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ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αζρνιήζεθα κε ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο παξακέηξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζήκαηα 

πεγψλ αθνπζηηθήο εθπνκπήο πνπ επεμεξγάζηεθα. ην ζεσξεηηθφ 

θνκκάηη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζαλ ν Με Καηαζηξνθηθφο 

Έιεγρνο θαη ε Αθνπζηηθή Δθπνκπή, θαζψο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο. Σα 

δεδνκέλα πνπ επεμεξγάζηεθα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε εθείλα 

πνπ κνπ δφζεθαλ έηνηκα θαη ζε εθείλα πνπ ιήθζεθαλ κεηά απφ 

κεηξήζεηο. ηελ επεμεξγαζία ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν αιγφξηζκνο πξφβιεςεο-κεγηζηνπνίεζεο, ηνλ νπνίν 

κειέηεζα ζεσξεηηθά θαη κε βάζε ηνλ νπνίν εμάρζεθαλ νη παξάκεηξνη γηα 

θάζε ζήκα. Έρνληαο βξεη ηηο παξακέηξνπο, πξνρψξεζα ζηελ ηαμηλφκεζε 

ησλ ζεκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηε ζεσξία ηεο αλαγλψξηζεο 

πξνηχπσλ. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ην παξάξηεκα κε ηα 

αλαιπηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνίεζα.     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

1.1. Μη καηαζηποθικόρ έλεγσορ  

     

    Με ηνλ φξν Με Καηαζηξνθηθφ Έιεγρν (ΜΚΔ) ελλννχληαη νη κέζνδνη 

νη νπνίεο ειέγρνπλ έλα αληηθείκελν, έλα πιηθφ ή έλα ζχζηεκα ρσξίο λα 

βιάπηεηαη ε θαηαζθεπαζηηθή αξηηφηεηά ηνπ θαη ε κειινληηθή ηνπ 

ρξεζηκφηεηα. Δμ’ νξηζκνχ, νη κε θαηαζηξνθηθέο ηερληθέο επηζεσξνχλ ηα 

πιηθά θαη ηηο θαηαζθεπέο ρσξίο ηε δηαθνπή ή ηε βιάβε ηεο δπλαηφηεηαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπο. Ο ΜΚΔ είλαη έλαο θιάδνο ηεο επηζηήκεο ησλ 

πιηθψλ πνπ αζρνιείηαη κε  ηελ πνηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ 

θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Οη κέζνδνη ΜΚΔ γίλνληαη παξάγνληαο νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζρεδίαζεο, θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή. 

    Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα ηνπ ΜΚΔ έρεη πηνζεηήζεη έλα ζχζηεκα, ην νπνίν 

ηαμηλνκεί ηηο κεζφδνπο ΜΚΔ ζε έμη ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο: 

 

1. Οπηηθήο (Visual), 

2. Γηείζδπζεο (Penetrating), 

3. Αθηηλνβνιίαο (Radiation), 

4. Μαγλεηηθήο-Ζιεθηξηθήο (Magnetic-Electrical), 

5. Μεραληθήο Γφλεζεο (Mechanical Vibration), 

6. Θεξκηθήο (Thermal), Υεκηθήο-Ζιεθηξνρεκηθήο (Chemical-

Electrochemical) 

 

    Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, νη πην ζεκαληηθέο, γλσζηέο θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη ΜΚΔ, ηφζν γηα ηα πιηθά φζν θαη γηα ηηο 

θαηαζθεπέο, είλαη νη αθφινπζεο: 

 

1. Αθνπζηηθή Δθπνκπή (Acoustic Emission), 

2. Οινγξαθία (Holography), 

3. Αθνπζην-Τπέξερνη (Acousto-Ultrasonic), 

4. Γηεηζδπηηθά Τγξά (Liquid Penetrant), 

5. Γηλνξεχκαηα (Eddy Current), 

6. Θεξκνγξάθεζε (Thermography), 

7. Μαγλεηηθά σκαηίδηα (Magnetic Particle), 

8. Οπηηθφο Έιεγρνο (Visual Inspection), 

9. Ραδηνγξαθία κε Αθηίλεο Υ (X-Ray Radiography), 

10. Τπέξερνη (Ultrasonic). 

 

    ’ απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί φηη δελ ππάξρεη κία 

θαη κνλαδηθή κέζνδνο πνπ λα ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ ΜΚΔ θαη 

ζπλεπψο είλαη άζθνπνο ν ραξαθηεξηζκφο κίαο κεζφδνπ θαιχηεξεο απφ 
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θάπνηα άιιε, αλεμαξηήησο εθαξκνγήο θαη θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη ζπλδπαζκφο κεζφδσλ νχησο 

ψζηε  λα ειεγρζνχλ θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ νη δηάθνξνη ηχπνη βιάβεο. 

Αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θάζε κεζφδνπ. 

 

1. Αθνπζηηθή Δθπνκπή (Acoustic Emission) 

 

H Αθνπζηηθή Δθπνκπή (ΑΔ) εθαξκφδεηαη ζε πιηθά πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

παξνπζηάζνπλ εζσηεξηθέο θαη επηθαλεηαθέο αηέιεηεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα κεηαβαηηθά ηαζηθά θχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην πιηθφ ιφγσ 

απφηνκεο απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο.  

 

2. Oινγξαθία (Holography) 

 

Με ρξήζε ηεο νινγξαθίαο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ πνιχ κηθξέο 

κεηαηνπίζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ ¼ ηνπ κήθνπο ηνπ θχκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Laser. Ζ χπαξμε αηέιεηαο βξίζθεηαη 

θαζψο παξαηεξνχληαη ηνπηθά κεγαιχηεξεο επηθαλεηαθέο κεηαηνπίζεηο 

απ’ φηη ζε αληίζηνηρα ζηνηρεία ρσξίο αηέιεηα. Ζ κέζνδνο απαηηεί 

πξνζεθηηθή επζπγξάκκηζε ηεο νπηηθήο δηάηαμεο, ε νπνία είλαη πνιχ 

επαίζζεηε ζε κηθξνδνλήζεηο, ηαιαληψζεηο θαη γεληθφηεξα ζε εμσηεξηθέο 

δηεγέξζεηο.  

 

3. Αθνπζην-Τπέξερνη (Acousto-Ultrasonic) 

 

Ζ κέζνδνο ησλ αθνπζην-ππεξήρσλ έρεη ζθνπφ λα ζπλδπάζεη κέξνο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ ππεξήρσλ κε απηά ηεο ΑΔ. Αηζζεηήξεο ππεξήρσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάδνζε ηαζηθψλ θπκάησλ ζην πιηθφ, ελψ ε 

θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία απηψλ γίλεηαη κε αηζζεηήξεο θαη κεζφδνπο 

ΑΔ. πλεπψο κε δχν κφλν αηζζεηήξεο είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο χπαξμεο 

βιάβεο ζην πιηθφ, ρσξίο φκσο λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηεο ζέζεο 

απηήο. Ζ χπαξμε βιάβεο ζην πιηθφ επηδξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά δηάδνζεο 

ηνπ θχκαηνο.  

 

4. Γηεηζδπηηθά Τγξά (Liquid Penetrant) 

 

Ο ΜΚΔ κε δηεηζδπηηθά πγξά ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αλίρλεπζε 

αηειεηψλ ηξηρνεηδψλ (capillary) δηαζηάζεσλ ζε κε πνξψδε πιηθά (non - 

porous). Σα δηεηζδπηηθά πγξά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηα 

πεξηζζφηεξα κε πνξψδε πιηθά.  
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5. Γηλνξεχκαηα (Eddy Current) 

 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ δηλνξεπκάησλ ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

καγλεηηθψλ πεδίσλ κεηαμχ ηνπ αηζζεηήξα πελίνπ θαη ηεο ειεθηξηθά 

αγψγηκεο θαηαζθεπήο. 

 

6. Θεξκνγξάθεζε (Thermography)  

 

Ζ ζεξκνγξαθία βαζίδεηαη ζηελ ηνπηθή κεηαβνιή ηεο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο ιφγσ χπαξμεο βιάβεο ζην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν. Έηζη, 

ζεξκαίλνληαο ηε κία επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κεηξψληαο ηελ 

θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο είηε ζε απηήλ, είηε ζηελ απέλαληη επηθάλεηα, 

βξίζθεηαη ε χπαξμε αηειεηψλ ζε απηά. Ζ αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ 

κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο, ππεξεπαίζζεησλ ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, 

έρεη απμήζεη θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κεζφδνπ. 

 

7. Μαγλεηηθά σκαηίδηα (Magnetic Particle)  

 

Σα καγλεηηθά ζσκαηίδηα ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζηηο ηδηφηεηεο 

καγλεηηθνχ πεδίνπ εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηελ αλίρλεπζε επηθαλεηαθψλ 

αηειεηψλ ιφγσ ηεο καγλήηηζεο ησλ πιηθψλ. 

 

8. Οπηηθφο Έιεγρνο (Visual Inspection) 

 

Ο νπηηθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ 

αηειεηψλ θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη 

θαηαζθεπή. Ο νπηηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε γπκλφ κάηη είηε 

κε φξγαλα φπσο κηθξνζθφπην, ελδνζθφπην θ.ά. 

 

9. Ραδηνγξαθία κε Αθηίλεο Υ (X-Ray Radiography) 

 

Καηά ην ΜΚΔ κε ηε κέζνδν ηεο ξαδηνγξαθίαο, ρξεζηκνπνηείηαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο ηεο κνξθήο 

αθηίλσλ Υ ή γ. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε δηαθνξεηηθή απνξξφθεζε ηεο 

πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ θαη ηνπ πάρνπο ηνπ 

πιηθνχ. Σν πνζνζηφ απνξξφθεζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πάρνο θαη 

ηελ ππθλφηεηα ηνπ ππφ έιεγρν αληηθεηκέλνπ. Ζ αθηηλνβνιία πνπ δελ 

απνξξνθάηαη θαηαγξάθεηαη είηε ζε εηδηθφ θηικ, είηε απφ εηδηθνχο 

αηζζεηήξεο δείρλνληαο έηζη ηηο πεξηνρέο χπαξμεο βιάβεο. Με ηε ρξήζε 

ηεο ξαδηνγξαθίαο είλαη δπλαηφλ λα θαηαγξαθνχλ κηθξνξσγκέο εθφζνλ 

βξίζθνληαη παξάιιεια ζηελ εθπεκπφκελε δέζκε, ελψ αλάινγα κε ην 

πνζνζηφ απνξξφθεζεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ θελά πιηθνχ. 
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10. Τπέξερνη (Ultrasonic) 

 

Ο ΜΚΔ κε ππεξήρνπο βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ 

εθπεκπφκελνπ ζην πιηθφ θχκαηνο, ιφγσ ηεο χπαξμεο αηειεηψλ. Ζ 

δηάδνζε ησλ ππεξήρσλ ζηα ζηεξεά ζψκαηα επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο 

θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο φζν θαη απφ ηελ χπαξμε 

δηεπηθαλεηψλ, φπσο ηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη απφ 

αηέιεηεο, φπσο ξσγκέο, πφξνη, δηαζηξσκαηηθέο απνθνιιήζεηο θ.ιπ. 

 

    Με θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο θαη έιεγρνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

έιεγρν δηαζηάζεσλ, ην ραξαθηεξηζκφ θαη ηε κέηξεζε ησλ θπζηθψλ θαη 

κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ, φπσο ζπληειεζηέο ειαζηηθφηεηαο θαη 

ζθιεξφηεηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ κπνξνχλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Οη ηερληθέο ΜΚΔ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε κεηαβνιψλ κέζα 

ζηε δνκή, κηθξψλ αιιαγψλ ζηελ επηθάλεηα, παξνπζία ξσγκψλ ή θαη 

άιισλ θπζηθψλ αζπλερεηψλ. πλέπεηα ηνπ κεγάινπ εχξνπο εθαξκνγψλ 

είλαη ε αλάπηπμε θαη ε εμέιημε δηαθφξσλ κεζφδσλ ΜΚΔ κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ησλ θαηά πεξίζηαζε απαηηήζεσλ ηεο θάζε εθαξκνγήο. Δπηπιένλ 

ν ΜΚΔ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ γηα ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο: 

 

- Δμαζθάιηζε αθεξαηφηεηαο πξντφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνπηζηία. 

- Απνθπγή αηπρεκάησλ. 

- Γεκηνπξγία θέξδνπο γηα ην ρξήζηε. 

- Δμαζθάιηζε ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη δηαηήξεζεο θαιήο θήκεο           

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

- Καιχηεξνο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ. 

- Έιεγρνο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο. 

- Υακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο. 

- Γηαηήξεζε νκνηφκνξθνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο. 

 

 

1.2. Ακοςζηική εκπομπή 

 

    ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ην ελδηαθέξνλ καο ζα 

επηθεληξσζεί θπξίαξρα ζε κία κέζνδν ΜΚΔ, ηελ αθνπζηηθή εθπνκπή 

(ΑΔ). 

    Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Γνθηκψλ θαη Τιηθψλ 

(American Society for Testing and Materials - ASTM), σο ΑΔ νξίδνληαη 

ηα κεηαβαηηθά ηαζηθά θχκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην πιηθφ ιφγσ 

απφηνκεο απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο. Ζ πεγή απηψλ ησλ θπκάησλ κπνξεί 
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λα είλαη κηα ηνπηθή κεηαηφπηζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ πιαζηηθή 

παξακφξθσζε ή ηελ έλαξμε θαη δηάδνζε αζηνρίαο ζην πιηθφ. Ζ ΑΔ είλαη 

κηα κέζνδνο ΜΚΔ ε νπνία βαζίδεηαη ζηε κεηαηξνπή απηψλ ησλ 

ειαζηηθψλ θπκάησλ ζε ειεθηξηθά ζήκαηα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

πηεδνειεθηξηθψλ αηζζεηήξσλ πνπ δηεγείξνληαη ζε ζπρλφηεηεο ππεξήρσλ 

απφ 25 σο 1200 kHz. ηελ επηθάλεηα ηεο ππφ εμέηαζε θαηαζθεπήο 

ηνπνζεηνχληαη αηζζεηήξεο θαη ζην ζεκείν επαθήο ηνπο κε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο θάπνην παρχξξεπζην πγξφ, φπσο 

γξάζν. Σν ειεθηξηθφ ζήκα θάζε αηζζεηήξα εληζρχεηαη, θηιηξάξεηαη θαη 

πθίζηαηαη επηπιένλ επεμεξγαζία απφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ.   

    Οη βαζηθέο απαηηήζεηο θαηά ην ΜΚΔ κε ηε κέζνδν ηεο ΑΔ είλαη ε 

απνκφλσζε ηνπ ζνξχβνπ, ε αμηφπηζηε αλαγλψξηζε ησλ ζεκάησλ απφ 

πξαγκαηηθέο αζηνρίεο ηνπ πιηθνχ, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηεο 

αζηνρίαο θαη ηέινο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο 

βιάβεο ζην πιηθφ. Ζ επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηηο κεζφδνπο 

επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ.   

    Ο ΜΚΔ κε ΑΔ απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ επηζεψξεζε 

πιηθψλ θαη ηε κειέηε κεραληζκψλ πιαζηηθήο παξακφξθσζεο, ζξαχζεο 

θαη δηάβξσζεο. Παξέρεη άκεζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ απφθξηζε 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο πιηθνχ ππφ ηάζε, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αληνρή ηνπ, ηε ζπζζψξεπζε βιάβεο θαη ηελ έλαξμε αζηνρίαο ηνπ. Ζ ΑΔ 

βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, φπσο 

δηαδηθαζία δηάβξσζεο, κεηαζρεκαηηζκνί θάζεο, θ.ά. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ε ΑΔ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

 

- Έιεγρνη πηεζηηθψλ δνρείσλ θαη ζθαηξηθψλ ή θπιηλδξηθψλ δεμακελψλ. 

- Έιεγρνο ππζκέλα δεμακελψλ. 

- Αμηνιφγεζε γήξαλζεο αεξνζθαθψλ. 

- Γνθηκέο ζε βπηηνθφξα βαγφληα θαη θπιηλδξηθά δνρεία αεξίνπ. 

- Έιεγρνη δηαξξνψλ ζε ππέξγεηεο θαη ππφγεηεο ζσιελψζεηο, ζε ζσιήλεο 

αεξίνπ ή αηκνχ πςειήο πίεζεο. 

- Γνθηκέο κεξηθήο απνθφξηηζεο κεηαζρεκαηηζηψλ. 

- Έιεγρνη πξνεγκέλσλ πιηθψλ, θεξακηθψλ θαη ζπλζέησλ. 

 



11  

- Δληνπηζκφο δηάβξσζεο. 

- Πνηνηηθφο έιεγρνο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

     

    Ηδηαίηεξα γηα ηνλ έιεγρν πηεζηηθψλ δνρείσλ θαη δεμακελψλ, έρνπλ 

εθδνζεί πνιπάξηζκα πξφηππα θαη θαλνληζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔ 

ζε κηα πιεηάδα πηεζηηθψλ δνρείσλ πνπ θπκαίλνληαη απφ κηθξνχ φγθνπ 

θπιηλδξηθά δνρεία αεξίνπ, βπηηνθφξα νρήκαηα θαη βαγφληα αεξίνπ κέρξη 

νγθψδε δνρεία απνζήθεπζεο, θαζψο θαη δεμακελέο δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη δηάγλσζε ησλ "ελεξγψλ 

ειαηησκάησλ", φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη κέζσ ησλ αθνπζηηθψλ 

ζεκάησλ πνπ εθπέκπνπλ ιφγσ επηβνιήο θνξηίνπ. πλεπψο, δε ράλεηαη 

ρξφλνο θαη κεηψλεηαη ν ρξφλνο επηζεψξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ αηειεηψλ 

πνπ δελ απεηινχλ ηε δνκηθή αθεξαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

    ε θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ επηθαιπθζεί κε κνλσηηθφ πιηθφ δελ 

απαηηείηαη αθαίξεζε ηεο κφλσζεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ παξά 

κφλν ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ αηζζεηήξσλ. πλεπψο, ην θέξδνο ζε 

ρξφλν θαη θφζηνο είλαη πνιχ κεγάιν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ειέγρνπ 

δηάβξσζεο θάησ απφ πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ ή κφλσζε. 

    ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δηεξγαζηψλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο δελ 

απαηηείηαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο, 

αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη θπκαηνδεγνί (waveguides) κηθξήο επηθάλεηαο 

πνπ εθάπηνληαη ζηε ζεξκή επηθάλεηα, ελψ ζηελ άιιε πιεπξά ηνπο 

ηνπνζεηείηαη ν αηζζεηήξαο ΑΔ. 

    Ο έιεγρνο κε ΑΔ δηαξθεί κεξηθέο ψξεο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

αθφκα ιηγφηεξν. Γελ ππάξρεη άιιε ζπγθξίζηκε ηερληθή πνπ λα επηηξέπεη 

επηζεψξεζε ηνπ 100% ηνπ φγθνπ ηεο θαηαζθεπήο, γηα θξίζηκεο δνκηθά 

αηέιεηεο, ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ΑΔ 

κεηψλεη δξαζηηθά ην θφζηνο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, ελψ 

παξάιιεια παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δνκηθή αθεξαηφηεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα πνχκε φηη ν ρξφλνο θαζήισζεο γηα 

επηζεψξεζε ειαρηζηνπνηείηαη. Σα δεδνκέλα ςεθηνπνηνχληαη θαη 

απνζεθεχνληαη κφληκα ζε ππνινγηζηή, επηηξέπνληαο επαλεπεμεξγαζία 

θαη αλάιπζε. 

    Ζ ΑΔ είλαη κηα απφ ηηο πην επαίζζεηεο κεζφδνπο ΜΚΔ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή αζηνρηψλ ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν. 

Λφγσ ηεο απμεκέλεο φκσο επαηζζεζίαο, είλαη πηζαλφ λα θαηαγξαθνχλ 

θαη ζήκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αζηνρία ηνπ πιηθνχ, φπσο 

εμσηεξηθνί κεραληθνί ζφξπβνη, ειεθηξνκαγλεηηθέο επηδξάζεηο, αιιά θαη 

ζήκαηα ιφγσ ηξηβήο κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ ησλ ήδε επξηζθφκελσλ ζην 

πιηθφ αηειεηψλ. 
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    Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο ΑΔ γηα πξαθηηθέο βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο είλαη φηη επηηξέπεη ηνλ έιεγρν κεγάισλ θαηαζθεπψλ ζε κηθξφ 

ρξφλν θαη κε ιίγνπο κφλν αηζζεηήξεο,  ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο ν 

έιεγρνο θάζε μερσξηζηνχ ζεκείνπ ηεο θαηαζθεπήο κε κεζφδνπο 

ζάξσζεο. Δπηπιένλ ε κέζνδνο ΑΔ κπνξεί λα θαηαγξάθεη ειαηηψκαηα (ή 

αιιηψο αηέιεηεο) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δειαδή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time monitoring). 

    Ζ κέζνδνο ΑΔ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο άιιεο κεζφδνπο ΜΚΔ ζην φηη 

ην ζήκα πξνέξρεηαη απφ ην ίδην ην πιηθφ θαη φρη απφ εμσηεξηθή πεγή κε 

άκεζε ζπλέπεηα λα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε εθαξκνγή θνξηίνπ 

ψζηε λα πξνθιεζεί έλαξμε ή επέθηαζε βιάβεο. πλεπψο ε ΑΔ 

θαηαγξάθεη κεηαβαηηθά κε αληηζηξεπηά θαηλφκελα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θαη δελ είλαη άκεζα επαλαιήςηκε ζην ίδην δνθίκην-θαηαζθεπαζηηθφ 

ζηνηρείν, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο κεζφδνπο πνπ αθελφο είλαη άκεζα 

επαλαιήςηκεο, αθεηέξνπ ειέγρνπλ ηελ χπαξμε γεσκεηξηθψλ αλσκαιηψλ. 

Ζ κέζνδνο ηεο ΑΔ πιενλεθηεί έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ ΜΚΔ 

ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 

- Mεγαιχηεξε επαηζζεζία. 

 

- Έγθαηξε θαη ηαρεία δηάγλσζε αηειεηψλ. 

 

- Έιεγρνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

- Μείσζε θφζηνπο. 

- Δληνπηζκφο πεξηνρήο βιάβεο. 

- Μείσζε ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ, θαζψο δελ απαηηείηαη ζάξσζε ηεο 

επηθάλεηαο, νχηε πνιιαπιέο δνθηκέο απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ειέγρνπ. 

- Διάρηζηε θαηαζηξνθή εμσηεξηθήο κφλσζεο. 

- Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζνδνη ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη 

βάζεσλ δεδνκέλσλ: νη ζχγρξνλεο κέζνδνη ηερλεηήο λνεκνζχλεο έρνπλ 

θαηαζηήζεη δπλαηή ηε ζπζζψξεπζε εκπεηξίαο πνιιαπιψλ δνθηκψλ ζε 

έκπεηξα ζπζηήκαηα γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ δνθηκψλ. 
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1.3. Αναγνώπιζη πποηύπων  

                                                                                             

    Έλα απφ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ έκβησλ νξγαληζκψλ είλαη 

νη  ιεηηνπξγίεο αλαγλψξηζεο. Ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηνπο αλζξψπνπο, 

θαζεκεξηλά θαινχκαζηε λα αλαγλσξίζνπκε ήρνπο, θσλέο, πξφζσπα, 

αληηθείκελα αθφκα θαη θαηαζηάζεηο, ινγηθνχο ζπλεηξκνχο θαη ιχζεηο 

γλσζηψλ πξνβιεκάησλ. Δκβαζχλνληαο ζ’ απηήλ ηελ θαζεκεξηλή θαη 

ζπλήζσο αζπλαίζζεηε αλζξψπηλε ιεηηνπξγία, γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο βαζίδεηαη ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ 

ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ, αξρηθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ζχγθξηζή ηεο κε πξνυπάξρνπζεο πιεξνθνξίεο απνζεθεπκέλεο ζηε 

κλήκε.  

    Γεληθά ε αλαγλψξηζε (recognition) ή ηαμηλφκεζε (classification) 

αληηθεηκέλνπ (pattern) κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζαλ ε δηαδηθαζία εθείλε κε 

ηελ νπνία ζήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα 

αληηθείκελν ή παξάγνληαη απφ έλα θαηλφκελν, ηαμηλνκνχληαη ζε κία απφ 

έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν θαηεγνξηψλ (classes).  

    Οη θαηεγνξίεο απηέο ζεκαηνδνηνχλ νκάδεο αληηθεηκέλσλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φισλ απηψλ ησλ 

νκάδσλ είλαη ε χπαξμε θάπνησλ ηδηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνπλ κε 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε αθξίβεηα φια ηα αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζε 

απηέο. Σηο νκάδεο απηέο ζηελ ηαμηλφκεζε πξνηχπσλ ηηο νλνκάδνπκε 

θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ. 

    Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή, ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί 

απφ ηέζζεξα  ζηάδηα: 

 

1. Μέηξεζε, θαηαγξαθή θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (data acquisition). 

 

2. Αξρηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ (pre-processing and data 

analysis). 

 

3. Δθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο. 

 

4. Σαμηλφκεζε θαη αλαγλψξηζε (classification and recognition). 

 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη θαιχηεξα ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί (ζρήκα 1): 
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                     ρήκα 1: Βαζηθέο ζπληζηψζεο δηάηαμεο ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ. 

    Καηά ην πξψην ζηάδην, νη θπζηθνρεκηθέο κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ην πξφβιεκα κεηαηξέπνληαη ζε κηα ζεηξά αλαινγηθψλ ζεκάησλ κε ηε 

βνήζεηα αηζζεηήξσλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα 

ειεθηξηθά αλαινγηθά ζήκαηα ησλ κηθξνθψλσλ θαη ηα ζήκαηα 

επηηαρπλζηνκέηξσλ ή αηζζεηήξσλ πηεδνθξπζηάιισλ. Σα αλαινγηθά 

ζήκαηα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα θαηαγξαθήο φπνπ γίλεηαη ςεθηνπνίεζε 

ησλ ζεκάησλ. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, ηα ςεθηαθά ζήκαηα 

επεμεξγάδνληαη θαη αλαιχνληαη κε ηηο θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε 

ηερληθέο. Αθνινπζεί ζπκπίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη απνζήθεπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαπέξα 

αλαγλψξηζε. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο. ην ηειεπηαίν ζηάδην γίλεηαη ε 

θπξίσο δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο θαη αλαγλψξηζεο. 

 

 

1.4.  ήμαηα ακοςζηικήρ εκπομπήρ                                      

    Ζ ΑΔ σο κέζνδνο ΜΚΔ βαζίδεηαη ζηε κεηαηξνπή ησλ ηαζηθψλ 

θπκάησλ ζε ειεθηξηθά ζήκαηα κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ. 

Γηαθξίλνληαη δχν ηχπνη ΑΔ θαη ζπλεπψο αληίζηνηρσλ κνξθψλ 

ειεθηξηθψλ ζεκάησλ: 

 

1. πλερήο ηχπνο ΑΔ (continuous emission), φπνπ ην ζήκα παξνπζηάδεη 

ζρεδφλ ζηαζεξφ πιάηνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. 

2. Δθξεθηηθφο ηχπνο ΑΔ (burst emission), φπνπ είλαη εθηθηφο ν ζαθήο 

δηαρσξηζκφο ηεο θάζεο αλχςσζεο θαη πηψζεο ηνπ πιάηνπο ηνπ.     

 

    Ζ κνξθή ηεο ΑΔ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πιηθφ κε ην νπνίν είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν ην ππφ έιεγρν αληηθείκελν. πλερήο ΑΔ εκθαλίδεηαη 

θπξίσο ζε δηαξξνέο θαη θαηά ηελ πιαζηηθή παξακφξθσζε κεηαιιηθψλ 
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πιηθψλ, ελψ ξσγκέο, ζπαζίκαηα θ.ά. πξνθαινχλ ΑΔ εθξεθηηθνχ ηχπνπ. 

Γεληθά, ηα ζήκαηα ΑΔ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απειεπζέξσζε ελφο 

παικηθνχ θχκαηνο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα πιηθφ ζην νπνίν αζθείηαη κηα 

εθαξκνζκέλε πίεζε. Δπηπιένλ ηα ζήκαηα ΑΔ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, φπσο ζηνηρεία ηξηβήο ηα νπνία ην έλα ηξίβεη ην 

άιιν, δηαξξνέο, ηαιαληψζεηο δνκψλ θ.ά. 

    Ο έιεγρνο θαηαζθεπψλ κε ηε ρξήζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο ΑΔ, αληίζεηα 

απφ ηνλ έιεγρν κε ππεξήρνπο, ζηεξίδεηαη ζε κηα θπζηθή δηαδηθαζία π.ρ. 

ζπάζηκν, ε νπνία παξάγεη θχκαηα ηα νπνία δηαδίδνληαη ζηε δνκή ηεο 

θαηαζθεπήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πξαγκαηηθήο πεγήο, φπσο ε ζέζε 

ηεο θαη νη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ε ελέξγεηα παξάγεηαη, δελ είλαη 

“γεληθά” γλσζηά. Δίλαη επηζπκεηφ λα ππάξρεη κηα επαλαιακβαλφκελε θαη 

θαιά ραξαθηεξηζκέλε πεγή ΑΔ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δνκή θαη ε 

απφδνζή ηεο. Δίλαη επίζεο επηζπκεηφ λα πξνβιέπεηαη ή λα κεηξηέηαη ε 

επαηζζεζία ηεο ζην ζχζηεκα ζπλνιηθά. Δπνκέλσο, απηφ πνπ απαηηείηαη 

είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο πεγήο ΑΔ. Ζ πξνζνκνησκέλε πεγή πξέπεη λα 

έρεη παξφκνην εχξνο δψλεο κε απηφ ησλ πξαγκαηηθψλ πεγψλ ΑΔ θαη 

πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην εχθνια επαλαιακβαλφκελε. Φπζηθά 

ε θχζε ηεο πεγήο πξέπεη λα κελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ζεσξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2.1. Μέθοδοι σαπακηηπιζμού ζημάηων ακοςζηικήρ εκπομπήρ 

    Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ζεκάησλ ΑΔ, έρνπλ πξνηαζεί δχν βαζηθέο 

κέζνδνη: 

1. πκβαηηθή ΑΔ (conventional AE). 

2. Πνζνηηθή ΑΔ (quantitative AE). 

 

    Ζ πξψηε βαζίδεηαη ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ 

κε ζηφρν ηε ζπζρέηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξακέηξσλ ησλ ζεκάησλ. 

Ζ δεχηεξε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

δηάδνζεο θαη κεηαηξνπήο ησλ ηαζηθψλ θπκάησλ ζε ειεθηξηθφ ζήκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπλαξηήζεηο κεηαθνξάο κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηνπ 

αξρηθνχ παικνχ δηέγεξζεο θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεγήο. Με ηελ 

πνζνηηθή ΑΔ επηρεηξείηαη ε ιχζε ηνπ αληίζηξνθνπ πξνβιήκαηνο 

ζθέδαζεο ζπλδπάδνληαο ηε ιχζε ησλ εμηζψζεσλ θπκαηηθήο δηάδνζεο κε 

ηερληθέο αλάιπζεο ζεκάησλ. Λχλεηαη ην επζχ πξφβιεκα θπκαηηθήο 

δηάδνζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ κέζνπ 

δηάδνζεο, θαζψο επίζεο θαη ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ αηζζεηήξα. Ζ 

επηηπρία ηεο κεζφδνπ επηβεβαηψλεηαη πεηξακαηηθά ρξεζηκνπνηψληαο εθ 

ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο εμσηεξηθέο ζεκεηαθέο πεγέο. Ζ πνζνηηθή κέζνδνο 

έρεη βξεη εθαξκνγή θπξίσο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηζφηξνπσλ θαη 

νκνγελψλ πιηθψλ, αθνχ ε ίδηα αληηκεησπίδεη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπλαξηήζεσλ κεηαθνξάο θαη ζηε ιχζε ησλ εμηζψζεσλ 

θπκαηηθήο δηάδνζεο ζε αληζφηξνπα θαη αλνκνηνγελή πιηθά.  

 

2.2. Υαπακηηπιζηικέρ παπάμεηποι ζημάηων ακοςζηικήρ εκπομπήρ 

    Ζ επεμεξγαζία ζεκάησλ ΑΔ κε ηελ ρξήζε ηεο ζπκβαηηθήο κεζφδνπ 

βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπζρέηηζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ζήκαηνο. Ο 

ραξαθηεξηζκφο ζεκάησλ ΑΔ κε βάζε ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο, πέξαλ ηεο 

επθνιίαο θαη απιφηεηαο πνπ πξνζθέξεη, έρεη κηα ζεηξά απφ 

ζεκαληηθφηαηα κεηνλεθηήκαηα κε θπξηφηεξν ηελ έιιεηςε επαηζζεζίαο 

δηαρσξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία φκσο παξάγνπλ 

ζήκαηα παξφκνηνπ πιάηνπο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη εξγαζίεο ησλ 

Awerbuch θαη Ghaffari, νη νπνίνη έδεημαλ φηη ην πιάηνο ησλ 

θαηαγξαθφκελσλ ζεκάησλ ιφγσ ηξηβήο κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ βιάβεο 

ζε ζχλζεηα πιηθά θπκαίλεηαη ζε εχξνο 40-70dB θαη φηη είλαη αδχλαην λα 

ηαμηλνκεζνχλ ηα ζήκαηα απηά απφ ηα πξαγκαηηθά ζήκαηα αζηνρηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο. Δπηπιένλ ην πιάηνο ησλ 

ζεκάησλ αιιάδεη ζεκαληηθά ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ απνζηάζεσλ ησλ 
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αηζζεηήξσλ απφ ηηο πεγέο AE, φπνπ νη απνζηάζεηο κπνξνχλ λα είλαη απφ 

κφλν κεξηθά εθαηνζηφκεηξα έσο θαη πνιιά κέηξα. 

    Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξνο ραξαθηεξηζκφο ησλ 

θαηαγξαθφκελσλ ζεκάησλ ΑΔ, ρξεζηκνπνηνχληαη επηπιένλ θαη άιιεο 

παξάκεηξνη, φπσο ε ελέξγεηα, ε δηάξθεηα ηνπ ζήκαηνο, ν ρξφλνο 

αλχςσζεο, ν αξηζκφο ππεξβάζεσλ, ν αξηζκφο θνξπθψλ, ε γσλία 

αλχςσζεο θ.ά. Πνιιέο απφ ηηο παξακέηξνπο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

γηα εθαξκνγέο ππεξήρσλ. Σα ζήκαηα AE παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζρεηηθή 

νκνηφηεηα κε ηα ζήκαηα ππεξήρσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αηζζεηήξεο ππεξήρσλ γηα ηελ αλίρλεπζή ηνπο. Σα ζήκαηα AE 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θπζηθά θαη κεραληθά θαηλφκελα ζε έλα πιηθφ ή 

κηα δνκή, ελψ ηα ζήκαηα ππεξήρσλ εθαξκφδνληαη ζε κηα δνκή, ε νπνία 

αιιειεπηδξά ηξνπνπνηψληαο ηα ζήκαηα. 

    Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο κέζε 

ηηκή, θιίζε, θχξησζε θ.ά. έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε 

αηειεηψλ.  

 

2.3. Κανονικοποίηζη παπαμέηπων 

    Οη ραξαθηεξηζηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ δηαλχζκαηνο πξνηχπσλ ζπρλά 

αλαπαξηζηνχλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κεηξήζεηο κε απνηέιεζκα ηφζν νη 

κνλάδεο φζν θαη ην εχξνο ηηκψλ ηνπο λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο. 

Σερληθέο θαλνληθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα κελ ππάξρεη ε 

επίδξαζε ηεο επηινγήο κνλάδσλ ζηηο κεηαβιεηέο θαη νη ηηκέο φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ λα θπκαίλνληαη ζην ίδην δηάζηεκα. Ζ επίδξαζε ηεο θάζε 

ηερληθήο αδηαζηαηνπνίεζεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ 

ηαμηλφκεζεο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζεσξεηηθά. Οη παξάκεηξνη 

θαλνληθνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε: 

 

                                             ' .
x

x





        

 

Ζ αδηαζηαηνπνίεζε ηεο εμίζσζεο νδεγεί ζε κεδεληθφ κέζν φξν θαη 

κνλαδηαία δηαζπνξά.  

    Σα ζχκβνια   θαη   ζπκβνιίδνπλ ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή 

απφθιηζε θαη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο επφκελεο ζρέζεηο: 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

3.1. Αναγκαιόηηηα μείωζηρ ηηρ διάζηαζηρ ηος διανύζμαηορ ηων 

παπαμέηπων 

 

    ηελ πεξίπησζε πνπ ην δηάλπζκα εηζφδνπ ηνπ ηαμηλνκεηή έρεη κεγάιε 

δηάζηαζε, γηα λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα ζα πξέπεη ν 

αξηζκφο ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε 

λα είλαη πνιχ κεγάινο. ηελ πξάμε φκσο απηφ δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, δηφηη πξψηνλ έρνπκε ζπλήζσο δηαζέζηκν έλα κηθξφ 

αξηζκφ παξαδεηγκάησλ γηα ην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο θαη δεχηεξνλ ην 

θφζηνο θαηαζθεπήο παξαδεηγκάησλ είλαη πςειφ. πλεπψο είλαη 

αλαγθαία ε ρξήζε ηερληθψλ κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ δηαλχζκαηνο 

ησλ παξακέηξσλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο 

θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηαμηλνκεηή. 

    Παξφιν πνπ ζα ήηαλ αλακελφκελε ε επηηπρία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε έλα αξθεηά κεγάιν ζχλνιν παξακέηξσλ, θάπνηεο 

παξάκεηξνη είλαη δπλαηφλ λα κελ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά 

δίλνληαο ρακειά απνηειέζκαηα ζην ζηάδην ηεο ηαμηλφκεζεο. Γηα λα 

αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα απηφ έρνπλ πξνηαζεί 

πνιιέο ηερληθέο κε θνηλφ ζηφρν ηε κείσζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε απφδνζε θαηά ην 

ζηάδην ηεο ηαμηλφκεζεο. Σν θαηλφκελν απηφ θαιείηαη “curse 

dimensionality”. 

    Οη ηερληθέο κείσζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ θπξίσο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

- Δπηινγή παξακέηξσλ. 

- Πξνβνιή παξακέηξσλ. 

 

    Τπάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο 

(π.ρ πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο πνπ ην ζχζηεκα αλαγλσξίδεη θ.ά.) θαη ην 

είδνο ησλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα επηιέγνληαη έηζη ψζηε ην ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο λα δίλεη πςειή αμηνπηζηία αλαγλψξηζεο. ε δηαθνξεηηθά 

πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζεο αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθά ζχλνια παξακέηξσλ 

πνπ δίλνπλ πςειή αμηνπηζηία ηαμηλφκεζεο. πλεπψο ε κείσζε ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ πξέπεη λα κειεηεζεί ζε 

αληηζηνηρία κε ην εθάζηνηε πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο. Ζ απφδνζε ηνπ 

ηαμηλνκεηή, ε ηθαλφηεηά ηνπ λα θαηαηάμεη έλα άγλσζην αληηθείκελν ζηε 

ζσζηή θαηεγνξία, εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο αληηθεηκέλνπ. Γπζηπρψο δελ 

ππάξρεη βέιηηζηνο αιγφξηζκνο γηα ηελ επηινγή ελφο ππνζπλφινπ 
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παξακέηξσλ νη νπνίεο λα βειηηζηνπνηνχλ ην ζθάικα ηεο ηαμηλφκεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ηνπ ηαμηλνκεηή. 

 

3.2. Δπιλογή παπαμέηπων 

     

    Ζ επηινγή παξακέηξσλ έρεη ζαλ ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο 

κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ππνζπλφινπ παξακέηξσλ. 

Γηα ηελ επηινγή ηνπο έρνπλ πξνηαζεί αξθεηνί αιγφξηζκνη, νη πην 

ζεκαληηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη απηνί πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ. Ζ αλάπηπμε κεζφδσλ επηινγήο παξακέηξσλ 

πεξηιακβάλεη κειέηε δχν πξνβιεκάησλ: 

 

1. Σελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ θξηηεξίνπ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα 

λα θξίλνπκε αλ έλα ππνζχλνιν ησλ παξακέηξσλ είλαη θαιχηεξν απφ έλα 

άιιν. 

2. Σελ εχξεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ 

ππνζπλφισλ παξακέηξσλ. 

 

    ε πξαθηηθά πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θξηηήξηα ηα νπνία 

ζηεξίδνληαη ζην δηαρσξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ή ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ζθάικαηνο ηνπ ηαμηλνκεηή. Οκνίσο, ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο ε δηαδηθαζία 

εχξεζεο ησλ ππνςεθίσλ ππνζπλφισλ ησλ παξακέηξσλ ζα πεξηιάκβαλε 

έξεπλα ζε φια ηα πηζαλά ππνζχλνια, θάηη ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε ιφγσ ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο απηψλ ησλ 

ηερληθψλ.  

 

                        
3.2.1 Αλγόπιθμορ ηων Κ-μέζων (K-means) 

     

    Ο k-means είλαη απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο αιγνξίζκνπο 

νκαδνπνίεζεο (clustering), ηφζν ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπ φζν θαη ιφγσ 

ησλ επηδφζεψλ ηνπ. Ο k-means ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε κείσζε 

ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ παξακέηξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νκαδνπνίεζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο κηθξνχ ζπλφινπ 

κεηαβιεηψλ απφ έλα κεγάιν αξηζκφ κεηαβιεηψλ. Ο αιγφξηζκνο k-means 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε νκνηφηεηαο ηεο νκαδνπνίεζεο πνπ 

παξάγεηαη απφ δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο κε ζθνπφ ηελ επηινγή 

παξακέηξσλ. 

    Ο αιγφξηζκνο k-means μεθηλά κε κηα ηπραία δηακέξηζε ζε θιάζεηο 

(clusters) θαη ζπλερψο ηνπνζεηεί ζηνηρεία ζηηο θιάζεηο κε βάζε ηελ 

απφζηαζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ην θεληξνεηδέο ηεο θιάζεο. Απηφ 
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ζηακαηάεη κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί θάπνην θξηηήξην ην νπνίν κπνξεί λα 

είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο ηεηξαγσληθνχ ιάζνπο ή ε κε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θιάζεσλ απφ θάπνηα επαλάιεςε θαη κεηά. 

    Σν πξφβιεκα πνπ έρεη απηφο ν αιγφξηζκνο είλαη ζηελ αξρηθή επηινγή 

ησλ θιάζεσλ. ηελ αθξαία πεξίπησζε φπνπ νη αξρηθέο θιάζεηο είλαη 

πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί “άδεηα” θιάζε κε 

άκεζε ζπλέπεηα ηελ αζηάζεηα ηνπ αιγνξίζκνπ. Ο επεξεαζκφο ηνπ 

αιγνξίζκνπ απφ ηα ζεκεία εθθίλεζεο απαηηεί πνιιαπιά ηξεμίκαηα απφ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία κε ζηφρν ηελ νιηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο 

ηεηξαγσληθνχ ιάζνπο θαζψο είλαη γλσζηφ φηη πνιιέο θνξέο ν 

αιγφξηζκνο παγηδεχεηαη ζε ηνπηθά ειάρηζηα. 

    Ο αιγφξηζκνο k-means απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 

Βήκα 1: Δπηινγή K ηπραίσλ ζεµείσλ απφ ηα δεδνµέλα σο ηα θέληξα ησλ 

νµάδσλ. 

Bήκα 2: Tνπνζέηεζε θάζε ζεκείνπ ζηελ νκάδα ηεο νπνίαο ην θέληξν 

είλαη πην θνληά (κηθξφηεξε απφζηαζε) ζε απηφ ην ζεκείν. 

Βήκα 3: Yπνινγηζκφο γηα θάζε νµάδα ηνπ µέζνπ φξνπ φισλ ησλ 

ζεµείσλ ηεο (µεζνδηάλπζµα) θαη νξηζκφο απηνχ σο λέν θέληξν ηεο.  

 

    Σα δχν ηειεπηαία βήµαηα επαλαιαµβάλνληαη γηα έλα πξνθαζνξηζµέλν 

αξηζµφ βεµάησλ ή κέρξη λα κελ ππάξρεη αιιαγή ζην δηαρσξηζκφ ησλ 

ζεκείσλ ζε νκάδεο. 

 

3.3. Πποβολή ηων παπαμέηπων 

     

    Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ηερληθήο πξνβνιήο ησλ παξακέηξσλ είλαη λα 

θαζνξίζεη ηνλ θαιχηεξν κεηαζρεκαηηζκφ ησλ αξρηθψλ παξακέηξσλ γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ ζπλφινπ παξακέηξσλ (γεληθφηεξα 

κηθξφηεξνπ απφ ην αξρηθφ ζχλνιν). Αλ ε απεηθφληζε είλαη γξακκηθή, 

ηφηε ζθνπφο είλαη λα βξεζνχλ νη ζπληειεζηέο ηνπ γξακκηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ έηζη ψζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ην θξηηήξην πνπ ζα 

επηιερζεί. Ζ πιένλ γλσζηή ηερληθή πξνβνιήο ησλ παξακέηξσλ 

νλνκάδεηαη Αλάιπζε ζε Πξσηαξρηθέο πληζηψζεο (Principle Component 

Analysis). 

 

3.3.1. Ανάλςζη ζε ππωηαπσικέρ ζςνιζηώζερ (Principle Component Analysis 

(PCA)) 
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    Ζ PCA απνηειεί ηνλ πην ζπλήζε ηξφπν κείσζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

δηαλχζκαηνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ PCA είλαη κηα ζηαηηζηηθή ηερληθή 

γηα ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ησλ ζπλδηαζπνξψλ πνιπδηάζηαησλ 

ζηαηηζηηθψλ παξαηεξήζεσλ. Μπνξεί λα ζεσξεζεί ηερληθή εμαγσγήο 

παξακέηξσλ θαζψο θαη ηερληθή ζπκπίεζεο δεδνκέλσλ. 

    Ζ PCA παξέρεη έλα γξακκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ν νπνίνο κεγηζηνπνηεί 

ηε δηαζπνξά. Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο PCA ζηελ πεξηνρή ηεο αλαγλψξηζεο 

πξνηχπσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο δπλαηφηεηαο λα εμαιείθεη γξακκηθέο 

ζπζρεηίζεηο θαη αζπζρέηηζην ζφξπβν ζηα δεδνκέλα. 

    Πην ζπγθεθξηκέλα ε PCA απεηθνλίδεη έλα δηάλπζκα x απφ έλα Ν-

δηάζηαην ρψξν (x1, x2, …, xn) (φπνπ Ν είλαη ν αξρηθφο αξηζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ) ζε έλα δηάλπζκα z ζε έλα Μ-δηάζηαην ρψξν (z1, z2, …, 

zm), φπνπ Μ<Ν. Πξνθαλψο κε απηφ ην κεηαζρεκαηηζκφ έρνπκε απψιεηα 

θάπνηαο πιεξνθνξίαο. 

    Κχξηνο ζθνπφο ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ηα ζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ αζπζρέηηζηα. Σν ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη λα ηζρχεη 

φκσο γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο PCA είλαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ δηαλχζκαηνο λα παξνπζηάδνπλ κηα ακνηβαία ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο 

θαη γη’ απηφ ην ιφγν λα ππάξρεη θάπνηα πιενλάδνπζα πιεξνθνξία ζην x 

θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηε ζπκπίεζή ηνπ. 

 

      

3.4. Βέληιζηορ απιθμόρ παπαμέηπων 

 

    Ηδαληθά, ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο παξακέηξσλ πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηεο φια ηα πηζαλά ππνζχλνια παξακέηξσλ. Δθηηκψληαο θάζε 

παξάκεηξν ρσξηζηά δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ησλ παξακέηξσλ. Θεσξεηηθά νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη πάληα ζεηηθέο 

πξνζζέηνληαο πιεξνθνξία. Οη ζπλδπαζκνί ησλ παξακέηξσλ κάο 

παξέρνπλ ζεκαληηθή πιεξνθνξία, ε νπνία δελ είλαη δηαζέζηκε ζε θακηά 

απφ ηηο παξακέηξνπο ρσξηζηά. Αληίζεηα, δπν παξάκεηξνη πνπ ρσξηζηά ε 

θάζε κία θέξεη ζεκαληηθή πιεξνθνξία κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πςειή 

ζπζρέηηζε θαη ην δεπγάξη λα ζπλεηζθέξεη ιηγφηεξε πιεξνθνξία απφ φηη ε 

θάζε κία ρσξηζηά. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη βέιηηζηνο αιγφξηζκνο επηινγήο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ 

ηαμηλφκεζεο πνπ ππάξρνπλ.   

    Αλ ζεσξήζνπκε ππνζχλνια πνιιαπιψλ παξακέηξσλ, ε 

πνιππινθφηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ζε πνιιέο 

δηαζηάζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο 

ζπλδπαζκνχο ησλ παξακέηξσλ απμάλεη ζεκαληηθά. Γη’ απηφ ην ιφγν 

δηάθνξεο πην απιέο κέζνδνη έρνπλ πξνηαζεί, νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο εχξεζεο ηθαλνπνηεηηθήο ιχζεο κε κεξηθή 

έξεπλα ζηνλ ρψξν ησλ παξακέηξσλ: 
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Μέζνδνο Add-On: H κέηξεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο εθηηκάηαη γηα 

θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά θαη ε θαιχηεξε παξάκεηξνο επηιέγεηαη σο 

πξψηε. Κάζε κηα απφ ηηο ελαπνκείλαζεο παξακέηξνπο ζπλδπάδεηαη κε 

ηελ πξψηε γηα λα νξηζηεί ην ππνζχλνιν ησλ δχν θαιχηεξσλ παξακέηξσλ. 

Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη πξνζζέηνληαο θάζε θνξά κία 

παξάκεηξν έσο φηνπ επηηεπρζεί ν επηζπκεηφο αξηζκφο παξακέηξσλ. 

 

Μέζνδνο Knock-Out: Ζ κέζνδνο απηή είλαη παξφκνηα κε ηελ κέζνδν 

Add-On κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ κεηψλεηαη 

κέρξη λα επηηεπρζεί ν επηζπκεηφο αξηζκφο παξακέηξσλ επηιέγνληαο 

αξρηθά φιεο ηηο παξακέηξνπο.  

 

    Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη κεηξήζεηο ηεο δηαρσξηζηκφηεηαο ησλ 

θαηεγνξηψλ δελ εμαζθαιίδνπλ πάληνηε έλα κεησκέλν δηάλπζκα 

παξακέηξσλ πνπ παξνπζηάδεη θαη ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζηελ 

ηαμηλφκεζε. Γηα ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ιάζνπο ηαμηλνκήζεσλ ζα 

ήηαλ αλακελφκελν φηη φζν ν αξηζκφο ησλ  παξακέηξσλ απμαλφηαλ, ηφζν 

ε γεληθή απφδνζε ηνπ ηαμηλνκεηή ζα βειηησλφηαλ. Απηφ ζα ζπλερηδφηαλ 

κέρξηο φηνπ λα πξνζεγγηζηεί έλα ηδαληθφ ππνζχλνιν παξακέηξσλ θαη 

φηαλ ν αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ζα άξρηδε λα κεηψλεηαη μαλά, ηφηε θαη ε 

απφδνζε ζα κεησλφηαλ. Ο Bishop ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

δείθηεο δηαρσξηζηκφηεηαο ησλ θαηεγνξηψλ δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ 

απηφ ην παξαπάλσ θαηλφκελν θαη φηη ηα θξηηήξηα πάληα ζα βειηηψλνληαη 

φζν πεξηζζφηεξεο παξάκεηξνη πξνζηίζεληαη. Παξφια απηά, ηα θξηηήξηα 

δηαρσξηζηκφηεηαο ησλ θαηεγνξηψλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχγθξηζε 

δηαθνξεηηθψλ ππνζπλφισλ παξακέηξσλ κε ην ίδην κέγεζνο. 

    Σν θχξην κεηνλέθηεκα ησλ κεζφδσλ γηα ηελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ 

είλαη φηη θάπνηεο απφ ηηο αξρηθέο παξακέηξνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

πιεξνθνξία πνπ θνπβαινχλ πξέπεη λα απνξξηθζεί ηειείσο. Απηφ είλαη 

πξφβιεκα φηαλ ε πιεξνθνξία ηεο δηαρσξηζηκφηεηαο ησλ θαηεγνξηψλ 

είλαη επξέσο δηαζθνξπηζκέλε ζε φιν ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

4.1. Ο Δ-Μ αλγόπιθμορ 

    

    ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ην βαζηθφ καο εξγαιείν γηα ηελ εμαγσγή 

ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ απφ ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ζα είλαη ν 

αιγφξηζκνο πξφβιεςεο-κεγηζηνπνίεζεο. 

    O αιγφξηζκνο πξφβιεςεο-κεγηζηνπνίεζεο (Expectation-Maximization) 

είλαη κηα επαξθήο επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

εθηηκήηξηαο κέγηζηεο πηζαλφηεηαο φηαλ ππάξρνπλ «θξπκκέλα» δεδνκέλα 

ή δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ. ηελ εθηίκεζε κέγηζηεο πηζαλφηεηαο 

επηζπκνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ γηα ηηο 

νπνίεο ηα παξαηεξεζέληα δεδνκέλα είλαη ηα πην πηζαλά. 

    Κάζε επαλάιεςε ηνπ Δ-Μ αιγνξίζκνπ απνηειείηαη απφ δχν βήκαηα: 

ηελ πξφβιεςε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε. ηελ πξφβιεςε γίλεηαη εθηίκεζε 

γηα ηα δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί θαη ηελ παξνχζα εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνζεηηθή πξφβιεςε. ηε 

κεγηζηνπνίεζε ε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο κεγηζηνπνηείηαη κε βάζε ηελ 

ππφζεζε φηη ηα δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ είλαη γλσζηά. Ζ εθηηκήηξηα ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ιείπνπλ πνπ έρεη ππνινγηζηεί ζην βήκα ηεο πξφβιεςεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζέζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ιείπνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζχγθιηζε εμαζθαιίδεηαη εθφζνλ ν αιγφξηζκνο 

εγγπάηαη ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο ζε θάζε επαλάιεςε. 

    Δπεηδή φκσο ζηνλ Δ-Μ αιγφξηζκν εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο 

πηζαλφηεηαο, είλαη ρξήζηκν λ’ αλαθεξζνχλ θάπνηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε 

ηηο ηδηφηεηέο ηεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηαθξηηήο 

θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο, πνπ είλαη θαη απηή πνπ καο ελδηαθέξεη ζπλήζσο.   

    Τπνζέηνπκε φηη Y είλαη κηα δηαθξηηή ηπραία κεηαβιεηή θαη φηη νη ηηκέο 

πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη y1,y2,…,yk δηαηεηαγκέλεο ζε αχμνπζα ζεηξά. 

Αο ππνζέζνπκε φηη νη πηζαλφηεηεο λα πάξεη ε κεηαβιεηή ηηο ηηκέο απηέο 

είλαη: 

  

                                             P(Y=yk) = f(yk)  

                   

Δίλαη βνιηθφ λα νξίζνπκε κηα ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ή κηα θαηαλνκή 

πηζαλφηεηαο 

 

                                             P(Y=y) = f(y) 

 

ηέηνηα ψζηε γηα y= yk ε δεχηεξε ζρέζε λα δίλεη ηελ πξψηε, ελψ γηα άιιεο 

ηηκέο ηνπ y λα είλαη f(y)=0. 

    Γεληθά ε f(y) είλαη κηα ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο αλ: 
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1. ( ) 0f y   

2. ( ) 1
y

f y  , ( ) 0f y   

φπνπ ην άζξνηζκα λνείηαη σο πξνο φιεο ηηο δπλαηέο ηηκέο ηνπ y. Μηα 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(y) θαιείηαη γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

πηζαλφηεηαο. 

 

 

4.2. Δξαγωγή ηος Δ-Μ αλγοπίθμος  

     

    Έζησ Υ ηπραίν δηάλπζκα πνπ πξνθχπηεη απφ κία παξακεηξηθή 

νηθνγέλεηα. Θέινπκε λα βξνχκε έλα ηέηνην ζ ψζηε ε P (Υ│ζ) λα είλαη έλα 

κέγηζην. Απηφ είλαη γλσζηφ σο ε εθηηκήηξηα κέγηζηεο πηζαλφηεηαο 

(Maximum Likelihood) γηα ην ζ. Γηα λα ππνινγίζνπκε ην ζ, είλαη 

ζχλεζεο λα εηζάγνπκε ηε ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο πνπ 

νξίδεηαη σο εμήο:    

 

 

                                        L(ζ) = ln P (Υ│ζ)    (1) 

 

 

    Ζ ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ινγίδεηαη ζαλ κηα ζπλάξηεζε ηεο 

παξακέηξνπ ζ δνζκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ Υ. Αθνχ ε ln(x) είλαη κία 

γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε, ε ηηκή ηνπ ζ πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ P(Υ│ζ)  

κεγηζηνπνηεί θαη ηελ L(ζ). 

    Ο Δ-Μ αιγφξηζκνο είλαη κία επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο  L(ζ).Τπνζέηνπκε φηη κεηά ηε λ-ηνζηή επαλάιεςε ε 

εθηηκήηξηα ηνπ ζ δίλεηαη απφ ην ζλ. Δθφζνλ ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο 

είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο L(ζ), ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε κία θαηλνχξηα 

εθηηκήηξηα ζ ηέηνηα ψζηε: 

                     

                                          L(ζ) > L(ζλ)     (2) 

 

Ηζνδχλακα ζέινπκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηε δηαθνξά 

 

                            L(ζ)- L(ζλ) = ln P(X│ζ) – ln P(X│ζλ)    (3) 

 

    Μέρξη ηψξα δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε κεηαβιεηέο πνπ ιείπνπλ ή δελ 

έρνπκε παξαηεξήζεη. ε πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ηέηνηα δεδνκέλα, ν 

Δ-Μ αιγφξηζκνο παξέρεη έλα πιαίζην εξγαζίαο γηα ην ζπλππνινγηζκφ 

ηνπο. Δλαιιαθηηθά, «θξπκκέλεο» κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζαλ 

ηέρλαζκα γηα λα θάλνπλ ηελ εθηίκεζε κέγηζηεο πηζαλφηεηαο ηνπ ζ 

βνιηθή. ηελ πεξίπησζε απηή, ππνηίζεηαη φηη ε γλψζε ησλ κεηαβιεηψλ 



25  

απηψλ ζα θάλεη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλφηεηαο 

επθνιφηεξε. Όπσο θαη λα έρεη, ζέησ ην θξπκκέλν ηπραίν δηάλπζκα Ε θαη 

κία δεδνκέλε πξαγκαηνπνίεζε δ. Ζ ζπλνιηθή πηζαλφηεηα κπνξεί λα 

γξαθηεί φζνλ αθνξά ζηηο θξπκκέλεο κεηαβιεηέο δ σο  

                                            

                            P(X│ζ) = ( , ) ( )P X P


       (4) 

 

Σφηε κπνξνχκε λα μαλαγξάςνπκε ηελ εμίζσζε σο  

 

                            L(ζ)- L(ζλ) = ln ( , ) ( )P X P


     -lnP(X│ζλ)   (5)     

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζέμνπκε φηη απηή ε έθθξαζε πεξηιακβάλεη ην 

ινγάξηζκν ελφο αζξνίζκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αληζφηεηα ηνπ 

Jensen έρεη δεηρζεί φηη:  

                            ln
1

n

i

X 


 ≥
1

ln( )
n

i

i

X


    

 

γηα ζηαζεξέο ιi ≥ 0 κε 
1

n

i




 =1. 

Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηελ εμίζσζε πνπ πεξηιακβάλεη 

ην ινγάξηζκν ελφο αζξνίζκαηνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζηαζεξέο ιη 

κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ. Αθήλνπκε ηηο ζηαζεξέο λα είλαη ηεο κνξθήο 

P(δ│Υ,ζλ). Αθνχ ε P(δ│Υ,ζλ) είλαη κέηξεζε πηζαλφηεηαο, έρνπκε φηη 

P(δ│Υ,ζλ) ≥ 0 θαη 


  P(δ│Υ,ζλ) =1, φπσο απαηηείηαη.  

    Σφηε, απφ ηελ εμίζσζε (5) νη ζηαζεξέο  P(δ│Υ,ζλ) εηζάγνληαη σο: 

 

    L(ζ)- L(ζλ) = ln ( , ) ( )P X P


     - lnP(X│ζλ) = 

                     = ln ( , ) ( )P X P


    
( , )

( , )

P

P





 

 




- lnP(X│ζλ) =  

                     = ln


 ( , )P    
( , ) ( )

( , )

P X P

P 

   

 

 


- lnP(X│ζλ) 

                     ≥ 


 ( , )P   ln
( , ) ( )

( , )

P X P

P 

   

 

 


- lnP(X│ζλ) = 

                     = 


 ( , )P  
( , ) ( )

ln
( , ) ( )

P X P

P P X 

   

  

 

 
= 

                     = Γ(ζ│ζλ)    (6) 



26  

                      

    Ηζνδχλακα κπνξνχκε λα γξάςνπκε: 

 

                            L(ζ) ≥ L(ζλ) + Γ(ζ│ζλ)   (7) 

 

    θαη γηα πεξηζζφηεξε άλεζε λα νξίζνπκε:  

 

                            l(ζ│ζλ) = L(ζλ) + Γ(ζ│ζλ)               

     

    έηζη ψζηε ε εμίζσζε (6) λα απινπνηείηαη ζηελ: 

 

                            L(ζ) ≥ l(ζ│ζλ) . 

 

    Σψξα έρνπκε κία ζπλάξηεζε, ηελ l(ζ│ζλ), πνπ θξάζζεηαη απφ ηελ 

πάλσ πιεπξά απφ ηε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο L(ζ). Δπηπιένλ 

παξαηεξνχκε φηη: 

 

                            l(ζλ│ζλ) = L(ζλ) + Γ(ζλ│ζλ) = 

                            = L(ζλ) + ( , ) lnP 



 
( ) (

( , (

P X P

P P X

 

 

   

  

   

   
 = 

                            = L(ζλ) + ( , ) lnP 



 
( , )

( ,

P X

P X





 

 



 
 = 

                            = L(ζλ) + ( , ) lnP 



  1 = 

                            = L(ζλ) .     (8) 

 

Άξα γηα ζ=ζλ νη ζπλαξηήζεηο L(ζ) θαη l(ζ│ζλ) είλαη ίζεο. 

 

    Ο ζηφρνο καο είλαη λα δηαιέμνπκε κία ηέηνηα ηηκή ηνπ ζ έηζη ψζηε ε 

L(ζ) λα κεγηζηνπνηείηαη. Έρεη ήδε απνδεηρζεί φηη ε ζπλάξηεζε l(ζ│ζλ) 

θξάζζεηαη απφ ηελ πάλσ πιεπξά απφ ηε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο L(ζ) 

θαη φηη ε ηηκή ησλ ζπλαξηήζεσλ L(ζ) θαη l(ζ│ζλ) είλαη ίζε γηα ζ=ζλ. 

Δπνκέλσο θάζε ζ πνπ απμάλεη ηελ l(ζ│ζλ), απμάλεη θαη ηελ L(ζ). Γηα λα 

επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο L(ζ), ν Δ-Μ 

αιγφξηζκνο θξνληίδεη λα επηιεγεί ηέηνην ζ έηζη ψζηε ε  l(ζ│ζλ) λα 

κεγηζηνπνηείηαη. πκβνιίδνπκε ηελ θαηλνχξηα ηηκή κε ζλ+1. Ζ δηαδηθαζία 

απηή απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί (ζρήκα 2). 
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                                                      ρήκα 2                                 
 

Έηζη έρνπκε: 

   

                            ζλ+1 = arg max {l(ζ│ζλ)} = 

                                = arg max {L(ζλ) + ( , ) lnP 



 
( ) (

( , (

P X P

P P X 

   

  

   

   
}  

                                 

                                =arg max { ( , ) lnP 



  ( , ) ( )P X P     } = 

                                =arg max { ( , ) lnP 



  ( , )P X   } = 

                                =arg max { ,E  { ln ( , )P X   }}.    (9) 

 

ηελ εμίζσζε (9) ηα βήκαηα ηεο πξφβιεςεο θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο είλαη 

πξνθαλή. Δπνκέλσο ν Δ-Μ αιγφξηζκνο απνηειείηαη απφ ηελ επαλάιεςε 

ησλ εμήο βεκάησλ: 

 

1.Βήκα πξφβιεςεο: θαζνξίδεη ηελ πξφβιεςε ΔΕ│Υ,ζλ {ln P(X,δ│ζ)}. 

2.Βήκα κεγηζηνπνίεζεο: κεγηζηνπνηεί απηή ηελ έθθξαζε σο πξνο ην ζ. 

 

    ε απηφ ην ζεκείν είλαη ινγηθφ θάπνηνο λα αλαξσηεζεί πνην ήηαλ ην 

θέξδνο δεδνκέλνπ φηη απιά «αληαιιάμακε» ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο L(ζ) 

κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο l(ζ│ζλ). H απάληεζε βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ε l(ζ│ζλ) ιακβάλεη ππφςε ηα απαξαηήξεηα ή απφληα δεδνκέλα Ε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζέιεη λα ππνινγίζεη απηέο ηηο κεηαβιεηέο, ν Δ-Μ 

αιγφξηζκνο παξέρεη έλα πιαίζην γη’ απηφ ην ζθνπφ. Δπίζεο, φπσο 

ππνλνήζεθε πξηλ, κπνξεί λα είλαη βνιηθφ λα εηζαρζνχλ ηέηνηεο 

θξπκκέλεο κεηαβιεηέο έηζη ψζηε ε κεγηζηνπνίεζε ηεο l(ζ│ζλ) λα γίλεη 
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πην απιή, δεδνκέλνπ φηη ζα γλσξίδνπκε ηηο θξπκκέλεο κεηαβιεηέο (ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ απεπζείαο κεγηζηνπνίεζε ηεο L(ζ)). 

    Έλαο ζπλήζεο ηξφπνο ζεσξεηηθήο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηεο 

ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο, ε νπνία εδψ ζα πξνζπαζνχζε λα δείμεη πφζν 

κπνξεί λα απνθιίλεη ν Δ-Μ αιγφξηζκνο απφ ηελ θαηαιιειφηεξε 

ινγαξηζκηθή πηζαλφηεηα ή απφ ηελ θαηαιιειφηεξε νκάδα παξακέηξσλ. 

Μία ηέηνηα αλάιπζε θαηαιήγεη λα είλαη ηεηξηκκέλε γηαηί ε έμνδνο ηνπ Δ-

Μ κπνξεί λα είλαη αξθεηά καθξηά απφ ηελ θαηάιιειε. Έηζη απηή ε 

ινγηθή αλάιπζεο δε θαίλεηαη λα απνθέξεη θάπνηα ελδηαθέξνπζα 

επηπιένλ γλψζε ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιγνξίζκνπ. 

    Έρεη παξνπζηαζηεί κία κέζνδνο πνπ νλνκάδεηαη αλάιπζε ηεο 

θαιχηεξεο πεξίπησζεο. Τπνζέηνπκε φηη ηα δεδνκέλα είλαη ηα θαιχηεξα 

πνπ ν αιγφξηζκνο Δ-Μ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη: αλεμάξηεηα θαη 

νκνίσο θαηαλεκεκέλα δείγκαηα απφ έλα ζπλδπαζκφ θ ζθαηξηθψλ 

θαλνληθψλ θαηαλνκψλ πνπ είλαη θαιά δηαρσξηζκέλν ην έλα απφ ην άιιν. 

ε πξψηε θάζε θαίλεηαη φηη ζα έρνπκε πάιη έλα ζπλεζηζκέλν 

απνηέιεζκα, δειαδή ν αιγφξηζκνο ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο θαλέλα 

πξφβιεκα. Όκσο απηφ δελ ηζρχεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έρεη απνδεηρζεί φηη πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

αξρηθνπνίεζεο θαη επνκέλσο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ-Μ αιγνξίζκνπ ηνλ 

θάλνπλ λα απνηπγράλεη δξακαηηθά. Αληίζεηα, αλ «ηξέμνπκε» ηνλ 

αιγφξηζκν κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ηφηε ζε δχν επαλαιήςεηο ζα 

πξνζδηνξίζεη ην ζσζηφ ζπλδπαζκφ παξακέηξσλ κε ζρεδφλ ηέιεηα 

αθξίβεηα (αξθεί ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ d λα είλαη κεγάιν, δειαδή d 

>> lnk). 

 

 

4.3. ύγκλιζη ηος Δ-Μ αλγοπίθμος 

 

    Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε είλαη φηη ην ζλ+1 

είλαη ε εθηηκήηξηα ηηκή ηνπ ζ πνπ κεγηζηνπνηεί ηε δηαθνξά Γ(ζ│ζλ). 

Ξεθηλψληαο κε ηελ ησξηλή εθηηκήηξηα ηνπ ζ (πνπ είλαη ε ζλ) έρνπκε φηη 

Γ(ζλ│ζλ)=0. Δθφζνλ ην ζλ+1 έρεη επηιεγεί λα κεγηζηνπνηεί ην Γ(ζ│ζλ), 

έρνπκε φηη Γ(ζλ+1│ζλ) ≥ Γ(ζλ│ζλ)=0 θαη άξα γηα θάζε επαλάιεςε ε 

πηζαλφηεηα L(ζ) είλαη κε θζίλνπζα. 

    Όηαλ ν αιγφξηζκνο θηάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γηα θάπνην ζλ, ε 

ηηκή ζλ  κεγηζηνπνηεί ηελ l(ζ). Αθνχ ε L θαη ε l είλαη ίζεο ζην ζλ, αλ είλαη 

δηαθνξίζηκεο ζην ζλ, ηφηε ην ζλ πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ ζεκείν ηεο L. 

Παξφια απηά, ην ζηαζεξφ ζεκείν δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηνπηθφ 

κέγηζην. Έρεη απνδεηρζεί φηη ν αιγφξηζκνο είλαη δπλαηφ λα ζπγθιίλεη ζε 

ηνπηθά ειάρηζηα ή ζαγκαηηθά ζεκεία ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο. 

    Μία ζπρλά αζθνχκελε θξηηηθή ζηνλ Δ-Μ αιγφξηζκν είλαη φηη 

ζπγθιίλεη αξγά. Πξνζνκνηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηαδεηθλχνπλ απηφ ην 
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γεγνλφο μεθάζαξα γηα κνλνδηάζηαηνπο ζπλδπαζκνχο δχν θαλνληθψλ 

θαηαλνκψλ. Δπίζεο είλαη γλσζηφ φηη γηα έλα δεδνκέλν ζπλδπαζκφ 

θαλνληθψλ θαηαλνκψλ ν Δ-Μ αιγφξηζκνο παξνπζηάδεη ζχγθιηζε πξψηεο 

ηάμεο φηαλ πιεζηάδεη ηελ πξαγκαηηθή ιχζε. Σν ζθεπηηθφ είλαη ην εμήο: 

έρνληαο m ζεκεία δεδνκέλσλ απφ έλα ζπλδπαζκφ κε παξακέηξνπο 

(κέζεο ηηκέο, ζπλδηαζπνξέο θαη ζηαζκηζκέλα βάξε) ζ
*
, φπνπ m είλαη 

πνιχ κεγάιν, ε πηζαλφηεηα έρεη ηνπηθφ κέγηζην ζε θάπνηα νκάδα 

παξακέηξσλ ζ
m
 θνληά ζην ζ

* 
. Αο ζπκβνιίζνπκε κε ζ(t) ηηο εθηηκήηξηεο 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ Δ-Μ ηε ρξνληθή ζηηγκή t. Απνδεηθλχεηαη φηη φηαλ 

ην ζ(t) είλαη θνληά ζην ζ
m 

, ηζρχεη:  

  

                            │ζ(t+1) – ζ
m
│ ≤ ι │ζ(t) - ζ

m
│, 

 

φπνπ ι ε [0,1). Αλ νη θαλνληθέο θαηαλνκέο είλαη θνληά ε κία ζηελ άιιε, 

ην ι ηείλεη ζην 1. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ην ι ηείλεη ζην 0. 

    Έρνπλ παξνπζηαζηεί ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κεηξηάδνπλ ηελ 

απαηζηνδνμία ζρεηηθά κε ηε ζχγθιηζε πξψηεο ηάμεο (εηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θαιά ρσξηζκέλσλ ζπλδπαζκψλ) θαη ζεκεηψλνπλ φηη ε 

ζρεδφλ θαηάιιειε ινγαξηζκηθή πηζαλφηεηα επηηπγράλεηαη ζε ιίγεο κφιηο 

επαλαιήςεηο. Σν εξψηεκα πνπ καο απαζρνιεί είλαη πφζν θνληά πξέπεη 

λα είλαη ην ζ(t) ζην ζ
m
 γηα λα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αξγή ζχγθιηζε. 

πκβνιίδνπκε κε D(ζ1,ζ2) ηε κέγηζηε Δπθιίδεηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

αληίζηνηρσλ κέζσλ ηηκψλ ηνπ ζ1 θαη ηνπ ζ2. Γηα κνλνδηάζηαηα δεδνκέλα 

κπνξεί εχθνια λα δηαπηζησζεί απφ απινπνηεκέλα πεηξάκαηα φηη ε 

ζχγθιηζε είλαη αξγή αθφκα θαη φηαλ ην D(ζ(t), ζ
m
) είλαη κεγάιν. Παξφια 

απηά, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη απηφ δελ ηζρχεη ζε κεγαιχηεξε 

δηάζηαζε. 

    Πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο ηνπ Δ-Μ αιγνξίζκνπ πηνζεηνχζαλ κία 

ζεψξεζε κε βάζε ηε βειηηζηνπνίεζε: κειεηνχζαλ ηνλ αιγφξηζκν κέζσ 

ηεο  κειέηεο ηεο ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο πηζαλφηεηαο πνπ είλαη 

θαηλνκεληθά βειηηζηνπνηήζηκε. Έλα ηππηθφ εξγαιείν γηα απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ αλάιπζε είλαη λα εθαξκνζηεί κία ζεηξά Taylor ηεο 

ινγαξηζκηθήο πηζαλφηεηαο ζηελ πεξηνρή ελφο ηνπηθνχ βέιηηζηνπ 

(ππνζέηνληαο φηη ηα δεδνκέλα είλαη αλεμάξηεηα θαη νκνίσο 

θαηαλεκεκέλα ζρήκαηα απφ έλα ζπλδπαζκφ θαλνληθψλ θαηαλνκψλ) θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν λα απνθηήζνπκε γλψζε γηα ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

ζα θηλείηαη ν αιγφξηζκνο φηαλ πιεζηάδεη ην βέιηηζην απηφ. Έλα 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη αζρνιείηαη κε 

φ,ηη ζπκβαίλεη θνληά ζηε ζχγθιηζε. Γηα παξάδεηγκα δελ κπνξεί λα δψζεη 

θαηεπζπληήξηα γξακκή ζην πψο αξρηθνπνηνχκε ηνλ αιγφξηζκν ή ζην αλ 

έλα ηνπηθφ βέιηηζην πςειήο πνηφηεηαο επηηπγράλεηαη. 

    Oη εγγπεηέο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο νκαδνπνίεζεο ζα πεξηιακβάλνπλ 

αλαπφθεπθηα θάπνηα έλλνηα δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 
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νκάδσλ. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ηξφπνη γηα λα νξηζηεί απηφ. Υάξηλ 

απιφηεηαο παίξλνπκε ηελ πεξίπησζε δχν θαλνληθψλ θαηαλνκψλ d 

δηαζηάζεσλ Ν(κ1,Ηd) θαη Ν(κ2,Ηd). Αλ θάζε ραξαθηεξηζηηθφ παξέρεη έλα 

κηθξφ κέξνο πιεξνθνξίαο δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, 

ηφηε ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηα κ1 θαη κ2 δηαθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 

κία κηθξή πνζφηεηα δ. Ζ απφζηαζε L2 αλάκεζα ζηα κ1 θαη κ2 ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε είλαη ηνπιάρηζηνλ δ√d. Καζψο πξνζηίζεληαη θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ κεγαιψλεη θαη νη δχν 

νκάδεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν δηαθξηηέο ε κία απφ ηελ άιιε. Απηφ είλαη 

ην ζχλεζεο ζθεπηηθφ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλσλ πνιιψλ 

δηαζηάζεσλ: φζν πεξηζζφηεξεο νη δηαζηάζεηο, ηφζν επθνιφηεξε είλαη 

ινγηθά ε νκαδνπνίεζε. Σφηε ην κφλν πξφβιεκα είλαη ην θαηά πφζνλ 

ππάξρνπλ αιγφξηζκνη πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ επαξθψο ηελ 

«αληαιιαγή» αλάκεζα ζην πςειφ πεξηερφκελν πιεξνθνξίαο θαη ην 

πξφβιεκα ηεο δηαζηαηηθφηεηαο. Ζ ζεψξεζε απηή ηζρπξίδεηαη φηη ε 

Δπθιίδεηα απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ νκάδσλ d δηαζηάζεσλ 

κπνξεί λα κεηξεζεί ζε κνλάδεο ηνπ √d θαη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αλαπηπρζνχλ αιγφξηζκνη πνπ δνπιεχνπλ θαιά ππφ ηελ ππφζεζε φηη ε 

απφζηαζε απηή ηζνχηαη κε κία ζηαζεξά επί √d. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

πξέπεη λα ηνληζζεί φηη αλ │ κ1- κ2│= δ√d γηα θάπνην ζηαζεξφ δ >0 , ηφηε 

γηα κεγάιν d ε επηθάιπςε ζην ζχλνιν ηεο πηζαλφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν 

θαλνληθψλ θαηαλνκψλ είλαη πνιχ κηθξή, κεηνχκελε εθζεηηθά κε ην d. Γη’ 

απηφ ην ιφγν ζα έπξεπε λα είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ αιγφξηζκνη πνπ 

δνπιεχνπλ θαιά φηαλ ε απφζηαζε L2 κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ νκάδσλ 

είλαη θάπνηα ζηαζεξά αλεμάξηεηε ηεο απφζηαζεο (ζε αληίζεζε κε κία 

ζηαζεξά επί √d). 

 

 

4.4. Ο γενικεςμένορ Δ-Μ αλγόπιθμορ 

 

    ηε δηαηχπσζε ηνπ Δ-Μ αιγνξίζκνπ πνπ έρεη πεξηγξαθεί πην πάλσ, ην 

ζλ+1 επηιέρζεθε ζαλ ηελ ηηκή ηνπ ζ γηα ηελ νπνία ε Γ(ζ│ζλ) γηλφηαλ 

κέγηζηε. Δλψ απηφ δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε αχμεζε ηεο L(ζ), παξφια 

απηά είλαη πηζαλφ λα «ξίμνπκε» ηελ απαίηεζε γηα κεγηζηνπνίεζε ζε 

απαίηεζε γηα απιή αχμεζε ηεο Γ(ζ│ζλ) έηζη ψζηε Γ(ζλ+1│ζλ) ≥ Γ(ζλ│ζλ). 

Απηή ε πξνζέγγηζε ηεο απιήο αχμεζεο θαη φρη απαξαίηεηα ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο Γ(ζλ+1│ζλ) είλαη γλσζηή ζαλ Γεληθεπκέλνο Δ-Μ 

αιγφξηζκνο θαη είλαη ζπρλά ρξήζηκνο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

κεγηζηνπνίεζε είλαη δχζθνιε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

5.1. Τπέπθεζη κανονικών καηανομών  

 

    Μία ππέξζεζε θαλνληθψλ θαηαλνκψλ είλαη έλα παξακεηξηθφ 

ζηαηηζηηθφ κνληέιν πνπ ππνζέηεη φηη ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ έλα 

ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα αξθεηψλ γθανπζηαλψλ πεγψλ . Γεληθφηεξα έρεη              

ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα εθηίκεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο, γηα 

αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη γηα πξνζέγγηζε ζπλαξηήζεσλ. Μηα απφ ηηο πην 

θνηλέο κεζφδνπο γηα λα ηαηξηάδνπκε ππεξζέζεηο (θαλνληθψλ θαηαλνκψλ) 

ζε δεδνκέλα είλαη ν Δ-Μ αιγφξηζκνο. Όκσο ν αιγφξηζκνο απηφο είλαη 

επηξξεπήο ζε ιάζε αξρηθνπνίεζεο θαη κπνξεί λα ζπγθιίλεη ζε ηνπηθά 

κέγηζηα ηεο ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο πηζαλφηεηαο. Δπηπιένλ είλαη 

απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο ππέξζεζεο. 

    Έρνπλ γίλεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα λα βξεζεί ιχζε ζην ιεγφκελν 

πξφβιεκα επηινγήο κνληέινπ. Μεηαμχ άιισλ, έρεη πξνηαζεί κία κέζνδνο 

ε νπνία, μεθηλψληαο κε έλα κφλν ζηνηρείν, βξίζθεη ηε ιχζε κέγηζηεο 

πηζαλφηεηαο. Γηα λα γίλεη απηφ ειέγρεη αλ ε ζπλεπαγφκελε ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο θάζε ζηνηρείνπ είλαη γθανπζηαλή. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ είλαη, αληηθαζηζηά απηφ ην ζηνηρείν κε δχν ζηνηρεία επαξθψο 

ρσξηζκέλα ην έλα απφ ην άιιν. Γηα λα αληρλεπζεί ην αλ ε ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο είλαη γθανπζηαλή, ζπγθξίλνπκε ηελ εληξνπία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο κε ηε 

ζεσξεηηθή κίαο γθανπζηαλήο. Αθνχ ην ζηνηρείν κε ην κηθξφηεξν βαζκφ 

θαλνληθφηεηαο ρσξηζηεί ζε δχν, ν Δ-Μ αιγφξηζκνο εθαξκφδεηαη εθ λένπ 

γηα λα βξεζεί κία λέα ιχζε κέγηζηεο πηζαλφηεηαο. 

    Μία ηπραία κεηαβιεηή Y d-δηαζηάζεσλ αθνινπζεί κία θαηαλνκή 

πεπεξαζκέλσλ ππεξζέζεσλ φηαλ ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηάο 

ηεο P (Y│ζ) κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ έλα ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα 

γλσζηψλ ζηνηρείσλ ηεο. Όηαλ φια απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ θαλνληθή 

θαηαλνκή, ε ππέξζεζε νξίδεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν:  

 

                            p(y│ζ) = 
1

( )
K

i i

i

p y 



1 1

log ( )
N K

k

n k

p y  
 

   

 

φπνπ 0 ≤ πi ≤ 1, i=1,...,K, θαη 
1

K

i

i




  = 1, φπνπ Κ ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, 

π1,...,πθ νη εθ ησλ πξνηέξσλ πηζαλφηεηεο θάζε ζηνηρείνπ θαη ζi νη 

παξάκεηξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζηνηρείν. ηηο ππεξζέζεηο θαλνληθψλ 

θαηαλνκψλ έρνπκε φηη ζi={ κi , i }, δειαδή ην κέζν δηάλπζκα θαη ν 

πίλαθαο ζπλδηαζπνξάο. 
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    Ζ νκάδα παξακέηξσλ κηαο δνζκέλεο ππέξζεζεο είλαη ζ ≡ 

{ζ1,...,ζθ,π1,...,πθ}. Ζ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο νκάδαο παξακέηξσλ ζ
* 

ζπλήζσο έρεη λα θάλεη κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ινγαξηζκηθήο 

πηζαλφηεηαο ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο πνπ πξέπεη λα 

εθηηκεζεί: 

 

                            l(Y│ζ) = log p(Y│ζ) = log 
1

( )
N

n

n

p y 


  =  

                                        = 
1 1

log ( )
N K

k

n k

p y  
 

                               

 

φπνπ ζ
*
= arg maxζ l(ζ) θαη Y={y1,…,yN} είλαη κία νκάδα απφ Ν 

αλεμάξηεηα θαη νκνίσο θαηαλεκεκέλα δείγκαηα ηεο κεηαβιεηήο Y. 

    Αξθεηέο κέζνδνη γηα ηε κε παξακεηξηθή εθηίκεζε ηεο εληξνπίαο κηαο 

ζπλερνχο ηπραίαο κεηαβιεηήο έρνπλ επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί. Σα 

γξαθήκαηα ηεο εληξνπίαο πνπ ιακβάλνληαη απφ δεδνκέλα γηα λα 

εθηηκήζνπλ ηελ a-εληξνπία ηνπ Renyi αλήθνπλ ζ’ έλαλ ηχπν κεζφδσλ 

πνπ νλνκάδεηαη “non plug-in”. Ζ a-εληξνπία ηνπ Renyi νξίδεηαη σο εμήο: 

 

                            Ha(f) = 
1

1 a
ln

z f 
a
(z)dz 

 

γηα a ε (0,1). Ζ a-εληξνπία ζπγθιίλεη ζηελ εληξνπία ηνπ Shannon -∫ f(z)ln 

f(z)dz φζν ην a ηείλεη ζην 1 θαη γη’ απηφ είλαη δπλαηφ λα ιάβνπκε ηε 

δεχηεξε απφ ηελ πξψηε. 

    Γνζκέλνπ ελφο ζπλφινπ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππέξζεζε (αξρηθά έλα 

ζηνηρείν) ππνινγίδνπκε ηε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή εληξνπία H(y) θαη ηε 

κέγηζηε ζεσξεηηθή εληξνπία Hmax(y) ηεο ππέξζεζεο ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα δεπγάξηα ησλ εληξνπηψλ γηα θάζε ζηνηρείν θαη ηηο πξνεγνχκελεο 

πηζαλφηεηεο:
1

( ) ( )
K

k

H Y  


    θαη max max

1

( ) ( )
K

k

H Y  


   . Αλ ν ιφγνο 

H(y)/ Hmax(y) είλαη κεγαιχηεξνο απφ έλα δνζκέλν θαηψθιη, ζεσξνχκε φηη 

φια ηα ζηνηρεία είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

επηιέγνπκε ην ζηνηρείν κε ην κηθξφηεξν ιφγν θαη ην αληηθαζηζηνχκε κε 

δχν άιια ζηνηρεία πνπ είλαη βνιηθά ηνπνζεηεκέλα θαη αξρηθνπνηεκέλα. 

Σφηε έλαο λένο Δ-Μ αιγφξηζκνο μεθηλά κε Κ+1 ζηνηρεία. Απηή είλαη ε 

ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ EBEM αιγνξίζκνπ, δειαδή ελφο Δ-Μ 

αιγνξίζκνπ πνπ έρεη ζαλ βάζε ηνπ ηελ εληξνπία. Έλα παξάδεηγκα ελφο 

ηέηνηνπ αιγνξίζκνπ είλαη απηφ πνπ αθνινπζεί: 
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    Έλα αξθεηά ζπλεζηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππέξζεζεο θαλνληθψλ 

θαηαλνκψλ είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ρξσκάησλ εηθφλσλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε κεηαβνιή θάπνησλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο είλαη νη 

εμήο: ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππέξζεζεο, ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε. 

    Όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππέξζεζεο θαλνληθψλ 

θαηαλνκψλ, γηα εηθφλεο απφ εζσηεξηθνχο ρψξνπο κία κηθξή ηηκή είλαη 

επαξθήο (ίζσο Κ=2). Γηα εηθφλεο απφ εμσηεξηθνχο ρψξνπο απαηηείηαη κία 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ Κ (ζπλήζσο 3, 4 ή 5). 

    ε ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή, πξέπεη λα πνχκε φηη κία πνιχ κεγάιε ή κία 

πνιχ κηθξή ηηκή γεληθά ζεσξείηαη επηζπκεηή, ρσξίο λα παξαβιέπνπκε ην 

γεγνλφο φηη απηφ κπνξεί λ’ αιιάδεη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε εηθφλα πνπ 

κειεηάηαη.   

    Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ ηππηθή απφθιηζε, πξέπεη λα πνχκε φηη ζηε 

δηαδηθαζία αξρηθνπνίεζεο γεληθά δίλνπκε κία κεγάιε ηηκή πνπ βαζίδεηαη 

ζηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα. πλήζσο ζπληζηψληαη ηηκέο αλάκεζα 

ζην 100 θαη ην 350. Γεληθφηεξα, ε ρξήζε κίαο κηθξήο ηππηθήο απφθιηζεο 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα pixel ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο εηθφλαο λα 

θαηαηάζζνληαη πνιχ ζπρλά ζαλ θνκκάηη ηνπ κπξνζηηλνχ κέξνπο. 

    

 

5.2. Eνζωμάηωζη πεπιοπιζμών ιζοδςναμίαρ ζηην ςπέπθεζη 

κανονικών καηανομών 

 

     Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ε ππέξζεζε θαλνληθψλ θαηαλνκψλ είλαη 

κία δεκνθηιήο ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε 
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δεδνκέλσλ. Έρεη αλαπηπρζεί έλα κνληέιν εξγαζίαο πνπ ελζσκαηψλεη 

πιεπξηθέο πιεξνθνξίεο ζε κνξθή πεξηνξηζκψλ ηζνδπλακίαο ζηε 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ κνληέινπ. Οη πεξηνξηζκνί ηζνδπλακίαο 

νξίδνληαη ζε δεπγάξηα ζεκείσλ δεδνκέλσλ πνπ δείρλνπλ αλ ηα ζεκεία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα πεγή (ζεηηθνί πεξηνξηζκνί) ή απφ δηαθνξεηηθέο 

πεγέο (αξλεηηθνί πεξηνξηζκνί). Απηνί νη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ απηφκαηα ζε θάπνηα πξνβιήκαηα θαη είλαη κία θπζηθή 

κνξθή επνπηείαο ζε θάπνηα άιια.  

    Έρεη θαζηεξσζεί λα νλνκάδνπκε επηβιεπφκελε κάζεζε ηελ εθκάζεζε 

απφ πεξηγξαθηθέο ιέμεηο θαη κε-επηβιεπφκελε ηελ εθκάζεζε ρσξίο 

πεξηγξαθηθέο ιέμεηο, φπνπ ε ιέμε «επηβιεπφκελε» ελλνεί ηελ αλάγθε γηα 

αλζξψπηλε κεζνιάβεζε. Παξφια απηά, ζηε κε-επηβιεπφκελε κάζεζε 

δελ είκαζηε πεξηνξηζκέλνη λα ρξεζηκνπνηνχκε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα κφλν 

θαη νκνίσο ε επηβιεπφκελε κάζεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε 

πεξηγξαθηθψλ ιέμεσλ. 

    Ζ εθηίκεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο κε ρξήζε ππέξζεζεο θαλνληθψλ 

θαηαλνκψλ είλαη κία δεκνθηιήο ηερληθή θπξίσο επεηδή είλαη 

ππνινγηζηηθά βνιηθή θαη ζπρλά δίλεη θαιά απνηειέζκαηα. Όκσο, αθφκα 

θαη φηαλ ε πξνζέγγηζε είλαη επηηπρήο, νη ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη 

κπνξεί λα κελ είλαη εχθνιν λα δηθαηνινγεζνχλ. Δπνκέλσο είλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πξνζαλαηνιίζνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο ππέξζεζεο θαλνληθψλ θαηαλνκψλ 

ζηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε. Μία ελδηαθέξνπζα άπνςε είλαη ε 

ελζσκάησζε πεξηνξηζκψλ ηζνδπλακίαο ζε έλαλ Δ-Μ αιγφξηζκν γηα ηελ 

εθηίκεζε παξακέηξσλ. Μία πξνζηηζέκελε ηηκή κπνξεί λα ζπληειεί ζηελ 

πην γξήγνξε ζχγθιηζε κίαο ιχζεο πςειήο πηζαλφηεηαο. Πνιχ πην 

ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηνξηζκνί αιιάδνπλ ηε ζπλάξηεζε 

πηζαλφηεηαο ηεο ππέξζεζεο θαλνληθψλ θαηαλνκψλ θαη επνκέλσο κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ζηελ επηινγή κίαο θαιχηεξεο 

ιχζεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα είρε απνξξηθζεί (εμαηηίαο ηεο ρακειήο 

ζρεηηθήο πηζαλφηεηαο ζηε κε-πεξηνξηζκέλε απφ πιεπξάο ππθλφηεηαο 

ππέξζεζε θαλνληθψλ θαηαλνκψλ). Ηδαληθά κηιψληαο ε ιχζε πνπ 

απνθηάηαη κε πιεπξηθέο πιεξνθνξίεο ζα είλαη πην θνληά ζηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

    Όπσο ήδε είπακε, νη πεξηνξηζκνί ηζνδπλακίαο είλαη δπαδηθέο 

ζπλαξηήζεηο δεπγαξηψλ ζεκείσλ πνπ δείρλνπλ αλ ηα δχν ζεκεία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ή απφ δχν δηαθνξεηηθέο πεγέο. Δλαιιαθηηθά ζε 

ζρέζε κε φζα είπακε πην πάλσ, νλνκάδνπκε ηελ πξψηε θαηεγνξία 

«πξαγκαηηθά ηζνδχλακνπο» θαη ηε δεχηεξε «κε ηζνδχλακνπο» 

πεξηνξηζκνχο. Όπσο απνδεηθλχεηαη, νη «πξαγκαηηθά ηζνδχλακνη» 

πεξηνξηζκνί κπνξνχλ εχθνια λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ Δ-Μ αιγφξηζκν 

ελψ νη «κε ηζνδχλακνη» πεξηνξηζκνί απαηηνχλ κεραληζκνχο εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ, φπσο είλαη ηα δίθηπα Markov.   
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    Ζ επηινγή καο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηνξηζκνχο ηζνδπλακίαο 

παξαθηλείηαη απφ ηε ζρεηηθή αθζνλία ηνπο ζε εθαξκνγέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. ε κία επξεία νηθνγέλεηα εθαξκνγψλ νη πεξηνξηζκνί 

ηζνδπλακίαο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ρσξίο επίβιεςε. Ίζσο ε πην ζεκαληηθή 

πεγή πεξηνξηζκψλ ηζνδπλακίαο ρσξίο επίβιεςε είλαη ε ρξνληθή ζπλέρεηα 

ζηα δεδνκέλα: γηα παξάδεηγκα, ζηελ αλάιπζε κε βίληεν κία αθνινπζία 

πξνζψπσλ πνπ ιακβάλεηαη απφ δηαδνρηθά πιαίζηα ζηελ ίδηα πεξίπνπ 

ζέζε είλαη πηζαλφ λα πεξηέρεη ην ίδην άγλσζην άηνκν. Δπηπιένλ ππάξρνπλ 

αξθεηέο εθαξκνγέο κάζεζεο ζηηο νπνίεο νη πεξηνξηζκνί ηζνδπλακίαο 

είλαη ε θπζηθή κνξθή επίβιεςεο. 

    Μία ηέηνηα πεξίπησζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ ζέινπκε λα εκπινπηίζνπκε 

κία κεραλή αλάθηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο επίβιεςε πνπ παξέρεηαη απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηεο. Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο λα ζρνιηάζνπλ ην 

αλαθηεκέλν ζχλνιν ζεκείσλ δεδνκέλσλ. Οη θαηεγνξίεο πνπ δφζεθαλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο έρνπλ νλφκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη αζχκβαηα. Γη’ απηφ 

ην ιφγν κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηζνδπλακίαο κφλν απφ 

ηελ αλάδξαζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Παξφκνηα πξάγκαηα 

ζπκβαίλνπλ ζε κία «θαηαλεκεκέλε καζεζηαθά» πεξίπησζε, φπνπ ε 

επίβιεςε παξέρεηαη απφ αξθεηνχο κε ζπληνληζκέλνπο δαζθάινπο. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ νη πεξηνξηζκνί ηζνδπλακίαο ιακβάλνληαη κε 

επηηήξεζε, ε κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ κία 

εκηεπηηεξνχκελε καζεζηαθή ηερληθή. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δνπιεηάο 

ζην πεδίν ηεο εκηεπηηεξνχκελεο κάζεζεο εζηηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

κεξηθψλ πξνζδηνξηζκψλ πνπ απμάλνπλ έλα κεγάιν ζχλνιν κε 

πξνζδηνξηζκέλσλ δεδνκέλσλ. 

    Οη πεξηνξηζκνί ηζνδπλακίαο ηξνπνπνηνχλ ην βήκα (ή αιιηψο 

ππνινγηζκφ) ηεο πξφβιεςεο (Δ step) ηνπ Δ-Μ αιγνξίζκνπ έηζη ψζηε ην 

άζξνηζκα λα ιακβάλεη ππφςε κφλν εθείλεο ηηο εληνιέο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο δνζκέλνπο πεξηνξηζκνχο (αληί λα πξνζζέηεη 

φιεο ηηο δπλαηέο εληνιέο ). 

    Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κία βαζηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηνπο «πξαγκαηηθά ηζνδχλακνπο» (ζεηηθνχο) θαη ηνπο «κε 

ηζνδχλακνπο» (αξλεηηθνχο) πεξηνξηζκνχο: ελψ νη ζεηηθνί πεξηνξηζκνί 

είλαη κεηαβαηηθνί (κία νκάδα δεπγαξηψλ «πξαγκαηηθά ηζνδχλακσλ» 

πεξηνξηζκψλ κπνξνχλ λα ζπλελσζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα κεηαβαηηθφ 

θιείζηκν), νη αξλεηηθνί δελ είλαη. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαθνξάο 

εθθξάδεηαη ζηε δπζθνιία ελζσκάησζεο θάζε ηχπνπ πεξηνξηζκνχ ζηε 

δηαηχπσζε ηνπ Δ-Μ αιγνξίζκνπ, φπσο ζα δνχκε ακέζσο παξαθάησ. 

 

α) Δλζσκάησζε ζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ: 

Έζησ φηη έλα κπινθ ζπκβνιίδεη έλα κηθξφ ππνζχλνιν ζεκείσλ 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη γλσζηφ φηη αλήθνπλ ζε κία κφλν άγλσζηε 
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θαηεγνξία. Σα κπινθ κπνξεί λα ιεθζνχλ εθαξκφδνληαο ην κεηαβαηηθφ 

θιείζηκν ζ’έλα ζχλνιν «πξαγκαηηθά ηζνδχλακσλ» πεξηνξηζκψλ.  

΄Δζησ φηη έρνπκε έλα ζχλνιν κε πξνζδηνξηζκέλσλ ζεκείσλ δεδνκέλσλ 

θαη έλα ζχλνιν κπινθ. Γηα λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα κίαο δνζκέλεο 

αληηζηνίρηζεο ζεκείσλ ζε πεγέο, πξέπεη λα θαζνξηζζεί έλα πηζαλνηηθφ 

κνληέιν γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη ηα κπινθ. Έρνπλ 

πξνηαζεί δχν ηέηνηα κνληέια:  

1. Σα κπινθ είλαη αλεμάξηεηα θαη νκνίσο θαηαλεκεκέλα δείγκαηα φζνλ 

αθνξά ζην βάξνο ηεο αληίζηνηρεο πεγήο (ηα ζεκεία ζε θάζε κπινθ είλαη 

επίζεο αλεμάξηεηα θαη νκνίσο θαηαλεκεκέλα δείγκαηα). 

2. Σα ζεκεία δεδνκέλσλ είλαη αλεμάξηεηα θαη νκνίσο θαηαλεκεκέλα 

δείγκαηα ρσξίο θακία γλψζε ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία 

αλήθνπλ θαη κφλν αθνχ έρνπλ θαηεγνξνπνηεζεί, ηα κπινθ επηιέγνληαη 

απ’ απηά ηα ζεκεία.  

Ζ πξψηε ππφζεζε κπνξεί λα επαιεζεχεηαη φηαλ ηα κπινθ ιακβάλνληαη 

απηφκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ρξνληθή ζπλέρεηα. Ζ δεχηεξε ππφζεζε ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο επαιεζεχεηαη φηαλ νη πεξηνξηζκνί ηζνδπλακίαο 

ιακβάλνληαη κε ηε ρξήζε θαηαλεκεκέλεο κάζεζεο. Όηαλ 

ελζσκαηψλνληαη απηέο νη ππνζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ζηε δηαηχπσζε ηνπ 

Δ-Μ αιγνξίζκνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ππέξζεζε θαλνληθψλ 

θαηαλνκψλ, ιακβάλνληαη δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη: ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πξψηε ππφζεζε έρνπκε λένπο θαλφλεο θιεηζηήο κνξθήο γηα φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηεο ππέξζεζεο θαλνληθψλ θαηαλνκψλ. Όηαλ ε δεχηεξε 

ππφζεζε δεηγκαηνιεςίαο ρξεζηκνπνηείηαη, δελ ππάξρεη ιχζε θιεηζηήο 

κνξθήο γηα ηα βάξε ησλ πεγψλ.  

 

β) Δλζσκάησζε αξλεηηθψλ πεξηνξηζκψλ: 

Ζ πηζαλνηηθή πεξηγξαθή ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κία 

ππέξζεζε θαλνληθψλ θαηαλνκψλ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζεκείν δεδνκέλσλ 

δχν ηπραίεο κεηαβιεηέο: κία θαλεξή θαη κία θξπκκέλε. Ζ θξπκκέλε 

κεηαβιεηή ελφο ζεκείνπ πεξηγξάθεη ηελ πεγή ηνπ, ελψ ην ζεκείν απφ 

κφλν ηνπ είλαη έλα παξάδεηγκα πνπ παξαηεξείηαη απφ ηελ πεγή. Κάζε 

δεπγάξη θαλεξψλ θαη θξπκκέλσλ κεηαβιεηψλ ππνηίζεηαη φηη είλαη 

αλεμάξηεην απφ η’ άιια. Παξφια απηά, νη αξλεηηθνί πεξηνξηζκνί 

ηζνδπλακίαο παξαβηάδνπλ απηή ηελ ππφζεζε θαζψο εηζάγνληαη νη 

εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ θξπκκέλσλ κεηαβιεηψλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

6.1. Μη καηαζηποθικόρ έλεγσορ πλοίων 

 

    Μέζνδνη ΜΚΔ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηφζν γηα παξαθνινχζεζε 

θαηαζθεπήο πινίσλ φζν θαη γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο. Ζ έθηαζε ηνπ 

ειέγρνπ, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ, θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο ησλ λενγλσκφλσλ αιιά είλαη δπλαηφ θαη’ απαίηεζε ηνπ 

πινηνθηήηε λα είλαη κεγαιχηεξε.    

    Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ, φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη 

γεληθά ν έιεγρνο ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ζπγθνιιήζεσλ, 

απνβιέπεη ζηελ επηβεβαίσζε, ζηαηηθά, φηη δελ ππάξρνπλ ζ’ απηέο πφξνη, 

ξσγκέο, εγθιείζκαηα θαη άιια ειαηηψκαηα πνπ θάλνπλ ακθίβνιε ηελ 

αμηνπηζηία ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ ελφο πινίνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

 

- Οπηηθά 

 

Γηα λα επηβεβαησζεί φηη ε έθηαζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε επηθάλεηα ησλ 

ζπγθνιιήζεσλ είλαη γεληθά απνδεθηή. 

 

- Ραδηνγξαθηθά 

 

Ο έιεγρνο απηφο έρεη ζηαηηθφ ραξαθηήξα. Με απηφλ επηβεβαηψλεηαη φηη 

ην εζσηεξηθφ ησλ ζπγθνιιήζεσλ δελ έρεη αλεπίηξεπηα ειαηηψκαηα. Ζ 

έθηαζε ηνπ ειέγρνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ λενγλψκνλα 

θαη κεξηθέο θνξέο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πινίνπ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αθηίλεο X ή ξαδηντζφηνπα, φπσο Κνβάιηην 

60 θαη Ηξίδην 192. 

 

- Τπεξήρνπο 

 

Ζ κέζνδνο απηή έρεη ζρεηηθά πξφζθαηα εθαξκνζζεί γηα ην ζηαηηθφ 

έιεγρν ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ σο ππνθαηάζηαην ηνπ ξαδηνγξαθηθνχ 

ειέγρνπ. Όηαλ εληνπηζηεί θάπνηα έλδεημε ζθάικαηνο χζηεξα απφ απηφλ 

ηνλ έιεγρν, ρξεζηκνπνηείηαη ε ξαδηνγξαθία γηα ηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε 

ηεο κνξθήο ηνπ ειαηηψκαηνο. 

 

- Μαγλεηηθά ζσκαηίδηα ή δηεηζδπηηθά πγξά 

 

Οη κέζνδνη απηέο είλαη ζρεηηθά εχθνιεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη 

εθαξκφδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηθάλεηαο ηεο ζπγθφιιεζεο. 
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- Αθνπζηηθή εθπνκπή 

 

Ζ ΑΔ σο κέζνδνο γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ ζπγθνιιήζεσλ ησλ πινίσλ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη παξά κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξήρνπο (αθνπζην-

ππεξήρσλ). 

 

 

6.2. Πειπαμαηική διάηαξη-διαδικαζία 

 

    Όια ηα πινία ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή λνκνζεζία πξέπεη λα είλαη 

δηπιψλ ηνηρσκάησλ (double skin). ηα πεξηζζφηεξα εκπνξηθά πινία νη 

εληζρχζεηο δελ βξίζθνληαη εζσηεξηθά ησλ δεμακελψλ αιιά εμσηεξηθά 

ψζηε λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη πην εχθνια. Οπφηε ε ηνπνζέηεζε ησλ 

αηζζεηήξσλ, πξνεληζρπηψλ θαη θαισδίσλ κπνξεί λα γίλεη αλάκεζα ζηα 

ηνηρψκαηα ρσξίο λα ππάξρεη πξφβιεκα αλάθιεμεο (κεηαθνξά εχθιεθησλ  

πξντφλησλ).  

    Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ, ε δνκή ηνπ πινίνπ 

πξνζνκνηψζεθε κε ηελ θαηαζθεπή ελφο Μνληέινπ Πεξηβιήκαηνο θαη 

Δληζρχζεσο (ΜΠΔ) ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο θαίλνληαη ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί (ζρήκα 3). 

 

 
          ρήκα 3: Μνληέιν πεξηβιήκαηνο εληζρχζεσλ πινίσλ θαη ζέζεηο αηζζεηήξσλ 

 

    Σν πεξίβιεκα ηνπ κνληέινπ βάθηεθε κε ιαδνκπνγηά κε ζθνπφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζνκνίσζε ηεο εμσηεξηθήο 

πιεπξάο ηνπ πεξηβιήκαηνο ελφο πινίνπ. Σν ΜΠΔ ηνπνζεηήζεθε ζε 

δεμακελή γεκάηε λεξφ ψζηε ηα πεηξάκαηα λα γίλνπλ ζε φζν ην δπλαηφλ 
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πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αθνχ είηε ε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πεξηβιήκαηνο 

ηνπ πινίνπ είηε ε εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ δεμακελψλ 

βξίζθεηαη ζρεδφλ πάληνηε ζε επαθή κε πγξφ. Σν ΜΠΔ ζηεξίρζεθε ζε 

ηξεηο κεηαιιηθέο βάζεηο, νη νπνίεο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο 

ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζηε δεμακελή. 

    Γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ ηαιαληψζεσλ ηνπνζεηήζεθε κνλσηηθφ πιηθφ 

αλάκεζα ζην ΜΠΔ θαη ζηηο ηξεηο βάζεηο, αλάκεζα ζηηο βάζεηο θαη ηνλ 

πάην ηεο δεμακελήο θαη ηέινο αλάκεζα ζηε δεμακελή θαη ην έδαθνο. ηηο 

άθξεο ηνπ κνληέινπ ηνπνζεηήζεθε ζηφθνο ψζηε λα κελ εηζέιζεη λεξφ 

πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ κέξνο. Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ ηνπνζεηήζεθε 

ζηφθνο ζηηο άθξεο ηνπ κνληέινπ ήηαλ ε κείσζε ησλ αλαθιάζεσλ. Μεηά 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηφθνπ ζηηο άθξεο ηνπ ΜΠΔ, ν ίδηνο βάθηεθε κε 

ιαδνκπνγηά γηα ηελ βέιηηζηε πδαηνζηεγαλφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ κέξνπο 

ηνπ κνληέινπ. Ζ δηάηαμε απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα (ζρήκα 4). 

 

                                      
                     ρήκα 4: Σνπνζέηεζε ΜΠΔ κέζα ζε δεμακελή θαη ζέζεηο αηζζεηήξσλ 

 

    Πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθεη ην ζήκα ην νπνίν παξάγεηαη απφ φιεο ηηο 

πηζαλέο ζέζεηο ζπαζίκαηνο, νη ηέζζεξηο αηζζεηήξεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

ζπκκεηξηθέο ζέζεηο πάλσ ζην ΜΠΔ. Ο πξψηνο, ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο 

αηζζεηήξαο ηνπνζεηήζεθαλ ζην θέληξν ηνπ κπξνζηηλνχ εγθάξζηνπ 

ηκήκαηνο / δηακήθνπο (α) / πεξηβιήκαηνο αληίζηνηρα. Ο ηέηαξηνο 

αηζζεηήξαο ηνπνζεηήζεθε ζηε κέζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ 

κπξνζηηλνχ εγθάξζηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπ κπξνζηηλνχ δηακήθνπο (β) 

(ζρήκα 3). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

7.1. Eπεξεπγαζία πειπαμαηικών μεηπήζεων με ηον Δ-Μ αλγόπιθμο 

 

    Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ Δ-Μ αιγφξηζκν είλαη φηη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη ηαμηλφκεζεο δεδνκέλσλ. 

    ηελ εξγαζία απηή ζα επεμεξγαζηνχκε δεδνκέλα πνπ καο έρνπλ δνζεί 

έηνηκα θαη δεδνκέλα πνπ ηα ιάβακε κεηά απφ κεηξήζεηο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ έηνηκσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα κειεηήζνπκε έρνπκε δχν 

ππνπεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε είλαη λα θαηαηάμνπκε δηάθνξα είδε γπαιηψλ 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, ελψ ζηε δεχηεξε 

ζέινπκε λα θαηαηάμνπκε ηα ζήκαηα πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηελ 

ηνλφζθαηξα ζην ξαληάξ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

    ρεηηθά κε ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε Vina Spiehler δηεμήγαγε έλα ηεζη 

ζχγθξηζεο κεηαμχ ηνπ δηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο BEAGLE, ηνπ αιγνξίζκνπ 

πιεζηέζηεξνπ γείηνλα (Α.Π.Γ.) θαη ηεο δηαρσξίδνπζαο αλάιπζεο (Γ.Α.). 

Γηα λα θαζνξηζηεί αλ ην γπαιί ήηαλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ή φρη, 

πήξακε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

 

Δίδνο δείγκαηνο                                      BEAGLE     Α.Π.Γ.     Γ.Α.  

Παξάζπξα πνπ (87)                                      10              12          21 

Παξάζπξα πνπ (76)                                      19              16          22 

 

    Ζ κειέηε ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ είδνπο ηνπ γπαιηνχ παξαθηλήζεθε απφ 

ηελ εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα. ηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο, ην γπαιί 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν αλ αλαγλσξηζηεί 

ζσζηά.  

    Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη 214 θαη ν αξηζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ είλαη 10 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

αξηζκνχ αλαγλψξηζεο), ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζηεζεί ν αξηζκφο 

θαηεγνξίαο (φια ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζπλερείο κεηαβιεηέο). 

    Σψξα ζα δνχκε ζε πνην απφ ηα 11 ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε θάζε 

ζηήιε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη επεμεξγαζία. Ζ αληηζηνίρηζε είλαη 

ε εμήο: 

 

1. Αξηζκφο αλαγλψξηζεο: απφ 1 σο 214 

2. Γείθηεο δηάζιαζεο 

3. Νάηξην (κνλάδα κέηξεζεο είλαη ε θαηά βάξνο πεξηεθηηθφηεηα ζην                                                                                                   

αληίζηνηρν νμείδην, φπσο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά 4-10) 

4. Μαγλήζην 

5. Αινπκίλην 

6. Ππξίηην 

7. Κάιην 
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8. Αζβέζηην 

9. Βάξην 

10. ίδεξνο 

11. Δίδνο γπαιηνχ (αξηζκφο θαηεγνξίαο) : 

    α) παξάζπξα θηηξίσλ 

    β) παξάζπξα θηηξίσλ  

    γ) παξάζπξα νρεκάησλ 

    δ) παξάζπξα νρεκάησλ 

    ε) θνληέηλεξο 

    ζη) επηηξαπέδηα ζθεχε 

    δ) πξνβνιέαο απηνθηλήηνπ 

 

    Σψξα απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα δνχκε ηηο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε είζνδν, πνπ δελ είλαη 

άιιε απφ ηνλ πίλαθα κεηξήζεσλ δηαθφξσλ εηδψλ γπαιηνχ πνπ καο έρεη 

δνζεί αξρηθά κε κία κηθξή ηξνπνπνίεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή έγθεηηαη 

ζην φηη ελψ ν πίλαθαο έρεη δηαζηάζεηο 214x11, εκείο αθαηξνχκε ηελ 

πξψηε θαη ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζηήιεο θαη έηζη πξνθχπηεη πίλαθαο 214x7 

(πίλαθαο Α). Αθνχ γίλεη απηφ, ρξεζηκνπνηνχκε έλαλ θαηάιιειν 

αιγφξηζκν (ηoλ emfull, πνπ είλαη ν Δ-Μ αιγφξηζκνο ζε 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ matlab), πνπ δέρεηαη ζαλ είζνδν ηνλ 

πίλαθα κεηξήζεσλ, ηνλ αξηζκφ ζπλδπαζκψλ, ηνλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ 

θαη ηε κέζνδν αξρηθνπνίεζεο, θαη δίλεη ην απνηέιεζκα πνπ καο 

ελδηαθέξεη. 

    Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζην πξνγξακκαηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ matlab. Οη εληνιέο πνπ πιεθηξνινγνχκε είλαη νη αθφινπζεο: 

 

    B=A’;     

    emfull(B,3,100,’random’) 

 

    Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ νη παξάκεηξνη (πνπ είλαη ηα βάξε, ν 

πίλαθαο ησλ κέζσλ ηηκψλ, ν πίλαθαο ησλ δηαζπνξψλ θαη ν ινγάξηζκνο 

ηεο πηζαλφηεηαο) θαη ε αληίζηνηρε πηζαλφηεηα πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα.  

    Όζνλ αθνξά ζηε δεχηεξε ππνπεξίπησζε, δειαδή ζηελ θαηάηαμε ησλ 

ζεκάησλ πνπ επηζηξέθνπλ απφ ηελ ηνλφζθαηξα, κία νκάδα εξεπλεηψλ 

απνηεινχκελε απφ ηνπο V.G. Sigillito, S.P. Wing, L.V. Hutton θαη Κ.Β. 

Baker ρξεζηκνπνίεζε έλα ζχλνιν απφ 351 ζηνηρεία γηα λα εμαρζνχλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδξαζε δχν ζπγθεθξηκέλσλ 

αιγνξίζκσλ ζ’ απηή ηε βάζε δεδνκέλσλ. 

    Σα δεδνκέλα απηά απφ ην ξαληάξ ηα ζπλέιεμε έλα ζχζηεκα ζην Goose 

Bay ηνπ Labrador, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία δηάηαμε ξπζκηζκέλε γηα 

ζπληνληζκφ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο απνηειείηαη απφ 16 θεξαίεο πςειήο 
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ζπρλφηεηαο κε ζπλνιηθή εθπεκπφκελε ηζρχ ηεο ηάμεο ησλ 6,4 KW. Οη 

ζηφρνη ήηαλ ειεχζεξα ειεθηξφληα ζηελ ηνλφζθαηξα. «Καιέο» επηζηξνθέο 

ζην ξαληάξ είλαη απηέο πνπ δίλνπλ ελδείμεηο θάπνηνπ είδνπο δνκήο ζηελ 

ηνλφζθαηξα, ελψ «θαθέο» είλαη εθείλεο πνπ δελ δίλνπλ θάπνηα ηέηνηα 

έλδεημε (δειαδή ηα ζήκαηά ηνπο πεξλνχλ δηακέζσ ηεο ηνλφζθαηξαο).  

    Ο αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ είλαη 351, ελψ ν αξηζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ είλαη 34, ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζηεζεί 

ν αξηζκφο θαηεγνξίαο (φια ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζπλερείο 

κεηαβιεηέο). Σν 35
ν
 ραξαθηεξηζηηθφ έρεη ηελ ηηκή «θαιφ» ή «θαθφ» 

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε πξηλ. 

    Με βάζε απηά πνπ είπακε παξαπάλσ, ν πίλαθαο εηζφδνπ έρεη 

δηαζηάζεηο 351x35. Αθαηξψληαο ηε 2
ε 

θαη ηελ 35
ε
 ζηήιε (αθνχ δελ 

πξνζζέηνπλ νπζηαζηηθή πιεξνθνξία), πξνθχπηεη ν ηειηθφο πίλαθαο 

εηζφδνπ δηαζηάζεσλ 351x33 (πίλαθαο C).  

    Οη εληνιέο πνπ πιεθηξνινγνχκε ζην matlab είλαη νη αθφινπζεο: 

     

    D=C’; 

    emfull(D,3,100,’random’) 

  

    Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ νη παξάκεηξνη θαη ε αληίζηνηρε 

πηζαλφηεηα πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα.  

    Ζ άιιε θαηεγνξία κεηξήζεσλ απνηειείηαη απφ δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

ιεθζεί απφ κεηξήζεηο ζεκάησλ ελφο ηεηξαθάλαινπ ζπζηήκαηνο ΑΔ 

(ζπάζηκν ζε δνκέο πινίσλ, φπσο είδακε παξαπάλσ), ε γεληθή 

πξνζνκνησκέλε κνξθή ηνπ νπνίνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί (ζρήκα 5).  

 

    
               ρήκα 5:  ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεηξαθάλαινπ ζπζηήκαηνο ΑΔ. 



43  

    Υξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο αηζζεηήξεο ηα ζήκαηα ιακβάλνληαη σο 

εμήο: πξνθαινχκε ζπαζίκαηα ζε δηάθνξεο δνκέο πινίσλ θαη ηα 

εθπεκπφκελα ηαζηθά θχκαηα θηάλνπλ ζηνπο αηζζεηήξεο, πνπ κεηξάλε ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ θάζε ζήκαηνο. 

    Έρνπκε 24 κεηξήζεηο γηα ηνλ αηζζεηήξα 1, 24 κεηξήζεηο γηα ηνλ 

αηζζεηήξα 2, 23 κεηξήζεηο γηα ηνλ αηζζεηήξα 3 θαη 23 κεηξήζεηο γηα ηνλ  

αηζζεηήξα 4. Δπνκέλσο έρνπκε ζπλνιηθά 94 κεηξήζεηο θαη θάζε κέηξεζε 

γηα θάζε αηζζεηήξα είλαη έλαο πίλαθαο 10x30720. Δκείο ινηπφλ 

ππνινγίδνπκε ηελ ελέξγεηα, ηε κέζε ηεηξαγσληθή ηηκή ηεο ελέξγεηαο, ηα 

counts to peak (δειαδή πφζεο θνξέο ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηέκλεη ηνλ άμνλα ησλ x κέρξη ην ζεκείν ηνπ άμνλα γηα ην 

νπνίν παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο) θαη ηε δηαζπνξά γηα θάζε γξακκή ηεο 

θάζε κέηξεζεο. πλεπψο ππνινγίδνπκε ηέζζεξηο πίλαθεο δηαζηάζεσλ 

940x1. 

    Γηα ηνλ πίλαθα ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ππνινγίδνπκε ηηο 

παξακέηξνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηφλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Δ-Μ 

αιγνξίζκνπ. Οη παξάκεηξνη πνπ πξνθχπηνπλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

παξάξηεκα. Οκνίσο, νη παξάκεηξνη γηα ηνλ πίλαθα ηεο κέζεο 

ηεηξαγσληθήο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο, γηα ηνλ πίλαθα ησλ counts to peak θαη 

ηνλ πίλαθα ηεο δηαζπνξάο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα. 

    Έπεηηα, δεκηνπξγνχκε έλαλ πίλαθα δηαζηάζεσλ 940x4, φπνπ ζαλ 

πξψηε ζηήιε βάδνπκε ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο πνπ έρνπκε βξεη πξηλ, ζαλ 

δεχηεξε ηηο ηηκέο ηεο κέζεο ηεηξαγσληθήο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο, ζαλ ηξίηε 

ηηο ηηκέο ησλ counts to peak θαη ζαλ ηέηαξηε ηηο ηηκέο ηεο δηαζπνξάο. Με 

ηε βνήζεηα ηνπ Δ-Μ αιγνξίζκνπ ππνινγίδνπκε ηηο παξακέηξνπο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζ’ απηφλ ηνλ πίλαθα θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζην παξάξηεκα. 

    Αληίζηνηρα, ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο αηζζεηήξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηξήζεηο. 

    Γηα λα ην θάλνπκε απηφ, πξψηα θαλνληθνπνηνχκε ηα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα δηαζηάζεσλ 940x4 αθαηξψληαο απφ θάζε ζηνηρείν ηε κέζε ηηκή 

ηεο ζηήιεο ζηελ νπνία αλήθεη θαη κεηά δηαηξψληαο ην κε ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ηεο αληίζηνηρεο ζηήιεο. Μεηά κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ πηζαλνηήησλ γηα θάζε 

αηζζεηήξα.     

   Γηα ηνλ αηζζεηήξα 1 βάδνπκε ζαλ είζνδν έλαλ πίλαθα δηαζηάζεσλ 

240x4 (ζπγθεθξηκέλα ηηο πξψηεο 240 γξακκέο ηνπ πίλαθα δηαζηάζεσλ 

940x4 πνπ δεκηνπξγήζακε ακέζσο πξηλ) θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ E-M 

αιγνξίζκνπ ππνινγίδνπκε ηηο παξακέηξνπο θαη ηελ πηζαλφηεηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε απηφλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

παξάξηεκα. 
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     Γηα ηνλ αηζζεηήξα 2 βάδνπκε ζαλ είζνδν έλαλ πίλαθα δηαζηάζεσλ 

240x4 (ζπγθεθξηκέλα ηηο γξακκέο 241-480 ηνπ πίλαθα δηαζηάζεσλ 940x4 

πνπ δεκηνπξγήζακε πην πάλσ). Oη παξάκεηξνη θαη ε αληίζηνηρε 

πηζαλφηεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα. 

     Γηα ηνλ αηζζεηήξα 3 βάδνπκε ζαλ είζνδν έλαλ πίλαθα δηαζηάζεσλ 

230x4 (ζπγθεθξηκέλα ηηο γξακκέο 481-710 ηνπ πίλαθα δηαζηάζεσλ 940x4 

πνπ δεκηνπξγήζακε πην πάλσ). Oη παξάκεηξνη θαη ε αληίζηνηρε 

πηζαλφηεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα. 

   Γηα ηνλ αηζζεηήξα 4 βάδνπκε ζαλ είζνδν έλαλ πίλαθα δηαζηάζεσλ 

230x4 (ζπγθεθξηκέλα ηηο γξακκέο 711-940 ηνπ πίλαθα δηαζηάζεσλ 940x4 

πνπ δεκηνπξγήζακε πην πάλσ). Oη παξάκεηξνη θαη ε αληίζηνηρε 

πηζαλφηεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα. 

 

     

7.2. Γιαδικαζία ηαξινόμηζηρ  

 

    Μεηά απφ ην ζηάδην ηεο εμαγσγήο παξακέηξσλ ζεκάησλ ΑΔ θαη κεηά 

απφ ην ζηάδην ηεο επηινγήο παξακέηξσλ (ή κείσζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

δηαλχζκαηνο ησλ παξακέηξσλ) πξέπεη λα επηιεγεί έλαο θαηάιιεινο 

ηαμηλνκεηήο (classifier) ν νπνίνο λα είλαη ζε ζέζε λα ηαμηλνκεί ζσζηά ηα 

αληηθείκελα κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηαμηλφκεζεο. 

    Γεληθά ε αλαγλψξηζε ή ε ηαμηλφκεζε αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί ζαλ ηε δηαδηθαζία εθείλε κε ηελ νπνία ζήκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα αληηθείκελν 

ηαμηλνκνχληαη ζε κία θαηεγνξία αλάκεζα ζε έλα ζχλνιν θαηεγνξηψλ. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο ζεκαηνδνηνχλ νκάδεο αληηθεηκέλσλ κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα αληηθείκελα 

πεξηγξάθνληαη κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θπξίσο αξηζκεηηθέο ηηκέο 

βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε. Ο ηαμηλνκεηήο δέρεηαη ζηελ 

είζνδφ ηνπ ην παξακεηξηθφ δηάλπζκα ηνπ πξνηχπνπ θαη δίλεη ζηελ έμνδφ 

ηνπ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ην πξφηππν ηαμηλνκείηαη. 

    Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα θάζε πξαγκαηηθφ πξφβιεκα 

αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ (θαηεγνξηνπνίεζε) ζπλήζσο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα δεκηνπξγεζεί έλα αιάλζαζην ζχζηεκα θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη 

ζρεδφλ πάληα έλα πνζνζηφ απφ ιαλζαζκέλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: 

 

- Tα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αλεπαξθή ή 

αθαηάιιεια. 

 

- Σα δείγκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα εθπαηδεπηεί θαη λα 

θαηαζθεπαζηεί ν ηαμηλνκεηήο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά. 
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- Ο ηαμηλνκεηήο δελ είλαη επαξθήο γηα λα δηαρσξίζεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο. 

 

- Τπάξρεη ελδνγελήο επηθάιπςε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ. 

   

    Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο γηα ην ζχζηεκα πνπ 

κειεηάκε, αθνινπζνχκε ηα εμήο: γηα θάζε γξακκή απφ ηηο 940 ηνπ πίλαθα 

δηαζηάζεσλ 940x4 πνπ δεκηνπξγήζακε, ππνινγίδνπκε ηελ πηζαλφηεηα ε 

γξακκή απηή λα αληηζηνηρεί ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο αηζζεηήξεο κε 

βάζε ηηο παξακέηξνπο ηνπο πνπ έρνπκε βξεη λσξίηεξα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Δ-Μ αιγνξίζκνπ (θπζηθά εκείο γλσξίδνπκε ζε πνηνλ αηζζεηήξα 

αληηζηνηρεί ε θάζε γξακκή). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, βξίζθνπκε γηα θάζε 

γξακκή ηέζζεξηο ηηκέο πηζαλφηεηαο. Δληνπίδνπκε ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο 

ηέζζεξηο θαη βιέπνπκε ζε πνηνλ αηζζεηήξα αληηζηνηρεί. Αλ ν αηζζεηήξαο 

κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή πηζαλφηεηαο είλαη απηφο ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε γξακκή ηνπ πίλαθα, ηφηε έρνπκε επηηπρή 

αλαγλψξηζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, έρνπκε ιαλζαζκέλε αλαγλψξηζε.  
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                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ                                                                             

 

Ο αιγφξηζκνο emfull πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν αθφινπζνο: 

 
function GMM =emfull(X, NOMIXTURES, NOITER, INITMETHOD) 
if nargin<3 

    NOITER=200;  % maximum number of iterations 

end; 

if nargin<4 

    INITMETHOD='vq'; 

end; 

if NOITER<=0 

    NOITER=200; 

end; 

 

min_eig=0.03; 

 

d=size(X,1); % dimension 

T=size(X,2); % number of training vectors 

if isfield(NOMIXTURES,'w') 

    w=NOMIXTURES.w; 

    m=NOMIXTURES.m;    

    sigma2=NOMIXTURES.sigma2;   

    M=length(w); 

else 

    M=NOMIXTURES; % number of mixtures 

 

    %rand('state',0); 

    % initialize the output variables 

    w=ones(1,M)/M; 

    switch INITMETHOD 

    case 'vq', 

        m=vqtrain(X,M,100000,0.5); 

    case 'random', 

        m=X(:,ceil(rand(1,M)*T)); 

    case 'kmeans', 

        [dst,m]=kmeans(X',M,'maxiter',10,'start','sample');m=m'; 

    end; 

    A=(X-repmat(mean(X,2),1,length(X))); 

    A=A*A'/length(X); 

    sigma2=zeros(size(A,1),size(A,2),M); 

    for i=1:M 

        sigma2(:,:,i)=A; 

    end; 

end; 

 

LL=0;LLold=-9999; 

n=0; 

tic; 

while n<NOITER 

    p_aposteriori=zeros(T,M); 

    for i=1:M 

        A=(X-repmat(m(:,i),1,T))'; 

p_aposteriori(:,i)=w(i)/(2*pi)^(d/2)/sqrt(det(sigma2(:,:,i)))*exp( -

0.5*( sum(A*inv(sigma2(:,:,i)).*A,2) ) ); 

    end; 

    temp=sum(p_aposteriori,2); 

    p_aposteriori=p_aposteriori./repmat(temp,1,M); 

    w=sum(p_aposteriori); 
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    m=(X*p_aposteriori)./repmat(w,d,1); 

 

    sigmafixed=''; 

    for i=1:M 

sigma2(:,:,i)=X*(X'.*repmat(p_aposteriori(:,i),1,d))/w(i)-

m(:,i)*m(:,i)'; 

        if cond(sigma2(:,:,i))>500 

            [V,D] = eig(sigma2(:,:,i)); 

            D = diag(max(diag(D),max(diag(D))/500)); 

            sigma2(:,:,i) =V*D*V'; 

            sigmafixed='*'; 

        end  

    end 

    w=w/T; 

    LL=sum(log(temp))/T; 

 

    disp([num2str(n) ': LL' sigmafixed ' = ', num2str(LL) ' ' 

num2str(toc)]); 

    if LL-LLold<1e-3 

        break; 

    end; 

    LLold=LL; 

    n=n+1; 

    tic; 

end; 

 

GMM.w=w; 

GMM.m=m; 

GMM.sigma2=sigma2; 

GMM.LL=LL; 
 
 

Οη παξάκεηξνη ηνπ πίλαθα δηαζηάζεσλ 214x7 είλαη νη αθφινπζεο: 
 

w: [0.1112 0.1316 0.7572] 

 

m: 1,52029320668319 1,51741773251198  1,51824688744240 

   13,0848263409248 14,5373998395035  13,2590395183787 

  0,930343350554849    0,299929159744358  3,35656447858906 

   1,79112449371065 1,95478040270910  1,30545311248723 

   72,2753795011318 73,0400682447030  72,6384911462080 

  0,996220059537635    0,166980319093153 0,481079374300660 

   10,4943095982910 8,81103642982637  8,75647658622799 

 

sigma2: (:,:,1) = 

 

 

    0.0208  -0.0027   -0.0021   -0.0028   -0.0014   -0.0047    0.0148 

   -0.0027   1.3600    0.3157    0.4318   -0.4036   -0.1022   -1.7388 

   -0.0021   0.3157    1.6941    0.0162   -0.2162   -0.2044   -1.9251 

   -0.0028   0.4318    0.0162    0.5344   -0.2691    0.6562   -1.5106 

   -0.0014  -0.4036   -0.2162   -0.2691    1.5661   -0.6713    0.0946 

   -0.0047  -0.1022   -0.2044    0.6562   -0.6713    2.9070   -2.5731 

    0.0148  -1.7388   -1.9251   -1.5106    0.0946   -2.5731    8.4026 

 

        (:,:,2) = 

 

 

    0.0058  -0.0023   -0.0000   -0.0002   -0.0029    0.0003    0.0035 

   -0.0023   0.9973   -0.0084   -0.1930    0.5592   -0.1146   -0.8698 
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   -0.0000  -0.0084    0.6012    0.0034   -0.3578    0.1877   -0.4549 

   -0.0002  -0.1930    0.0034    0.4227   -0.2466    0.0396   -0.1474 

   -0.0029   0.5592   -0.3578   -0.2466    1.2449   -0.2400   -0.3885 

    0.0003  -0.1146    0.1877    0.0396   -0.2400    0.1744   -0.2310 

    0.0035  -0.8698   -0.4549   -0.1474   -0.3885   -0.2310    2.1652 

 

 

        (:,:,3) = 

 

 

    0.0020   0.0004   -0.0002   -0.0004   -0.0008   -0.0003    0.0013 

    0.0004   0.2444    0.0162   -0.0501   -0.1918   -0.0651    0.0577 

   -0.0002   0.0162    0.4900   -0.0646   -0.0768    0.0069   -0.3649 

   -0.0004  -0.0501   -0.0646    0.0938    0.0627    0.0381   -0.0879 

   -0.0008  -0.1918   -0.0768    0.0627    0.2952    0.0617   -0.1565 

   -0.0003  -0.0651    0.0069    0.0381    0.0617    0.0461   -0.0938 

    0.0013   0.0577   -0.3649   -0.0879   -0.1565   -0.0938    0.6608 

 

LL: -1.8286 

 

 

Ζ ηηκή ηεο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηαο είλαη 6086,6224. 
 

 

Οη παξάκεηξνη ηνπ πίλαθα δηαζηάζεσλ 351x33 είλαη νη αθφινπζεο: 
 

w: [0.1396 0.7554 0.1050] 

 

m: 0,775494197723624 0,958512434995914   0,565969943894923 

   0,304736428785702 0,741186731841905   0,370606098237425 

 -0,0694146341179285   0,0582320644994478  0,0959199158396454 

   0,409487733538536 0,681566954475228   0,276718917213816 

   0,410623301482953   0,0962122798017969  -0,134325819376888 

   0,214936418676041 0,650421668104411   0,273971676311627 

   0,202416982550258    0,133611841321919 -0,0935344750809537 

   0,205873771004404 0,589364479300055   0,360995570752181 

   0,397416546913367 0,163661015075836  0,0213536620006127 

 0,00858652744781515 0,577783160777369   0,366922329269283 

  0,0646582868800657 0,183396592122865  0,0712203931819401 

 -0,0411325624371765 0,495095230071281   0,309983656294617 

  0,0992949150410513 0,136022330749091  -0,220862220318096 

 -0,0945389895456996 0,432503528712510   0,291833399901543 

  0,0739974530526122 0,111150537199779  -0,220503146771461 

   0,177032903254890 0,421829649191415   0,367469513763476 

  -0,259439110225601   0,0417517218200451  0,0100931409374023 

   0,215401043894323 0,396875444221717   0,281154370003899 

  -0,106208168264821   0,0234574275855343  -0,256303857379298 

   0,159944058289471 0,404236455881531  0,0858371074314134 

 -0,0183184081301729   0,0341302240586609  -0,142141558893377 

   0,318125498956491 0,398769232396353   0,160382581697978 

  -0,398102286655569   0,0108936931061075 -0,0958161796568781 

   0,469311068126967 0,387783438881895   0,358939807017123 

  0,0459175781293976  -0,0784228117608800  -0,174789088908032 

   0,577004584992060 0,498863742243786   0,802308210611115 

  0,0684119101995656  -0,0620285570072310  -0,306897563995480 

   0,261916629003847 0,430730494496723   0,157268395215151 

   0,121972781234307  -0,0312195584716310  -0,203291166042013 

  0,0846003310533627 0,417113962545794   0,243971925546364 

   0,193401745146653 -0,00796564636813027  -0,235884779824091 

   0,120081792595532 0,431085609060065  0,0663292383697483 
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   0,298360358668640  -0,0130579883227616  -0,164766064421021 

 

sigma2: (:,:,1) = 

 

Στήλες 1 έως 8 

 

 0.1750  0.0684   0.0661 -0.0918  0.0315  0.0074   0.0459 -0.0554 

 0.0684  0.5547   0.1015  0.1763  0.1517  0.1356   0.0857  0.0934 

 0.0661  0.1015   0.4711 -0.0005 -0.0738  0.0032   0.2168 -0.1707 

-0.0918  0.1763  -0.0005  0.3151  0.0587  0.0863   0.0510  0.0753 

 0.0315  0.1517  -0.0738  0.0587  0.3043  0.0812  -0.0387 -0.0069 

 0.0074  0.1356   0.0032  0.0863  0.0812  0.3815  -0.1020  0.1022 

 0.0459  0.0857   0.2168  0.0510 -0.0387 -0.1020   0.6356 -0.1716 

-0.0554  0.0934  -0.1707  0.0753 -0.0069  0.1022  -0.1716  0.3756 

 0.0158  0.0430   0.1610  0.0128  0.0271  0.1086   0.0238 -0.1152 

-0.1206  0.0090  -0.1627  0.1534 -0.0864  0.1032  -0.1210  0.2393 

 0.0956  0.1505   0.1771 -0.0309  0.0452  0.0031   0.1716 -0.0493 

-0.1112 -0.0678  -0.1104  0.0572 -0.1315  0.1390  -0.1421  0.2602 

 0.0427  0.0873   0.2168 -0.0303 -0.0949  0.0448   0.0739 -0.0203 

-0.0824 -0.0631  -0.1613  0.0364 -0.0935  0.2019  -0.1443  0.2440 

-0.0039  0.0260  -0.0329  0.0916 -0.0252  0.0489   0.0489  0.1184 

-0.1031 -0.0413  -0.1883  0.0117 -0.0908  0.0570  -0.2354  0.2311 

 0.0438 -0.0158  -0.1660  0.0006  0.0507  0.0480  -0.0681  0.0657 

 0.0480  0.0538  -0.1452 -0.0476  0.0355  0.0641  -0.1304  0.1943 

-0.0243  0.0082  -0.0625  0.0138 -0.0265  0.1220  -0.0360  0.1946 

-0.0100 -0.0000  -0.0825  0.0201  0.0816  0.1843  -0.1148  0.0959 

-0.0852  0.1163  -0.1856  0.1007 -0.0232  0.0935  -0.2227  0.3159 

-0.0711  0.1113  -0.0659  0.2250  0.0769  0.0010   0.0289  0.0177 

-0.0283 -0.0208   0.1593  0.0170 -0.0891  0.0248   0.0075  0.0477 

 0.0034  0.2085   0.0478  0.0985  0.1235  0.0850   0.0836  0.0180 

-0.0100 -0.0806  -0.0732  0.0074  0.0085  0.1056  -0.1611  0.0255 

-0.0541  0.1430   0.0594  0.1743  0.0877  0.0295   0.0265 -0.0199 

 0.0156  0.1072   0.0363  0.0443 -0.0142 -0.0365   0.2146  0.0241 

 0.0585  0.2350   0.0343  0.0897  0.1803  0.1743   0.0220 -0.0457 

-0.0136  0.1868   0.1849  0.0788 -0.0216 -0.0195   0.1082 -0.0143 

 0.0391  0.0714  -0.1099 -0.0045  0.0178  0.0432  -0.0606  0.0151 

 0.0326  0.1520   0.0032  0.1668  0.1937  0.0143   0.1641 -0.0427 

-0.0137  0.0317  -0.0905  0.0433  0.0815  0.1394  -0.1336  0.0264 

 0.0667  0.1252   0.0873  0.0460  0.0320  0.0700   0.2471  0.0171 

 

   

Στήλες 9 έως 16 

 

 0.0158 -0.1206  0.0956 -0.1112  0.0427  -0.0824  -0.0039   -0.1031 

 0.0430  0.0090  0.1505 -0.0678  0.0873  -0.0631   0.0260   -0.0413 

 0.1610 -0.1627  0.1771 -0.1104  0.2168  -0.1613  -0.0329   -0.1883 

 0.0128  0.1534 -0.0309  0.0572 -0.0303   0.0364   0.0916    0.0117 

 0.0271 -0.0864  0.0452 -0.1315 -0.0949  -0.0935  -0.0252   -0.0908 

 0.1086  0.1032  0.0031  0.1390  0.0448   0.2019   0.0489    0.0570 

 0.0238 -0.1210  0.1716 -0.1421  0.0739  -0.1443   0.0489   -0.2354  

-0.1152  0.2393 -0.0493  0.2602 -0.0203   0.2440   0.1184    0.2311 

 0.3140 -0.1186  0.0872 -0.0569  0.0598  -0.0634  -0.1133   -0.1052 

-0.1186  0.4657 -0.1731  0.2932 -0.0494   0.3209   0.1128    0.2594 

 0.0872 -0.1731  0.3803 -0.1659  0.1410  -0.1066   0.0284   -0.1839 

-0.0569  0.2932 -0.1659  0.5851  0.0740   0.3655   0.1002    0.3085 

 0.0598 -0.0494  0.1410  0.0740  0.3682   0.0256   0.0338    0.0306 

-0.0634  0.3209 -0.1066  0.3655  0.0256   0.4969   0.1205    0.2220 

-0.1133  0.1128  0.0284  0.1002  0.0338   0.1205   0.2810    0.0666 

-0.1052  0.2594 -0.1839  0.3085  0.0306   0.2220   0.0666    0.4163 

-0.0733  0.1864 -0.0772  0.0554 -0.1615   0.1428   0.0212    0.0961 

-0.0934  0.1305 -0.1226  0.2203 -0.0236   0.1654   0.0216    0.1498 
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-0.0650  0.2563 -0.1188  0.3472  0.0415   0.2999   0.0895    0.1784 

 0.0196  0.0511 -0.0456  0.1374  0.0036   0.2215  -0.0033    0.0924 

-0.1852  0.3551 -0.1156  0.3593 -0.0206   0.3107   0.1446    0.2631 

-0.0395  0.1305 -0.0725 -0.0005 -0.0747   0.0412   0.0514   -0.0233 

 0.0503  0.0567  0.0882  0.0433  0.0627   0.0596   0.0094    0.0282 

 0.0301  0.0326  0.0224 -0.0026  0.0680  -0.0087   0.0402    0.0522 

-0.0375  0.1785 -0.0268  0.1850 -0.0698   0.1976   0.0109    0.0902 

 0.0239  0.0932  0.0779 -0.0238 -0.0148   0.0218   0.0342   -0.0529 

-0.0400  0.0548  0.1041  0.0046  0.0131   0.0283   0.0158    0.0162 

 0.1106  0.0237 -0.0668 -0.0342 -0.0191  -0.0130   0.0246   -0.0692 

 0.0805  0.0426  0.0707  0.0053  0.0800  -0.0000  -0.0893    0.0036 

 0.0253 -0.0759 -0.0204  0.0103 -0.0227   0.0537  -0.0095   -0.0459 

 0.0172  0.0137  0.0600 -0.1053 -0.1396  -0.1029  -0.0218   -0.1147 

-0.0232  0.0838 -0.0832  0.0969 -0.0225   0.1076   0.0081    0.0155 

 0.0459 -0.0399  0.0840  0.0155  0.0938  -0.0218   0.0814   -0.0589 

 

 

Στήλες 17 έως 24 

 

 0.0438  0.0480  -0.0243 -0.0100  -0.0852 -0.0711  -0.0283    0.0034 

-0.0158  0.0538   0.0082 -0.0000   0.1163  0.1113  -0.0208    0.2085 

-0.1660 -0.1452  -0.0625 -0.0825  -0.1856 -0.0659   0.1593    0.0478 

 0.0006 -0.0476   0.0138  0.0201   0.1007  0.2250   0.0170    0.0985 

 0.0507  0.0355  -0.0265  0.0816  -0.0232  0.0769  -0.0891    0.1235 

 0.0480  0.0641   0.1220  0.1843   0.0935  0.0010   0.0248    0.0850 

-0.0681 -0.1304  -0.0360 -0.1148  -0.2227  0.0289   0.0075    0.0836 

 0.0657  0.1943   0.1946  0.0959   0.3159  0.0177   0.0477    0.0180 

-0.0733 -0.0934  -0.0650  0.0196  -0.1852 -0.0395   0.0503    0.0301 

 0.1864  0.1305   0.2563  0.0511   0.3551  0.1305   0.0567    0.0326 

-0.0772 -0.1226  -0.1188 -0.0456  -0.1156 -0.0725   0.0882    0.0224 

 0.0554  0.2203   0.3472  0.1374   0.3593 -0.0005   0.0433   -0.0026 

-0.1615 -0.0236   0.0415  0.0036  -0.0206 -0.0747   0.0627    0.0680 

 0.1428  0.1654   0.2999  0.2215   0.3107  0.0412   0.0596   -0.0087 

 0.0212  0.0216   0.0895 -0.0033   0.1446  0.0514   0.0094    0.0402 

 0.0961  0.1498   0.1784  0.0924   0.2631 -0.0233   0.0282    0.0522 

 0.3613  0.1209   0.1367  0.0465   0.1203  0.0142  -0.0715   -0.0033 

 0.1209  0.3949   0.2291  0.1037   0.2326  0.0515  -0.0546   -0.0200 

 0.1367  0.2291   0.4969  0.0457   0.3631 -0.0341   0.0685    0.0056 

 0.0465  0.1037   0.0457  0.3890   0.0191  0.1208  -0.0383    0.0954 

 0.1203  0.2326   0.3631  0.0191   0.5774  0.0770   0.0677   -0.0261 

 0.0142  0.0515  -0.0341  0.1208   0.0770  0.3817  -0.0643    0.0194 

-0.0715 -0.0546   0.0685 -0.0383   0.0677 -0.0643   0.3843   -0.0653 

-0.0033 -0.0200   0.0056  0.0954  -0.0261  0.0194  -0.0653    0.4012 

 0.1830  0.0829   0.1326  0.1396   0.2108  0.0847   0.0921   -0.0883 

 0.0592 -0.0217   0.0110 -0.0321   0.0860  0.1783   0.0163    0.0094 

 0.0402 -0.0170   0.1040 -0.0318   0.0873  0.0532   0.1197    0.0575 

 0.0332  0.0463   0.0742  0.0995   0.0375  0.1378  -0.1338    0.1655 

 0.0008  0.0093   0.0655  0.0008   0.0809  0.1103   0.1201    0.0172 

 0.0024  0.0184  -0.0861  0.0893  -0.0101  0.0502  -0.1990   -0.0042 

 0.1240 -0.0013  -0.0506  0.0372  -0.0372  0.1782  -0.0150    0.1316 

 0.0878  0.1120   0.0357  0.1078   0.0488  0.0645  -0.1732    0.0404 

-0.0762 -0.0191   0.0461  0.0280  -0.0342  0.0083   0.0290    0.0953 

 

 

Στήλες 25 έως 32 

 

-0.0100 -0.0541   0.0156  0.0585  -0.0136  0.0391   0.0326   -0.0137 

-0.0806  0.1430   0.1072  0.2350   0.1868  0.0714   0.1520    0.0317 

-0.0732  0.0594   0.0363  0.0343   0.1849 -0.1099   0.0032   -0.0905 

 0.0074  0.1743   0.0443  0.0897   0.0788 -0.0045   0.1668    0.0433 

 0.0085  0.0877  -0.0142  0.1803  -0.0216  0.0178   0.1937    0.0815 
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 0.1056  0.0295  -0.0365  0.1743  -0.0195  0.0432   0.0143    0.1394 

-0.1611  0.0265   0.2146  0.0220   0.1082 -0.0606   0.1641   -0.1336 

 0.0255 -0.0199   0.0241 -0.0457  -0.0143  0.0151  -0.0427    0.0264 

-0.0375  0.0239  -0.0400  0.1106   0.0805  0.0253   0.0172   -0.0232 

 0.1785  0.0932   0.0548  0.0237   0.0426 -0.0759   0.0137    0.0838 

-0.0268  0.0779   0.1041 -0.0668   0.0707 -0.0204   0.0600   -0.0832 

 0.1850 -0.0238   0.0046 -0.0342   0.0053  0.0103  -0.1053    0.0969 

-0.0698 -0.0148   0.0131 -0.0191   0.0800 -0.0227  -0.1396   -0.0225 

 0.1976  0.0218   0.0283 -0.0130  -0.0000  0.0537  -0.1029    0.1076 

 0.0109  0.0342   0.0158  0.0246  -0.0893 -0.0095  -0.0218    0.0081 

 0.0902 -0.0529   0.0162 -0.0692   0.0036 -0.0459  -0.1147    0.0155 

 0.1830  0.0592   0.0402  0.0332   0.0008  0.0024   0.1240    0.0878 

 0.0829 -0.0217  -0.0170  0.0463   0.0093  0.0184  -0.0013    0.1120 

 0.1326  0.0110   0.1040  0.0742   0.0655 -0.0861  -0.0506    0.0357 

 0.1396 -0.0321  -0.0318  0.0995   0.0008  0.0893   0.0372    0.1078 

 0.2108  0.0860   0.0873  0.0375   0.0809 -0.0101  -0.0372    0.0488 

 0.0847  0.1783   0.0532  0.1378   0.1103  0.0502   0.1782    0.0645 

 0.0921  0.0163   0.1197 -0.1338   0.1201 -0.1990  -0.0150   -0.1732 

-0.0883  0.0094   0.0575  0.1655   0.0172 -0.0042   0.1316    0.0404 

 0.4731  0.1422   0.1129  0.0671   0.0798 -0.0228   0.1082    0.0703 

 0.1422  0.3919   0.1230  0.0789   0.2104 -0.0256   0.1505    0.0849 

 0.1129  0.1230   0.5153  0.0287   0.1956 -0.0755   0.2323   -0.1660 

 0.0671  0.0789   0.0287  0.4985   0.0389  0.0982   0.1425    0.1061 

 0.0798  0.2104   0.1956  0.0389   0.4354 -0.0353   0.0817   -0.1109 

-0.0228 -0.0256  -0.0755  0.0982  -0.0353  0.3947  -0.0873    0.1096 

 0.1082  0.1505   0.2323  0.1425   0.0817 -0.0873   0.4475   -0.0044 

 0.0703  0.0849  -0.1660  0.1061  -0.1109  0.1096  -0.0044    0.2957 

-0.0954 -0.0181   0.1039  0.1324   0.0611  0.0280   0.0364   -0.0902 

 

 

Στήλη 33 
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 0.0280 

 0.0364 

-0.0902 

 0.3306 

 

 

        (:,:,2) = 

 

Στήλες 1 έως 8 

 

0.0401   0.0194 -0.0014  0.0208  0.0190   0.0080   -0.0057    0.0245 

0.0194   0.1312  0.0082  0.0815  0.0136   0.0654    0.0032    0.0899 

-0.0014  0.0082  0.1147 -0.0208  0.0070  -0.0147    0.0551   -0.0598 

0.0208   0.0815 -0.0208  0.1905  0.0299   0.1312    0.0017    0.0972 

0.0190   0.0136  0.0070  0.0299  0.1263  -0.0137    0.0584   -0.0293 

0.0080   0.0654 -0.0147  0.1312 -0.0137   0.1466   -0.0100    0.0874 

-0.0057  0.0032  0.0551  0.0017  0.0584  -0.0100    0.1690   -0.0674 

0.0245   0.0899 -0.0598  0.0972 -0.0293   0.0874   -0.0674    0.2010 

-0.0158  0.0001  0.0414 -0.0193  0.0429  -0.0312    0.1117   -0.0525 

0.0014   0.0585 -0.0468  0.0693 -0.0578   0.0785   -0.0984    0.1455 

-0.0075  0.0123  0.0548  0.0077  0.0540  -0.0039    0.1014   -0.0536 

0.0083   0.0512 -0.0474  0.1271 -0.0555   0.1546   -0.0994    0.1351 

0.0094   0.0243  0.0252  0.0341  0.0608  -0.0031    0.0615   -0.0267 

0.0067   0.0523 -0.0725  0.1214 -0.0742   0.1595   -0.1150    0.1814 

0.0084   0.0134  0.0557 -0.0099  0.0353  -0.0121    0.0966   -0.0279 

0.0151   0.0570 -0.0552  0.0781 -0.0860   0.1072   -0.1377    0.1796 

0.0093   0.0394 -0.0059  0.0197  0.0352   0.0057    0.0341    0.0282 

0.0277   0.0781 -0.0857  0.0881 -0.0793   0.1039   -0.1518    0.2167 

-0.0028  0.0233  0.0401  0.0016  0.0022   0.0129    0.0290   -0.0184 

0.0129   0.0297 -0.0713  0.0890 -0.0752   0.1258   -0.1229    0.1527 

-0.0249  0.0063 -0.0003  0.0177 -0.0145   0.0273   -0.0134    0.0187 

-0.0024  0.0465 -0.0604  0.1095 -0.0616   0.1175   -0.1071    0.1303 

-0.0168 -0.0152 -0.0063  0.0066 -0.0291   0.0222    0.0119    0.0327 

0.0085   0.0614 -0.0436  0.0680 -0.0756   0.0814   -0.0867    0.1349 

0.0193   0.0086 -0.0378  0.0091 -0.0041   0.0141   -0.0151    0.0416 

-0.0131  0.0180 -0.0316  0.0240 -0.0594   0.0523   -0.0813    0.0661 

0.0012   0.0244 -0.0107  0.0212 -0.0218   0.0328   -0.0119    0.0537 

0.0028   0.0585 -0.0187  0.0427 -0.0458   0.0478   -0.0553    0.0969 

-0.0150 -0.0021  0.0382 -0.0043 -0.0427   0.0184    0.0001    0.0075 

0.0060   0.0394 -0.0392  0.0999 -0.0112   0.0814   -0.0400    0.0978 

-0.0153 -0.0195 -0.0145 -0.0037  0.0242   0.0013   -0.0084    0.0025 

0.0066   0.0420 -0.0272  0.0715 -0.0130   0.0850   -0.0326    0.0774 

-0.0044 -0.0013  0.0182 -0.0093  0.0043  -0.0059    0.0266   -0.0080 

 

 

Στήλες 9 έως 16 

 

-0.0158  0.0014 -0.0075  0.0083  0.0094   0.0067    0.0084    0.0151 

 0.0001  0.0585  0.0123  0.0512  0.0243   0.0523    0.0134    0.0570 

 0.0414 -0.0468  0.0548 -0.0474  0.0252  -0.0725    0.0557   -0.0552 

-0.0193  0.0693  0.0077  0.1271  0.0341   0.1214   -0.0099    0.0781 

 0.0429 -0.0578  0.0540 -0.0555  0.0608  -0.0742    0.0353   -0.0860 

-0.0312  0.0785 -0.0039  0.1546 -0.0031   0.1595   -0.0121    0.1072 

 0.1117 -0.0984  0.1014 -0.0994  0.0615  -0.1150    0.0966   -0.1377 

-0.0525  0.1455 -0.0536  0.1351 -0.0267   0.1814   -0.0279    0.1796 

 0.1892 -0.0822  0.1096 -0.1334  0.0873  -0.1240    0.0974   -0.1343 

-0.0822  0.2086 -0.0876  0.1620 -0.0700   0.2003   -0.0379    0.2343 

 0.1096 -0.0876  0.1845 -0.0822  0.0918  -0.1018    0.0885   -0.1254 

-0.1334  0.1620 -0.0822  0.2842 -0.0819   0.2949   -0.0721    0.2405 

 0.0873 -0.0700  0.0918 -0.0819  0.1722  -0.0976    0.0570   -0.1210 

-0.1240  0.2003 -0.1018  0.2949 -0.0976   0.3572   -0.0796    0.2926 
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 0.0974 -0.0379  0.0885 -0.0721  0.0570  -0.0796    0.1538   -0.0802 

-0.1343  0.2343 -0.1254  0.2405 -0.1210   0.2926   -0.0802    0.3547 

 0.0550  0.0039  0.0381 -0.0339  0.0914  -0.0219    0.0817   -0.0309 

-0.1604  0.2188 -0.1411  0.2380 -0.1163   0.2836   -0.0942    0.3152 

 0.0171  0.0027  0.0543  0.0062  0.0708  -0.0036    0.0824   -0.0164 

-0.1427  0.1733 -0.1100  0.2620 -0.1328   0.3001   -0.0996    0.2780 

 0.0068  0.0601  0.0139  0.0440  0.0597   0.0514    0.0310    0.0437 

-0.1310  0.1807 -0.1390  0.2283 -0.1111   0.2673   -0.1070    0.2637 

 0.0288  0.0360  0.0207  0.0466  0.0474   0.0626    0.0389    0.0327 

-0.1059  0.1446 -0.1065  0.1741 -0.1077   0.2159   -0.0899    0.2423 

-0.0251  0.0491 -0.0224  0.0564  0.0190   0.0677    0.0532    0.0375 

-0.0897  0.0993 -0.0917  0.1257 -0.0962   0.1463   -0.0969    0.1780 

-0.0032  0.0819 -0.0093  0.0622 -0.0026   0.0803    0.0519    0.0822 

-0.0608  0.1027 -0.0857  0.1033 -0.0747   0.1364   -0.0670    0.1724 

-0.0170  0.0346  0.0285  0.0520  0.0025   0.0530    0.0408    0.0573 

-0.0477  0.0857 -0.0831  0.1215 -0.0552   0.1462   -0.0742    0.1341 

-0.0225  0.0472 -0.0018  0.0366 -0.0149   0.0389    0.0200    0.0449 

-0.0491  0.0626 -0.0511  0.1202 -0.0555   0.1478   -0.0619    0.1186 

-0.0058  0.0060  0.0058  0.0028  0.0140   0.0021    0.0385    0.0076 

 

 

 

 

Στήλες 17 έως 24 

 

0.0093   0.0277 -0.0028  0.0129 -0.0249  -0.0024   -0.0168    0.0085 

0.0394   0.0781  0.0233  0.0297  0.0063   0.0465   -0.0152    0.0614 

-0.0059 -0.0857  0.0401 -0.0713 -0.0003  -0.0604   -0.0063   -0.0436 

0.0197   0.0881  0.0016  0.0890  0.0177   0.1095    0.0066    0.0680 

0.0352  -0.0793  0.0022 -0.0752 -0.0145  -0.0616   -0.0291   -0.0756 

0.0057   0.1039  0.0129  0.1258  0.0273   0.1175    0.0222    0.0814 

0.0341  -0.1518  0.0290 -0.1229 -0.0134  -0.1071    0.0119   -0.0867 

0.0282   0.2167 -0.0184  0.1527  0.0187   0.1303    0.0327    0.1349 

0.0550  -0.1604  0.0171 -0.1427  0.0068  -0.1310    0.0288   -0.1059 

0.0039   0.2188  0.0027  0.1733  0.0601   0.1807    0.0360    0.1446 

0.0381  -0.1411  0.0543 -0.1100  0.0139  -0.1390    0.0207   -0.1065 

-0.0339  0.2380  0.0062  0.2620  0.0440   0.2283    0.0466    0.1741 

0.0914  -0.1163  0.0708 -0.1328  0.0597  -0.1111    0.0474   -0.1077 

-0.0219  0.2836 -0.0036  0.3001  0.0514   0.2673    0.0626    0.2159 

0.0817  -0.0942  0.0824 -0.0996  0.0310  -0.1070    0.0389   -0.0899 

-0.0309  0.3152 -0.0164  0.2780  0.0437   0.2637    0.0327    0.2423 

0.1847  -0.0254  0.1076 -0.0652  0.0936  -0.0468    0.0562   -0.0620 

-0.0254  0.3814 -0.0298  0.2863  0.0217   0.2671    0.0382    0.2415 

0.1076  -0.0298  0.1933 -0.0434  0.0984  -0.0390    0.0651   -0.0793 

-0.0652  0.2863 -0.0434  0.3356 -0.0063   0.2611    0.0109    0.2312 

0.0936   0.0217  0.0984 -0.0063  0.1866   0.0288    0.1159   -0.0187 

-0.0468  0.2671 -0.0390  0.2611  0.0288   0.3234    0.0017    0.2329 

0.0562   0.0382  0.0651  0.0109  0.1159   0.0017    0.1937   -0.0126 

-0.0620  0.2415 -0.0793  0.2312 -0.0187   0.2329   -0.0126    0.3220 

0.0898   0.0683  0.1032  0.0446  0.0864   0.0191    0.0985   -0.0043 

-0.0861  0.1963 -0.0586  0.1909 -0.0240   0.2061   -0.0126    0.1966 

0.0938   0.1008  0.0751  0.0414  0.1135   0.0587    0.1084    0.0430 

-0.0440  0.1859 -0.0775  0.1724 -0.0329   0.1902   -0.0412    0.2378 

0.0326   0.0442  0.1110  0.0481  0.0858   0.0435    0.0940    0.0050 

-0.0627  0.1607 -0.1076  0.1651 -0.0424   0.2023   -0.0352    0.2037 

0.0351   0.0551  0.0361  0.0505  0.0804   0.0581    0.0626    0.0199 

-0.0588  0.1414 -0.0700  0.1709 -0.0464   0.1747   -0.0501    0.1660 

0.0302   0.0240  0.0518  0.0162  0.0602   0.0366    0.0538    0.0280 

 

 

Στήλες 25 έως 32 
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0.0193  -0.0131  0.0012   0.0028 -0.0150  0.0060  -0.0153    0.0066 

0.0086   0.0180  0.0244   0.0585 -0.0021  0.0394  -0.0195    0.0420 

-0.0378 -0.0316 -0.0107  -0.0187  0.0382 -0.0392  -0.0145   -0.0272 

0.0091   0.0240  0.0212   0.0427 -0.0043  0.0999  -0.0037    0.0715 

-0.0041 -0.0594 -0.0218  -0.0458 -0.0427 -0.0112   0.0242   -0.0130 

0.0141   0.0523  0.0328   0.0478  0.0184  0.0814   0.0013    0.0850 

-0.0151 -0.0813 -0.0119  -0.0553  0.0001 -0.0400  -0.0084   -0.0326 

0.0416   0.0661  0.0537   0.0969  0.0075  0.0978   0.0025    0.0774 

-0.0251 -0.0897 -0.0032  -0.0608 -0.0170 -0.0477  -0.0225   -0.0491 

0.0491   0.0993  0.0819   0.1027  0.0346  0.0857   0.0472    0.0626 

-0.0224 -0.0917 -0.0093  -0.0857  0.0285 -0.0831  -0.0018   -0.0511 

0.0564   0.1257  0.0622   0.1033  0.0520  0.1215   0.0366    0.1202 

0.0190  -0.0962 -0.0026  -0.0747  0.0025 -0.0552  -0.0149   -0.0555 

0.0677   0.1463  0.0803   0.1364  0.0530  0.1462   0.0389    0.1478 

0.0532  -0.0969  0.0519  -0.0670  0.0408 -0.0742   0.0200   -0.0619 

0.0375   0.1780  0.0822   0.1724  0.0573  0.1341   0.0449    0.1186 

0.0898  -0.0861  0.0938  -0.0440  0.0326 -0.0627   0.0351   -0.0588 

0.0683   0.1963  0.1008   0.1859  0.0442  0.1607   0.0551    0.1414 

0.1032  -0.0586  0.0751  -0.0775  0.1110 -0.1076   0.0361   -0.0700 

0.0446   0.1909  0.0414   0.1724  0.0481  0.1651   0.0505    0.1709 

0.0864  -0.0240  0.1135  -0.0329  0.0858 -0.0424   0.0804   -0.0464 

0.0191   0.2061  0.0587   0.1902  0.0435  0.2023   0.0581    0.1747 

0.0985  -0.0126  0.1084  -0.0412  0.0940 -0.0352   0.0626   -0.0501 

-0.0043  0.1966  0.0430   0.2378  0.0050  0.2037   0.0199    0.1660 

0.2019  -0.0355  0.1293  -0.0406  0.0836 -0.0452   0.0856   -0.0407 

-0.0355  0.2389  0.0000   0.1895  0.0188  0.1662   0.0339    0.1619 

0.1293   0.0000  0.2063   0.0143  0.0931 -0.0013   0.1127   -0.0289 

-0.0406  0.1895  0.0143   0.2716 -0.0222  0.1952   0.0150    0.1785 

0.0836   0.0188  0.0931  -0.0222  0.1953 -0.0445   0.0819   -0.0318 

-0.0452  0.1662 -0.0013   0.1952 -0.0445  0.2631   0.0111    0.2010 

0.0856   0.0339  0.1127   0.0150  0.0819  0.0111   0.1745   -0.0028 

-0.0407  0.1619 -0.0289   0.1785 -0.0318  0.2010  -0.0028    0.2277 

0.0703   0.0348  0.0985   0.0256  0.1053  0.0149   0.1140   -0.0028 

 

Στήλη 33 
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 0.0703 

 0.0348 

 0.0985 

 0.0256 

 0.1053 

 0.0149 

 0.1140 

-0.0028 

 0.1628 

 

 

        (:,:,3) = 

 

Στήλες 1 έως 8 

 

0.2465   0.0256 -0.0940  0.0392 -0.0307   0.0650   -0.0407    0.0480 

0.0256   0.3755  0.0581  0.1196 -0.1647   0.0777   -0.1461    0.1256 

-0.0940  0.0581  0.3780  0.1325 -0.2597  -0.0561   -0.1063   -0.0318 

0.0392   0.1196  0.1325  0.5775 -0.1999   0.1601   -0.2127    0.1557 

-0.0307 -0.1647 -0.2597 -0.1999  0.5243   0.0446    0.1737    0.0449 

0.0650   0.0777 -0.0561  0.1601  0.0446   0.4458   -0.1912    0.0970 

-0.0407 -0.1461 -0.1063 -0.2127  0.1737  -0.1912    0.4593   -0.1354 

0.0480   0.1256 -0.0318  0.1557  0.0449   0.0970   -0.1354    0.3067 

0.0093   0.1176 -0.0481  0.0531 -0.0476  -0.0594    0.0030    0.0181 

0.0498   0.1208  0.0291  0.3357 -0.0180   0.0745   -0.1276    0.1916 

-0.0231  0.0254  0.0137  0.0240 -0.0751  -0.1069    0.0810   -0.0139 

0.1339   0.0711  0.0269  0.2930 -0.0995   0.2491   -0.1706    0.1203 

0.0450  -0.0190  0.0342 -0.0190 -0.0937   0.0417    0.0085   -0.0621 

0.1535   0.0457 -0.0294  0.1840 -0.1965   0.1897   -0.0898    0.0797 

-0.0333 -0.0336  0.0117  0.0312  0.0267  -0.1326    0.1253   -0.0947 

0.0785   0.1674 -0.0372  0.1902 -0.0352   0.1269   -0.1838    0.1781 

-0.0707 -0.0020 -0.0881 -0.1617  0.1979   0.0215    0.0406    0.0626 

0.0408   0.0983 -0.0840  0.0313 -0.0066   0.1462    0.0198    0.1215 

-0.0296  0.0575  0.1533 -0.0466 -0.1393  -0.0043   -0.0071   -0.0530 

0.0921   0.0216 -0.1163  0.1505  0.1421   0.3270   -0.1210    0.0714 

-0.0075  0.0671  0.1733  0.0871 -0.1883   0.0696   -0.1821   -0.0099 

0.0428   0.1327  0.1584  0.3138 -0.2572   0.1062   -0.1175   -0.0048 

-0.0682 -0.1065  0.1404  0.0468 -0.2005  -0.1258   -0.0549   -0.0716 

-0.0343  0.1434  0.0100  0.0847 -0.1089   0.1062   -0.0169    0.0283 

0.0864  -0.1015 -0.1118 -0.1559  0.0380  -0.0041   -0.0460   -0.0341 

-0.0309 -0.0119  0.0428  0.0737 -0.0399  -0.0607   -0.0433    0.0566 

-0.1061 -0.0054  0.0627  0.2438 -0.1019   0.0842   -0.0694   -0.0133 

0.0146   0.0547 -0.0217  0.1746  0.0128   0.0838   -0.0691    0.1680 

-0.0881 -0.0717  0.2403  0.0372 -0.1185  -0.1217   -0.0002   -0.0765 

0.0783   0.0923 -0.0263  0.2743 -0.1072   0.2705   -0.1034   -0.0152 

-0.1291 -0.0556 -0.1228 -0.1525  0.1436  -0.0213    0.1580   -0.0807 

0.0557   0.0684 -0.0496  0.2193  0.0548   0.2987   -0.1499    0.0946 

-0.0442 -0.0574 -0.1235 -0.1936  0.1461  -0.1207    0.2479   -0.0769 

 

 

Στήλες 9 έως 16 

 

0.0093   0.0498 -0.0231  0.1339   0.0450   0.1535   -0.0333   0.0785 

0.1176   0.1208  0.0254  0.0711  -0.0190   0.0457   -0.0336   0.1674 

-0.0481  0.0291  0.0137  0.0269   0.0342  -0.0294    0.0117  -0.0372 

0.0531   0.3357  0.0240  0.2930  -0.0190   0.1840    0.0312   0.1902 

-0.0476 -0.0180 -0.0751 -0.0995  -0.0937  -0.1965    0.0267  -0.0352 

-0.0594  0.0745 -0.1069  0.2491   0.0417   0.1897   -0.1326   0.1269 

0.0030  -0.1276  0.0810 -0.1706   0.0085  -0.0898    0.1253  -0.1838 

0.0181   0.1916 -0.0139  0.1203  -0.0621   0.0797   -0.0947   0.1781 

0.3551   0.0052  0.1152 -0.0020  -0.0180  -0.0196    0.1108   0.0540 
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0.0052   0.5208  0.1971  0.1532  -0.0666   0.1104   -0.0136   0.2852 

0.1152   0.1971  0.4690  0.0246   0.1016   0.0868    0.0599   0.1192 

-0.0020  0.1532  0.0246  0.5233   0.1656   0.2540   -0.1626   0.1823 

-0.0180 -0.0666  0.1016  0.1656   0.4855   0.1230   -0.1528  -0.0470 

-0.0196  0.1104  0.0868  0.2540   0.1230   0.5033   -0.0163   0.1332 

0.1108  -0.0136  0.0599 -0.1626  -0.1528  -0.0163    0.4193  -0.0558 

0.0540   0.2852  0.1192  0.1823  -0.0470   0.1332   -0.0558   0.4552 

0.0817  -0.1811 -0.0289 -0.0556   0.1033  -0.0342   -0.0155  -0.0111 

-0.0458  0.1064  0.0442 -0.0109  -0.0237   0.2277   -0.0839  -0.0004 

-0.0477 -0.1162  0.0786  0.0679   0.2702   0.0432   -0.0488  -0.0499 

-0.1149  0.1894 -0.0282  0.2396   0.0416   0.1885   -0.0970   0.1682 

0.0880  -0.0542 -0.0623  0.0409   0.0282   0.0057   -0.0320   0.0197 

0.0969   0.2635  0.0429  0.1826  -0.0706   0.1657    0.0936   0.1529 

0.0733  -0.1133  0.1104 -0.1153   0.0183   0.0286    0.0597  -0.1388 

0.0167   0.0960  0.1097  0.0424   0.1052   0.1430   -0.0840   0.0903 

0.0772  -0.1645  0.0200  0.0052   0.0936   0.0391   -0.0274   0.0291 

0.0445   0.0500  0.0384  0.0851   0.0455   0.0670    0.0350   0.1095 

0.1816  -0.0266  0.0820  0.0780   0.0963   0.0077    0.0593  -0.0370 

-0.0312  0.3167  0.0990  0.1239  -0.1032   0.1933   -0.0298   0.1684 

-0.0764 -0.0266  0.0364 -0.0233   0.0482  -0.0169    0.0967  -0.1554 

-0.0316  0.1602  0.0099  0.1018  -0.0217   0.2514    0.0406   0.2055 

0.0073  -0.1929 -0.0369 -0.1518   0.0562  -0.0799    0.0446  -0.0708 

-0.0736  0.1542 -0.0345  0.2538   0.0804   0.1843   -0.0802   0.1407 

0.0771  -0.1946  0.0186 -0.0531  -0.0627  -0.1597    0.0617  -0.0689 

 

 

Στήλες 17 έως 24 

 

-0.0707  0.0408 -0.0296  0.0921  -0.0075  0.0428  -0.0682   -0.0343 

-0.0020  0.0983  0.0575  0.0216   0.0671  0.1327  -0.1065    0.1434 

-0.0881 -0.0840  0.1533 -0.1163   0.1733  0.1584   0.1404    0.0100 

-0.1617  0.0313 -0.0466  0.1505   0.0871  0.3138   0.0468    0.0847 

 0.1979 -0.0066 -0.1393  0.1421  -0.1883 -0.2572  -0.2005   -0.1089 

 0.0215  0.1462 -0.0043  0.3270   0.0696  0.1062  -0.1258    0.1062 

 0.0406  0.0198 -0.0071 -0.1210  -0.1821 -0.1175  -0.0549   -0.0169 

 0.0626  0.1215 -0.0530  0.0714  -0.0099 -0.0048  -0.0716    0.0283 

 0.0817 -0.0458 -0.0477 -0.1149   0.0880  0.0969   0.0733    0.0167 

-0.1811  0.1064 -0.1162  0.1894  -0.0542  0.2635  -0.1133    0.0960 

-0.0289  0.0442  0.0786 -0.0282  -0.0623  0.0429   0.1104    0.1097 

-0.0556 -0.0109  0.0679  0.2396   0.0409  0.1826  -0.1153    0.0424 

 0.1033 -0.0237  0.2702  0.0416   0.0282 -0.0706   0.0183    0.1052 

-0.0342  0.2277  0.0432  0.1885   0.0057  0.1657   0.0286    0.1430 

-0.0155 -0.0839 -0.0488 -0.0970  -0.0320  0.0936   0.0597   -0.0840 

-0.0111 -0.0004 -0.0499  0.1682   0.0197  0.1529  -0.1388    0.0903 

 0.4327  0.0276  0.1384 -0.0177   0.0235 -0.2761   0.0114   -0.0009 

 0.0276  0.4136 -0.0036  0.1249  -0.0674 -0.0258  -0.0120    0.1935 

 0.1384 -0.0036  0.4294 -0.0262   0.1340 -0.0902   0.0788   -0.0056 

-0.0177  0.1249 -0.0262  0.4643  -0.1141  0.0915  -0.2144    0.0760 

 0.0235 -0.0674  0.1340 -0.1141   0.4118  0.1344   0.1920   -0.0561 

-0.2761 -0.0258 -0.0902  0.0915   0.1344  0.5763  -0.0514    0.0676 

 0.0114 -0.0120  0.0788 -0.2144   0.1920 -0.0514   0.5490   -0.0190 

-0.0009  0.1935 -0.0056  0.0760  -0.0561  0.0676  -0.0190    0.3193 

 0.1503 -0.0608  0.0683 -0.0299   0.0800 -0.1108   0.1201   -0.0820 

 0.0767 -0.0414  0.0637 -0.0432   0.0272  0.0309   0.0217    0.0048 

 0.0715 -0.0236  0.0169 -0.0525   0.1373  0.1202   0.1493    0.1250 

-0.1019  0.1683 -0.2271  0.1194  -0.1059  0.1678  -0.0964    0.1345 

-0.0192 -0.0559  0.0845 -0.1439   0.0639 -0.0026   0.1547   -0.0420 

-0.0887  0.1650 -0.0471  0.2632   0.0675  0.1894  -0.0053    0.1862 

 0.2763  0.0070  0.0944 -0.0597  -0.0317 -0.2161  -0.1306    0.0334 

 0.0593  0.1321  0.0596  0.3283  -0.0294  0.0744  -0.1186    0.0919 

 0.1116 -0.0952  0.0008 -0.1259  -0.0934 -0.1544  -0.0686   -0.0783 
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Στήλες 25 έως 32 

 

 0.0864 -0.0309 -0.1061  0.0146  -0.0881  0.0783  -0.1291    0.0557 

-0.1015 -0.0119 -0.0054  0.0547  -0.0717  0.0923  -0.0556    0.0684 

-0.1118  0.0428  0.0627 -0.0217   0.2403 -0.0263  -0.1228   -0.0496 

-0.1559  0.0737  0.2438  0.1746   0.0372  0.2743  -0.1525    0.2193 

 0.0380 -0.0399 -0.1019  0.0128  -0.1185 -0.1072   0.1436    0.0548 

-0.0041 -0.0607  0.0842  0.0838  -0.1217  0.2705  -0.0213    0.2987 

-0.0460 -0.0433 -0.0694 -0.0691  -0.0002 -0.1034   0.1580   -0.1499 

-0.0341  0.0566 -0.0133  0.1680  -0.0765 -0.0152  -0.0807    0.0946 

 0.0772  0.0445  0.1816 -0.0312  -0.0764 -0.0316   0.0073   -0.0736 

-0.1645  0.0500 -0.0266  0.3167  -0.0266  0.1602  -0.1929    0.1542 

 0.0200  0.0384  0.0820  0.0990   0.0364  0.0099  -0.0369   -0.0345 

 0.0052  0.0851  0.0780  0.1239  -0.0233  0.1018  -0.1518    0.2538 

 0.0936  0.0455  0.0963 -0.1032   0.0482 -0.0217   0.0562    0.0804 

 0.0391  0.0670  0.0077  0.1933  -0.0169  0.2514  -0.0799    0.1843 

-0.0274  0.0350  0.0593 -0.0298   0.0967  0.0406   0.0446   -0.0802 

 0.0291  0.1095 -0.0370  0.1684  -0.1554  0.2055  -0.0708    0.1407 

 0.1503  0.0767  0.0715 -0.1019  -0.0192 -0.0887   0.2763    0.0593 

-0.0608 -0.0414 -0.0236  0.1683  -0.0559  0.1650   0.0070    0.1321 

 0.0683  0.0637  0.0169 -0.2271   0.0845 -0.0471   0.0944    0.0596 

-0.0299 -0.0432 -0.0525  0.1194  -0.1439  0.2632  -0.0597    0.3283 

 0.0800  0.0272  0.1373 -0.1059   0.0639  0.0675  -0.0317   -0.0294 

-0.1108  0.0309  0.1202  0.1678  -0.0026  0.1894  -0.2161    0.0744 

 0.1201  0.0217  0.1493 -0.0964   0.1547 -0.0053  -0.1306   -0.1186 

-0.0820  0.0048  0.1250  0.1345  -0.0420  0.1862   0.0334    0.0919 

 0.3448  0.0567  0.0223 -0.1151  -0.0601 -0.0596   0.0299   -0.0065 

 0.0567  0.2090  0.0512  0.0487   0.0301 -0.0465   0.0104    0.0345 

 0.0223  0.0512  0.6218 -0.0485   0.0241  0.1055   0.1322    0.0583 

-0.1151  0.0487 -0.0485  0.4473   0.0626  0.1063  -0.1582    0.1021 

-0.0601  0.0301  0.0241  0.0626   0.4065 -0.0479  -0.0416   -0.0809 

-0.0596 -0.0465  0.1055  0.1063  -0.0479  0.5475   0.0024    0.2217 

 0.0299  0.0104  0.1322 -0.1582  -0.0416  0.0024   0.5497   -0.0105 

-0.0065  0.0345  0.0583  0.1021  -0.0809  0.2217  -0.0105    0.3655 

 0.0582 -0.0102 -0.0186 -0.1338  -0.0439 -0.1454   0.1906   -0.1150 

 

 

Στήλη 33 

 

-0.0442 

-0.0574 

-0.1235 

-0.1936 

 0.1461 

-0.1207 

 0.2479 

-0.0769 

 0.0771 

-0.1946 

 0.0186 

-0.0531 

-0.0627 

-0.1597 

 0.0617 

-0.0689 

 0.1116 

-0.0952 

 0.0008 

-0.1259 
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-0.0934 

-0.1544 

-0.0686 

-0.0783 

 0.0582 

-0.0102 

-0.0186 

-0.1338 

-0.0439 

-0.1454 

 0.1906 

-0.1150 

 0.3292 

 

 

LL: -3.7652 

 

 

Ζ ηηκή ηεο δεηνχκελεο πηζαλφηεηαο είλαη 4087,5055.  
 

 

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ πίλαθα ηεο ελέξγεηαο είλαη νη αθφιoπζεο: 
 

 

w: [0.1809 0.3192 0.5000] 

m: [1.9670e+004 3.9548e+003 991.9026] 

 

sigma2:(:,:,1)=1.2025e+007 

 (:,:,2)=2.8778e+006 

 (:,:,3)=2.7824e+005 

 

LL: -9.2549 

 

 

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ πίλαθα ηεο κέζεο ηεηξαγσληθήο ηηκήο ηεο 

ελέξγεηαο είλαη νη αθφιoπζεο: 
 

 

w: [0.3853 0.4385 0.1762] 

m: [0.1581 0.3196 0.8017] 

 

sigma2:(:,:,1)= 0.0013 

       (:,:,2)= 0.0092 

       (:,:,3)= 0.0046 

 

LL: 0.5453 

 

 

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ πίλαθα ησλ counts to peak είλαη νη αθφιoπζεο: 
 

 

w: [0.4025 0.3526 0.2449] 

m:  [26.0526 55.2191 179.6860] 
 

sigma2:(:,:,1)=27.8620 

       (:,:,2)=256.2992 

       (:,:,3)=5202.5 

 

LL: -4.9494 



59  

 

 

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ πίλαθα ηεο δηαζπνξάο είλαη νη αθφιoπζεο: 
 

 

w: [0.4940 0.1809 0.3251] 

m: [0.0321 0.6403 0.1273] 

 
sigma2:(:,:,1)=2.8795e-004 

       (:,:,2)=0.0127 

       (:,:,3)=0.0031 

 

LL: 1.0783 
 

 

Οη παξάκεηξνη γηα ην ζπλνπηηθφ πίλαθα δηαζηάζεσλ 940x4 (πνπ πεξηέρεη 

ηνπο 4 πξνεγνχκελνπο πίλαθεο) είλαη νη αθφιoπζεο: 
 

 

w: [0.2079 0.3366 0.4555] 

 

m: 9092,37403487833    6596,06781071883  2645,72319404303 

  0,451243509490855   0,376489367586784   0,267358500573064 

   55,9748422149325    59,2732873490410  93,0237693105490 

  0,295971581269348   0,214711040103456  0,0861117353988669 

 

sigma2: (:,:,1)=1.0e+007 * 

 

    8.9140    0.0003   -0.0049    0.0003 

    0.0003    0.0178   -0.0000    0.0000 

   -0.0049   -0.0000    0.0178   -0.0000 

    0.0003    0.0000   -0.0000    0.0178 

 

         

        (:,:,2)=1.0e+007 * 

 

    6.6677    0.0002   -0.0019    0.0002 

    0.0002    0.0133   -0.0000    0.0000 

   -0.0019   -0.0000    0.0133   -0.0000 

    0.0002    0.0000   -0.0000    0.0133 

 

 

        (:,:,3)=1.0e+007 * 

 

    5.9166    0.0003    0.0862    0.0002 

    0.0003    0.0118    0.0000    0.0000 

    0.0862    0.0000    0.0131    0.0000 

    0.0002    0.0000    0.0000    0.0118 

 

LL: -29.9228 

 

 

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ αηζζεηήξα 1 είλαη νη αθφινπζεο: 
 

w: [0.2689 0.3035 0.4276] 

 

m: -0,385922945690183  -0,220930534147312 -0,0763746590436967 

   -0,302702898636175 -0,0264564696178180   0,199246219059106 

     1,53494722767058 0,584824807359719    1,87823904973791 
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   -0,385835386561381  -0,221072652444308 -0,0765244546879370 

 

sigma2: sigma2(:,:,1) = 

 

    0.0827    0.1220    0.1049    0.0801 

    0.1220    0.1885    0.1810    0.1219 

    0.1049    0.1810    1.1837    0.1046 

    0.0801    0.1219    0.1046    0.0826 

 

 

        sigma2(:,:,2) = 

 

    0.0770    0.1102    0.1274    0.0756 

    0.1102    0.1619    0.1870    0.1102 

    0.1274    0.1870    0.4718    0.1274 

    0.0756    0.1102    0.1274    0.0770 

 

 

        sigma2(:,:,3) = 

 

    0.0388    0.0496   -0.0350    0.0373 

    0.0496    0.0675   -0.0414    0.0496 

   -0.0350   -0.0414    0.7474   -0.0350 

    0.0373    0.0496   -0.0350    0.0388 

 

LL: 2.0601 

 

 

Ζ ηηκή ηεο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηαο είλαη 7792,9619. 
 

 

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ αηζζεηήξα 2 είλαη νη αθφινπζεο: 
 

w: [0.3913 0.3690 0.2397] 

 

m:  0,204871022361966 1,94511373556066   2,33787231065881 

   0,392109223389399 1,87614883841168   2,12016481319125 

  -0,581169050094882  -0,266697611022528 -0,515667537572659 

   0,204892424722254 1,94514502735549   2,33790565204967 

 

sigma2:  sigma2(:,:,1) = 
 

    0.6635    0.6045    0.0026    0.6598 

    0.6045    0.5583    0.0024    0.6045 

    0.0026    0.0024    0.0123    0.0026 

    0.6598    0.6045    0.0026    0.6635 

 

 

        sigma2(:,:,2) = 

 

    0.2207    0.1445   -0.0250    0.2196 

    0.1445    0.0961   -0.0148    0.1445 

   -0.0250   -0.0148    0.0931   -0.0250 

    0.2196    0.1445   -0.0250    0.2207 

 

 

        sigma2(:,:,3) = 

 

    0.1012    0.0626   -0.0041    0.1007 

    0.0626    0.0394   -0.0025    0.0626 
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   -0.0041   -0.0025    0.0453   -0.0041 

    0.1007    0.0626   -0.0041    0.1012 

 

LL: 1.4542 

 

 

Ζ ηηκή ηεο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηαο είλαη 26425,2191. 
 

 

 

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ αηζζεηήξα 3 είλαη νη αθφινπζεο: 
 

w: [0.4068 0.0795 0.5137] 

 

m:  -0,477391234274171 -0,521004125239319 -0,623968359447590 

   -0,400120230112790 -0,492188620503655 -0,761130437735915 

   -0,412331069106410  0,310916735870145 -0,613473610850865 

   -0,477361841844882 -0,520975022631336 -0,623939477493868 

 

sigma2:   sigma2(:,:,1) = 
 

    0.0059    0.0115    0.0034    0.0057 

    0.0115    0.0231    0.0061    0.0115 

    0.0034    0.0061    0.0656    0.0034 

    0.0057    0.0115    0.0034    0.0059 

 

 

        sigma2(:,:,2) = 

 

    0.0053    0.0118    0.0058    0.0052 

    0.0118    0.0272    0.0106    0.0118 

    0.0058    0.0106    0.0561    0.0058 

    0.0052    0.0118    0.0058    0.0053 

 

 

        sigma2(:,:,3) = 

 

    0.0058    0.0156    0.0048    0.0057 

    0.0156    0.0430    0.0138    0.0156 

    0.0048    0.0138    0.0213    0.0048 

    0.0057    0.0156    0.0048    0.0058 

 

LL: 6.2922 

 

 

Ζ ηηκή ηεο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηαο είλαη 1160498,701. 
 

 

Οη παξάκεηξνη γηα ηνλ αηζζεηήξα 4 είλαη νη αθφινπζεο: 
 

w: [0.2348 0.4475 0.3177] 

 

m: -0,636111450330749 -0,665670529967297 -0,634698484828107 

  -0,772775059999699 -0,871211663993675 -0,768625472441875 

  -0,571315707384395 -0,490358557976693 -0,545549484983765 

  -0,636082345632670 -0,665641590630123 -0,634669365748292 

 

sigma2:  sigma2(:,:,1) = 
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    0.0010    0.0028    0.0007    0.0009 

    0.0028    0.0086    0.0022    0.0028 

    0.0007    0.0022    0.0388    0.0007 

    0.0009    0.0028    0.0007    0.0010 

 

 

        sigma2(:,:,2) = 

 

    0.0008    0.0026   -0.0005    0.0007 

    0.0026    0.0096   -0.0028    0.0026 

   -0.0005   -0.0028    0.0637   -0.0005 

    0.0007    0.0026   -0.0005    0.0008 

 

 

        sigma2(:,:,3) = 

 

    0.0011    0.0029    0.0007    0.0010 

    0.0029    0.0089    0.0022    0.0029 

    0.0007    0.0022    0.0492    0.0007 

    0.0010    0.0029    0.0007    0.0011 

 

LL: 7.9950 

 

Ζ ηηκή ηεο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηαο είλαη 2463719,585. 
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