ≤ z)]m =

q m(n−z) [z + 1]m
q
, z = 0, 1, . . . , n
m
[n + 1]q

and the probability function hm,n (z) = P (Zm,n = z), using the expression hm,n (z) =
Hm,n (z) − Hm,n (z − 1), is deduced in the form (8).
(c) The probability function fm,n (r) = P (Rm,n = r) is given in terms of (6)
by
n
∑
fm,n (r) =
fm,n (z − r, z), r = 0, 1, . . . , n,
z=r

and since
n
∑

q

m(n−z)

=

z=r

n−r
∑
j=0

q mj =

1 − q m(n−r+1)
= [n − r + 1]qm ,
1 − qm

is readily deduced as (9).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ας υποθέσουμε ότι από μια κάλπη, η οποία αρχικά περιέχει ένα άσπρο και ένα
μαύρο σϕαιρίδιο, εξάγουμε διαδοχικά σϕαιρίδια το ένα μετά το άλλο σύμϕωνα με το
ακόλουθο σχήμα. Μετά από κάθε εξαγωγή, το εξαγόμενο σϕαιρίδιο επανατοποθετείται στην κάλπη μαζί με άλλο ένα σϕαιρίδιο του ιδίου χρώματος. Ας υποθέσουμε
ότι η δεσμευμένη πιθανότητα εξαγωγής άσπρου σϕαιριδίου στην i-οστή εξαγωγή, δεδομένου ότι στις προηγούμενες i − 1 εξαγωγές έχουν εξαχθεί j − 1 άσπρα σϕαιρίδια,
μεταβάλλεται γεωμετρικά, με λόγο q, τόσο με τον αριθμό των άσπρων όσο και με
τον συνολικό αριθμό των σϕαιριδίων στην κάλπη. Η κατανομή του αριθμού Xn
των άσπρων σϕαιριδίων που εξάγονται σε n εξαγωγές, η οποία προκύπτει ότι αποτελεί q-ανάλογο της Διακριτής Ομοιόμορϕης κατανομής, μπορεί να ονομασθεί Διακριτή q-Ομοιόμορϕη κατανομή. Επιπρόσθετα, συνάγονται οι q-παραγοντικές και
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οι συνήθεις παραγοντικές ροπές της Xn . Επίσης, σημειώνεται με τη μορϕή παραδείγματος ότι η κατανομή μιας περικεκομμένης από δεξιά γεωμετρικής τυχαίας
μεταβλητής είναι μια Διακριτή q-Ομοιόμορϕη κατανομή. Περαιτέρω, η Διακριτή
q-Ομοιόμορϕη κατανομή συνάγεται ως η δεσμευμένη κατανομή μιας Γεωμετρικής
κατανομής, δεδομένης μιας άλλης, ανεξάρτητης από αυτή, Γεωμετρικής κατανομής.
Τέλος, συνάγονται οι από κοινού και οι περιθώριες κατανομές του ελαχίστου Ym,n =
min{X1,n , X2,n , . . . , Xm,n } και του μεγίστου Zm,n = max{X1,n , X2,n , . . . , Xm,n }
ενός τυχαίου δείγματος μεγέθους m από την Διακριτή q-Ομοιόμορϕη κατανομή και
συμπεραίνεται η κατανομή του εύρους Rm,n = Zm,n − Ym,n .
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ABSTRACT
The ability of time series characteristics to discriminate dynamical regimes is the subject of
this work. The problem is postulated as the search for the time series characteristics that best
classify a given time series, where the classes are the different dynamical regimes or systems.
In this work, we considered a large ensemble of time series characteristics including simple
statistics, statistics of correlation, entropy and complexity, as well as statistics based on
modeling, defined for different parameter values if they are parameter dependent, and giving a
total of 540 characteristics, called time series features. Most of these features assume that the
time series is stationary. For our setting, we suppose two dynamical systems or regimes and
multiple realizations of each, and for the evaluation of the discrimination ability of the
features, we consider the area under receiver operating characteristic curve (AUROC). The
above procedure is first applied to simulated data from the Mackey Glass time delay
differential equation for dynamical regimes of varying complexity determined by the lag
parameter. Then we apply the same procedure to electroencephalograms (EEG) in conjunction
with the administration of transcranial magnetic stimulation (TMS) in order to identify, a)
different dynamics of the brain of healthy subjects and patients with epilepsy and b) covert
states prior to TMS that relate to epileptic and non-epileptic response to TMS.
Keywords: time series characteristics, features, complexity, discrimination, EEG, epilepsy

1. INTRODUCTION
The main subject of this work is the discrimination of different dynamical regimes of
the same dynamical system or different dynamical systems, using time series
characteristics or so-called features. The objective is to find the features that exhibit
the best discriminating ability, following similar approaches. This is a practice that
we encountered in several past works [Kugiumtzis et al. (2006), Kugiumtzis et al.
(2007), Höller et al. (2013)]. First, we collected the features after exhaustive search in
the literature, with focus on EEG analysis, which is the motivating application of this
work [Kugiumtzis et al. (2007), Greene et al. (2008)]. The evaluation of the features
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in discriminating two different dynamical systems was done by means of the area
under the receiver operating characteristic curve (AUROC).
The computational study was performed in two parts, first on simulated time series of
dynamical states obtained by the Mackey-Glass system, a chaotic system of varying
complexity determined by a lag parameter Δ [Mackey and Glass (1977)], which
increases as Δ goes from 30 to 100, 200, 250 and 300. The analysis was made on
selected pairs of dynamical states regarding discriminating tasks of varying difficulty,
e.g. while the time series for Δ=30 and Δ=100 look different by eyeball judgment, the
time series for Δ=200 and Δ=300 look very alike. .
We applied the same approach to a rather difficult task of discriminating healthy from
epileptic patients on the basis of a small multichannel EEG segment derived after the
administration of transcranial magnetic stimulation (TMS) having the subject at rest.
The features were computed for each channel, and for a number of such trials (about
15) for each subject, and there were 24 records for epileptic patients and 11 for
healthy subjects. We also investigated the ability of the features to distinguish EEG
signals obtained just before TMS administration in trials where TMS resulted in
epileptiform discharges and trials exhibiting no epileptiform discharges.
The structure of the paper is as follows. In Section 2 the data sets, the time series
characteristics and the method for their evaluation are presented, in Section 3 we
present the results of our study, and finally in section 4 we discuss the results.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1 Simulated and EEG data
For our simulated data analysis we used time series from the Mackey-Glass delay
differential equation [Mackey and Glass (1977)]:

dx
0.2 x(t  )
,
 0.1x(t ) 
dt
1  x(t  )10

(1)

where Δ is the lag parameter of the system. The delay differential equation in (1) is
solved using the numerical integrator dde23 in Matlab and sampled at steps of 4 time
units. In the study, we used short time series of length 300 and 600 because in our real
data analysis we dealt with signals of correspondingly small length. The generated
database consists of 2000 time series, half with length 300 and half with length 600,
also half are noise-free and for the other half we added Gaussian white noise with
standard deviation being 20% of the standard deviation of the time series, giving 500
time series for each combination of time series length and noise level. Each set of 500
time series is comprised of 5 subsets of 100 time series each for Δ=30, 100, 200, 250
and 300. The system is chaotic for all these values of Δ, and its complexity tends to
increase with Δ, as shown in Figure 1. Specifically, for Δ=30 the fractal dimension
of the chaotic attractor is approximately 3 while for Δ=100 it is approximately 7.1
[Ding et al. (1993), Kugiumtzis (1996)].

368

Figure 1. Realizations of the Mackey-Glass delay differential equation for different
lag parameter values: (a) Δ = 30, (β) Δ = 100, (γ) Δ = 200, (δ) Δ = 300.

The data set of our real data analysis contains electroencephalogram (EEG)
recordings with administration of transcranial magnetic stimulation (TMS) to patients
with epilepsy and healthy subjects. The recordings were done at the Laboratory of
Clinical Neurophysiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki.
Each subject was at rest under scalp multi-channel EEG registration while
administered a series of 15 blocks of two consecutive TMS (0.25 sec apart), at time
intervals of about 1 min, and each of the 15 sessions is termed a TMS epoch. For each
TMS epoch, we considered for analysis the artifact-free EEG segment of duration 1.4
sec before the first TMS, denoted preTMS and the EEG segment of duration 1.4 sec
after the second TMS, denoted postTMS. Actually, an offset before the first TMS and
after the second TMS was applied to account for the mechanical artifact of TMS, as
shown in Figure 2. Channels with artifacts (eye movement, muscles, technical faults)
were dropped and from initially 60 channels around 30 channels were retained for
each epoch, varying across the recordings. Further, the same analysis was repeated to
three EEG references, the original reference to the mastoid (Raw data), the reference
to the average value of the channels at every time point (Common Average), and the
so-called reference to infinity (REST) [Yao, 2001].
There are two questions of interest related to the TMS experiment. The first question
is whether it is possible to discriminate healthy subjects from subjects with epilepsy
on the basis of their response to TMS as observed by postTMS. For this we used a
total of 5388 univariate time series for each EEG reference type derived from all
channels, all epochs and all recordings, with 1417 of them extracted from the healthy
subjects and 3971 from the patients. The time series features were computed for each
of the 5388 postTMS time series for each reference type.
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Two patients responded to TMS with epileptiform discharges (ED) at some of the
epochs. An ED is a small electrographic seizure of very small duration. The second
question is whether preTMS carries information that allows for differentiating ED
response from normal response to TMS. To address this question we considered 8
epochs with ED and 18 epochs without ED from the one subject with epilepsy, and
the time series features were computed on the corresponding 26 preTMS time series.
Figure 2. The EEG of 25 electrodes from a healthy subject 1.4 sec before the first
TMS, between the two TMS, and 1.4 sec after the second TMS. The grey (yellow
online) area covers the interval between the two TMS and s small offset before the
first TMS and after the second TMS.

2.2 Time series features
In this section we present the time series features used in the study, collected from
previous studies of our research group and the EEG analysis literature Here we
present briefly and give references only for the lesser known measures. In Table 1,
simple statistics are listed, which relate to the marginal distribution of the time series.
In Table 2, we list measures of correlation, such as the Pearson autocorrelation for
linear correlations, and h2 [Fabrice et al. (2009)] and correntropy [Dauwels et al.
(2010)] for nonlinear correlations, and measures of system memory, such as the
decorrelation time and the lag of levelling of the mutual information [Kugiumtzis et
al. (2007)].
Table 1. Simple statistics. Each line regards a measure type and the number of
features derived for different parameter values is given in the third column.
Symbol
μ
σ
 i / i
R

Description
Mean of time series
Standard deviation of time series
i=3 Skewness, i=4 kurtosis, i=5, i=6

#
1
1
4

Range of sample

1
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Rp

Range of the first p-percentile of the time series
p = 25, 50, 75
Percentile, p = 25, 50, 75
Interquartile range

p
IQR

3
1
1

Table 2. Features of correlation listed as in Table 1.
Symbol
τe
τmax
PACF(τ)
rP(τ)
P
Cr (40), CrP(τmax)
rS(τ),CrS(τ)
rK(τ),CrK(τ)
Ip,CIp
Id,CId
dI,dCI
b
r (τ),Crb(τ)
rh(τ),Crh(τ)
rE(τ)
h 2

Description
Decorrelation time, lag for rP(τe) = 1/e (see below)
Lag of leveling of mutual information (see below)
Partial autocorrelation function, τ = 5,10,20,30,τe
Pearson autocorrelation τ = 5,10,20,30,τe
Cumulative autocorrelation for lag 40 and τmax
Same as above for Spearman autocorrelation
Same as above for Kendall autocorrelation
Same as above for mutual information, equiprobable bins
Same as above for mutual information, equidistant bins
Same as above for Ip-Ig where, Ig = -0.5ln(1-rP)
Same as above for 3rd order autocorrelation
Same as above for higher order (4 and 5) autocorrelation
Auto-correntropy coefficient, τ = 5,10,20,30,τe
η2 measure of non-linear autocorrelation, τ = 5,10,20,30,τe

#
1
1
5
5
2
7
7
7
7
7
7
14
5
5

In Table 3 we list measures of dimension, such as the embedding dimension, the
correlation sum and the Higuchi dimension [Higuchi, (1988)], entropy measures, such
as the Shannon entropy, the spectral entropy, the permutation entropy and variations
of the latter, i.e. the composite permutation entropy index [Olofsen et al. (2008)], the
fine grained permutation entropy [Liu et al. (2009)] and the permutation auto-mutual
information [Zhenhu et al. (2013)]. Also, we included measures of complexity, such
as the Lempel Ziv complexity [Hu et al. (2006)], the Gabor atom density [Jouny et al.
(2010)], and a set of measures of the recurrence quantification analysis (RQA)
[Marwan et al. (2007)], and a recently proposed variation of this termed effort to
compress [Nithin et al. (2013)]. In Table 4 we present measures based on linear
autoregressive (AR) and local linear (local AR) modelling and form the measures as
the difference of the normalized root mean square error (NRMSE) of two different
fittings either of the same model for different orders (for AR) or embedding
dimensions (for local AR), or different models with the same order or embedding
dimension.
Table 3. Measures of dimension, entropy and complexity listed as in Table 1.
Symbol
m̂
C(r,m,τ)

Description
Embedding dimension, estimation with FNN τ = τe (see below)
Correlation sum, r = 0.2 embedding dimension m=5,8,10, m̂
τ=1,10
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#
1

8

r(C,m,τ)
HigD(k)
FNN(m)
λ(m,K)
AE(r,m)
ShE(τ)
TsE(q,τ)
SaE
PeE(m)
ReE
SpE
SE
RE
FgPeE(m)
CPEI
PAMI
EnR(m)
E(i)
mf
MNE
LZd,LZp
LZdy

Distance for C(m)=0.1 for m=5,8,10, m̂
Higuchi dimension k=5,10
% of false nearest neighbours m=5,8,10, m̂
Max Lyapunov exponent m=5,8,10, m̂ K=20,40
Approximate entropy m=5,8,10, m̂ τ=1,10
Shannon entropy m=5,8,10, m̂ τ=1,10
Tsallis entropy m=5,8,10, m̂ τ=1,10
Sample entropy r=0.2 and m=2
Permutation entropy m=5,8,10, m̂ τ=1,10
Rényi entropy m=5,8,10, m̂ τ=1,10
Spectral entropy
State entropy
Response entropy
Fine grained permutation entropy α=1 m=5,8,10, m̂ τ=1,10
Composite permutation entropy index
Permutation auto-mutual information
Entropy rate: xE(m)-xE(m-1) where xE is one of six entropies
AE,ShE,TsE,SaE,PeE,ReE m=5,8,10, m̂ τ=1,10
Energy in band i=δ,θ,α,β,γ
Median frequency in [0.5,48]Hz
Mean nonlinear energy
Lempel Ziv complexity, 16 equidistant, equiprobable bins
Lempel Ziv complexity, 16 equidistant bins

Recurrence Quantification Analysis measures i=1,…,14
m=5,8,10, m̂
HjM,HjC
Hjorth parameters: Mobility, Complexity
BaA,BaF,BaS Barlow: Amplitude, Frequency, Spectral purity index
GAD
Gabor atom density
HeS,HeE,HeC Hurst exponent: Slope, Error of fit, Relative change
DFS,DFE,DFC Detrended fluctuation analysis: Slope, Error of fit, Relative
change
CE
Complexity estimate
LLx
Line length
LLex,τ
LLx extension for τ=5,10,20,30,τe
LLdex,τ
LLx extension differences per τ for τ=5,10,20,30,τe
ETC
Effort to Compress

8
2
8
8
8
8
8
1
8
8
1
1
1
8
1
1
41
5
1
1
2
1

RQA(i)

56
2
3
1
3
3
1
1
5
5
1

Table 4. Measures based on modelling listed as in Table 1.
Symbol
dAR(m1,m2)
dlocAR(m1,m2,K)

Description
Difference in NRMSE of AR of order m=0,5,10
Same as above for local AR and K=20,40

#
2
4
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dlocAR(m,K)

Same as above for local AR and AR, m=5,K=20,40

2

Finally, we extract five time series of local characteristics from the oscillating time
series, such as the local maxima, as listed in Table 5, and we compute a few of the
above measures, as listed in Table 6. All the features are explained in more detail in
Koutlis and Kugiumtzis (2013).
Table 5. Time series of local characteristics extracted from the original oscillating
time series (window of 15 samples).
Symbol
{x imax }in1

Description
Local maxima

{x imin }in1

Local minima

{t iosc }in1

time between consecutive local maxima

{t imax,min }in1

time from local maximum to next local minimum

{

difference of local maxima and minima

max,min n
i
i 1

}

Table 6. Measures on the five time series of local characteristics,where w denotes any
of them. The number of features derived for different parameter values and on
different time series of local characteristics is explained in the third column.
Symbol

Description

#
Simple statistics

μ(w)
σ(w)
 i / i
R(w)
p(w)
IQR(w)
rwP ( )
P
w

Cr (3)
c w1 ,w 2 ()
Cc w1 ,w 2 ( )
LZP
AE(r,m)
FNN(m)
dARw(m1,m2)

Mean of w
Standard deviation of w
i=3 Skewness, i=4 kurtosis, i=5, i=6 of w

1x5
1x5
4x5

Range of w
Percentile of w, p=25,50,75
Interquartile range of w
Correlation measures
Pearson autocorrelation τ=1,2,3 of w

1x5
3x5
1x5
3x5

Cumulative autocorrelation for lag 3 of w

1x5

Cross-correlation for τ=0,1,2,3 only for {x imax }in1
{x imin }in1 {t iosc }in1 {t imax,min }in1
Cumulative cross-correlation for lag 3
Dimension, complexity, entropy
Lempel Ziv completixy for w, 2 equiprobable bins
Approximate entropy r=0.2 m=1,2
% of false nearest neighbours for w, m=1,2
Based on modelling
Difference in NRMSE of AR of order m=0,1,2

4x3x4
4x3
1x5
2x5
2x5
2x5
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dlocw(m1,m2,K) Same as above for local AR and K=5,10
dlocARw(m,K) Same as above for local AR and AR, m=1,2,K=5,10

4x5
4x5

2.3 Evaluation of features

After calculating all the features presented in Section 2.2 on each time series of the
simulation and real experiments presented in Section 2.1, we evaluated the features as
to their ability to discriminate different dynamical regimes, or equivalently classify
two types of dynamical regimes. Thus we assume two classes of time series for each
discrimination task, say time series from patients vs time series from healthy subjects,
and we compute the area under receiver operating characteristic curve (AUROC)
[Fawcett (2006)] in order to quantify the level of discrimination (classification).
AUROC ranges from 0.5 for random discrimination to 1 for perfect discrimination.
Then we rank the features according to their AUROC value.

3. RESULTS
3.1 Simulated data

First, we show results for the simulation experiment and for selected pairs of
dynamical regimes determined by two Δ values. In Table 7, 8 and 9, the 10 features
scoring highest in AUROC are listed in descending order for Δ=30 and Δ=100 and
noise-free time series of length 300, Δ=30 and Δ=200 and noisy time series of length
300, and Δ=200 and Δ=250 and noisy time series of length 600, respectively.
Accordingly, the graphs of the two histograms of the feature values for each pair of
50 time series sets and for the same settings as in the Tables 7, 8 and 9, are shown in
Figure 3.
Table 7. The top 10 features for the discrimination of the regimes produced by Δ=30
and Δ=100, noise-free time series of length 300.
a/a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Measure
dloc(5,10,20)
dloc(5,10,40)
C(0.2,5,10)
Id(10)
AE(0.2,10)
C(0.2, m̂ ,10)
Ip(10)
rP(30)
rS(30)
rS(10)

AUROC
1
1
0.999
0.999
0.999
0.999
0.998
0.996
0.994
0.991
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Table 8. The top 10 features for the discrimination of the regimes produced by Δ=30
and Δ=200, noisy time series of length 300.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

HeS
C(0.2, m̂ ,10)
DFS
rS(10)
rP(10)
rP(5)
r(C,5,10)
r(C, m̂ ,10)
2
h 30

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

h 52

1

Table 9. The top 10 features for the discrimination of the regimes produced by Δ=200
and Δ=250, noisy time series of length 600.
a/a
Measure
AUROC
1
AE(0.2,5,τ=10)
0.988
2 EnRAE(5,τ=10)
0.977
3
0.865
h 220
4
R25
0.851
2
5
0.845
h 30
6
HjM
0.842
7
MNE
0.826
8
AE(0.2,5)
0.810
9
AE(0.2,8)
0.803
10
AE(0.2,10)
0.800
Figure 3. The histograms of the top 10 features for each discrimination of regimes a)
Δ=30 and Δ=100, noise-free time series of length 300, b) Δ=30 and Δ=200, noisy
time series of length 300, c) Δ=200 and Δ=250, noisy time series of length 600.
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The discrimination of Δ=30 from Δ=100 and Δ=200 is successfully obtained with
many features, giving AUROC values equal to one (Δ=200) or close to one (Δ=100),
and no overlap (Δ=200) or very small overlap (Δ=100) between the two histograms.
Features of different type obtain the highest discrimination accuracy denoting that
such time series differentiated even by eyeball judgment can be easily discriminated
by many different time series characteristics. On the contrary, discriminating Δ = 200
from Δ = 250 seems to be a difficult task as none of the measures attained a perfect
classification, and all but two features gave AUROC below 0.9. The two features
scoring much higher than all others are entropy measures.
3.2 Real data

The first discrimination task for the TMS-EEG experiment is to classify the postTMS
time series from healthy subjects and patients with epilepsy, considering three EEG
reference types (Raw, Common Average, REST). As for the simulation experiment,
the 10 features giving highest classification accuracy (highest AUROC) for the three
reference types are listed in Tables 10, 11 and 12, respectively, and the corresponding
histograms are shown in Figure 4.
Table 10. The top 10 features for the discrimination of postTMS time series with
reference to mastoid (Raw) from healthy subjects vs. patients.
a/a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Measure
PeE( m̂ )
r(C,8,10)
r(C,10,10)
r(C,5,10)
FgPeE( m̂ ,τ=10)
FgPeE( m̂ )
r(C,10,1)
r(C,8,1)
PeE(8)
IQR

AUROC
0.824
0.796
0.796
0.790
0.777
0.776
0.765
0.759
0.755
0.753

Table 11. The top 10 features for the discrimination of postTMS time series with
Common Average reference from healthy subjects vs. patients.
a/a
1
2
3
4
5
6
7
8

Measure
PeE(5)
LLex,5
PeE(8)
HigD(5)
LLdex,5
EnRPeE(8)
FgPeE(8)
LLex,10

AUROC
0.770
0.769
0.766
0.766
0.765
0.765
0.759
0.759
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9
10

EnRPeE(5)
FgPeE(5)

0.757
0.755

Table 12. The top 10 features for the discrimination of postTMS time series with
REST reference from healthy subjects vs. patients.
a/a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Measure
HigD(5)
PeE(5)
EnRPeE(8)
PeE(8)
PeE( m̂ )
EnRPeE(5)
FgPeE(5)
FgPeE(8)
HigD(10)
EnRPeE( m̂ )

AUROC
0.786
0.783
0.781
0.775
0.774
0.772
0.772
0.770
0.762
0.755

Figure 4. The histograms of the top 10 features for each discrimination of healthy
subjects from patients on the basis of the postTMS EEG time series. a) Raw data, b)
Common Average data, c) REST data.

The highest discrimination (AUROC=0.824) is obtained by the feature of permutation
entropy for embedding dimension estimated by FNN method calculated on Raw
postTMS EEG data, and even the highest scoring features misclassify a significant
amount of time series from the whole set. Careful checking of the misclassified cases
showed that in particular many channels and epochs of one healthy subject were
classified to the patient class, i.e. the feature values were located in the mass of the
distribution of the feature for the patient group. This contributed substantially to the
strong overlap of the two distributions, decreasing the AUROC. The feature
performance on the Raw EEG data seemed to be in general somewhat higher than for
the other two reference types.
The second discrimination task is the classification of the preTMS that gives ED and
normal response to TMS. An example of an epoch with ED response and an epoch
with normal response is shown in Figure 5.
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We present some results in Table 13 and Figure 6 that show substantial differences
between these pre TMS recordings.
Figure 5. An epoch with ED response to TMS (top) and with normal response to TMS
(bottom), where the block of two TMS can be seen from the two high peaks at the
center of the plots.

Table 13. The top 10 features for the discrimination of preTMS patient signals with
Common Average reference, from ED response to TMS vs normal response to TMS.
a/a
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Measure
AE(0.2, m̂ ,τ=10)
RQA(9, m̂ )
(divergence)
EnRTsE( m̂ ,τ=10)
EnRTsE( m̂ ,τ=1)
ShE( m̂ ,τ=1)
ShE( m̂ ,τ=10)
RQA(11, m̂ )
(Trapping time)
EnRShE( m̂ ,τ=10)
EnRShE( m̂ ,τ=1)
λ( m̂ ,K=20)

AUROC
0.964
0.913

0.897
0.890
0.871
0.869
0.867
0.865
0.854
0.849
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Figure 6. Boxplots of features computed on preTMS that resulted in ED response and
normal response. (a) Approximate entropy, m is estimated by FNN method, lag 10 (b)
RQA divergence, m is estimated by FNN method, lag 1. (c) Entropy rate of Tsallis
entropy, m is estimated by FNN method, lag 10 (d) Shannon Entropy, m is estimated
by FNN method, lag 1.

4. CONCLUSIONS
We formed a large list of measures (features) used in EEG analysis, and we computed
these features on an ensemble of simulated time series, as well as time series from
electroencephalogram recordings before and after the administration of transcranial
magnetic stimulation (TMS), and evaluated them using the index of the area under
receiver operating characteristic curve as to their ability to discriminate different
dynamical regimes of the underlying mechanism to the time series.
The results of the simulation study showed very high discrimination ability of many
of the applied features. On the other hand, the discrimination of healthy subjects from
patients with epilepsy turned out to be a rather difficult task. However, some features
tend to differentiate the EEG signal before TMS that was followed by an epileptiform
discharge after the TMS administration from the signal before TMS corresponding to
normal response to TMS.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διάκριση δυναμικών καταστάσεων από
χαρακτηριστικά χρονοσειρών. Αναζητούμε τα χαρακτηριστικά χρονοσειρών που
κατηγοριοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο δοθείσες χρονοσειρές σε δύο κλάσεις που
αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές δυναμικές καταστάσεις ή συστήματα. Στην παρούσα
εργασία εξετάζουμε ένα μεγάλο όγκο χαρακτηριστικών χρονοσειρών όπως απλά στατιστικά,
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μέτρα συσχέτισης, εντροπίας και πολυπλοκότητας καθώς επίσης και μέτρα βασισμένα στη
μοντελοποίηση ορισμένα για διάφορες τιμές των παραμέτρων τους αν εξαρτώνται από
παραμέτρους, συνθέτοντας έτσι μία λίστα με 540 χαρακτηριστικά χρονοσειρών,
αποκαλούμενα μέτρα. Τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται σε στάσιμες
χρονοσειρές. Στη δική μας ανάλυση θεωρούμε δύο δυναμικά συστήματα ή καταστάσεις και
πολλαπλές πραγματοποιήσεις τους, ενώ για την αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας των
μέτρων χρησιμοποιούμε την περιοχή κάτω από την καμπύλη Receiver Operating
Characteristic (AUROC). Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται πρώτα σε προσομοιωτικά
δεδομένα από τη διαφορική εξίσωση υστέρησης των Mackey-Glass για τις δυναμικές
καταστάσεις που προέρχονται από τη μεταβολή της τιμής της παραμέτρου υστέρησης η οποία
ορίζει την πολυπλοκότητα των χρονοσειρών που παράγονται. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την
ίδια διαδικασία σε πραγματικά δεδομένα από καταγραφές ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων με
χορήγηση διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού σε μία προσπάθεια να εντοπιστούν
διαφορετικές δυναμικές στη λειτουργία του εγκεφάλου σε υγιείς και ασθενείς αλλά και σε
ασθενείς πριν τον ερεθισμό όταν μετά από αυτόν άλλοτε εμφάνισαν επιληπτική και άλλοτε
μη-επιληπτική απόκριση.
Acknowledgments: We thank Vassilios K. Kimiskidis at the Laboratory of Clinical
Neurophysiology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki for providing us with
the TMS-EEG data.
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Abstract
Dynamic time warping (DTW) aligns two time series by applying elastic non-linear shifting in
time, so that similar parts of the time series distorted by time shifting or stretching are better
pronounced after DTW, and thus their correlation is maximized. The interest in this work is to
detect such distorted correlation in time series and therefore it is proposed to compute the
cross-correlation after DTW. However, parametric significance tests for cross-correlation are
not valid because DTW always forces the two time series to be correlated, and therefore a
randomization test is conducted using three algorithms for the generation of randomized
(surrogate) time series, one preserving only the marginal distribution and two other preserving
both the marginal distribution and the autocorrelation. Simulations on bivariate linear
stochastic processes designed to have different forms of autocorrelation and with or without
cross-correlation showed that the two latter algorithms attain always the correct size of the
significance test for cross-correlation, and the power is rather stable against changes in the
intensity of the correlation distortion, formed by inserting gaps in the one time series. Further,
we apply the DTW in conjunction with the significance test of cross-correlation in order to
investigate whether the response to transcranial magnetic stimulation (TMS) of the brain as
observed by electroencephalograms (EEG) is recording specific, i.e. the post-TMS EEGs at
different epochs of the same recording are similar but differ between different recordings for
the same subject.
Keywords: Dynamic Time Warping (DTW), autocorrelation, cross-correlation, surrogate data
test, electroencephalograms.
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1. INTRODUCTION
Historically, the similarity seeking problem in time series has gained much attention
due to its practical relevance. The standard approach using the Euclidean distance
requires time alignment of the two time series, which in practice does not always
hold, e.g. when the two time series are out of phase (Ratanamahatana et al. 2005).
The dynamic time warping algorithm (DTW) (Berndt and Clifford 1994) is the most
popular method that aligns the similar parts of the time series despite their phase
difference by implementing nonlinear time matching of the two time series while
minimizing the distance between them. Dynamic time warping (DTW) was originally
applied to speech recognition (Sakoe and Chiba 1978) and due to its flexibility and
adaptivity it has been now applied to many different settings of quering and mining of
time series in a range of applications (Keogh and Ratanamahatana 2004; Fu 2011).
Other methods apply the longest common subsequence similarity measure (Kruskal
and Sankoff 1983) or a variant of this using local scaling functions (Agrawal et al.
1995), they use features of intervals assuming that patterns exist in the same time
interval (Rodríguez and Alonso 2004), or identify intervals of interest by searching
for local patterns in the time series called shapelets (Mueen et al. 2011), and they
make use of other representations of time series with reduced dimensionality, such as
the discrete Fourier transform, the single value decomposition and the discrete
wavelet transform (for an overview and comparison see e.g. Ding et al. (2008)).
This paper concentrates on the significance of the cross-correlation of time series
using the DTW. It is expected that aligning time series using DTW increases the
cross-correlation resulting in statistically significant cross-correlation even if the
original time series are uncorrelated. Thus the parametric test for the significance of
cross-correlation is meaningless for the DTW distorted time series and therefore we
propose a novel randomization significance test based on the generation of
appropriate surrogate data. For the surrogate data generation three algorithms are
considered in the study: the random permutation (RP) that preserves only the
marginal distribution, the iterated amplitude adjusted Fourier transform (IAAFT) and
the statically transformed autoregressive process (STAP) that both attempt to preserve
the marginal distribution and the linear correlation structure of each time series. We
evaluate the significance test with the three randomization algorithms applied to the
time series before and after DTW for simulation settings of bivariate linear stochastic
processes with varying autocorrelation and cross-correlation. Moreover, the DTW in
conjunction with the significance cross-correlation test is applied to
electroencephalogram (EEG) segments in order to evaluate whether there are changes
to the response to transcranial magnetic stimulation (TMS) within each of the two
recordings and between the two recordings of the same subject.
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The structure of the paper is as follows. In Section 2, the methodology is presented,
including the DTW algorithm, the surrogate data testing, and the implementation of
the proposed significance test before and after DTW. In Section 3, the simulation
setup is given and the results of the simulation study are presented and discussed. The
application of the proposed scheme of cross-correlation and DTW to EEG is
discussed in Section 4, and in Section 5 conclusions are given.

2. DTW, CROSS-CORRELATION AND SIGNIFICANCE TESTING
Suppose we have two time series
generally

and

, from the variables

of length

and

notation we refer to the two time series also as

and

, where

, respectively. For simplicity of
and

. The two time series

and

may be uncorrelated (where cross-correlation is defined after restricting them to
the minimum length), as the ones in Figure 1a.
Figure 1: (a) Scatter plot of the original time series
Original time series

and

. (b) Optimal warping path for the alignment of

(before DTW) and warped time series

and

(after DTW). (d) Scatter plot of

. (c)
.

(b)

(a)

(d)

(c)

The DTW aligns
and

and

(see Fig.1b), giving rise to two time aligned time series

having both a new length (see Figure 1c) and stronger cross-correlation
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(see Fig.1d). The objective is to assess whether the cross-correlation after DTW is
statistically significant.
2.1 The DTW algorithm
Following the original algorithm of DTW in Berndt and Clifford (2003), we first
define a distance or cost matrix

of size

distance between the components

and

having at each entry

of

and

the

, e.g. the Euclidean distance

(see Figure 1b). There are a number of warping paths
that start from entry
of D, they are continuous and monotonic (if
,

,

and

the shortest warping path

and end to entry
then, where

). Using dynamic programming

is the one that aligns best

and

(see Fig.1b), and

determine the time order of observations of the two aligned

the components of

time series by DTW, denoted

and

and having length

.

2.2 The randomization significance test for cross-correlation
The simplest measure of similarity of two time series
correlation

and

is the cross-

given as a function of the time lag

,
where

is the cross-covariance at lag

deviation and mean of

(and the same for

actually the Pearson correlation coefficient of

,

and

are the sample standard

). For lag zero, the cross-correlation is
and

,

.

requires the time series be of the same length
.
The calculation of
Uncorrelated time series have non-significant cross-correlation varying around zero
but to infer whether the time series is uncorrelated one has to perform a significance
test of cross-correlation. It is known that autocorrelation may fool the parametric
significance test (using the student statistic) for the null hypothesis H0:
,
where
is the true cross-correlation. Moreover, parametric test is not
appropriate when we want to investigate significance of the cross-correlation of the
DTW aligned time series

and

, as these time series are forced by the time
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alignment procedure to match and thus have positive cross-correlation, at least for lag
zero. For example, for the two time series and

in Fig.1, we have

, which is statistical significant even for very small
and after DTW
sample size. Therefore we consider a resampling approach and form the null
by computing it to an ensemble of randomized (surrogate)
distribution for
and
(or
and
)
time series pairs that resemble the original time series pair
but are by construction uncorrelated. The condition of no correlation is guaranteed by
generating randomized copies of each time series independently, denoted
and
and
, respectively), as any time matching in the original time series is
(or
destroyed in the randomized time series.
We consider three schemes to generate a randomized time series
(a) random permutation (RP) of the observations of

so that

for a given

:

is completely

independent time series with the same marginal distribution as this of
; (b) the
iterated amplitude adjusted Fourier transform (IAAFT) (Schreiber and Schmitz 1996)
that preserves both the marginal distribution and the power spectrum, and (c) the
statically transformed autoregressive process (STAP) (Kugiumtzis 2002) that
preserves both the marginal distribution and the autocorrelation.
Here, we consider the zero lag cross-correlation and this is computed on
randomized pairs of time series
denoted

,

, giving

,

, where the zero lag cross-correlation at the original pair
is
. The test decision is based on rank ordering, and H0:
is rejected if
lies at the tails of the empirical null distribution

formed by
Concretely, for a two-sided test and significance level , H0
is rejected if the rank of
in the ordered list of
is less than
or greater than).
2.3 The significance test for cross-correlation of the time warped time series
and
that bear some degree of similarity but
It is expected that two time series
are not time matched are found uncorrelated by the significance test for crosscorrelation in Sec. 2.2. Moreover, if

and

do not have the same length, cross-

and , the
correlation cannot be computed according to eq.(1). In such cases for
DTW algorithm can be used to align the time series, but DTW generates also spurious
positive cross-correlation in the warped time series

and

. This spurious
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positive cross-correlation can be considered as a positive bias in the estimation of
due to the DTW transform from
to
. Since the bias is solely
due to DTW, the same bias will be added to the cross-correlation of any pair of time
series having the same characteristics as
and
Thus the randomized time series

and
undergoing the DTW transform.
that preserve the marginal distribution

(scheme RP) and also the linear structure (schemes IAAFT and STAP) of

and

,

and
and
respectively, and are uncorrelated, will be transformed by DTW to
have cross-correlation due only to the same positive bias as for the original pair
. This justifies the use of the randomization significance test for crosscorrelation of
using the randomized time series
of
.
DTW on the randomized time series

derived by

The complete algorithm is given in the following steps:
Step 1: Apply the DTW algorithm to

and derive

.

Step 2: Compute the zero-lag cross-correlation of
, denoted

Step 3: Generate M surrogate time series of
of the schemes RP, IAAFT and STAP, while
needed to be randomized).
Step 4: Apply DTW to each pair

.
,

, using any

is intact (only the one time series is

and generate the pairs

for

.
Step 5: Compute the zero-lag cross-correlation on each pair
,
Step 6: Find the rank of

.
in the ordered list of

accordingly reject or not reject the H0 that the time series
and

giving
, and

and

, and thus also

, are uncorrelated.

3. Simulations
We evaluate the approach for statistical significance testing of cross-correlation
before and after DTW using Monte Carlo simulations of bivariate linear stochastic
processes designed to have different forms of autocorrelation and with or without
cross-correlation.
3.1 Simulation Setup
The bivariate stochastic process is a vector autoregressive process of order one,
VAR(1), given as
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and
denote the two variables of the process,
and
are
where
standardized normal white noise components uncorrelated to each other, and the
and
coefficients determine the correlation structure of the process. Particularly,
determine the cross-correlation, being zero if both are zero, and
and
and , respectively, partially when
and
determine the autocorrelation of
are non-zero and completely when they are zero. We consider three settings for the
process correlation structure: (i) zero autocorrelation and cross-correlation, (ii) nonzero autocorrelation and zero cross-correlation, and (iii) non-zero autocorrelation and
cross-correlation, where (i) and (ii) aim at assessing the test size, i.e. the true
probability of rejection of H0 for
that optimally should be at the
significance level of the test because H0 is true, and (iii) aims at assessing the test
power, i.e. the true probability of rejection of H0 because H0 is false. The true
probability of rejection of H0 is estimated by the percentage of rejections of H0 at a
specified significance level a=0.05, in 1000 realizations of
and

. The time series

and

as follows. For a given percentage

and

, and thereafter

of unequal length are derived from

indicating the level of distortion of the time

matching of the two time series, random single gaps are inserted in the
to

, so that if

is the length of

and
according

, the length of the time series with gaps

. The other time series remains intact

is

.

3.2 Simulation Results
The algorithm implementing the significance test for zero cross-correlation in the
time series pair before and after DTW is applied for each of the three settings and the
results are presented below.
First, we show in Fig.2 the percentage of rejections of H0 with all three surrogate
generating methods for the setting (i) of independent and uncorrelated time series. All
three methods perform properly giving correctly rejection rate at the significance
level for any level of gaps both before DTW (as expected because the time series are
time distorted) and after DTW, though the zero cross-correlation for the original pair
is over 0.7.
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Figure 2: Rejection rates of Ho for independent and uncorrelated time series as a function of the gap percentage with the three
surrogate generating methods before DTW in (a) and after DTW in (b).

(a)

(b)

The performance of the surrogate generating methods change when we add
autocorrelation to the time series, as shown in Fig.3. While IAAFT and STAP are
stable to both the percentage of gaps and the strength of autocorrelation, RP tends to
reject H0 after DTW at a rate that increases with the strength of autocorrelation, e.g.
for
from 10% rejections for weak autocorrelation (
) to
). For strong
70% rejections for strong autocorrelation (
autocorrelation, IAAFT and STAP have slightly increased percentage of rejection
after DTW at about 10% (with STAP being somehow higher than IAAFT), while RP
detects falsely significant cross-correlation at about 30% of the realizations even
before DTW and for any level of time distortion.
Figure 3: Rejection rates of Ho for dependent and uncorrelated time series as a function of the gap percentage with the three
before DTW in (a) and after DTW in (b), and

surrogate generating methods: autocorrelation given by
autocorrelation given by

(a)

before DTW in (c) and after DTW in (d).

(b)
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(c)

(d)

When there is time series are dependent and cross-correlated (setting (iii)) the three
surrogate generating methods detect the cross-correlation after DTW, while this is not
possible before DTW unless the time distortion is very small (small percentage of
gaps, see Fig.4). It is impressive that the test power for all three methods using DTW
algorithm, and particularly IAAFT and STAP that could attain the correct test size for
the settings (i) and (ii), stays high even when the time distortion is very strong, e.g.
for 50% gaps the percentage of rejection is still as high as 50%, whereas if DTW is
not applied it is at the significance level indicating no power.
Figure 4: Rejection rates of Ho for dependent and cross-correlated time series as a function of the gap percentage with the
and cross-correlation given by

three surrogate generating methods: autocorrelation given by
before DTW in (a) and after DTW in (b).

(a)

(b)

4. REAL-DATA APPLICATION
The estimation of cross-correlation in conjunction with DTW is applied to
electroencephalograms (EEG) recorded right after administration of transcranial
magnetic stimulation (TMS) in order to investigate if there is homogeneity among
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epochs (instances of response to TMS) of the same registration and heterogeneity
among epochs of different registrations, all of the same individual. Two registrations
for one epileptic patient were done with 3 months period between them, and there
were 15 epochs at each registration. The analysis was done twice, for each of the two
channels C3 and CP3 in the left hemisphere. For each epoch EEG segments of 1.412
seconds were extracted after the TMS administration at a sampling 1/1450 sec giving
2048 observations. An example of three such EEG segments is given in Fig.5, where
the two first EEG segments are from two epochs of the first registration and the third
one from an epoch of the second registration. The zero cross-correlation is close to
zero for all three pairs of the time series in Fig.5, so correlation analysis in the
ensemble of the 30 time series of the two registrations would not distinguish intracorrelation, meaning correlation between time series from the same registration, from
inter-correlation, meaning correlation between time series where each is from a
different registration. Therefore we perform the correlation analysis after applying
DTW to each pair of time series.
Figure 5: Three time series representing the TMS response recorded by EEG at channel C3. The time series in (a) and (b) are
from two epochs of the first registration and in (c) from an epoch of the second registration.

(a)

x(t)

(b)

(c)

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

time step t [0.00069 sec]

We made the computations of zero-cross correlation on all possible pairs of the 30
time series from the two registrations after applying DTW and organized the
correlation values in two groups, the group of Intraepochs when both time series are
from the same registration and the group of Interepochs when one time series is from
the one registration and the other from the other registration. As shown in Fig.6, the
zero-cross correlation values in the Intraepoch group are at higher levels than these of
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the Interepoch group. The area under the receiver operating characteristic curve
(AUROC) that quantifies the difference in the two distributions is 0.989, very close to
one indicating almost perfect discrimination of the two groups. Repeating the same
correlation analysis without applying DTW would not allow us to establish the
homogeneity within the registration and heterogeneity across the registrations, and the
corresponding AUROC is 0.501, at the level of perfect overlap of the two
distributions (see Fig.6). The results were similar when the same analysis was applied
to the channel CP3. Obviously, if the randomization significance test using the
surrogate generating methods of IAAFT or STAP applied before DTW gives no
rejection for the pairs in the Intraepoch and Interepoch groups, and applied after
DTW the test gives again no rejection for the Interepoch group and no rejection for
the Intraepoch group (results not shown here).
Figure 6: The histogram of the zero cross-correlation values in the Intraepoch group and the Interepoch group, denoted
Intraepoch and Interepoch in the legend, respectively, derived from the C3 EEG channel: after applying DTW in (a) and
without applying DTW in (b).

5. CONCLUSIONS
In this paper, we introduced a novel randomization significance test for crosscorrelation of time series using the DTW algorithm. We considered three methods for
the generation of randomized (surrogate) time series consistent with the null
hypothesis of independent to each other time series, the one preserving only the
marginal distribution of the two original time series (RP), and the other two
preserving also the autocorrelation (STAP) or alternatively the power spectrum
(IAAFT). Initially, we conducted simulations on bivariate linear stochastic processes
varying the autocorrelation and cross-correlation of the process and distorting the
alignment of the two generated time series by making gaps in the one time series.
When there was zero autocorrelation and cross-correlation, the correct size of the test
was attained by all surrogate generation methods both before and after DTW and also
regardless of the intensity of the induced time distortion. When there was significant
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autocorrelation but zero cross-correlation the RP surrogate generation method tended
to fail and detect falsely the presence of significant cross-correlation, while the other
two methods attained also the correct size. In the presence of significant crosscorrelation and autocorrelation, all three surrogate generating methods showed high
power when DTW was first applied, whereas the power to detect the cross-correlation
was decreased when DTW was not applied.
After establishing the evidence that the DTW transform can reveal cross-correlations
that cannot be detected on the pair of the original time series, we used the correlation
analysis in conjunction with DTW to investigate homogeneity in the response to
transcranial magnetic stimulation (TMS) on the scalp of an epileptic patient observed
by electroencephalogram (EEG). Homogeneity could indeed be established
employing DTW among epochs (responses to TMS) in the same registration and not
among epochs of different registration, whereas if DTW is not applied all EEG
responses are found uncorrelated.
However, there are several issues that should be addressed for further investigation.
The DTW algorithm trying to achieve a better alignment can assign the same values
for many consecutive time steps producing the so-called singularities (Keogh and
Pazzani (2001)). Consequently, an improvement of DTW is needed in order to handle
unsuccessful alignments. To the best of our knowledge, several modifications of
DTW have been already proposed such as derivative DTW (DDTW) (Keogh and
Pazzani (2001)), feature based DTW (FBDTW) (Ying and Wiltgen (2010)), adaptive
feature based DTW (AFBDTW) (Ying and Wiltgen (2010)) and piecewise DTW
(PDTW) (Keogh and Pazzani (2000)). Thus an implementation of the proposed
randomization significance test using an improved version of DTW is a topic for
future research. Regarding the application, the length of the EEG segment after TMS
was selected arbitrarily and other lengths should be tested, and also to more
registrations and from different patients in order to assess the potential of the
proposed analysis. The development of procedures that can identify patient-specific
response of TMS as observed by EEG remains an open question.
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ABSTRACT

It is has been proved that the optimal designs for estimating the standardized linear and
quadratic contrasts in fractional factorials with k factors, each at three levels, are Balanced and
Partially Balanced arrays. These arrays are N  k structures with elements 0,1,2 denoting the
levels of the factors and N is the number of observations. The properties of BA(N,k) and
PBA(N,k-r,r) are defined and algorithms are developed for the construction of these arrays for
N=12 and N=15 containing the maximum number of factors. For larger values of N=0mod3
such constructions are also given employing Orthogonal Arrays (N,k,3,2) . Examples are
presented.

Key words: Optimal designs,  optimality, information matrix.
1. INTRODUCTION
k

In a 3

fractional factorial we have N observations, k factors F1 , F2 ,..., Fk ,

each factor at three levels denoted 0, 1, 2. If the effect of factor Fi is li , ui , qi
correspondingly at levels 0, 1, 2, then we are interested in estimating the
standardized contrasts ( qi  li ) / 2, (li  2ui  qi ) / 6, i  1,..., k .
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The first is called linear contrast and the second is called quadratic contrast.
The model is, ys   
or 1 or 2 of Fi and

k





 d ( i ,s )

1

d (i ,s )

 es , s  1,..., N , i  1,..., k , d (i, s) is the level 0

is li or ui or qi .

It is known (Kiefer 1961) that if N=0mod9 the OA(N,k,3,2) is φ-optimal for
estimating linear and quadratic contrasts. Here we study the case of optimality when
N=0mod3.
Up to now this problem was solved by adjoining rows to an orthogonal array
(Kolyva-Mahera, 1989a,1989b, Chatzopoulos et al., 2011). Mukerjee, R.(1999).
Here we employ the concept of majorization when N=0mod3.
It is proved (Pericleous et al, 2014) that the optimal designs for estimating the two
contrasts are the Balanced Arrays BA(N,k) and the Partially Balanced Arrays
PBA(N,k-r,r).
Definition 1: If  2 V is the k  k covariance matrix of the k  1 vector of
parameters θ  (1 ,..., k ) ' , then Q  V 1 is called the information matrix of

θ  (1 ,..., k ) ' .
Definition 2: Balanced Array, denoted BA(N,k), is a
0,1,2 and

N k

structure with elements

n 0 , n1 , n 2

(i)

In every column the number of 0,1,2 is denoted
n 0  n1  n 2  N .

(ii)

In every two columns the number of 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22 is
n00 , n01 , n02 ,..., n 22 .

(iii)

n 0  n 2 , N  n1  0 mod 2 , n1  n11  0 mod 2 ,
n01  n10  n12  n 21  (n1  n11 ) / 2

(iv)

n 00  n 02  n 0  n 01 , n 00  n 02  0 or 1.

Definition 3: Partially Balanced Array, denoted PBA(N,k-r,r), has k-r columns from a
BA(N,k-r) and r columns from a BA(N,r) related with an orthogonality relation,
defined in Theorem 2.
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2. OPTIMAL BA(N,k) and OPTIMAL PBA(N,k-r,r)
Theorem 1: All the competing optimal BA(N,k) for a given value of N, are
completely defined if:
(i) Take all values of n1 satisfying 0  n1  N , N  n1  0 mod 2 .
(ii) For each value of n1 define the two values of n
(a)

11

such that:

n11 is the minimum value of n11  (n1n1 / N ) , 0  n11  n1 ,

n1  n11  0mod 2 ,
(b)

n11 is the maximum value of n11  (n1n1 / N ) , 0  n11  n1,

n1  n11  0mod 2 .
(iii) For each pair

n1 ,

n11 the values of n00 ,

n00  n02  ( N  2n1  n11 ) / 4

when

n02 are found from

N  2n1  n11  0 mod 4

and

n00  n02  1 

( N  2n1  n11  2) / 4 when N  2n1  n11  2 mod 4 .
(iv) The parameters are n01  n10  n12  n21  (n1  n11 ) / 2, n00  n22 , n02  n20 .
(v) The information matrix is :

Q
Q 1
0

0 
Q 2 

(a) if n00  n02 then,
Q1 

3
3
N  n1
( Nn11  n1n1 ) J k
I k , Q 2  ( n1  n11 )I k 
2
2N
2

(b) if n00  n02  1 then,
 N  n1  2 
Q1  
 Ik  Jk ,
2


3 1 11
3
( Nn11  (n1 ) 2 )J k
Q 2  ( n  n )I k 
2
2N

The proof is omitted.
In table 1 below we have applied the above theorem when N = 12.
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Note that the latent roots of the information matrix given above are positive.
The maximum value of the number of factors is k max 
observations and 2k  1 parameters.

N 1
because we have N
2

Table 1: Competing optimal BA(N,k), for N  12, 2  k  5

n1

n11

Q1

Q2

k

10

8

Ik

3Ik  (1 / 2)J k

2k 5

8

6

Ik  J k

3Ik  J k

2k 5

8

4

2I k

6I k  2 J k

k 2

6

4

3I k

3Ik  (3 / 2)J k

2k 5

6

2

2I k  J k

6Ik  (3 / 2)J k

2k 3

4

2

3I k  J k

3Ik  J k

2k 5

4

0

4I k

6I k  2 J k

k 2

2

0

5I k

3I k  (1 / 2) J k

k 2

The following two tables were found by an exhaustive search algorithm, described in
section 6 and have the maximum number of factors
Table 2: BA(15;7) with

kmax .
Table 3: BA(12;5) with

N  15, n1  7, n11  3

N  12, n1  2, n11  0

0 0 1 1 0 0 2

0 0 0 0 0

0 1 1 2 2 2 1

0 0 2 2 1

0 1 0 1 1 1 0

0 1 0 2 2

0 2 2 0 1 1 1

0 2 1 0 2

1 0 1 0 2 1 0

0 2 2 1 0

1 0 2 1 1 2 1

1 0 2 0 2
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1 1 1 1 1 1 1

1 2 0 2 0

1 1 2 2 0 0 0

2 0 0 1 2

1 1 0 0 0 2 2

2 0 1 2 0

1 2 1 2 1 1 2

2 1 2 0 0

1 2 0 1 2 0 1

2 2 0 0 1

2 0 0 2 1 1 1

2 2 2 2 2

2 1 2 1 2 1 2
2 1 1 0 1 0 1
2 2 1 1 0 2 0
1

11

Theorem 2: If there are two Balanced Arrays, the first BA(N;k-r;r) with Ν, n1 , n11

11
satisfying 0  n1111  n11  N , N  n11  0mod 2 , n11  n11
 0 mod 2 , the second BA(N;r)

1

11

1
1
11
1
with Ν, n2 , n22 satisfying 0  n11
22  n2  N , N  n2  0 mod 2 , n2  n22  0 mod 2 and
11
if n12  n1 n2 / N is an integer satisfying 0  n12  n12
 0 mod 2 , then all the
parameters are defined as follows:

11

1 1

(i) n10  n12   N  n11  / 2, n20  n22   N  n12  / 2.





22
02
20
01
10
12
21
1
11
(ii) n00
pp  n pp , n pp  n pp , n pp  n pp  n pp  n pp  n p  n pp / 2,

n  n   N  2n  n
00
pp

02
pp

1
p

(iii) n1200  n1202  n1220  n1222

 / 2, 0  n  n  1, p  1, 2.
  2n  n  n  / 4   2n  n  n  / 4,
00
pp

11
pp

0
2

1
1

02
pp

11
12

0
1

1
2

11
12

10
12
11
n12
 n12
  n11  n12
 / 2, n1201  n1221   n21  n1211  / 2.

1

11

For a given BA(N,k-r) with N , n1 , n11 , the remaining parameters are uniquely
1

1 1

11

defined. The BA(N,r) has n2 such that n1 n2 / N is an integer n12 satisfying
11
11
n11  n12
 0 mod 2 and n12  n12
 0 mod 2 and then n11
2 is the minimum integer
1 1
or the maximum value satisfying n2  n1 n2 / N . Then
satisfying n11
2  n1 n2 / N

11

1 1

00
02
00
02
11
n20  n22  (   n21 ) / 2, n2200  n2202  ( N  2n12  n22
) / 2, n22  n22 or n22  n22  1 .
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With the two specified BA(N,k-r), BA(N,r), and from the information matrices we
find the latent roots for each value 0  r  k and then the E-, A-, D-optimal
PBA(N,k-r,r). These PBA(N,k-r,r) are of our interest and we construct them using
algorithms. We give below the case N = 12 and N=15. The acceptable pairs are given
in

the

following

table,

the

criterion

11
n12
 n1n2 / N

is

satisfying

11
0  n11  n12
 0 mod 2 .

Table 4: Pairs of BA(12,k-r) and BA(12,r)

n11

11
n11

Q111

Q122

n21

11
n22

Q211

Q 222

6

4

3I k

3I k   3 / 2  J k

8

4

2I k

6I k  2 J k

6

2

2I k  J k

6I k   3 / 2  J k

8

4

2I k

6I k  2 J k

4

2

3I k  J k

3I k  J k

6

4

2I k

3I k  (3 / 2)J k

4

0

4I k

6I k  2 J k

6

4

2I k

3I k  (3 / 2)J k

1
11
The BA(12,k) with N  12, n  4, n  2 is E-, A-, D- optimal for 2  k  5 .
Hence for table 4, the only pair for consideration is that with
11
11
N  12, n1  4, n11
 2, and N  12, n21  6, n22
 4.

Table 5: Optimal PBA(12,k-r,r) for 2≤k≤5
k k-r

r

laten roots

E

A

D

4

2

2

0

32 , 52

3

1.067

225

6

4

2

1

1

3, 4 2 ,9 / 2

3

1.056

216

2

6

4

3

3

0

34 , 62

3

1.667

2916

4

2

6

4

3

2

1

33 ,9 / 2,52

3

1.622

3037.5

4

2

6

4

4

4

0

36 , 72

3

2.286

35721

4

2

6

4

4

3

1

35 ,9 / 2, 62

3

2.222

39366

4

2

6

4

4

2

2

35 , 52 , 6

3

2.233

36450

n11

11
n11

n21

11
n22

4

2

6

4

2

4
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4

2

6

4

5

5

0

38 ,82

3

2.917

419904

4

2

6

4

5

4

1

37 ,9 / 2, 7 2

3

2.841 482233.5

4

2

6

4

5

3

2

37 , 63

3

2.833

472392

From table 5, the E-, A-, D- optimal PBA(N,k-r,r) are:
For k=2 the PBA(12,1,1) is E-, A-optimal. Take one from first four columns and the
last column of table 6. The PBA(12,2,0) is E-, D-optimal. For the construction take
two from the first four columns of table 6.
For k=3 the PBA(12,2,1) is E-, A-, D-optimal. Take two from the first four columns
and the last column of table 6.
For k=4 the PBA(12,3,1) is E-, A-, D-optimal. Take three from the first four columns
and the last column of table 6.
For k=5 the PBA(12,4,1) is E-, D-optimal. Take four from the first four columns and
the last column of table 6.
Table 6: The E-, A-, D-optimal PBA(12,4,1)

n1  4, n11  2

n1  6, n11  4

0

0

0

1

0

1

1

1

2

0

2

2

2

0

0

0

0

1

0

1

0

2

2

2

1

1

0

0

0

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

2

0

2

1

0

1

0

0

2

1

2

1

1

2

2

0

2

2

2
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Similarly, the optimal PBA(N,k-r,r) for N=15 are presented below:
Table 7: Optimal PBA(15,k-r,r) for 2≤k≤7

n1  5, n11  1

n1  3, n11  1 Optimality Construction

k

k r

r

2

2

0

E-, A-, D-



3

2

1

E-, A-, D-



4

2

2

E-, A-



4

3

1

E-, A-



5

3

2

E-, A-, D-



6

3

3

E-, A-, D-



7

3

4

E-, A-, D-



Note that  means that the PBA(15,k-r,r) cannot be constructed, this is the result of
an exhaustive search algorithm. For 2  k  5 the optimal PBA(15,k-r,r) are
constructed using table 8. Take k-r columns from the first BA(15,3) with
n1  5, n11  1 and r columns from the second BA (15,2) with n1  3, n11  1 .
Table 8: The PBA(15; 3; 2)
11
n1  5, n11
1

11
n1  3, n11
1

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

2

2

0

1

0

2

2

1

2

0

1

2

2

1

1

0

0

0

0

1

1
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1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

0

2

0

1

0

2

2

0

0

1

0

2

2

0

0

1

2

2

2

2

2

2

2

3. OPTIMAL DESIGS FOR N=12 AND N=15
In order to find the optimal designs for the values of N, given above, we
compare the optimal BA(N,k) with PBA(N,k-r,r) for k from 2 to kmax .
Table 9: Optimal designs for N=12 and 2  k  5 .
Optimality

n1  4, n11  2

n1  6, n11  4

k

k r

r

2

2

0

E-, D-

2

1

1

E-, A-

3

2

1

E-, A-, D-

4

3

1

E-, A-, D-

5

4

1

E-, A-, D-

Table 10: Optimal designs N=15 and 2  k  7
Optimality

n1  5, n11  1

n1  3, n11  1

n1  7, n11  3

k

k r

r

t

2

2

0

0

E-, A-, D-

3

2

1

0

A-, D-

3

0

0

3

E-
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4

3

1

0

D-

4

0

0

4

E-, A-

5

0

0

5

E-, A-, D-

6

0

0

6

E-, A-, D-

7

0

0

7

E-, A-, D-

5. ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING OPTIMAL DESIGNS
In this section we give algorithms for constructing optimal designs, for the values
N=12, 15. Note that for N=0mod9 the φ-Optimal designs are the OA(N,k,3,2).
Algorithm 1. Construction of the PBA(12,4,1)
Step 1. The first two vectors are: (0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2), (0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 2 2).
Step 2. Write all vectors having in the first 4 places 0 0 1 2, in the next 4 places 0 1 1
3
2 and in the last 4 places 0 1 2 2. This is set R and has 12  1728 vectors.
Step 3. Find from the set R the vectors that have with the second vector the relations
11
10
12
n12
 n1201  n1221  2, n1200  n1222  n1202  n1220  n12
 n12
 1 . This is set S.
Step 4. From the set S form groups of vectors that have between them the relations
n111  2, n101  n110  n112  n121  1, n100  n122  2, n102  n120  1 . If a group
has 3 vectors then we have the PBA(12,4,1).
Algorithm 2. Construction of the PBA(15,3,2) and the PBA(15,2,2).
Step 1. The first two vectors are (0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2), (0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 1
2 2 2).
Step 2. Write all vectors with 0 0 0 1 2 2 in the first 6 places, 0 1 2 in the next 3 places
and 0 0 1 2 2 2 in the last places, this is the set R. The total number of vectors in R is
90  6  90  48600 .
Step 3. From the set R find all vectors that have with the second vector the relations,
11
10
12
n12
 n1201  n1221  1 , n1200  n1222  n1202  n1220  n12
 n12
 2 . This is set S.
Step 4. From the set S form groups that the vectors in each group have between them
the relations n102  n111  n120  1, n100  n101  n110  n112  n121  n122  2 . If there is a
group with 2 vectors then we have the PBA(15,3,2). For the PBA(15,3,1) delete one
of the 3 vectors in the PBA(15,3,2).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έχει αποδειχθεί ότι οι βέλτιστοι σχεδιασμοί για την εκτίμηση των κανονικοποιημένων
γραμμικών και τετραγωνικών αντιθέσεων στους κλασματικούς παραγοντικούς σχεδιασμούς
με k παράγοντες, καθένας από τους οποίους έχει τρία επίπεδα, είναι Ισορροπημένοι και
Μερικώς Ισορροπημένοι σχεδιασμοί (Balanced and Partially Balanced arrays). Οι σχεδιασμοί
αυτοί είναι N  k κατασκευές με στοιχεία 0,1,2 που συμβολίζουν τα επίπεδα των παραγόντων
και N είναι το πλήθος των παρατηρήσεων. Στην παρούσα εργασία δίνονται οι ιδιότητες των
BA(N,k) και PBA(N,k-r,r) και οι αλγόριθμοι για την κατασκευή τους για N=12 και N=15 με
τον μέγιστο αριθμό παραγόντων. Για μεγάλες τιμές του N=0mod3 τέτοιες κατασκευές
δίνονται χρησιμοποιώντας Ορθογώνιους σχηματισμούς (OA(N,k,3,2)).
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ABSTRACT
The aim of this paper is to assess the feasibility of employing novel methodologies for
producing high quality Official Statistics based on Big Data. Big Data can be described as
high volume, high velocity and high variety of information that require new methods of
processing. Big Data is such a rich source of data that the Official Statistics community cannot
ignore.
Official Statistics are published by government agencies or other public bodies and are based
mainly on survey or census data collections and administrative data that are carefully
collected, processed and disseminated to serve the Government, the economy and the public
with data about the economic, demographic, social and environmental situation. On the other
hand, Big Data challenge the way we think about data assets, the sources we collect them from
and the way we analyze them. This illustrates that paradigms are shifting, since a reverse
approach of designing statistics is being applied. With Big Data, it is fundamental to explore
the vast amounts of data available first and then to decide on the quantities to be measured.
Thus, inference techniques used for Official Statistics will need to make a shift too.
In this paper, the potential of using Big Data sources as input for supplementing or replacing
standard sources of Official Statistics in specific domains is examined. The work was carried
out under the framework of a European Commission / Eurostat project. Five sources are
examined: (a) the Automatic Identification System (AIS) records for replacing Official
Maritime Transport Statistics on vessel movement, (b) Internet classified advertisement sites
concerning house sales and rentals in order to produce Housing Price indices, (c) Social
networks content such as Facebook and Twitter to produce well-being/quality of life
measures, complementary to Official Statistics, (d) Credit card transaction data for
supplementing consumption expenditure statistics and (e) the ‘‘δι@ύγεια’’ site publishing
government expenditure decisions for national accounting purposes.
The potential of using the selected Big Data sources as input of Official Statistics is
investigated in terms of the quality of the statistics they produce. The quality of the data is
406

discussed according to the quality dimensions as defined in the European Statistical System,
namely: a) relevance, b) accuracy and reliability, c) timeliness and punctuality, d) accessibility
and clarity and e) coherence and comparability. The cost involved in the production process is
also discussed.
The evaluation of the effect from the use of particular Big Data sets on the overall quality of
the statistics produced reveals several potential benefits as well as disadvantages. Among all,
Big Data are characterized by the (large) amount of information and the (high) frequency at
which they are produced. Good geographical coverage and the accuracy of the data, are some
of the pros. On the other hand, a major issue concerning Big Data is their availability due to
privacy and confidentiality protection or other restrictions. In addition, the very high data
volume further increases the processing needs for validation. It is highlighted, that the
quantities produced can be used supplementary to the respective Official Statistics’ indicators,
while in most cases, it is not feasible to completely replace them. However, exploiting the vast
amounts of data available in a methodologically sound way may enhance the timely
production of low cost and high quality Official Statistics. That is, Big Data has great potential
which, in order to be unleashed requires new, appropriately tailored methods to accelerate the
analysis of large amounts of data.
Keywords: Big Data, Official Statistics

1. Introduction
The term “Big Data” describes data characterised by high volume, high velocity and
high variety, which typically require new processing methods. Volume refers to
datasets whose size is beyond the ability of typical database software tools to capture,
store, manage and analyze [Manyika et al. (2011)]; velocity refers to the need for
them to be analyzed quickly; while variety has to do with the simultaneous
coexistence of different types of structured and unstructured data. [Daas et al. (2013)].
Big Data are often generated from transactions (such as invoices, payment orders,
storage records, delivery records) or even unstructured data, such as text snippets in
web sites and social media or photos. They can also be collected in real-time from
sensors, including sensors on smartphones, or logs of on-line user behaviour. Major
retailers like Amazon.com are generating petabytes of transactional Big Data. By
2015, the expected number of smartphones in use will reach 1.1 billion. Currently
there are about 12.7 billion devices (up from 10 billion a year before) [CISCO
Internet connections counter (2014)], while an explosive growth is forecasted by
analysts: 26 to 30 billion devices are expected to be connected by 2020, [Gartner
(2014), ABI Research (2013)]. With the advent of an ‘Internet of Things (IoT)’ era,
both the amount of data and the frequency at which will be produced will be factors
that the official statistics community cannot afford to ignore.
However, Big Data, very much like data from administrative sources, are not
explicitly collected for serving statistical purposes. They are often by-products of
third party processes, which in turn are not aimed at data collection. Furthermore,
unlike administrative sources, they are not necessarily connected with statistical units
(households, businesses, persons) [Buelens et al. (2014)]. In other words, they are
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very different with what Official Statistics organisations are used to work with.
Aiming to extract useful insight from Big Data, major technical (methodological,
computational, algorithmic) and organisational challenges are posed. National
Statistical Institutes (NSIs) should deal with such a new paradigm by adopting
enhanced technologies and reviewing their methods in order to be able to exploit Big
Data information [Scannapieco et al. (2013)].
To assess the fitness of Big Data for use in Official Statistics, we are using the
concepts and methods of the statistical data quality framework, which has been
developed in the past 15 years. Official Statistics have, often by legal mandate, to
comply with specific guidelines, concepts and quality standards. Concerning the
statistical output, statistics have to comply with quality standards and serving users’
needs. The main issues concern the extent to which the statistics are relevant, accurate
and reliable, timely, coherent, comparable across regions and countries, and readily
accessible by users [European Statistical System Committee (2011)]. Moreover,
requirements such as the privacy of data providers (households, enterprises,
administrations and other respondents), the confidentiality of the information they
provide, and the restriction of its use for statistical purposes only, have to be
absolutely guaranteed [European Statistical System Committee (2011)]. Big Data
often contains personal or business information, so privacy and confidentiality issues
may be a limiting factor as well [Scannapieco et al. (2013)].
Apart from quality restrictions, Big Data should be effectively and efficiently
incorporated into typical statistical production processes. However, major technical
and organizational challenges are faced. One challenge concerns not only the absolute
size of datasets but also their dynamic behaviour from time to time [Scannapieco M.
et al. (2013)]. This issue affects not only the storage of data but also data processing
as well. The balance between the complexity of the cleaning process and the utility of
the obtained statistics is also a significant challenge. In an envisaged process using
Big Data for producing statistics of high quality, one has to take into account the
potential costs and benefits of using this source. In addition, the often unstructured
nature of Big Data offers limited metadata. Usually, they are getting updated in an
almost unpredictable fashion and thereby their time dimension is not available in a
direct way.
Thus, using Big Data for statistical data production has to face an challenge inherent
to their very nature: their availability comes at the price of data quality and a radical
paradigm shift in statistical methodology is required. Comparing Big Data sources
(see Table 1 with traditional ones, the main difference is that the analysis of Big Data
is more data-driven than hypothesis-driven [Buelens et al. (2014)].
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Table 1. Comparing data sources for Official Statistics
DATA SOURCE
Sample survey

Register

Big Data

Volume

Small

Large

Big

Velocity

Slow

Slow

Fast

Variety

Narrow

Narrow

Wide

Records

Units

Units

Events or units

Generating mechanism

Sample

Administration

Various

Fraction of population

Small

Large, complete

Large, incomplete
Source: Statistics Netherlands, March 2014

The presented assessment of the feasibility of employing modern and enhanced
methodologies for collecting high quality statistics from non-traditional data sources
such as the Internet or Big Data Sources has been elaborated in the framework of the
European Commission project ‘Internet as a data source’ (Contract 2013/S 003002462),
2. Methodology
The feasibility of employing novel methodologies for producing high quality Official
Statistics based on non-traditional data sources has been assessed. One of the main
objectives was to identify and analyse indicative Big Data repositories in order to
demonstrate the feasibility of efficient production of Official Statistics using Big Data
sources. The feasibility study aimed to outline possible methodological issues, to
suggest the potential approach and methods as well as to uncover the strengths and
the weaknesses of each case in terms of the quality of the data produced.

2.1 Criteria for selection of the sources
According to the Task Team on Big Data of the joint UNECE / Eurostat / OECD
Group on the Management of Statistical Information Systems [UNECE, (2013)], Big
Data sources can be classified to three categories, as follows:
a. Human-sourced information: This kind of data is the record of human
experiences, which is now almost entirely digitised and stored everywhere from
personal computers to social networks. The particular data sources describe the
activities of individuals in the Internet. Moreover, data from human to human
can be found in social networks (e.g. Facebook, Twitter), blogs and comments,
personal documents, pictures (Instagram, Flickr, Picasa), videos, (Youtube),
Internet searches, mobile text messages, user-generated maps as well as e-mail
exchanges. Data are loosely structured and often ungoverned.
b. Process-mediated data: This category includes sources that generate data on the
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interactions and transactions of individuals and private enterprises with public
authorities and other private enterprises. These processes record and monitor
business events of interest, such as registering a customer, manufacturing a
product, taking an order, etc. In general, this category contains administrative
data produced by Public Agencies (e.g. electronic medical records, hospital
visits, insurance records) as well as data produced by traditional businesses
systems (e.g. commercial transactions, banking/stock records, e-commerce,
credit cards). Thus, process-mediated data are highly structured.
c. Machine-generated data: This category refers to data produced via the
automated interactions between devices (e.g. between sensors and servers). The
information that is derived from the innumerable sensors, interconnected devices
(computers, tablets, smartphones) and machines is used to measure and record
the events and situations around us. With the ‘Internet of things’ and the growing
number of sensors, the amount of data and the frequency at which they are
produced are so vast that they cannot be ignored. From simple sensor records to
complex computer logs, data are well structured, which makes them suitable for
computer processing.
Note that administrative records can be also considered as ‘Big Data’ sources when
the velocity increases, e.g. in cases that the data are collected every day or every week
[UNECE, (2013)].
For the selection of the data sources we followed specific guidelines. Among the
various Big Data sources, five specific cases were selected based on particular
criteria. Each source brings a different set of considerations that should be taken into
account during the selection process.
Firstly, an inventory of the identified data repositories together with metadata
information was compiled. We aimed to identify federated data sources which cover
data for the Member States of the EU as well as they are relevant to various statistical
domains of Eurostat. Based on this inventory, we identified the most ‘promising’ and
suitable cases in terms of broad quality criteria. Objective criteria such as the cost,
sustainability, accuracy, relevance, consistency, interpretability and timeliness of
statistical outputs of these sources were taken into consideration. [UNECE (2014)].
Another selection criterion was the policy interest concerning each domain.
The second step was a thorough analysis of the factors affecting the suitability of the
open data repositories for the production of Official Statistics. Based on the
information collected in the inventory for the data repositories as well as following
the quality concept for European statistics in terms of the related quality dimensions,
we evaluated the appropriateness of each data repository for use. Finally, we selected
five case studies of data repositories related to statistical domains such as “Economy
and finance”, “Population and social conditions” and “Transport”.
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The five selected case studies were: (a) the Automatic Identification System (AIS) of
marine vessels, (b) real estate advertisement web sites, (c) social media, including
Facebook / Twitter, (d) credit card transaction data, (e) government expenditure
public data.

2.2

Case Study Methodology

After the final selection of the five most relevant data repositories for use, we
elaborated a scenario for the potential exploitation of the identified data.
We firstly studied the background of the data, such as information about the way
these data were collected, their coverage or what they interpret. Consequently, we
explored the tools and applications required to retrieve these data and we identified
the factors that may affect the usability of data. At a next stage, we analyzed the
stages for data acquisition and processing towards the compilation of indicators that
conform to Eurostat standards.
We then implemented a comparative analysis between the Big Data repositories
identified and relevant Eurostat surveys. Moreover, we examined the correspondence
between the datasets available in the selected data repositories with datasets produced
and disseminated by Eurostat based on surveys in the relevant statistical domains.
The next step involved a mapping between the variables already collected and/or
disseminated by Eurostat with variables in the selected data repositories. The
variables to be produced on the basis of Big Data sources should fulfil existing needs
for statistical information. Thus, it was hoped that they might replace or complement
indicators currently disseminated by Eurostat.
In order to examine whether the proposed indicators and methods for their
compilation were feasible from a methodological and practical point of view, a
feasibility study was elaborated. The potential of the five use cases, related to
statistical domains, was assessed across the technical, organizational, methodological,
cost-benefit, legal and socio-political dimensions. Through this procedure, we
analyzed and assessed the quality requirements that these Big Data based indicators
should satisfy in order to qualify as Official Statistics. Note that this accreditation
procedure was inline with the principles and guidelines of Eurostat related to quality
assurance, as well as the European Statistics code of practice.
Finally, except for exploiting the feasibility of using the particular Big Data
repositories as official data sources, we also examined their potential of either
supplementing Official Statistics or even completely replacing Official Statistics
indicators. Our purpose was to examine the feasibility of the provision of high quality
statistics at as low cost as possible.
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3.
RESULTS
The potential of using the selected Big Data sources as input for Official Statistics
was investigated in terms of the quality of the statistics they produce. The cost
involved in the production process was also discussed.
For each case study, several topics are discussed: the available data, the Official
Statistics to which they can provide input, the way they could be employed in
statistical production, their advantages and issues as well as the conditions under
which NSIs could have access to them.

3.1

AIS for vessel movements

Automatic Identification System (AIS) is a vessel positioning system connected with
the vessel’s onboard GPS sensor. Currently, this system is used by marine vessels in
order to broadcast vessels’ location and movements, to other vessels and competent
authorities for purposes of managing vessel traffic and avoiding vessel collisions.
AIS-based data contain detailed information about the position of the vessel and its
route from the port of departure to the port of destination, along with the information
that pertains to the vessel and the trip.
From Eurostat’s maritime transport statistics the domains reflecting vessel
movements and carriage of goods across European ports appear to be relevant to data
provided by AIS. In addition, air emission statistics from maritime transport sector
are of great relevance. Note that Eurostat does not yet compile Official Statistics on
emissions from maritime transport and currently investigates the possibility of
producing such statistics.
The accessibility to AIS data is obtained via web-base services. There are number of
commercial maritime databases. An appropriate case is MarrineTraffic since it
provides data of good coverage. Although some variables concerning vessel
characteristics may be missing or not be readily available, these can be either
estimated or obtained from an international database on vessel characteristics.
The most relevant variables that can be compiled based on the data obtained by AIS
are the number of vessels, the gross tonnage of vessels, the gross weight of goods
handled at European ports as well as the air emissions from the maritime transport
sector activity.
The above variables can be almost directly computed from the data provided by
MarrineTraffic’s API on vessel positions. Some of them (e.g. gross tonnage of vessel)
are missing so that they should be statistically estimated or obtained from existing
databases on vessel characteristics. Appropriate models receiving as input other
vessels characteristics could be used in order to address this issue.
AIS data are transmitted continuously and in huge amounts providing detailed
information about vessels’ characteristics which can be aggregated producing
accurate statistics of high timeliness, population coverage and location resolution. It
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appears that it is a suitable, relevant source and the only one among the rest
repositories that could even replace official maritime statistics in the very near future.

3.2

Real estate advertisements for housing prices

Housing is very important for households and usually constitutes the most important
expense in their budget. The housing market also plays a key role in the economy as it
affects consumer behaviour and (either directly or indirectly) macroeconomic policies
[André et al. (2012); Bulligan et al. (2010)].
XE is one of the biggest classifieds site / newspaper concerning house or flat sales
and rental prices in Greece that are put in the market through Internet advertising.
This data source contains information about the area, price of the house,the location
and other property characteristics.
After discussing the feasibility of using Internet advertisements to produce timely
housing price statistics of high quality, we concluded that there is a high potential
concerning the production of Housing price index as well as the part of Purchasing
Power Parities (PPPs) that is related with housing prices. A smaller potential was
identified for the owner occupied housing sub index of the Harmonised indices of
consumer prices.
Real estate sources are a representative example of massive amounts of information.
On the one hand, they provide data about a far larger number of dwellings than what
any sample survey could offer. The data offer the possibility of producing statistics at
a very fine geographical resolution. On the other hand, the main problem is that the
data included refer on the asking price and not on the final price at which each
property is sold or rent, which applies a slightly different concept than those required
by the Housing Price Statistics. Note that the relationship between list price and
actual price is notably missing from the literature, with few exceptions [Lyons
(2013)]. That is, data should be adjusted for the mismatch between asking and actual
price, taking into account seller’s patience, hot and cold markets, the selection spread
as well as the time-to-sale.
Moreover, coverage errors may occur due to the fact that owners, trying to attract
customers, are offering dwellings that are not yet built. Thus, the actual transaction
may happen months or years ahead. These cases should be identified and excluded
from the dataset. Finally, it is unlikely that data from Internet advertisements can
replace the rent surveys for the Housing Price Statistics but they can provide helpful
new indices and facilitate the survey itself.

3.3

Social media for indicators of well-being

Other interesting rich sources of information are the opinions, attitudes and
sentiments shared in social media expressed via “posts”. As of September 2012,
Facebook has over one billion active users of which 8.7% are fake [Sharwood
(2012)]. Facebook (as for 2012) has about 180 petabytes of data per year and grows
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by over half a petabyte every 24 hours. Short text posted by a user concerns tweets,
Facebook posts or their comments’ threads. Facebook and Twitter are the online
social networking services that were discussed.
Messages from social media could be used in order to derive information on selfperceived / subjective topics such as happiness, job satisfaction, trust towards the
legal system etc. These data can be used supplementary the relevant indicators
concerning the quality of life being under development in Eurostat’s - SILC 2013
module on Well- Being or the already existing ones coming from Eurofound.
The social media data derived from status updates and tweets can be explored through
sentiment analysis aiming to be feasible to measure the subjective well-being,
producing sentiment indexes. Each post is classified and scored according to the
existence of domain-specific keywords. The final sentiment estimation is computed as
the sum of scores of the individual words in each domain over a specific period of
time. Facebook itself has already developed a Gross National Happiness Index
(GNHI), using sentiment analysis, measuring how happy Facebook users are.
Note that the sentiment index produced is not directly equivalent to current statistical
indicators but rather complementary. Each status update contains variables such as
the status message ID, the user identity, the status message content, the location
associated with the status, the time the message was published, the type of the status
message etc. [Facebook Developer Conference, 2014]. Although social media data
provide millions of posts per day, which are constantly and rapidly being updating,
there are restrictions on identifying the sex, the age or the location of the population
of interest. In case that the user does not directly express his sentiment, several tools
like ‘SentiStrength’, can be used to extract the sentiment out of the status message
content.
In addition, not all individuals have Facebook or Twitter, arguably choose what they
want to post and probably make public only a subset of it. This affects population
coverage as well as the accuracy of the statistics produced. Accuracy is also affected
by the processing needed in order to convert unstructured data into quantitative
information. A significant issue is the Privacy issues that also occur.

3.4

Credit card transactions for consumption expenditure

Another challenging Big Data source is VISA’s credit card transaction data. Visa
Europe Ltd. is a membership association of European banks and other payment
service providers that operate Visa branded products and services within Europe.
There are a lot of benefits from using Visa’s data in the production of Consumption
expenditure Statistics. Consumption expenditure is what people, acting either
individually or collectively, spend on goods and services to satisfy their needs
[UNECE (2009)].
Visa in cooperation with Markit [Markit website] already compiles an Index, named
‘EU Consumer Spending Barometer’ using real-time card transaction data, at EU
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level for a reference quarter. A report [Visa Europe website] analysing the trends of
household consumption in the EU is published two months after the end of the
reference quarter. Similarly, two indices, namely the UK Expenditure Index [Visa
Europe website] and the Sweden Expenditure Index are compiled to reflect consumer
spending in the UK and Sweden, respectively [Visa Europe website].
Data from the EU Consumer Spending Barometer indicate a strong relationship over
time with the relevant official household spending data. As a result, it is worthwhile
using Visa as a data source, in a complementary way, for the production of flash
estimates about the structure and the amount of consumption expenditure across
countries. Although, the above-mentioned Barometer can be used complementary to
Official Statistics, it can provide an indication of real consumer spending trends over
time, among different countries and for different product categories such as food,
clothing, health, education etc. The statistics produced by Visa transaction data are of
very high timeliness and frequency. However, it is important to highlight that Index
similar to Visa’s Barometer, cannot replace the existing Official Statistics and its
indicators as it lacks of a well-defined target population compared to the Household
Budget Survey (e.g. not all kind of transactions are covered, not all people use Visa
card). This makes it hard to replace official indicators but can provide an indication of
real consumer spending trends over time.

3.5

Governmental financial transparency portal for national accounts

«δι@ύγεια» is a Greek governmental website in which government agencies are
required, by law, to publicise their decisions. It covers all public institutions,
regulatory authorities and local government. The Government finance statistics
(GFS) are the Official Statistics linked to this source. Those show the economic
activities of the government in a harmonized and comparable way. The target
indicators that may be computed include government expenditure, main revenue and
expenditure items of the general government sector and general government total
expenditure and total revenue. Data can be retrieved and processed from «δι@ύγεια»
for statistical purposes as they are publicly available and contain fields that can be
linked to statistical classifications.
During data processing and while producing Official Statistics on public finances,
there are some issues both conceptual and methodological that need to be addressed.
While the transparency legal framework applies to all public entities and to entities
owned by the state as well as entities that are receiving regular funding for at least
50% of their budget, there are some exclusions that affect population coverage. Some
public entities such as the presidency of the Republic and the Parliament are excluded
from the obligation. In addition, some decisions are excluded from the requirement
for publishing, due to the protection of sensitive personal data or state security.
Moreover, there are several issues affecting data quality, primary having to do with
data entry errors and shortcomings in the current software that was prepared as a pilot
and is expected to be upgraded. Furthermore, national accounts are computed in an
415

accrual basis rather than cash basis. So a payment should not be assigned to the
period of the date of payment but to the period of the date when the product or service
was delivered. This fact affects data relevance. However, enough information is
provided in order to achieve this distinction and adjust accordingly albeit after some
processing that includes some tedious matching of different records.
Concerning the timeliness of the statistics produced, «δι@ύγεια» has the potential to
generate government finance data much faster that than the current arrangement
where the initial deadline for dispatch from the administration is at least two months
after the reference period, having the ability to have almost all of the data at the end
of the reference period.
4.

CONCLUSIONS

4.1

Main findings

The cases presented in this paper, demonstrate that, in principle, Big Data can be used
in a supplementary or complementary way for Official Statistics.
One main characteristic of Big Data is their volume. They carry information about a
very large number of statistical units and therefore offer a potential for statistics about
very detailed sub-groups of the studied populations. Moreover, as shown in the case
of AIS data and real estate ads, Big Data offer a very fine geographical resolution and
provide data about a far larger number of units than what any sample survey could
offer. In terms of data timeliness and frequency, statistics based on Big Data (e.g.
VISA transaction based statistics) can supplement Official Statistics of very low
frequency. Big data that are generated without the intervention of human reporting
(e.g. AIS messages or VISA transaction data) reduce the burden imposed on
individuals and enterprises. Finally, if a Big Data source has geographical coverage
greater than a single country (e.g. the AIS messages have global coverage) this means
that geographical comparability will be higher than that of survey-based or
administrative data for the same countries.
On the other hand, there are potential disadvantages too. Big Data sources are often
implementing different concepts than those required by corresponding Official
Statistics. For example, the real estate classified ads contain data on asking price but
not on the final price at which each property is sold or let. Some adjustment is
therefore needed.
The coverage of the intended target population may not be the desired one. For
example AIS messages cover vessels larger than 300GT and only a voluntary subset
of the smaller ones; expenditure data in «δι@ύγεια» omit some sensitive expenditure
items. Therefore, either the target population of the statistics must be modified or the
big data need adjustment or combination with additional sources.
Some Big Data sets represent self-selected samples. For example, not all individuals
have Facebook accounts, those that do have arguably choose what they want to post
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on Facebook and moreover probably make public only a subset of it. Therefore,
regular statistical inference may not be correct without modifications, which is a
research topic at present.
Finally, access to Big Data sources may be very difficult. Some of them may be
confidential (e.g. credit card transactions) and others may only be available via
private intermediaries (e.g. Facebook status updates) who may charge for access.
Sometimes, the cost of access to the data combined with cost for processing them
may in fact offset the gains from not having to run a sample survey, therefore, cost
efficiency should be established.

4.2

Broad Methodological guidelines

For the purpose of processing Big Data, there is a need for developing additional
methodologies and techniques, which are not typically required in a well-designed
survey.
Firstly, there are needs for data validation and cleaning. For example, «δι@ύγεια»’s
data may contain double or multiple-counting of the same expenditure items, may
report amounts of money in text format, making all types of spelling mistakes
possible, and may contain no expenditure type codes or wrong codes. It is important
to highlight that the large amount of data increases further the processing needs for
validation.
Moreover, processing is needed in order to convert data to a useful quantitative form.
Tweets for example must be analysed with the help of a thesaurus and perhaps
semantic analysis of their content so as to be transformed into scores of positive or
negative sentiment. Statistics Netherlands [Piet et al. (2012)] receives processed
statistics generated from social media messages by a private company.
Since many Big Data sources are text-based, text mining and machine learning
techniques are required. However, the degree to which selectivity of Big Data poses a
problem depends on the way the data are used.
In the case that statistics can be solely based on Big Data source, severe deviations
from representativeness may be handled with model-based and algorithmic methods
[Breiman (2001)]. Such methods aimed at predicting parameter values for unobserved
units, and are commonly encountered in data mining and machine learning contexts
[Hastie et al. (2003)]. Pseudo-designed based methods also exist [Baker et al. (2013)]
but are limited in what they can achieve, as they are essentially weighted sums of
available data and do not attempt to predict unobserved instances. Statistical
modelling may also be needed to convert data into measurements of variables (e.g.
ship draught into weight of cargo) that can be aggregated for the production of
statistics.
Second, Big data can be used as auxiliary data in a procedure primarily based on
sample survey data. Statistics based on Big Data are not used as such, but merely as a
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covariate in model-based estimation techniques applied to survey sample data. For
example, using small area models, the Big Data can be used as a predictor for surveybased measurements such as poverty [Pratesi et al. (2013)]. The potential gain of this
approach is a reduction in size of the sample, and the associated cost reduction and
reduction of burden on respondents. A risk with this approach is that the Big Data
source could be instable over time, or exhibit sudden changes due to technical
upgrades or other unforeseen circumstances.
Third, aspects of the Big Data mechanism can be employed for data collection
process in sample surveys. An indicative example is geographic location data
collected through GPS devices in smartphones to measure mobility, where only those
units are monitored that have been selected by means of a probability sample [Arends
et al. (2013)].
As a result, the use of Big Data in the context of Official Statistics requires new
developments in methodology, quality assessment and IT related issues
[Scheveningen Memorandum on Big Data (2013)]. The statistical methods depend on
the data sources, e.g. if they contain structured data or textual information.

4.3

Future considerations of using big data sources

The use of Big Data in Official Statistics presents many challenges [UNECE (2013)]
that need to be surpassed in the near future. In addition, new policies as well as new
legislation should be developed to protect the privacy and confidentiality. In fact
these issues are currently debated in both the public dialogue, and the courts. The
decisions of policymakers and the courts will have great impact on the availability of
Big Data for statistical purposes.
Another future step should concern the access fees charged. Possible access fees may
be charged to requesters for the provision of access to the data. Requests may be
completed only upon an agreement by the requester to pay the quoted fee. The cost of
accessing the data should be considered and balanced with the potential benefits that
these data can generate.
Specific methodologies for ‘exploiting’ Big Data should also be examined. Using Big
Data as a potential source for Official Statistics triggers a need for new data treatment
methods such as data mining techniques and statistical methods suited for large
datasets. Also note that there is the concern that Big Data sets are not representative
of the target population due the fact that they are selective by nature and then yield
biased results. This issue is already addressed [Buelens et al. (2014)]. Another issue
that should be addressed is that many Big Data sources contain records of events not
necessarily directly associated with statistical units such as households, persons or
enterprises [Buelens et al. (2014)].
Finally, issues related to information technology should be solved in order to be able
to collect and integrate many types of data, in real-time, from many different sources.
This could be achieved using standard Application Programme interfaces (APIs) or
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streaming APIs to access the data. Not only the Official Statistics community but
also other scientific fields, can benefit greatly from the possibilities offered by Big
Data, but must invest in research and skills development [Daas et al. (2013)].
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ABSTRACT
Granger causality is a fundamental measure in multivariate time series analysis to determine
statistical causal relationships among the observed variables. In particular, the interest is on
direct causal effects from one variable to another accounting for the remaining observed
variables. The linear approach for the estimation of direct Granger causality suggests the use
of the conditional Granger causality index (CGCI) based on the estimation of vector
autoregressive (VAR) models. When there are many observed time series (variables) and short
time series, the estimation of VAR may not be stable due to the large number of coefficients
of lagged variables to be estimated. For this, restricted VAR models have been proposed and
in our recent study it was found that optimal restriction of VAR for the estimation of CGCI
was obtained by the backward-in-time selection method (BTS). Elaborating on these results,
the restricted VAR by BTS is used here to derive the counterpart of CGCI in the frequency
domain, the partial directed coherence (PDC). In essence, PDC is defined for each frequency
in terms of the Fourier transform of the VAR coefficients. Thus the restricted PDC (RPDC) is
defined in the same way but on the basis of the restricted VAR model. A simulation study is
conducted to evaluate RPDC using linear stochastic multivariate systems. In particular, RPDC
is compared to PDC on short time series in terms of sensitivity and specificity. Further, the
two measures are tested in their ability of detecting changes in brain connectivity during an
epileptiform discharge from multi-channel scalp electroencephalograms.
Keywords: Granger causality, conditional Granger causality index (CGCI), partial directed
coherence (PDC), restricted or sparse VAR models

1. INTRODUCTION
The concept of Granger causality was first introduced in econometrics (e.g. see
Hoover, 2008) to determine whether a variable, called driver, influences the evolution
of another variable, called response. The basic idea is that in order for the driver X to
Granger cause the response Y, the prediction of Y at the present time based on just the
past values of Y has to be improved when information about the past of X is also
included. This has been quantified by fitting a linear vector autoregressive (VAR)
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models and determining the change in prediction error when the past of X is included
in VAR.
The estimation of VAR models may be problematic when there are many observed
variables and short time series. To reduce the number of lagged variables restricted
VAR models have been proposed, mostly using LASSO and its variants (Shojaie and
Michailidis, 2010). In a recent simulation study (Siggiridou and Kugiumtzis, 2013),
we found that the optimal restriction of VAR was obtained by the backward-in-time
selection (BTS) (Vlachos and Kugiumtzis, 2013). This method takes into account the
lag dependence structure that exists in multivariate time series.
In this study, we extend the above methodology to the frequency domain. We
suggest the estimation of partial directed coherence (PDC) using restricted VAR
models and call this measure restricted partial directed coherence (RPDC). The PDC
is a frequency-domain representation of Granger causality derived by the Fourier
transform of the VAR coefficients. Thus for RPDC, we apply the same derivation but
to the coefficients of the restricted VAR. PDC has been used mainly in
neurophysiology to determine neural structure relations from the simultaneous
measurements of neural electrophysiological signals (Baccala and Sameshima, 2001;
Schelter et al, 2006b).
The structure of the paper is as follows. In Section 2 the method BTS for
constraining VAR model and the PDC are briefly reviewed and the estimation of the
restricted partial directed coherence is presented, in Section 3 the simulation study is
described and the results are presented, and conclusions are drawn in Section 4.

2. METHODOLOGY
2.1 THE PDC MEASURE AND STATISTICAL TESTING
Let {Xt}={X1,t, X2,t,…,XK,t}, t=1,…,n, be a K-dimensional stationary time series of
length n for the variables X1,…,XK, respectively. For the definition of the partial
directed coherence (PDC) from Xi to Xj we consider the vector autoregressive (VAR)
model
K

X j ,t   (a jk ,1 X k ,t 1    a jk , p X k ,t  p )  u j ,t ,

j  1,, K

(1)

k 1

where p is the model order and uj,t is white noise. The coefficients aj,i,r , i,j=1,…,K,
r=1,…,p, are estimated from the ordinary least squares applied to the K equations of
the form of (1). We apply the Fourier transform to the coefficients
p

 i 2 pfr
1   a ji ,r e
 r
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(2)

otherwise

Finally, the partial directed coherence at a frequency f from a driving variable Xi to
a response variable Xj is (Baccala and Sameshima, 2001)
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and it measures the effect from Xi to Xj at frequency f normalized with the effect of Xi
to all variables.
To assess the statistical significance of PDC we use a randomization test. The null
and alternative hypotheses are respectively
H 0 : PDC X i  X j  0, H1 : PDC X i  X j  0
(4)
We generate M resampled (surrogates) time series, each by shifting the original
observations for the driving variable Xi with a random step w. So, for the original time
series

the

surrogate

time

series

is

. In this way we destroy any
form of coupling of Xi and any other variable Xj, so that
is consistent to H0,
but it preserves the dynamics and the marginal distribution of Xj. We calculate the q0
statistic, in our case the PDC measure, on the original time series pair and on each of
the M resampled time series pairs, q1,q2,…,qM. If q0 is at the right tail of the empirical
distribution formed by q1,q2,…,qM then the H0 is rejected. The rank of q0 in the
ordered list of M+1 values q0,q1,q2,…,qM, denoted
randomization test. Concretely, if

<(M+1)/2 then

, defines the p-value of the
otherwise

where the correction in Yu and Huang (2001) is used for
the empirical cumulative distribution. In the simulation study below, we assess the
causal effect Xi→Xj with the randomization test for the PDC and call it PDCsur
(where sur denotes the use of surrogate data).
2.2. BACKWARD-IN-TIME-SELECTION METHOD FOR SELECTING THE
LAGGED VARIABLES
The method we consider for selecting the predictive lagged variables in the VAR
model is the backward-in-time-selection method (BTS) (Vlachos and Kugiumtzis,
2013). The BTS method searches from smaller to larger lags and in this way attempts
to deal with feedback and multi-collinearity, often present in multivariate time series.
For K variables, maximum lag pmax (order of VAR), and a response variable Xj, the
BTS method attempts to constrain the terms of the model in (1) by searching
iteratively for the best model each time with increasing number of terms. For the
evaluation of different models, the Bayesian information criterion (BIC) is used. The
method is described in the following steps as given in Vlachos and Kugiumtzis
(2013).
1. Begin with the set of orders (0,0,..,0) for the K-variables (zeroth-order model) and
compute BIC here being equal to the variance of the input noise.
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2. Increase the order by one for each variable separately and have thus K candidate
sets of orders: (1,0,…,0), (0,1,..,0),..,(0,0,..,1). Compute the BIC for the K models,
one for each set of orders.
3. Find the set of orders for which the BIC value is smaller than the BIC value of the
previous step. If there are more than one such set or orders select the one with the
smallest BIC value and go to the next step. If no set of orders has smaller BIC than
the BIC from the previous step, increase the lag by one and go to the next step.
4. If the current set of order is (pmax,…,pmax) then terminate, otherwise go to step 2.
The final model has a number of terms that can be much less than the number Kpmax
of terms for the initial VAR model of order pmax, Kpmax. If there are no lagged terms
of a variable Xk, then the the past of Xk does not contribute in explaining the present
state of Xj, in the presence of the other observed variables.
2.3 THE RESTRICTED PDC
The novel frequency based Granger causality measure proposed in this study is
simple and straightforward and suggest to combine PDC with the restricted VAR
from BTS, and we refer to this as restricted partial directed coherence (RPDC). The
objective is to estimate the Granger causality from Xi to Xj at frequency f in the same
way as in PDC but in the presence of many other K-2 observed variables, and
allowing for comparatively large lags in the VAR model. First, we build the restricted
VAR model for Xj using the BTS method for selecting the most appropriate past
lagged variables that explain the presence of Xj. For the Granger causality Xi to Xj at
the frequency domain, we first check if lagged variables of Xi are present in the
restricted VAR model. If there are no terms of Xi in the restricted VAR then
RPDC(f)=0 for any frequency f. If there are terms of Xi in the restricted VAR we
apply the Fourier transform only to the coefficients of these terms, i.e. in (2) the sum
is restricted only to the non-zero coefficients aj,i,r, and obtain the restricted form of
Fourier coefficients, denoted A*ji . Thus the restricted partial directed coherence at a
frequency f from a driving variable Xi to a response variable Xj is

RPDC X i  X j |Z ( f ) 

A*ji ( f )



K
k 1

*
ki

A (f)

(5)

2

Since the BTS method is applied in the time domain, the frequency does not affect the
restriction of VAR model. Thus if the lags of a variable Xi are not present in the
restricted VAR model then RPDC is exactly zero for any frequency f and
randomization test is not required to assess the significance of the causal effect Xi→Xj
for any frequency f. Still, we expect that using the time-shifted surrogate time series
presented in Sec. 2.1, BTS will eventually result in different lag structure of the
restricted VAR model at each run, and in this way we can assess both the presence of
lags of a variable in the restricted model for the original and the surrogate time series,
and also the effect of this in the frequency domain, measures collectively in RPDC.
Thus to assess the causal effect Xi→Xj we also apply the randomization test for RPDC
and call it RPDCsur.
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2.4. STATISTICAL EVALUATION OF METHOD ACCURACY
For a system of K variables there are K(K-1) ordered pairs of variables to search for
causality. In the simulations of known systems, we know the true coupling pairs and
thus we can compute performance indices for rating PDC and RPDC. Here we
consider the specificity, sensitivity, Matthews correlation coefficient, F-measure and
Hamming distance.
The sensitivity is the proportion of the true causal effects (true positives, TP)
correctly identified as such, given as TP/(TP+FN), where FN (false negatives)
denotes the number of pairs having true causal effects but have gone undetected.
The specificity is the proportion of the pairs correctly not identified as having
causal effects (true negatives, TN), given as TN/(TN+FP), where FP (false positives)
denotes the number of pairs found falsely to have causal effects. An ideal method
would give values of sensitivity and specificity at one. However, this is seldom
attainable and in order to weigh sensitivity and specificity collectively we consider
the Matthews correlation coefficient (MCC) (Matthews, 1975) given as
TP*TN-FP*FN
,
(TP+FP)*(TP+FN)*(TN+FP)*(TN+FN)
where * denotes multiplication. MCC ranges from -1 to 1. If MCC=1 there is perfect
identification of the pairs of true and no causality, if MCC=-1 there is total
disagreement and pairs of no causality are identified as pairs of causality and vice
versa, whereas MCC at the zero level indicates random assignment of pairs to causal
and non-causal effects.
Similarly, we consider the F-measure that combines precision and sensitivity. The
precision, called also positive predictive value, is the number of detected true causal
effects divided by the total number of detected casual effects, given as TP/(TP+FP),
and the F-measure is defined as
MCC=

F=

2*precision*sensitivity
2TP

,
precision+sensitivity
2TP+FN+FP

which ranges from 0 to 1. If F=1 there is perfect identification of the pairs of true
causality, whereas if F=0 no true coupling is detected.
The Hamming distance (HD) is the sum of false positives (FP) and false negatives
(FN). Thus HD gets non-negative integer values bounded below by zero (perfect
identification) and above by K(K-1) if all pairs are misclassified.
For our setting, the positive outcome in one case is the presence of coupling while
the negative outcome is the absence of coupling, and the K(K-1) cases are all the
possible pairs. Thus the exact values of PDC and RPDC do not enter in the definition
of the performance indices and the focus is on whether there is a coupling between
two variables. Therefore in the simulations we consider the outcome of the
randomization significance test for PDC and RPDC, and for RPDC we also estimate
the presence of a causal effect Xi→Xj if RPDC X i  X j |Z  0 .
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3. SIMULATIONS
In order to evaluate RPDC, RPDCsur and PDCsur we applied them in three multidimensional systems. The first system is a VAR(5) and K=4 (model 1 in Winterhalder
et al (2005)), the second system is a VAR(4) and K=5 (model 1 in Schelter et al
(2006)) and the third system is a VAR(3) and K=20 (Basu and Michailidis (2014)).
The systems have different causality structure and are used to test both sensitivity and
specificity. The true couplings for system 1 are 4 out of 12, for system 2 are 7 out of
20 and for system 3 are 39 out of 380. To obtain reliable estimates of the performance
indices for PDC and RPCD we made 1000 realizations for the first two systems and
200 realizations for the third system (the latter is computational more intensive). We
used for each system different orders pmax and two time series lengths, N=50, 100.
The range of frequencies the PDC and RPDC are computed for is 0-50 Hz, assuming
for all systems a sampling frequency of 100 Hz (0.01 sec time step). This was done
having the application to electroencephalograms (EEG) in mind (not realized in this
work). According to EEG frequency-based studies, for each of PDC and RPDC we
average the values at frequencies in the delta band (0-4 Hz), theta band (4-7 Hz),
alpha band (8-15 Hz), beta band (16-31 Hz) and gamma band (32-50 Hz). For each
realization, we first compute the PDC and RPDC and we do randomization test at
each frequency. If for all frequencies of a band none of the measure values is
significant, we assign no causal effect for this band and measure, otherwise we assign
presence of causal effect. Then for each band we calculate the performance indices of
specificity, sensitivity, MCC, F-measure and HD. Finally, we report the mean for
each performance index from all realizations.
Preferably, in quantifying the Granger causality one want to have a single value of
the causality measure rather than a set of values for a range of frequencies as is the
case with PDC or RPDC, even when averaging over specific frequency bands. The
selection of an appropriate range of frequencies is an open issue, and in some studies
the power spectrum (power spectral density) was used to guide for the range of
frequencies to use (Wilke et al, 2009). However, the power spectrum may not always
allow for concluding on a specific frequency range. As shown in Figure 1 and Figure
2, the power spectral density for each of the variables of the first and the second
system, respectively, displays the highest energy at different frequency ranges.
Overall, for these two systems most energy seems to be spanned in small frequencies
(delta, theta and alpha EEG-like bands). So, we present the results below separately
for each frequency band.
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Figure 1. Power spectral density for each variable of the first system. The graphs in
the first row correspond to X1 and X2 variables, and in the second row to X3 and X4.

Figure 2. Power spectral density for each variable of the second system. The graphs
in the first row correspond to X1 and X2 variables, in the second row to X3 and X4 and
in the third row to X5.

In Table 1, the results of the three measures for the first system are presented.
When N=100, for all frequency bands RPDCsur has the best performance and RPDC
(without randomization significance test) scores much higher than PDCsur in all
performance indices and close to these of RPDCsur, with sensitivity close to 1 and
specificity still over 0.9. When N=50, RPDC preserves high sensitivity, whereas
RPDCsur has reduced sensitivity (best at 0.8 for the beta band) and PDCsur drops to
very low levels of sensitivity (best at 0.38 for the alpha band). On the other hand, the
specificity of RPDC is the lowest but still at 0.82, which indicates an overall
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performance of RPDC comparable to RPDCsur and much better than PDCsur.
Increasing the maximum order to pmax =10 does not seem to affect much any of the
three methods and the results for N=100 show no significance changes in the
performance indices for RPDC and PDCsur but a drop in sensitivity for RPDCsur.
The results in Table 2 for the second system bear similarities to these of system 1
in Table 1, indicating again that the restriction of VAR improves the performance of
the PDC, but here the task of identifying the true causal effects seems more difficult.

alpha

beta

gamma

delta

theta

alpha

beta

gamma

all
bands

0.958
0.986

0.957
0.987

0.962
0.987

0.996
0.974

0.997
0.969

0.757
0.970

0.824
0.965

0.874
0.960

0.875
0.836

0.783
0.741

0.997
0.888

0.951

0.952

0.956

0.964

0.958

0.775

0.820

0.849

0.710

0.538

0.864

0.964

0.965

0.967

0.976

0.971

0.817

0.857

0.884

0.791

0.674

0.908

0.274

0.267

0.249

0.216

0.260

1.211

0.976

0.823

1.807

2.937

0.903

0.663
0.979

0.675
0.983

0.687
0.984

0.798
0.960

0.778
0.948

0.337
0.969

0.338
0.966

0.378
0.954

0.346
0.942

0.277
0.936

0.932
0.822

0.717

0.733

0.741

0.793

0.761

0.436

0.425

0.433

0.380

0.303

0.737

0.763

0.775

0.783

0.840

0.815

0.472

0.466

0.486

0.437

0.366

0.824

1.512

1.428

1.377

1.119

1.296

2.895

2.919

2.840

3.073

3.402

1.688

0.835
0.988

0.823
0.989

0.829
0.988

0.929
0.977

0.943
0.971

0.762
0.972

0.835
0.966

0.884
0.959

0.885
0.831

0.797
0.732

0.996
0.889

0.862

0.854

0.857

0.917

0.920

0.782

0.829

0.855

0.714

0.543

0.864

0.890

0.883

0.886

0.938

0.942

0.823

0.866

0.890

0.794

0.677

0.907

0.750

0.793

0.776

0.467

0.455

1.171

0.922

0.791

1.803

2.946

0.902

delta

theta

Table 1. Performance indices for the first system for the three methods and the
frequency bands as indicated in the columns. The results in the first block are for
N=100, pmax=6, in the second block for N=50, pmax=6 and in the third block for
N=100, pmax=10.
RPDCsur
PDCsur
RPDC

sens
spec
MCC
F
H.D.
sens
spec
MCC
F
H.D.
sens
spec
MCC
F
H.D.

gamma

all
bands

0.603

0.692

0.569

0.858

0.899

0.865

0.887

0.818

beta

0.557
0.900

alpha

0.553
0.894

theta

0.829
0.884

delta

0.831
0.889

beta

0.800
0.910

alpha

0.805
0.911

theta

0.800
0.911

delta
sens
spec

gamma

Table 2. Performance indices for the second system for the three methods and the
frequency bands as indicated in the columns. The results in the first block are for
N=100, pmax=6, in the second block for N=50, pmax=6 and in the third block for
N=100, pmax=10.
RPDCsur
PDCsur
RPDC
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MCC
F
H.D.
sens
spec
MCC
F
H.D.
sens
spec
MCC
F
H.D.

0.725

0.728

0.723

0.722

0.714

0.476

0.505

0.543

0.574

0.503

0.812

0.815

0.812

0.816

0.811

0.611

0.635

0.671

0.710

0.630

0.663
0.783

2.540

2.512

2.557

2.615

2.697

4.635

4.393

4.080

3.090

4.474

3.349

0.457

0.460

0.461

0.565

0.535

0.290

0.302

0.338

0.389

0.357

0.716

0.931

0.929

0.926

0.899

0.900

0.931

0.928

0.920

0.894

0.911

0.793

0.463

0.462

0.460

0.509

0.486

0.306

0.315

0.338

0.348

0.342

0.510

0.566

0.567

0.567

0.638

0.613

0.400

0.413

0.445

0.476

0.457

0.681

4.686

4.690

4.720

4.355

4.548

5.862

5.810

5.665

5.650

5.646

4.675

0.774

0.774

0.769

0.825

0.822

0.517

0.542

0.596

0.683

0.561

0.859

0.912

0.911

0.909

0.888

0.881

0.892

0.927

0.898

0.865

0.890

0.816

0.704

0.703

0.697

0.715

0.704

0.460

0.529

0.535

0.566

0.500

0.661

0.796

0.795

0.791

0.811

0.804

0.597

0.622

0.665

0.704

0.626

0.782

2.722

2.733

2.786

2.674

2.788

4.775

4.515

4.145

3.968

4.497

3.373

For N=100 and pmax=6 the highest sensitivity is 0.86 attained by RPDC and the
highest specificity is 0.91 attained by RPDCsur at the delta and theta band. While
specificity is not affected by the decrease of the time series length (N=50), sensitivity
decreases for all three methods, less for RPDC being at 0.71, to be compared to 0.39
the best sensitivity attained by PDCsur at the beta band (RPDCsur scores higher than
PDCsur and for beta band is 0.56). Again, the performance indices for all three
methods are overall stable to the increase of the maximum order to pmax =10.
The detection of the true causal effects is more challenging for the third system
with K=20 variables. Again RPDC and RPDCsur outperforms PDCsur but the
performance of all methods is worse than for the other two systems and particularly
the sensitivity, for which RPDC scores highest but only at 0.43, whereas RPDCsur is
at the level of 0.38 and PDCsur at the level of 0.3 for all bands. On the other hand,
specificity is over 0.94 for all methods, and the highest score is obtained by RPDCsur
at small frequencies being 0.96. Here HD gets very high values due to the large
number of possible directed couplings being 380, whereas MCC and F-measure are
also very low due to low sensitivity.
Table 3. Performance indices for the third system for the three methods and the
frequency bands as indicated in the columns for N=100 and pmax=4.
gamma

delta

theta

alpha

beta

gamma

all
bands

0.365
0.959

0.371
0.958

0.384
0.955

0.385
0.955

0.275
0.955

0.277
0.955

0.282
0.952

0.295
0.948

0.293
0.948

0.432
0.940

0.375

0.376

0.379

0.383

0.382

0.279

0.279

0.278

0.279

0.278

0.383

0.421

0.423

0.426

0.433

0.431

0.330

0.331

0.332

0.337

0.335

0.443

38.67

38.69

38.80

39.04

39.30

43.31

43.45

44.02

45.04

45.07

42.27

theta

beta

RPDC

0.362
0.959

delta
sens
spec
MCC
F
H.D.

PDCsur

alpha

RPDCsur
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4. APPLICATION TO REAL DATA
We applied the proposed measure RPDC and PDC to a segment of a scalp multichannel electroencephalographic (EEG) recording of a patient with epilepsy. The
recording was done at the Laboratory of Clinical Neurophysiology, Medical School,
Aristotle University of Thessaloniki. The EEG data were initially sampled at 1450 Hz
and downsampled to 200 Hz, and the number of artifact-free channels was K=44. The
EEG segment is from an episode of epileptiform discharge (ED) with a small
electrographic seizure of very small duration. The episode lasts 25 sec and we
extracted 24 overlapping sliding windows of duration 2 sec and sliding step 1 sec.
The first 9 windows before the ED start form the so-called preED state, the windows
11 to 13 cover the ED and form the ED state, and the windows 15 to 24 are after the
end of ED and form the postED state (the windows 10 and 14 cover the transition
from preED to ED and from ED to posted, respectively). For the computation of
RPDC and PDC the order of VAR model was set to pmax=3. The simulation study
showed that for large number of variables RPDC gives results as good as RPDCsur.
Thus taking into account and the computational cost we didn’t use randomization test.
The RPDC exhibits an increased connectivity during ED, whereas there are only few
causal effects at the preED and postED state, as shown in Figure 3.
Figure 3. Plots of RPDC for pmax=3 and N=400 for a window at each of the three
states. The first graph is for preED, the second for EDand the last one for postED.
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The RPDC (also and PDC) values on each pair of channels constitute the weight
connections of a network having the channels as nodes. The brain connectivity
obtained by RPDC can be studied using network measures, and here we summarize
the connectivity of each channel by the average out-strength of the node (the total
driving effect of channel i to all other K channels),

, and

.
thereafter we compute the average strength over all nodes,
The S as a function of the time window is shown in Figure 4 for the RPDC and PDC
measures, and it is clear that S increases during ED for the RPDC but not for the
PDC, for which S fluctuates around a mean level regardless of the state.
Figure 4. Plots of the average strength of (a) RPDC and (b) PDC for sliding window
across an ED episode. The vertical lines denote the start and the end of the ED.

5. CONCLUSIONS
In this study we proposed a new measure, the restricted partial directed coherence
(RPDC) combining the established the frequency based Granger causality measure of
partial directed coherence (PDC) and the method of backward-in-time selection of
lags (BTS) that provides a restricted vector autoregressive model (VAR). The RPDC
is particularly useful when one wants to estimate the causal effects at specific
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frequency bands in many variables observed by a multivariate time series. For many
variables and when the time series length is relatively short the standard measure of
PDC may not succeed to detect the true causal effects. The restriction of VAR using
the BTS captures best the causal effects expressed by the selected lagged variables
and their coefficients in the model, and therefore the RPDC derived by the restricted
VAR provides better estimates of the causal effects in the frequency domain. For the
significance of the PDC and RPDC values we considered also the randomization test
using appropriate surrogate time series, denoted PDCsur and RPDCsur. However, in
the case of RPDC the significance is immediately derived by a positive RPDC
because when the driving variable is not included in the derived restricted VAR
model is interpreted as lack of causal effect and then RPDC is exactly zero.
We confirmed the superiority of RPDC and RPDCsur over PDCsur in identifying
the true direct causal effects and not detecting falsely non-existing direct causal
effects. The simulation study on three VAR processes showed that PDCsur had
always the worst performance, with RPDCsur overall scoring somewhat higher than
RPDC in the five performance indices (sensitivity, specificity, Mathews correlation
coefficient, F-secure and HD measure), but RPDC attaining higher sensitivity than
RPDCsur. For the system with 20 variables, the sensitivity was greatly reduced with
all three methods but still RPDC and RPDCsur scored significantly higher than
PDCsur.
It is noted that the performance of RPDC cannot be assessed for different
frequency bands as it has the same significance (causality / no causality) for all
frequencies, whereas RPDCsur (as well as PDCsur) may give a different outcome of
the significance test for each frequency. However, when the number of variables is
large the randomization test is computationally intensive, and RPDC may be more
appropriate for applications on long records of many variables using sliding windows.

We validated the usefulness of RPDC in an application of epileptiform
discharge observed by electroencephalograms and we could detect the change
of brain connectivity during the epileptiform discharge using RPDC but not
when using PDC
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αιτιότητα κατά Granger χρησιμοποιείται στην ανάλυση πολυ-μεταβλητών χρονοσειρών για
τον προσδιορισμό στατιστικών σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των παρατηρούμενων
μεταβλητών. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον είναι στην άμεση επίδραση μιας μεταβλητής σε μια
άλλη επιπλέον της επίδρασης που μπορεί να ασκείται σε αυτήν από τις υπόλοιπες
παρατηρούμενες μεταβλητές. Η γραμμική προσέγγιση για τον υπολογισμό της άμεσης
αιτιότητας κατά Granger συνιστά τη χρήση του δείκτη της δεσμευμένης αιτιότητας κατά
Granger (conditional Granger causality index, CGCI) που βασίζεται στην εκτίμηση
διανυσματικών αυτοπαλινδρομούμενων (VAR) μοντέλων. Όταν υπάρχουν πολλές
παρατηρούμενες μεταβλητές με μικρού μήκους χρονοσειρές, η εκτίμηση του VAR μοντέλου
ίσως να μην είναι καλή λόγω του μεγάλου αριθμού συντελεστών των μεταβλητών με
υστέρηση που πρέπει να εκτιμηθούν. Η προτεινόμενη λύση στη βιβλιογραφία είναι ο
περιορισμός του VAR μοντέλου στις πιο σχετικές μεταβλητές υστέρησης. Σε πρόσφατη
εργασία μας, βρέθηκε ότι ο βέλτιστος περιορισμός VAR μοντέλου προκύπτει με τη μέθοδο
432

που εφαρμόζει χρονικά προς τα πίσω βηματική επιλογή των μεταβλητών υστέρησης
(backward-in-time selection, BTS). Σε αυτήν την εργασία, βασιζόμενοι σε αυτά τα
αποτελέσματα, το περιορισμένο VAR μοντέλο με τη μέθοδο BTS χρησιμοποιείται για να
παραχθεί το αντίστοιχο μέτρο του CGCI στο πεδίο των συχνοτήτων, τη λεγόμενη μερική
κατευθυνόμενη συνάφεια (partial directed coherence, PDC). Η PDC ορίζεται από το
μετασχηματισμό Fourier των συντελεστών του VAR μοντέλου για κάθε συχνότητα. Επομένως
η περιορισμένη μερική κατευθυνόμενη συνάφεια (restricted PDC, RPDC) ορίζεται με όμοιο
τρόπο αλλά για το περιορισμένο VAR μοντέλο. Για την αξιολόγηση του RPDC, γίνεται
μελέτη προσομοίωσης σε μικρού μήκους χρονοσειρές από γραμμικά στοχαστικά
πολυδιάστατα συστήματα. Η μελέτη έδειξε πως η RPDC υπερτερεί της PDC ως προς την
ανίχνευση αληθών σχέσεων αιτιότητας (ευαισθησία) καθώς και ως προς τη μη-ανίχνευση
σχέσεων αιτιότητας όταν αυτές δεν υπάρχουν στο σύστημα (ειδικότητα).
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PERILHYH

Η εκτίμηση τάξης μαρκοβιανής αλυσίδας από συμβολοσειρές έχει μελετηθεί από παλιά αλλά
έχει γνωρίσει νέο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με την ανάλυση αλυσίδων DNA. Στην παρούσα
εργασία το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αλυσίδες με μεγάλη τάξη που πρακτικά (δηλαδή ακόμα
και για μεγάλο μήκος συμβολοσειράς) δεν ξεχωρίζουν από αλυσίδες με μακράς εμβέλειας
συσχετίσεις (αλυσίδες που δε συμπεριφέρονται σαν τυχαίες συμβολοσειρές). Η εκτίμηση
επιτυγχάνεται με ελέγχους σημαντικότητας της δεσμευμένης αμοιβαίας πληροφορίας Ic (m)
για αυξανόμενες τάξεις m, όπου m = 1, 2, . . . , mmax (mmax η μέγιστη τάξη που ελέγχουμε). Προτείνεται ένας επαναληπτικός αλγόριθμος εύρεσης της Ic (m) από τις εκτιμώμενες
πιθανότητες που ορίζουν την Ic (m − 1), που μειώνει σημαντικά το υπολογιστικό κόστος
και επιτρέπει τον υπολογισμό της Ic (m) για πολύ μεγάλες τάξεις σε μεγάλες συμβολοσειρές. Η προσομοιωτική μελέτη κάνοντας χρήση παραμετρικών και μη-παραμετρικών ελέγχων
σημαντικότητας της Ic (m) επιβεβαίωσε τον κορεσμό της εκτιμώμενης τάξης με την αύξηση του μήκους συμβολοσειράς στην πραγματική τάξη όταν αυτή είναι μικρή, καθώς και τη
συστηματική αύξηση της τάξης με το μήκος συμβολοσειράς όταν η πραγματική τάξη είναι
πολύ μεγάλη. Η εκτίμηση της τάξης σε σειρές DNA ως συνάρτηση του μήκους της σειράς
έδειξε κορεσμό για τα βακτήρια H. influenzae, B. subtilis και M. pneumoniae και έλλειψη
κορεσμού για το φυτό A. thaliana.
Λέξεις Κλειδιά: τάξη μαρκοβιανής αλυσίδας, δεσμευμένη αμοιβαία πληροφορία, επαναληπτικός αλγόριθμος, DNA.
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Σχήμα 1: Χρωματικός πίνακας με αριθμούς σε κάθε κελί που δηλώνουν το ποσοστό
εκτίμησης της αντίστοιχης τάξης L̂ (στήλη) για μήκος συμβολοσειράς N (γραμμή) σε 100
πραγματοποιήσεις μαρκοβιανής αλυσίδας K = 2 συμβόλων με τυχαία επιλεγμένο πίνακα
μετάβασης πιθανοτήτων τάξης L = 4. Οι μέθοδοι εκτίμησης είναι: (α) ND, (β) GD και (γ)
RD. Η κλίμακα απόχρωσης του γκρι είναι από άσπρο για ποσοστό 0 σε μαύρο για ποσοστό
100.
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Σχήμα 2: ΄Ομοια με Σχήμα 1, αλλά για L = 8 και N = 1000, 2000, . . . , 64000.
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Σχήμα 3: ΄Ομοια με Σχήμα 1, αλλά για διωνυμικές αλυσίδες τάξης L = 20 που παράγονται από το σύστημα της σχέσης (7) και N = 1000, 2000, . . . , 128000.
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Πίνακας 1: Εκτίμηση τάξης σειρών DNA τριών βακτηρίων με τις τρεις μεθόδους για
K = 2 (πουρίνες και πυριμιδίνες) και για αυξανόμενο μήκος της σειράς. Στα κελιά που
σημειώνεται ‘> x’ σημαίνει πως ο έλεγχος δεν έφτασε σε απόρριψη ως και την τελευταία
τάξη x που δοκιμάστηκε.
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Πίνακας 2: ΄Ομοια με τον Πίνακα 1 αλλά για το φυτό A. thaliana.
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ABSTRACT
The estimation of Markov chain order from symbol sequences is an old wellstudied problem but it has been revisited recently in relation to DNA studies. In
this work, we are particularly interested in chains of large orders that for limited
sequence lengths are indistinguishable from chains with long range correlations.
The estimation of the order of the Markov chain is achieved by means of significance testing of the conditional mutual information (CMI) Ic (m) at increasing
orders m. We propose an iterative algorithm for expressing Ic (m) in terms of
the probabilities involved in the expression of Ic (m − 1), which allows us to test
larger orders in larger symbol sequences. The simulation study using randomization and parametric significance tests for CMI confirmed the convergence of
the estimated order with the sequence length to the correct order when the order
is small, and the systematic increase of the estimated order as a function of the
sequence length when the order is very large. Further, the estimation of the order
of DNA sequences as a function of sequence length showed convergence for 3 types
of bacteria, H. influenzae, B. subtilis and M. pneumoniae, and lack of convergence
for the plant A. thaliana.
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