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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι τρόποι δημιουργίας διδιάστατων κατανομών, 

ένας εκ των οποίων είναι η μέθοδος της trivariate reduction. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, 

ξεκινώντας από τρεις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές και παίρνοντας κάποιον κατάλληλο 

μετασχηματισμό αυτών ώστε να δημιουργηθεί συσχέτιση, προκύπτουν δύο νέες τυχαίες 

μεταβλητές οι οποίες είναι εξαρτημένες. Οι περιθώριες των διδιάστατων κατανομών που 

δημιουργούνται με αυτή τη μέθοδο, ανήκουν συνήθως στην ίδια οικογένεια μονοδιάστατων 

κατανομών. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθεί μία νέα διδιάστατη κατανομή, η οποία 

έχει κατασκευαστεί με τη μέθοδο της trivariate reduction, όμως η επιλογή των 

μετασχηματισμών έγινε, ώστε οι περιθώριες να διαφέρουν και, συγκεκριμένα, να ακολουθούν 

η μία την κατανομή Γάμμα και η άλλη την κατανομή Βήτα. 

 
Λέξεις Κλειδιά: trivariate reduction, διδιάστατες κατανομές, στοχαστική εξάρτηση 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι τρόποι δημιουργίας διδιάστατων κατανομών ποικίλλουν (Balakrishnan and Lai, 

2009) και έχουν ιδιαίτερη σημασία στην επιστημονική κοινότητα καθώς 

χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να μοντελοποιήσουμε δύο χαρακτηριστικά τα 

οποία έχουν κάποιο είδος εξάρτησης. Μερικές από αυτές τις μεθόδους είναι η 

μέθοδος της trivariate reduction, η μέθοδος δημιουργίας από κοινού συνάρτησης 

πυκνότητας με τη χρήση δεσμευμένων κατανομών, η χρήση των Copulas (Nelsen, 

2006) κ.ά. Αυτό που παρατηρείται στις περισσότερες μεθόδους (εξαιρούνται τα 

Copulas), είναι ότι οι διδιάστατες κατανομές που κατασκευάζονται έχουν ίδιες 

περιθώριες κατανομές, γεγονός το οποίο περιορίζει τη χρησιμότητά τους, αφού 

αρκετά συχνά στην πράξη δεν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.     
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Υπάρχει, επομένως, αρκετό ενδιαφέρον να βρεθούν μοντέλα τα οποία θα 

προσαρμόζονται στην περίπτωση που τα υπό εξέταση χαρακτηριστικά ακολουθούν 

διαφορετικές κατανομές. Ποια κατανομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν, για 

παράδειγμα, το ένα χαρακτηριστικό ήταν ο χρόνος ζωής ενός μηχανήματος και το 

άλλο χαρακτηριστικό εξέφραζε ένα ποσοστό; Ένα γνωστό παράδειγμα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία είναι το παράδειγμα με τη διάρκεια των ξηρασιών (Nadarajah, 2009). 

Στο παράδειγμα αυτό παρουσιάστηκε μία κατανομή με διαφορετικές περιθώριες 

κατανομές, όπου η μία μεταβλητή εξέφραζε το πλήθος των ξηρασιών και η δεύτερη 

μεταβλητή το ποσοστό των συμβάντων ξηρασίας. 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθεί ένα καινούργιο μοντέλο στο οποίο οι 

περιθώριες έχουν κατασκευαστεί με τη μέθοδο της trivariate reduction και η μία θα 

ακολουθεί κατανομή Γάμμα ενώ η δεύτερη την κατανομή Βήτα. Η διαφορά με το 

μοντέλο του Nadarajah έγκειται στο γεγονός ότι έχουν εισαχθεί τρεις αρχικές τυχαίες 

μεταβλητές αντί για δύο, επομένως, το καινούργιο μοντέλο αναμένεται να είναι πιο 

ευέλικτο.  

Ακολούθως, δίνεται η δομή της εργασίας. Στη δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται η 

μέθοδος της trivariate reduction, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της 

καινούργιας κατανομής. Στην τρίτη ενότητα θα δοθούν εκφράσεις για τη συνάρτηση 

πυκνότητας και τη συνάρτηση κατανομής του νέου μοντέλου, τις δεσμευμένες 

συναρτήσεις πυκνότητας και κατανομής καθώς και τη δεσμευμένη μέση τιμή 

. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα αναφέρονται πρόσθετα ερευνητικά 

θέματα που έχουν ενδιαφέρον να εξετασθούν στο μέλλον.   

2. ΜΕΘΟΘΟΣ ΤΗΣ TRIVARIATE REDUCTION 

Όπως προδιαθέτει και το όνομά της, η μέθοδος της trivariate reduction 

χρησιμοποιείται ώστε από τρεις αρχικές μεταβλητές να καταλήξουμε σε δύο. Αρχικά 

έχουμε τρεις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές  οι οποίες ακολουθούν 

κάποιες κατανομές με συναρτήσεις πυκνότητας , αντίστοιχα. Κάνοντας τον 

εξής μετασχηματισμό: 

 

 

όπου  κατάλληλες πραγματικές συναρτήσεις των τριών αρχικών μεταβλητών. 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου είναι ότι τουλάχιστον ένα από τα 

 είναι κοινό ώστε οι  να έχουν κάποιο είδος εξάρτησης. 

Ως παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι . Δύο 

γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία κατανομές οι οποίες δημιουργήθηκαν με χρήση της 

παραπάνω μεθόδου είναι:  

• η διδιάστατη Γάμμα κατανομή του Cheriyan (Cheriyan, 1941): 

 

 

• η διδιάστατη κατανομή Βήτα του Jones (Jones, 2001, Olkin and Liu, 2003): 
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Η διδιάστατη Γάμμα κατανομή του Cheriyan είναι μια από τις πιο γνωστές 

διδιάστατες κατανομές με περιθώριες Γάμμα καθώς έχει μελετηθεί από πολλούς 

συγγραφείς και έχουν αποδειχθεί αρκετές ιδιότητές της. Επίσης, χρησιμοποιείται 

ευρέως γιατί ο τρόπος κατασκευής της διευκολύνει την πρακτική της εφαρμογή και 

έχει επεκταθεί σε  διαστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε το σύγγραμμα των Kotz, 

Balakrishnan and Johnson (2000).  

Η διδιάστατη κατανομή Βήτα του Jones προϋποθέτει ότι η παράμετρος κλίμακος 

 της Γάμμα κατανομής των αρχικών τυχαίων  μεταβλητών πρέπει να είναι κοινή, 

ώστε οι περιθώριες να ακολουθούν κατανομή Βήτα. Στην εργασία του Jones (2001) 

παρουσιάζεται η σχέση της πολυδιαστατης αλλά και της διδιάστατης συνάρτησης 

πυκνότητας, ενώ οι Olkin and Liu (2003) επικεντρώθηκαν κυρίως στη διδιάστατη 

περίπτωση και στις ιδιότητές της.  

Τα συγκεκριμένα παραδείγματα έχουν επιλεχθεί ανάμεσα σε άλλα καθώς 

αποτέλεσαν έμπνευση για τη δημιουργία της νέας κατανομής. 

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

Έστω  τρεις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Η 

νέα κατανομή η οποία θα μελετηθεί είναι η διδιάστατη κατανομή του ζεύγους  

όπου τα  ορίζονται μέσω των σχέσεων 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια από τα θεωρητικά αποτελέσματα της 

καινούργιας κατανομής και δίνονται οι αποδείξεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

3.1 Από κοινού συνάρτηση πυκνότητας και από κοινού συνάρτηση κατανομής 

Για το υπόλοιπο της εργασίας θα συμβολίζεται με  η συνάρτηση του Kummer 

(Confluent Hypergeometric function), η οποία ορίζεται από τη σχέση 

 

όπου με  συμβολίζονται τα ανοδικά παραγοντικά.  

ΘΕΩΡΗΜΑ 1. Η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας των  δίνεται από τη σχέση 
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όπου , . 

Απόδειξη. Χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό 

 

η Ιακωβιανή ορίζουσα που προκύπτει είναι ίση με 

 

Επομένως, η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας των  θα δίνεται από τη σχέση 

 

, 

όπου  με  , και η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας των 

 μπορεί να υπολογισθεί από την έκφραση 

 

 

όπου  και . Το τελευταίο υπολογίζεται με χρήση της σχέσης 

3.383(1) των Gradshteyn and Ryzhik (2007), σύμφωνα με την οποία ισχύει 

 

για  

Αντικαθιστώντας την έκφραση αυτή στη σχέση 

 

προκύπτει το ζητούμενο.                          

Παρακάτω δίνονται ένα γράφημα της από κοινού συνάρτησης πυκνότητας  

της νέας κατανομής και το αντίστοιχο contour plot. Θεωρούμε ότι οι αρχικές τυχαίες 
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μεταβλητές ακολουθούν την κατανομή Γάμμα με . 

Η επιλογή του  έγινε για απλοποίηση της από κοινού συνάρτησης πυκνότητας. 

Σχήμα 1. Από κοινού συνάρτηση πυκνότητας και το αντίστοιχο Contour Plot 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ 2. Η από κοινού συνάρτηση κατανομής των  δίνεται από τη σχέση 

 

 

όπου , . 

Απόδειξη. Αναπτύσσοντας ως σειρά την υπεργεωμετρική συνάρτηση (1) και 

χρησιμοποιώντας τη σχέση 

 
προκύπτει 

 

 

Xρησιμοποιώντας τη μη πλήρη συνάρτηση Γάμμα, η οποία ορίζεται ως εξής 

 
προκύπτει η ζητούμενη σχέση.                                                                                      
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3.2 Οι δεσμευμένες συναρτήσεις πυκνότητας και οι δεσμευμένες συναρτήσεις 

κατανομής 

Αρχικά δίνονται οι σχέσεις για τις δεσμευμένες συναρτήσεις πυκνότητας.  

ΘΕΩΡΗΜΑ 3. Η δεσμευμένη συνάρτηση πυκνότητας της  δοθέντος ότι  

δίνεται από τη σχέση 

 

 

όπου   

Απόδειξη. Σύμφωνα με τον ορισμό της δεσμευμένης συνάρτησης πυκνότητας ισχύει  

 

και, δεδομένου ότι , το ζητούμενο προκύπτει άμεσα.                

ΘΕΩΡΗΜΑ 4. Η δεσμευμένη συνάρτηση πυκνότητας της  δοθέντος  δίνεται 

από τη σχέση 

 

 

όπου   

Απόδειξη. Σύμφωνα με τον ορισμό της δεσμευμένης συνάρτησης πυκνότητας ισχύει 

 

 και, δεδομένου ότι , το ζητούμενο προκύπτει άμεσα.                              

Παρακάτω δίνονται ορισμένα γραφήματα για τις δεσμευμένες συναρτήσεις 

πυκνότητας. Αρχικά δίνονται τα γραφήματα για την . Για τα τρία πρώτα 

γραφήματα έχουμε θεωρήσει ότι , καθώς απλοποιείται η συνάρτηση 

πυκνότητας και χρησιμοποιούνται διαφορετικές τιμές για τις παραμέτρους 

, ενώ για το τέταρτο θεωρούμε σταθερά τα  και αλλάζουμε την τιμή 

του . 
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Σχήμα 2. Γραφήματα για την  

 

          (α)              (β) 

 

 

            (γ)              (δ) 

 

Στο γράφημα (α) παρατηρούμε ότι, αυξάνοντας την παράμετρο  και κρατώντας 

τις άλλες δύο παραμέτρους σταθερές, η κατανομή μετατοπίζεται προς τα δεξιά. 

Επομένως, παρουσιάζει πιο έντονη αρνητική ασυμμετρία. Επίσης, παρατηρούμε ότι η 

κατανομή γίνεται πιο λεπτόκυρτη και η τιμή της συνάρτησης στην κορυφή της 

αυξάνει. 

 Στο γράφημα (β) παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά της κατανομής με το 

πρώτο γράφημα. Αυξάνοντας, επομένως, την παράμετρο  κρατώντας τις άλλες δύο 

παραμέτρους σταθερές, η κατανομή έχει πιο έντονη αρνητική ασυμμετρία. Επίσης, 

γίνεται πιο λεπτόκυρτη και η τιμή της συνάρτησης στην κορυφή της κατανομής 

αυξάνει πιο γρήγορα. 
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Στο γράφημα (γ) παρατηρούμε ότι, αυξάνοντας την παράμετρο  και κρατώντας 

τις άλλες δύο παραμέτρους σταθερές, η κατανομή μετατοπίζεται ελαφρώς προς τα 

αριστερά. Παραμένει αρνητικά ασύμμετρη, αλλά ο ρυθμός της μετατόπισης καθώς 

και η τιμή της συνάρτησης στην κορυφή της κατανομής μεταβάλλονται με αργό 

ρυθμό. 

Στο γράφημα (δ) έχουμε θεωρήσει ότι   και αυξάνουμε την τιμή 

του . Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η κατανομή από θετικά ασύμμετρη φαίνεται 

να γίνεται συμμετρική και, αυξάνοντας και άλλο την , γίνεται αρνητικά ασύμμετρη. 

Στη συνέχεια δίνονται γραφήματα και για την . Όπως και στα 

προηγούμενα γραφήματα, στα τρία πρώτα μεταβάλλονται οι παράμετροι  

θεωρώντας  και , ενώ στο τέταρτο γράφημα θεωρούνται σταθερά τα , 

ενώ αλλάζει η τιμή του . 

Σχήμα 3. Γραφήματα για την   

  

            (α)              (β) 

 

  

            (γ)              (δ) 
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Στα γραφήματα (α), (β), (γ) παρατηρούμε μια μετατόπιση προς τα δεξιά της 

κατανομής, η οποία είναι θετικά ασύμμετρη. Στο γράφημα (α), στο οποίο αυξάνεται η 

παράμετρος  και διατηρούνται οι άλλες δύο σταθερές, παρατηρούμε ότι η 

κατανομή μετατοπίζεται με πιο γρήγορο ρυθμό σε σύγκριση με το δεύτερο και το 

τρίτο γράφημα, στα οποία έχουμε υποθέσει ότι οι  αυξάνονται, αντίστοιχα, 

θεωρώντας τις εναπομείνασες παραμέτρους σταθερές. 

Στο γράφημα (δ), έχουμε θεωρήσει ότι  και παρατηρούμε ότι 

αυξάνοντας την  η κατανομή μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Επίσης, ενώ γίνεται 

πιο λεπτόκυρτη, ενδέχεται για μεγαλύτερες τιμές των  να γίνεται και αυτή 

συμμετρική. Παρ’ όλα αυτά, για τις συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων η 

κατανομή είναι θετικά ασύμμετρη. 

Εν συνεχεία, δίνονται οι σχέσεις για τις δεσμευμένες συναρτήσεις κατανομής.  

ΘΕΩΡΗΜΑ 5. Η δεσμευμένη συνάρτηση κατανομής της  δοθέντος  δίνεται 

από τη σχέση 

 

 

όπου   

Απόδειξη. Η δεσμευμένη συνάρτηση κατανομής της  δοθέντος  δίνεται από τη 

σχέση 

 

 

και υπολογίζοντας το παραπάνω ολοκλήρωμα προκύπτει το ζητούμενο.                     

ΘΕΩΡΗΜΑ 6. Η δεσμευμένη συνάρτηση κατανομής της  δοθέντος  δίνεται 

από τη σχέση 

 

 

 

όπου   

Απόδειξη. Η απόδειξη είναι παρόμοια με αυτήν του θεωρήματος 5.                            
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Τέλος, δίνεται η δεσμευμένη μέση τιμή της  δοθέντος ότι .  

ΘΕΩΡΗΜΑ 7. Η δεσμευμένη μέση τιμή της  δοθέντος ότι  δίνεται από τη 

σχέση 

 

όπου   

Απόδειξη. Η δεσμευμένη μέση τιμή δίνεται από τη σχέση 

 

 

 
και υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα που εμφανίζεται στο άθροισμα προκύπτει άμεσα 

το ζητούμενο.                   

4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Στην εργασία αυτή ορίσαμε μια καινούργια διδιάστατη κατανομή με Γάμμα και Βήτα 

περιθώριες κατανομές και παρουσιάσαμε ορισμένα από τα θεωρητικά αποτελέσματα 

που έχουν αποδειχτεί για τη νέα κατανομή. Ολοκληρώνοντας τη θεωρία, ο επόμενος 

στόχος μας είναι η διενέργεια στατιστικής συμπερασματολογίας. Δοθέντος ότι η 

σχέση της συνάρτησης πυκνότητας είναι αρκετά πολύπλοκη, δε φαίνεται εφικτό να 

βρεθούν κλειστοί τύποι οπότε θα καταφύγουμε σε επαναληπτικές μεθόδους. 

Συγκεκριμένα, για την εκτίμηση των παραμέτρων της κατανομής, έχουμε επιλέξει 

να χρησιμοποιήσουμε μια αριθμητική μέθοδο εκτίμησης, γνωστή και ως expectation 

– maximization algorithm ή εν συντομία EM-αλγόριθμος (Dempster et al. 1977). Η 

μέθοδος αυτή είναι μια επαναληπτική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται όταν δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν σε κλειστή αναλυτική μορφή οι εκτιμητές μέγιστης 

πιθανοφάνειας. Στη νέα κατανομή είναι εμφανές πως είναι δύσκολη έως αδύνατη η 

εφαρμογή της μεθόδου της μέγιστης πιθανοφάνειας, γι’αυτό το λόγο εργαζόμαστε 

πάνω στον EM-αλγόριθμο. Στη συνέχεια, αφού υλοποιηθεί ο αλγόριθμος, απομένει η 

εφαρμογή της κατανομής σε πραγματικά δεδομένα, ενδεχομένως συγκρίνοντας τη με 

άλλα υποψήφια μοντέλα. Τέλος, έπειτα από τη συγκριτική μελέτη με άλλες 

κατανομές θα γίνει μια προσπάθεια γενίκευσης σε περισσότερες διαστάσεις. 
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ABSTRACT 

In the statistics literature there are several methods of constructing bivariate 

distributions, one of which is the trivariate reduction method. According to this 

method, starting from three independent random variables we construct suitable 

transformations in order to introduce some sort of dependence for the two new 

random variables. The marginals of the bivariate distributions created by this method, 

usually belong to the same family of univariate distributions. In this work we 

introduce a new bivariate distribution, by the aid of the trivariate reduction method, 

with the transformations being selected so that the marginals differ and, specifically, 

one follows the Gamma distribution and the other the Beta distribution. 

88



 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Balakrishnan N. and Lai C.-D., (2009). Continuous Bivariate Distributions, 2nd 

edition, Springer, New York. 

Cheriyan K.C., (1941). A bivariate correlated gamma-type distribution function, 

Journal of the Indian Mathematical Society, 5, 133-144. 

Dempster A.P., Laird N.M. and Rubin D.B., (1977). Maximum likelihood from 

Incomplete Data via the EM Algorithm, Journal of the Royal Statistical Society, 

Series B, 39, No. 1, 1-38. 

Gradshteyn I.S. and Ryzhik I.M., (2007). Table of Integrals, Series and Products, 7th 

edition, Academic Press, Elsevier. 

Jones M.C., (2001). Multivariate t and the beta distributions associated with the 

multivariate F distribution, Metrika, 54, 215-231. 

Kotz L., Balakrishnan N. and Johnson N.L., (2000). Continuous Multivariate 

Distributions, Volume 1: Models and Applications, 2nd edition, John Wiley & 

Sons, New York.  

Nadarajah S., (2009). A bivariate distribution with gamma and beta marginals with 

application to drought data, Journal of Applied Statistics, 36, No. 3, 277-301.  

Nelsen R.B., (2006). An Introduction to Copulas, 2nd edition, Springer, NewYork. 

Olkin I. and Liu R., (2003). A bivariate beta distribution, Statistics and Probability 

Letters, 62, 407-412. 

89




