
  

Κ. Κουτσικόπουλος - ∆ειγµατοληψία –Πανεπιστήµιο Πατρών, 2002 

4.ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
(STRATIFIED RANDOM SAMPLING) 

Στην τυχαία δειγµατοληψία κατά στρώµατα ο πληθυσµός των Ν 
µονάδων (πρόκειται για τον στατιστικό πληθυσµό και τις στατιστικές 
µονάδες) χωρίζεται σε υπο-πληθυσµούς Ν1, Ν2, ..., ΝL , µονάδων 
αντίστοιχα. Αυτοί οι υπο-πληθυσµοί δεν επικαλύπτονται (ένα άτοµο ή 
µονάδα ανήκει µόνο σε ένα υπο-πληθυσµό) και όλοι µαζί περιέχουν 
το σύνολο των µονάδων του πληθυσµού. Κάθε υπο-πληθυσµός 
καλείται "στρώση" (stratum). Αφού οι στρώσεις έχουν ορισθεί από 
κάθε µία παίρνουµε ένα τυχαίο δείγµα. Το µέγεθος αυτών των 
δειγµάτων είναι n1, n2, ..., nL αντίστοιχα. 

Η στρωµατοποίηση είναι κοινή στρατηγική. Πρακτικοί αλλά και 
θεωρητικοί λόγοι οδηγούν σ'αυτή: 

• Για κάποιο µέρος του πληθυσµού απαιτείται ιδιαίτερη ακρίβεια 
στις εκτιµήσεις. 

• Ο πληθυσµός είναι ήδη στρωµατοποιηµένος (π.χ. ένα σύνολο 
λιµνών, το σύνολο των δήµων µιας πόλης). 

• Ο πληθυσµός είναι ετερογενής αλλά στο εσωτερικό του περιέχει 
µέρη (οµάδες, συνιστώσες) τα οποία δείχνουν µια σχετική 
οµοιογένεια. Αυτές οι συνιστώσες θα αποτελέσουν τις στρώσεις. 

 Όσο πιο οµοιογενείς στο εσωτερικό τους είναι οι στρώσεις και όσο 
περισσότερο διαφέρουν µεταξύ τους, τόσο πιο αποδοτική είναι η 
στρωµατοποίηση. Απόδοση εδώ σηµαίνει ότι µε το ίδιο κόστος 
µελέτης η εκτίµησή είναι πιο ακριβής. Σε γενικές γραµµές η τυχαία 
δειγµατοληψία κατά στρώµατα είναι πιο ακριβής από την τυχαία 
δειγµατοληψία. 
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4.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 

ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ 
Ο πληθυσµός είναι χωρισµένος σε L στρώσεις 

∆εδοµένα 

στρώση 1: υ11, υ12, υ13, ..., υ1i, ..., υ1n 

στρώση 2: υ21, υ22, υ23, ..., υ2i, ..., υ2n 

στρώση h: υh1, υh2, υh3, ..., υhi, ..., υhn 

στρώση L: υL1, υL2, υL3, ..., υLi, ..., υLn 

Ο δείκτης h υποδεικνύει τη στρώση και ο δείκτης i τη µονάδα µέσα σε 
κάθε στρώση.  

Παράµετροι του δείγµατος 
Τά ακόλουθα σύµβολα αναφέρονται στη στρώση h. Ανάλογοι τύποι 
ισχύουν και για τις υπόλοιπες στρώσεις του πληθυσµού. 

N: συνολικός αριθµός µονάδων του πληθυσµού, Νh: συνολικός 
αριθµός µονάδων της στρώσης, nh: αριθµός µονάδων στο δείγµα της 
στρώσης (τα n1, n2, ..., nh, ..., nL µπορούν να είναι διαφορετικά), υhi: 
τιµή της µονάδας i στη συγκεκριµένη στρώση 

W
N
Nh
h=  βάρος της στρώσης  f

n
Nh
h

h

=  δειγµατοληπτικό 

κλάσµα της στρώσης 

y
y

nh

hi
i

n

h

h

= =
∑

1  µέση τιµή στρώσης s
y y

nh

hi h
i

n

h

h

2

2

1

1
=

−

−
=
∑( )

 διασπορά 

στρώσης   

Εκτίµηση της µέσης τιµής (Γ) του πληθυσµού 

$Y y
N y

N
W y

h h
h

L

h h
h

L

= =
⋅

= ⋅=

=

∑
∑1

1
 

v y s
N

N s
n

f
W s
n

fy
h h

hh

L

h
h h

h
h

h

L

( ) ( ) ( )= = ⋅
⋅

− =
⋅

−
= =

∑ ∑2
2

2 2

1

2 2

1

1
1 1  

το τυπικό σφάλµα είναι s v yy = ( )  

P{y t s Y y t sy y− < < + = −α α α/ / }2 2 1  

Εκτίµηση του συνόλου (Δ) του πληθυσµού 

Η υπέρµετρη αύξηση του 
αριθµού των στρώσεων δεν 
οδηγεί σε ακριβέστερες 
εκτιµήσεις. Ο αριθµός των 6 
στρώσεων αναφέρεται από τον 
Cochran (1977) σαν ένα λογικό 
όριο. 
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το t ακολουθεί την κατανοµή του Student µε ne βαθµούς ελευθερίας. 
Σύµφωνα µε τον Satterthwaite, 1946 ( αναφορά Cochran, 1977) το ne 
είναι περίπου ίσο µε 
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 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4.1 

 
Μια προκαταρτική µελέτη έδειξε ότι η συγκέντρωση ατόµων 
συγκεκριµένου είδους ψαριού είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την φύση 
του βυθού (αριστερό διάγραµµα). Κατά τη διάρκεια δειγµατοληψίας 
στην περιοχή που παρουσιάζει το δεξί διάγραµµα συλλέχθηκαν 10 
δείγµατα. Οι συγκεντρώσεις που ανεβρέθηκαν ανά µονάδα επιφάνειας 
καθώς και η φύση του βυθού στην περιοχή φαίνονται στο ίδιο 
διάγραµµα. Με βάση αυτή την πληροφορία εκτιµήστε την συνολική 
αφθονία του είδους στην περιοχή του δεξιού διαγράµµατος (εκτίµηση 
του συνολικού αριθµού και υπολογισµός του διαστήµατος 
εµπιστοσύνης της εκτίµησης). 

 

Κατανοµή είδους ψαριού
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Από το παραπάνω διάγραµµα φαίνεται καθαρά ότι το συγκεκριµµένο 
είδος προτιµά τους αµµώδεις βυθούς. Η πυκνότητα του σ’αυτές τις 
περιοχές είναι κατά πολύ µεγαλύτερη απ’ότι σε βραχώδεις ή σε 
περιοχές µε χαλίκια. Από τη στιγµή που η πληροφορία αυτή είναι 
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γνωστή είναι λογικό να προσπαθήσουµε να την εκµεταλλευτούµε 
σχεδιάζοντας µια δειγµατοληψία κατά στρώµατα. Χρησιµοποιούµε 
τον τοπογραφικό χάρτη της περιοχής για να ορίσουµε 3 στρώσεις 
ανάλογα µε τη φύση του βυθού. Περιµένουµε λοιπόν τα δείγµατα που 
θα συλλεχθούν από κάθε στρώση να µοιάζουν µεταξύ τους ενώ τα 
δείγµατα από διαφορετικές στρώσεις να διαφέρουν µεταξύ τους 
εµφανώς. Αφού καθορίσουµε τις τρείς στρώσεις, τις χωρίζουµε σε 
βασικές δειγµατοληπτικές µονάδες και επιλέγουµε τυχαία κάποιες από 
αυτές. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα επιλέγουµε 3 µονάδες από τη 
βραχώδη και την περιοχή µε τα χαλίκια και 4 από την αµµώδη 
στρώση. Έτσι έχουµε: 

 

Συνολικός αριθµός 
δειγµατοληπτικών µονάδων Ν= 

 

Αριθµός στρώσεων L=  
 

 Στρώση 1 
(βράχος) 

Στρώση 2  
(χαλίκι) 

Στρώση 3 
(άµµος) 

∆εδοµένα υhi=    

Αριθµός µονάδων στο δείγµα κάθε 
στρώσης     nh= 

   

Αριθµός µονάδων ανά στρώση   Nh=    

Βάρος των στρώσεων Wh=Nh/N=    

∆ειγµατοληπτικό κλάσµα στρώσης 
fh=nh/Nh= 

   

 

Μέση τιµή στρώσεων  ύh    

∆ιασπορά στρώσεων θh    

 

gh= 

gh sh
2= 

(gh
2 sh

4)/(nh-1) 

   

Βαθµοί ελευθερίας (ne)=    
Τιµή    t(5%)=    

 
 

Μέση τιµή στον πληθυσµό ύ  
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∆ιασπορά µέσης τιµής θ  

Τυπικό σφάλµα µέσης τιµής ι  

∆ιάστηµα εµπιστοσύνης (95%) Κατώτερο όριο  Ανώτερο όριο 

  <Ύ<  

 

Σύνολο πληθυσµού Δ  

∆ιασπορά συνόλου   

Τυπικό σφάλµα συνόλου  

∆ιάστηµα εµπιστοσύνης (95%) Κατώτερο όριο  Ανώτερο όριο 
  <Υ<  

 
 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4.1 

 

4.2. Η ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
 

 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4.2 

Για να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες της στρωµατοποίησης θα 
χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα του παραδείγµατος 1.1 µόνο που τα 
άτοµα του πληθυσµού εκτός από το ύψος τους χαρακτηρίζονται και 
από το φύλο (αρσενικά και θηλυκά). Γνωρίζοντας ότι το φύλο παιζει 
συχνά καθοριστικό ρόλο στο µέγεθος των ατόµων µπορούµε να 
χωρίσουµε τον πληθυσµό του παραδείγµατος 4.2 σε δυο στρώσεις 
που περιλαµβάνουν τα αρσενικά και τα θηλυκά. Όπως και στο 
παράδειγµα 1.1 θα προσπαθήσουµε να σχηµατίσουµε όλα τα δυνατά 
δείγµατα ολικού µεγέθους 6 ατόµων από τον υποθετικό αυτό 
πληθυσµό. Μάλιστα για να απλοποιήσουµε την κατάσταση θα 
κρατήσουµε το ίδιο δειγµατοληπτικό κλάσµα και στις δυο στρώσεις. 
Έτσι από τη στρώση 1 που περιλαµβάνει τα αρσενικά θα πάρουµε 
ένα δείγµα 2 ατόµων (f=2/3) και από τη στρώση 2 (τα θηλυκά) 
δείγµα 4 ατόµων (f=4/6=2/3). Οι συνδυασµοί 2 ατόµων από 3 είναι 3 
και 4 ατόµων από 6 είναι 15. Οι τελικοί συνδυασµοί των δειγµάτων 
των δυο στρώσεων είναι 45 (15x3). Παίρνοντας λοιπόν όλα τα 
δυνατά δείγµατα της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας και 
εφαρµόζοντας τους τύπους της προηγουµένης παραγράφου 
υπολογίζουµε (εκτιµούµε) το µέσο ύψος των ατόµων του πληθυσµού, 
τη διασπορά του µέσου ύψους καθώς και το διάστηµα εµπιστοσύνης. 
Στο παράδειγµα 1.1 είχαµε πάρει όλα τα δυνατά δείγµατα µεγέθους 6 
από τον πληθυσµό αυτό µε µια απλή τυχαία δειγµατοληψία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 Πληθυσµός µικρών 
τρωκτικών  αποτελούµενος από 9 
άτοµα που χαρακτηρί-ζονται από 
τις τιµές y που αντιπροσωπευουν 
το ολικό ύψος των ατόµων (cm). 
Α: αρσενικά, Θ: θηλυκά. 
(πρόκειται για τα δεδοµένα του 
παραδείγµατος 1.1) 

y 

8,9,9,10,10,10,11,11,12 

Α,Α,Α,Θ,Θ,Θ,Θ, Θ, Θ 

Ν=9 

Ύ=10.0 

σ2=1.333 
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Μπορούµε λοιπόν να συγκρίνουµε την στρωµατοποιηµένη µε την 
απλή τυχαία δειγµατοληψία κοιτάζοντας τα διαστήµατα εµπιστοσύνης 
που δίνουν οι δυο αυτές στρατηγικές. Θυµίζουµε ότι το κόστος της 
δειγµατοληψίας είναι το ίδιο και στις δυο περιπτώσεις (ν=6 και 
ν=ν1+ν2=2+4=6) και συνεπώς η στρατηγική που δίνει τα στενότερα 
διαστήµατα εµπιστοσύνης που περιέχουν την πραγµατική µέση τιµή 
είναι η καλύτερη. Η σύγκριση µπορεί να γίνει στο διάγραµµα 4.1. 
Από το διάγραµµα αυτό φαίνεται ότι: 

• η στρωµατοποιηµένη τυχαία δειγµατοληψία δίνει σηµαντικά 
ακριβέστερες εκτιµήσεις από την απλή τυχαία 

• όλα τα διαστήµατα εµπιστοσύνης της στρωµατοποιηµένης 
δειγµατοληψίας περιέχουν την πραγαµατική µέση τιµή του 
πληθυσµού (που σ’αυτή την περίπτωση του εικονικού αυτού 
πληθυσµού είναι γνωστή) 

Φαίνεται λοιπόν ότι µε το ίδιο κόστος η στρωµατοποίηση δίνει 
καλύτερα αποτελέσµατα από την απλή τυχαία δειγµατοληψία. Η 
αύξηση της ακρίβειας µεγαλώνει θεαµατικά µε την αύξηση της 
οµοιογένειας στο εσωτερικό των στρώσεων. Θεωρήστε για 
παράδειγµα στον προηγούµενο πληθυσµό όλα τα αρσενικά άτοµα να 
είχαν ύψος 9 cm και όλα τα θηλυκά 11 cm.. Τότε η διασπορά των 
στρώσεων θα είναι 0 και συµφωνα µε τους τύπους της προηγούµενης 
παραγράφου η διασπορά της µέσης τιµής του πληθυσµού θα είναι και 
αυτή µηδενική. Μόνο ένα από τα 84 δυνατά δείγµατα 6 ατόµων της 
απλής τυχαίας δειγµατοληψίας θα έδινε µηδενική διασπορά (αυτό που 
περιλαµβάνει τα 6 θηλυκά άτοµα) αλλά δυστυχώς αυτό το δείγµα θα 
έδινε µια εκτίµηση της µέσης τιµής που θα ήταν µακριά από την 
πραγµατική του πληθυσµού.    
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 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4.2 

 

4.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 Πλεονεκτήµατα  

 Συνήθως οδηγεί σε ακριβέστερες 
εκτιµήσεις από την απλή τυχαία 
δειγµατοληψία. 

 Οι εκτιµητές είναι αµερόληπτοι (εκτός 
από τον εκτιµητή λόγου όταν αυτός 
χρησιµοποιείται στα πλαίσια αυτής της 
στρατηγικής). 

 Μειονεκτήµατα �
 Ένα λάθος στον υπολογισµό του βάρους 
των στρώσεων οδηγεί σε µεροληψίες που 
δεν εξαλείφονται όσο κι αν µεγαλώσει το 
µέγεθος του δείγµατος. 

 Για τον παραπάνω λόγο η διπλή 
δειγµατοληψία απαιτεί µια ευρεία πρώτη 
φάση. 

Απλή τυχαία δειγµατοληψία
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ΣΧΗΜΑ 4.1 Σύγκριση των εκτιµήσεων της απλής τυχαίας και της στρωµατοποιηµένης 
δειγµατοληψίας. Παρουσιάζονται εκτιµήσεις της µέσης τιµής και των διαστηµάτων 

εµπιστοσύνης (κατακόρυφα ευθύγραµµα τµήµατα) που προέρχονται από όλα τα δυνατά 
δείγµατα µεγέθους 6 ατόµων από τον πληθυσµό του παραδείγµατος 4.2.  
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 Είναι µια ευκολοπροσάρµοστη 
στρατηγική που συνδυάζεται και µε άλλες 
οδηγώντας σε περίπλοκους σχεδιασµούς 
που όµως επιτρέπουν τον υπολογισµό της 
ακρίβειας των εκτιµητών και τη δηµιουργία 
διαστηµάτων εµπιστοσύνης. 

 Επιτρέπει την κατ’επιλογή µεγαλύτερη 
συµµετοχή στο δείγµα ατόµων του 
πληθυσµού που προέρχονται από 
συγκεκριµένες στρώσεις (αυτό µπορεί να 
εξυπηρετήσει παράλληλες µελέτες). 

 Επιτρέπει την ανάλυση της επίδρασης 
πάνω στα άτοµα του πληθυσµού της 
παραµέτρου που χρησιµοποιήθηκε για τη 
στρωµατοποίηση. 

 Επιτρέπει τη διεξαγωγή της 
δειγµατοληψίας ακόµα κι αν διακυµάνσεις 
στην κατανοµή της προσπάθειας στο χώρο 
ή το χρόνο είναι αναπόφευκτες (σε κάποιες 
περιοχές η πρόσβαση είναι δύσκολη ή 
υπάρχουν δυσχέρειες για κάποιες περιόδους 
π.χ. νύχτα ή αργίες). 

 Ακόµα κι αν γίνουν λάθη στη στην 
κατανοµή των ατόµων στις στρώσεις οι 
εκτιµήσεις παραµένουν αµερόληπτες. 

 Ακόµα κι αν δεν υπάρχουν πληροφορίες 
για µια έστω και στοιχειώδη 
στρωµατοποίηση η στρατηγική αυτή 
εφαρµόζεται κατόπιν διπλής 
δειγµατοληψίας (µια πρώτη χαλαρή 
δειγµατοληψία για τη µελέτη των 
χαρακτηριστικών του πληθυσµού και του 
περιβάλλοντος του και στη συνέχεια µε 
βάση αυτή την πληροφορία µια 
στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία για τις 
τελικές εκτιµήσεις). Σ’αυτή την περίπτωση 
το κέρδος στην ακρίβεια της εκτίµησης 
φυσικά µειώνεται. 

 

 

 Λόγω της εκ των προτέρων διαίρεσης 
του πληθυσµού σε στρώσεις (κατηγορίες, 
οµάδες) κάποιες από τις στατιστικές 
αναλύσεις δεν εφαρµόζονται άµεσα. 

 




