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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθηματικού Τμήματος  
«Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα» 

Θέμα εργασίας στο μάθημα «Χρονοσειρές»  
Οδηγίες:  

Μπορούν να γίνουν ομάδες ως και δύο ατόμων. Ο/H κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια ή ομάδα φοιτητών/φοιτητριών 
θα πρέπει να στείλει e-mail στο διδάσκοντα, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και ιδρυματικό e-mail για κάθε μέλος της 
ομάδας, για να αντιστοιχηθεί η ομάδα σε δεδομένα της εργασίας. Τα δεδομένα της εργασίας θα δίνονται σε σύνδεσμο στη 
λίστα δίπλα στα ονόματα της κάθε ομάδας. Σχετικά με την παράδοση της εργασίας θα πρέπει: 

• Το κείμενο της αναφοράς της ανάλυσης που ζητείται να είναι γραμμένο σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
(π.χ. Word, LaTeX). 

• Τα προγράμματα που ενδεχομένως δημιούργησε ο φοιτητής ή η ομάδα φοιτητών καθώς και οι εντολές ή επιλογές που 
χρησιμοποίησε (π.χ. σειρά εντολών Matlab και επιλογές του Matlab λογισμικού πακέτου MATS), τα γραφήματα και οι 
πίνακες θα πρέπει να παρουσιάζονται στο σημείο του κειμένου που αναφέρονται. 

• Η κάθε εργασία θα πρέπει να συντάσσεται αυτόνομα από την ομάδα. Ομοιότητες εργασιών θα οδηγούν σε μοίρασμα 
της βαθμολογίας (δύο «όμοιες» άριστες εργασίες θα μοιράζονται το βαθμό δια δύο, τρεις δια τρία κτλ.).  

• Η εργασία θα πρέπει να σταλεί ως συνημμένο αρχείο με e-mail στη διεύθυνση dkugiu@auth.gr ως την Τετάρτη 
21/2/2018. Θα ακολουθήσει ενδεχόμενη προφορική παρουσίαση της εργασίας σε μέρα/ώρα που θα καθορισθεί. 

Η εργασία 

Η εργασία αφορά σήματα (χρονοσειρές) από την κίνηση του ματιού που μετρήθηκαν στο Εργαστήριο του Department of 
Otolaryngology/Head & Neck Surgery, Haukeland University Hospital, Bergen, Νορβηγία (δες σχετικό άρθρο στο 
σύνδεσμο https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010480997914415 ). Το πείραμα απαιτεί το άτομο να 
κάθεται άνετα σε μια καρέκλα και να προσπαθεί να εστιάσει στο κέντρο μιας οθόνης, στην οποία περνούν συνεχώς 
κατακόρυφες λωρίδες μαύρου-άσπρου με συγκεκριμένη φορά (δεξιά / αριστερά) και σταθερή γωνιακή ταχύτητα (30 και 60 
o/sec). Το πείραμα αυτό γίνεται για τη διάγνωση ιλίγγου (έλλειψη ισορροπίας στο λαβύρινθο του αυτιού). Η κάθε 
χρονοσειρά αφορά ένα τέτοιο πείραμα για διαφορετική φορά, ταχύτητα αλλά και κατηγορία ατόμου (υγιής / ασθενής). 
Κατά το πείραμα το μάτι ακολουθεί ανεπαίσθητα τις λωρίδες και επανέρχεται δημιουργώντας σήμα με συνεχόμενους 
σχηματισμούς, που αποτελούνται από ανοδική αργή τάση (καθώς το μάτι ξεγελιέται και ακολουθεί τις λωρίδες) και 
απότομη πτώση (στο σημείο που επανέρχεται το μάτι). Η κίνηση αυτή του ματιού λέγεται οπτοκινητικός νυσταγμός 
(optokinetic nystagmus, OKN). 

Σε κάθε ομάδα αντιστοιχούν δύο αρχεία και άλλα δύο αρχεία είναι κοινά για όλες τις ομάδες. Τα δύο αρχεία που 
αντιστοιχούν στην κάθε ομάδα έχουν τις δύο χρονοσειρές από ένα πείραμα σε κάποιο άτομο (υγιή ή ασθενή) σε γωνιακή 
ταχύτητα 60 o/sec του φωτεινού ερεθίσματος και με φορά προς τα δεξιά, αρχείο ‘r<nr>.dat’, και προς τα αριστερά, αρχείο 
‘l<nr>.dat’, όπου <nr> δηλώνει έναν αύξοντα αριθμό. Τα δύο κοινά αρχεία για όλες τις ομάδες έχουν το καθένα από 10 
χρονοσειρές ίδιου μήκους για πειράματα σε 10 ασθενείς σε γωνιακή ταχύτητα 60 o/sec και με φορά προς τα δεξιά, αρχείο 
‘pr.dat’, και προς τα αριστερά, αρχείο ‘pl.dat’. Επίσης οι χρονοσειρές στα αρχεία των ομάδων μπορεί να έχουν 
διαφορετικό μήκος. Όλες οι μετρήσεις έγιναν με δειγματοληψία σε 100Hz. Τα αρχεία δίνονται στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος, http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeries/index.html. Επίσης δίνεται η συνάρτηση extremes.m  που θα 

χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση όπως εξηγείται παρακάτω.  

Θα πρέπει να επιλέξετε τη διαδικασία που απαντά καλύτερα στα παρακάτω βήματα της εργασίας, που θα πρέπει να 
ακολουθήσετε: 

Γραμμική ανάλυση: 

1. Για κάθε μια από τις δύο ΟΚΝ χρονοσειρές που αντιστοιχούν στην ομάδα, κάνετε τη γραμμική ανάλυση, βασικά 
βήματα της οποίας θα πρέπει να είναι: α) απαλοιφή της τάσης αν κρίνετε πως η χρονοσειρά έχει τάση, β) 
υπολογισμός και γραφήματα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης, β) διερεύνηση 
κατάλληλου γραμμικού μοντέλου (αιτιολόγηση επιλογής μοντέλου, υπολογισμός κάποιου στατιστικού σφάλματος 
προσαρμογής, π.χ. NRMSE), γ) πρόβλεψη από 1 ως 10 βήματα μπροστά σε κάποιο σύνολο αξιολόγησης της 
προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου (υπολογισμός κάποιου στατιστικού σφάλματος πρόβλεψης, π.χ. NRMSE). 

2. Συγκρίνετε τις δύο ΟΚΝ χρονοσειρές (δεξιά και αριστερά φορά) με βάση τα αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης. 
Φαίνεται κάποια από τις δύο να περιέχει πιο ισχυρές συσχετίσεις και να μπορεί να προσαρμοστεί ή/και προβλεφθεί 
καλύτερα? 

3. Για κάθε μια από τις δύο OKN χρονοσειρές, καλέστε τη συνάρτηση extremes.m  με κατάλληλες τιμές στις 

παραμέτρους της συνάρτησης (κυρίως την παράμετρο που ορίζει το τοπικό παράθυρο). Η συνάρτηση αυτή θα σας 
δώσει μια νέα χρονοσειρά τιμών τοπικών ακροτάτων και των αντίστοιχων χρόνων που αυτά εμφανίζονται. Με βάση 

mailto:dkugiu@auth.gr
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010480997914415
http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeries/index.html


Εργασία στο μάθημα «Χρονοσειρές»,  Κουγιουμτζής Δημήτρης                                                  Ιανουάριος 2018 

2 

τη σειρά των τιμών των τοπικών ακροτάτων δημιουργείστε τη χρονοσειρά των τιμών των τοπικών μεγίστων 
(amplitude maxima, AMA).   

4. Για κάθε μια από τις δύο ΑΜΑ χρονοσειρές επαναλάβετε τη γραμμική ανάλυση που κάνατε στο βήμα 1. 

5. Συγκρίνετε τις δύο ΑΜΑ χρονοσειρές με βάση τα αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης στο βήμα 4. Φαίνεται 
κάποια από τις δύο να περιέχει (πιο ισχυρές) συσχετίσεις και να μπορεί να προσαρμοστεί ή/και προβλεφθεί 
καλύτερα? 

6. Συμφωνούν τα συμπεράσματα σας στο βήμα 2 για τις ΟΚΝ χρονοσειρές και στο βήμα 5 για τις ΑΜΑ χρονοσειρές, 
κυρίως σχετικά με την ύπαρξη διαφοράς στα αποτελέσματα για τη δεξιά και αριστερή φορά; 

Ανάλυση με το MATS: 

7. Θα χρησιμοποιήσετε το πακέτο MATS σε Matlab για να αναλύσετε τις δύο χρονοσειρές της ομάδας καθώς και τις 20 
χρονοσειρές για ασθενείς (10 για τη δεξιά φορά και 10 για την αριστερά φορά) φορτώνοντας με κατάλληλη σειρά τα 4 
αρχεία.  

8. Για κάθε μια από τις δύο OKN χρονοσειρές, θεωρείστε πως είναι πιθανόν να προέρχονται από αιτιοκρατικό δυναμικό 
σύστημα (με θόρυβο?) και προχωρήστε στη μη-γραμμική ανάλυση, βασικά βήματα της οποίας θα πρέπει να είναι: α) 
διαγράμματα διασποράς στις δύο και τρεις διαστάσεις, β) διερεύνηση κατάλληλων παραμέτρων ανακατασκευής του 
χώρου κατάστασης με την μέθοδο των υστερήσεων, γ) υπολογισμός της διάστασης συσχέτισης για διαφορετικές 
διαστάσεις εμβύθισης και κατάλληλη παράμετρο υστέρησης, και δ) διερεύνηση κατάλληλου τοπικού μοντέλου που 
βασίζεται σε κοντινότερους γείτονες και πρόβλεψη από 1 ως 10 βήματα μπροστά σε κάποιο σύνολο αξιολόγησης της 
προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου (υπολογισμός κάποιου στατιστικού σφάλματος πρόβλεψης, π.χ. NRMSE). 

9. Συγκρίνετε τις δύο ΟΚΝ χρονοσειρές με βάση τα αποτελέσματα της μη-γραμμικής ανάλυσης. Φαίνεται κάποια από τις 
δύο να περιέχει (πιο ισχυρή) μη-γραμμική δυναμική και να μπορεί να προσαρμοστεί ή/και προβλεφθεί καλύτερα? 

10. Σχολιάστε τα συμπεράσματα σας από τη γραμμική ανάλυση στο βήμα 2 και από τη μη-γραμμική ανάλυση στο βήμα 8 
και σχολιάστε επίσης από ποιο σύστημα μπορεί να προέρχεται η κάθε μια από τις δύο χρονοσειρές (στοχαστικό / 
αιτιοκρατικό, γραμμικό / μη-γραμμικό, χαμηλής / υψηλής διάστασης, μικρής / μεγάλης πολυπλοκότητας), καθώς και 
αν φαίνεται να διαφέρουν μεταξύ τους.  

11. Επιλέξετε κάποια μέτρα / δείκτες (γραμμικά, μη-γραμμικά, άλλα) που θα υπολογίσετε στις χρονοσειρές της ομάδας 
και στις χρονοσειρές των 10 ασθενών. Η ανάλυση θα γίνει ξεχωριστά για τη φορά προς τα δεξιά και αριστερά. 
Διαφοροποιούνται οι τιμές των μέτρων στις χρονοσειρές των ασθενών από τις αντίστοιχες τιμές στη χρονοσειρά της 
ομάδας; Απαντήστε και για τις δύο περιπτώσεις (αριστέρα και δεξιά). Μπορείτε να αποφανθείτε αν το πείραμα της 
ομάδας φαίνεται να είναι σε υγιή ή ασθενή?  

Στις απαντήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβετε πίνακες αποτελεσμάτων και σχήματα, όπου είναι απαραίτητο.  

Μεταφορά σχημάτων από το matlab σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου: 

Για τη μεταφορά σχήματος από το matlab στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου θα πρέπει να αποθηκεύσετε το σχήμα 
σε αρχείο, π.χ. χρησιμοποιώντας το μενού στο παράθυρο του σχήματος (File  Export ή File  Save). Για μεταφορά στο 
Word υπάρχουν διάφορες κατάλληλες μορφές αρχείου εικόνας, η πιο απλή είναι “Enhanced Metafile” (*.emf). Για 
μεταφορά στο LaTeX η πιο κατάλληλη μορφή είναι “Encapsulated Postscript” (*.eps) ή “JPEG image” (*.jpg). Η φόρτωση 
του αρχείου δεδομένου μπορεί εύκολα να γίνει με την εντολή load και η αποθήκευση δεδομένων (μεταβλητών) με την 
εντολή save. Δίνοντας “help <function>” μπορεί κάποιος να δει τη βοήθεια για κάθε συνάρτηση / εντολή. 

 


