6.ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
(SYSTEMATIC SAMPLING)

ΣΧΗΜΑ 6.1 Συστηµατική
δειγµατοληψία στον Πατραϊκό
κόλπο (17 σταθµοί).

Η συστηµατική δειγµατοληψία είναι µια στρατηγική που µοιάζει
απλή και λογική και επιλέγεται συχνά αυθόρµητα από µελετητές..
Η αυθόρµητη αυτή προτίµηση οφείλεται στο ότι διευκολύνει την
επιλογή των δειγµατοληπτικών µονάδων λόγω του απλού της
πρωτοκόλου. Για παράδειγµα αν επιθυµούµε να εκτιµήσουµε το
µέσο βάρος των προβάτων µιας κτηνοτροφικής µονάδας ζυγίζοντας
µόνο το ένα δέκατο (1/10) των ατόµων για πρακτικούς λόγους,
τότε µπορούµε εύκολα κατά την είσοδο των ατόµων το απόγευµα
να επιλέγουµε και να ζυγίζουµε ένα άτοµο κάθε δέκα που περνούν
από την είσοδο. Θά έχουµε έτσι ένα δείγµα το µέγεθος του οποίου
είναι το 1/10 του πληθυσµού (που σ’αυτή την περίπτωση είναι το
σύνολο των προβάτων της µονάδας). Συχνά επίσης εφαρµόζεται η
συστηµατική δειγµατοληψία και σε µελέτες που καλύπτουν
µεγάλες εκτάσεις τοσό στην ξηρά (ειδικά στις απ’αέρος
παρατηρήσεις) όσο και στη θάλασσα. Σ’αυτή την περίπτωση η
επιλογή της συστηµατικής δειγµατοληψίας γίνεται λόγω κυρίως
της ευκολίας που παρέχει στα πληρώµατα για την κάλυψη της υπό
µελέτη έκτασης. Σ’αυτές τις περίπτωσεις ορίζεται εκ των προτέρων
ένα σύνολο σηµείων δειγµατοληψίας (σταθµών) που απέχουν
µεταξύ τους συγκεκριµένη απόσταση (π.χ. κάθε 20 km ή κάθε 10
ναυτικά µίλια στη θάλασσα). Οι σταθµοί αυτοί τοποθετούνται σε
παράλληλες ευθύγραµµες διαδροµές που απέχουν µετάξύ τους
δεδοµένη και σταθερή απόσταση και διατρέχονται διαδοχικά.
Παράδειγµα µιάς τέτοιας συστηµατικής δειγµατοληψίας φαίνεται
στο σχήµα. 6.1.
Το µέγεθος του δείγµατος που επιθυµούµε να µελετήσουµε
καθορίζει και τον τρόπο επιλογής των ατόµων. Έτσι άν θέλουµε να
σχηµατίσουµε ένα δείγµα που να αντιπροσωπεύει το 1/p του
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ΣΧΗΜΑ 6.2 Επιλογή συστηµατικού
δείγµατος:
1) Ο πληθυσµός (ή η έκταση που
καλύπτει χωρίζεται σε 12
πρωτογενείς µονάδες ιδίου
σχήµατος και µεγέθους
2) Οι πρωτογενείς µονάδες
διαιρούνται σε δευτερογενείς
ιδίου αριθµού, σχήµατος,
µεγέθους και διάταξης
3) Από τις δευτερογενείς µονάδες
µιας πρωτογενούς επιλέγεται
τυχαία µια (στο παράδειγµα µας
η µονάδα 3
4) Αυτή και η αντίστοιχες (µε τις
ίδιες συντεταγµένες)
δευτερογενείς µονάδες όλων των
πρωτογενών αποτελούν το
συστηµατικό δείγµα που
αντιπροσωπεύει το 1/9 του
πληθυσµού.
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Συστηµατικό δείγµα ιδίου
µεγέθους (1/9 του πληθυσµού)
αλλά µε διαφορετικό µέγεθος των
πρωτογενών µονάδων (σχόλια
στο κείµενο).
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πληθυσµού, αρκεί από την λίστα των ατόµων του πληθυσµού ή
από την σειρά προσέλευσης, ή εµφάνισης τους να επιλέγουµε ένα
κάθε p άτοµα (p=Ν/n είναι το βήµα της δειγµατοληψίας, Ν τα
άτοµα του πληθυσµού και ν τα του δείγµατος). Για την επιλογή
δειγµατων µε συστηµατικό τρόπο από πληθυσµούς που
κατανέµονται στο χώρο και για τους οποίους δεν υπάρχει
κατάλογος των ατόµων (σχεδόν όλοι οι φυσικοί πληθυσµοί)
ακολουθούµε την εξής διαδικασία. Χωρίζουµε τον πληθυσµό µας
(ή την έκταση που καλύπτει αυτός σε ισοµεγέθεις και ιδίου
σχήµατος πρωτογενείς µονάδες. Στη συνέχεια κάθε πρωτογενής
µονάδα χωρίζεται µε το ίδιο τρόπο σε p δευτερογενείς. Από τίς p
µονάδες µιάς πρωτογενούς µονάδος επιλέγεται τυχαία µια (χρήση
υπολογιστή, πίνακας τυχαίων αριθµών κ.λ.π.) και στη συνέχεια σε
κάθε πρωτογενή µονάδα επιλέγεται η δευρογενής µε τις ίδιες
συντεταγµένες. Το σύνολο των δευτερογενών αυτών µονάδων
αποτελεί ένα συστηµατικό δείγµα ίσο µε το 1/p του πληθυσµού
στόχου.
Είναι προφανές ότι το µέγεθος και κατά συνέπεια ο αριθµός των
πρωτογενών µονάδων καθορίζει και τα χαρακτηριστικά του
δείγµατος. Μικρές και πολυπληθείς πρωτογενείς µονάδες οδηγούν
σε µια καλύτερη “κάλυψη” του πληθυσµού. Καλύτερη κάλυψη
σηµαίνει ότι διατρέχουµε όλον τον πληθυσµό µε λεπτοµερή τρόπο
και δεν αφήνουµε ακάλυπτες µεγάλες περιοχές. Σκεφτείτε στο
σχήµα 6.2 να είχαµε µόνο δυο πρωτογενείς µονάδες. Το τελικό
δείγµα πάλι θα ήταν ίσο µε το 1/9 του πληθυσµού όµως όπως
φαίνεται και από το ίδιο σχήµα η πληροφορία θα προερχόταν µόνο
από δυο περιοχές που θα αντιστοιχούσαν στις επιλεγµένες
δευτερογενείς µονάδες. Σ’αυτή την περίπτωση εάν ο πληθυσµός
είχε µια έντονα συναθροιστική κατανοµή (εναλλαγή περιοχών µε
υψηλές συγκεντρώσεις και κενών περιοχών) ο κίνδυνος ενός
δείγµατος µε “ακραία” χαρακτηριστικά αυξάνει. Το να
“διατρέχεται” καλά το δείγµα µειώνει τις πιθανότητες ακραίου
δείγµατος αλλά δυστυχώς αυξάνει συχνά το κόστος της
δειγµατοληψίας λόγω αυξηµένων µετακινήσεων µεταξύ των
δειγµατοληπτικών µονάδων. Ένας “συµβιβασµός” των δυο αυτών
κριτηρίων είναι στην πράξη απαραίτητος.
Η συστηµατική δειγµατοληψία έχει λοιπόν το πλεονέκτηµα του
απλού πρωτοκόλου και της ικανοποιητικής κάλυψης του
πληθυσµού. ∆υστυχώς όµως παρουσιάζει και σοβαρά
µειονεκτήµατα που αναλύονται στην ακόλουθη παράγραφο.

6.1. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Η συστηµατική δειγµατοληψία είναι εξαιρετικά µεροληπτική στην
περίπτωση που ο πληθυσµός έχει περιοδικά χαρακτηριστικά.
Φυσικά η µεγάλη µεροληψία είναι ανεπιθύµητη. Το βασικό αυτό
πρόβληµα µπορεί να γίνει κατανοητό στα ακόλουθα παραδείγµατα.
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Στο σχήµα 6.3 παρουσιάζεται ένα µέρος από µια καλλιέργεια
είδους φυτού. Η καλλιεργήσιµη περιοχή είναι χωρισµένη σε
περιοχές που καθορίζονται από τα αρδευτικά αυλάκια που
χωρίζουν την όλη περιοχή σε ισοµεγέθη τεµάχια. Το συγκεκριµένο
είδος φυτού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε νερο και έτσι τα άτοµα
που βρίσκονται κοντα στα αυλάκια εµφανίζουν υψηλότερους
ρυθµούς αύξησης και αυτο φαίνεται και στο σχήµα. Μια

ΣΧΗΜΑ 6.3 Κατανοµή φυτών σε µια καλλιέργεια. Είναι προφανές ότι το µέγεθος του φυτού
εξαρτάται από την θέση του. Τα φυτά που βρίσκονται κοντά στα αρδευτικά αυλάκια έχουν
µεγαλύτερο µέγεθος µε τα άτοµα που βρίσκονται στη συµβολή των αυλακιών να
υπερτερούν σηµαντικά. Ο περιοδικός αυτός χαρακτήρας εγκυµονεί κινδύνους µεγάλης
µεροληψίας σε περίπτωση συστηµατικής δειγµατοληψίας.

συστηµατική λοιπόν δειγµατοληψία µε πρωτογενείς µονάδες τα
καλλιεργήσιµα τεµάχια και δευτερογενείς τα φυτά που έχουν την
ίδια διάταξη σε κάθε τεµάχιο θα οδηγήσει σε υπερ-εκτίµηση ή υποεκτίµηση του µέσου µεγέθους των φυτών και φυσικά και της
συνολικής ποσότητας.
Ο κίνδυνος εφαρµογής της συστηµατικής δειγµατοληψίας σε
πληθυσµούς που εµφανίζουν περιοδικότητα γίνεται πιο κατανοητός
στο παράδειγµα του σχήµατος 6.4. Ας υποθέσουµε ότι επιθυµούµε
να εκτιµήσουµε την µέση ηµερήσια θερµοκρασία σε ένα
συγκεκριµένο σηµείο στο οποίο δεν µπορεί να τοποθετηθεί
αυτόµατος καταγραφέας (µια φωλιά για παράδειγµα). Η
παράµετρος αυτή δείχνει έντονες ηµερονύκτιες διακυµάνσεις µε τη
µέγιστη τιµή της τις πρώτες µεταµεσηµβρινές ώρες και την
ελάχιστη στο µέσο της νύχτας. Η πραγµατική διακύµανση της
θερµοκρασίας φαίνεται στο σχήµα 6.4 που δείχνει καθαρά τον
24ωρο περιοδικό χαρακτήρα της παραµέτρου. Το κάτω διάγραµµα
του ιδίου σχήµατος δείχνει τα αποτελέσµατα που θα καταγράψουµε
εαν η δειγµατοληψία µας έχει περιοδικό χαρακτήρα µε περίοδο 18
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Θερµοκρασία(o C)

και 8 ωρών αντίστοιχα (το πρώτο βήµα των 18 ωρών µπορεί να
οφείλεται στην δυσκολία πρόσβασης και µέτρησης ενώ το δευτερο
είναι συνήθης συχνότητα που βασίζεται στις αλλαγές βάρδιας κάθε
8ωρο).
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ΣΧΗΜΑ 6.4. Άνω: Χρονοσειρά θερµορασιών σε µια περιοχή που χαρακτηρίζεται από
έντονες περιοδικές (ηµερονύκτιες) διακυµάνσεις. Κάτω: Αποτελέσµατα δειγµατοληπτικών
µετρήσεων στην ίδια περιοχή. Συστηµατική δειγµατοληψία µε βήµα (χρόνο µεταξύ
διαδοχικών µετρήσεων) 18 και 8 ώρες. Με πραγµατική µέση θερµοκρασία 14oC οι
εκτιµήσεις είναι 13,06 και 13,69 αντίστοιχα.

Η συστηµατική αυτή δειγµατοληψία όχι µόνο δεν βοηθά στην
κατανόηση του βασικού χαρακτήρα του φαινοµένου αλλά δίνει και
λανθασµένες (µεροληπτικές εκτιµήσεις της µέσης τιµής (13,06 και
13,69 αντίστοιχα µε πραγµατική µέση τιµή 14οC). Ο κίνδυνος
λάθους µεγαλώνει όσο η περίοδος της συστηµατικής
δειγµατοληψίας πλησιάζει την περίοδο του φαινοµένου. Έτσι στο
ανωτέρω παράδειγµα αν οι µετρήσεις άρχιζαν το µεσηµέρι της
πρώτης µέρας και συνεχίζονταν κάθε 24 ώρες θα κατέγραφαν
συνεχώς την ίδια τιµή που θα ήταν και η µέγιστη ( 18οC). Όλες οι
τιµές του δείγµατος θα ήταν ίδιες και φυσικά δεν θα έδιναν
πληροφορία. Θα ήταν σα να είχαµε µια µόνο παρατήρηση. Και
φυσικά όταν οι περίοδοι του φαινοµένου και της δειγµατοληψίας
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είναι ίδιες, η τιµή της εκτίµησης εξαρτάται από την επιλογή της
πρώτης µέτρησης (στη περίπτωση του παραδείγµατος από την ώρα
έναρξης των µετρήσεων. Αν άρχιζαν µετά τα µεσάνυχτα θα είχαµε
την εντύπωση µιας σταθερής θερµοκρασίας 10οC.
Στη φύση τα φαινόµενα µε περιοδικό χαρακτήρα είναι αρκετά
συχνά (παλίρροια, ηµερονύκτιες και εποχιακές αλλαγές κ.λ.π.)
γι’αυτό και η επιλογή της συστηµατικής δειγµατοληψίας καθώς και
του βήµατος της πρέπει να γίνονται µε µεγάλη προσοχή. Εάν τα
αποτελέσµατα µιας συστηµατικής δειγµατοληψίας δείχνουν
ασυνήθιστα υψηλή οµοιογένεια τότε µια προσεκτική ανάλυση των
χαρακτηριστικών του πληθυσµού σε σχέση µε το βήµα της
δειγµατοληψίας επιβάλεται.
Το δεύτερο πρόβληµα προέρχεται από το γεγονός ότι το
συστηµατικό δείγµα δεν είναι ένα τυχαίο δείγµα του πληθυσµού.
Αυτό δυσχεραίνει την εκτίµηση βασικών παραµέτρων και κυρίως
της διασποράς. Κατ’αρχήν από τον τρόπο επιλογής των ατόµων
του δείγµατος φαίνεται ότι πρόκειται για µια ειδική περίπτωση
δισταδιακής δειγµατοληψίας (πρωτογενείς µονάδες που περιέχουν
δευτερογενείς από τις οποίες επιλέγεται µία).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. Συστηµατικά
δείγµατα από πληθυσµό 18
ατόµων

∆είγµα

Άτοµα

1

y1

y5

y9

y13 y17

2

y2

y6

y10 y14 y18

3

y3

y7

y11 y15

4

y4

y8

y12 y16

Από θεωρητικής πλευράς η συστηµατική δειγµατοληψία
παραβιάζει βασικές συνθήκες της τυχαίας επιλογής. Αυτό γίνεται
κατανοητό από το ακόλουθο παράδειγµα. Από έναν υποθετικό
πληθυσµό 18 ατόµων y1, y2, ..., y18, θέλουµε να επιλέξουµε ένα
συστηµατικό δείγµα ίσο µε το Ό του πληθυσµού. Σύµφωνα µε τη
διαδικασία επιλογής που αναφέρθηκε στην προηγούµενη
παράγραφο όλα τα δυνατά δείγµατα που µπορεί να δώσει ο
πληθυσµός αυτός φαίνονται στον πίνακα 6.1. Η πρώτη
παρατήρηση αφορά στο µέγεθος των δειγµάτων: άλλα περιέχουν 5
και άλλα 4 άτοµα. Αυτό οφείλεται στο ότι το Ν/n που είναι ίσο µε
το p δεν είναι ακέραιος. Όµως στην πράξη οι συνέπειες αυτής της
διαφοράς είναι µηδαµινές όταν το δείγµα είναι µεγάλο (n>50). Το
βασικό πρόβληµα είναι άλλο. Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο
πληθυσµός µπορεί να δώσει µόνο τα 4 συγκεκριµένα δείγµατα. Η
πιθανότητα τα άτοµα y1 και y5 να βρεθούν στο ίδιο δείγµα είναι Ό
ενώ η πιθανότητα να βρεθούν µαζί τα y1 και y2 είναι 0. Αντίθετα σε
ένα τυχαίο δείγµα η πιθανότητα εµφάνισης οποιουδήποτε ζεύγους
ατόµων είναι η ίδια. Από τη στιγµή που τα άτοµα του δείγµατος
δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο δεν µπορούν και να µας
πληροφορήσουν για την ετερογένεια του πληθυσµού. Κατά
συνέπεια ένα µόνο συστηµατικό δείγµα ενώ µας δίνει µια εκτίµηση
της µέσης τιµής του πληθυσµού δυστυχώς δεν µπορεί να µας δώσει
εκτίµηση της διασποράς της µέσης αυτής τιµής. Είναι λοιπόν
άχρηστο ένα συστηµατικό δείγµα παρά τα πρακτικά του
πλεονεκτήµατα; Σε κάποιες περιπτώσεις που θα αναφερθούν στην
επόµενη παράγραφο η συστηµατική δειγµατοληψία µπορεί να
εφαρµοσθεί.
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6.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Στην περίπτωση που τα άτοµα του πληθυσµού έχουν συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά το συστηµατικό δείγµα µπορει να µας δώσει
εκτίµηση της διασποράς της µέσης τιµής. Θυµίζουµε ότι τα
“άτοµα” είναι οι δειγµατοληπτικές µονάδες και ο πληθυσµός στον
οποίο αναφερόµαστε είναι ο δειγµατοληπτικός πληθυσµός.
Οι περίπτώσεις αυτές είναι όταν:
• τα άτοµα κατανέµονται τυχαία µέσα στον πληθυσµό
• ο πληθυσµός χαρακτηρίζεται από γραµµικές τάσεις αλλαγής
Φυσικά στην εφαρµογή των αντίστοιχων εκτιµητών κάθε
αποµάκρυνση από αυτές τις συνθήκες έχει και σοβαρές επιπτώσεις
στην αµεροληψία και την ακρίβειά τους.
6.2.1. Πληθυσµός µε τυχαία κατανοµή

Όταν υπάρχουν βάσιµα στοιχεία ώστε η κατανοµή των ατόµων στο
χώρο ή η σειρά προσέλευσης των ατόµων να θεωρείται τυχαία τότε
παρακάµπτονται οι παραπάνω σχολιασµένες δυσκολίες και το
συστηµατικό δείγµα µπορεί να θεωρηθεί ένα απλό τυχαίο δείγµα
και έτσι εφαρµόζονται οι εκτιµητές του κεφαλαίου 3.
ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ
∆εδοµένα
υ1, υ2, υ3, ..., υi, ..., υn

που στην πραγµατικότητα είναι οι τιµές
υi, υi+p, υi+2p, ..., υi+(n-1)p

όπου p είναι το βήµα της δειγµατοληψίας και i το τυχαία
N
επιλεγµένο άτοµο από τα πρώτα p του πληθυσµού p =
n
Παράµετροι του δείγµατος
n

n

f =

n
N

y=

∑y
i= 1

n

i

s 2y =

∑ (y
i= 1

i

− y) 2

n−1

Εκτίµηση της µέσης τιµής (Γ) του πληθυσµού
n

$
Y= y=

∑y
i =1

n

i

s 2y
$
2
v( Y ) = s y =
(1 − f )
n

P{y − t α/ 2 s y < Y < y + t α/ 2 s y } = 1 − α
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Εκτίµηση του συνόλου (Δ) του πληθυσµού
v( Y$ ) = N 2 s 2
Y$ = Ny

y

P{ Y$ − t α/ 2 v( Y$ ) < Y < Y$ + t α/ 2 v( Y$ )} = 1 − α

¯ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 6.1

Είδος φυτού αναπτύσσεται στη διαχωριστική νησίδα
αυτοκινητοδρόµου. Για την ετήσια καταπολέµησή του απαιτείται
εκτίµηση της συνολικής αφθονίας του ώστε να προβλεφθεί το
κόστος της επιχείρησης. Προηγούµενες µελέτες έδειξαν ότι η
συγκέντρωση ατόµων είναι σηµαντική κοντά στις κολόνες
φωτισµού. Οι κολόνες αυτές είναι τοποθετηµένες κάθε 50 m
καθ’όλο το µήκος της νησίδας που είναι 30 km. Το διάγραµµα του
σχήµατος 6.5 επιβεβαιώνει αυτήν την παρατήρηση. Η περιοχή που
διατρέχει ο αυτοκινητόδροµος είναι αρκετά οµοιογενής τόσο από
κλιµατολογικής όσο και από τοπογραφικής πλευράς. Θεωρώντας
τα στοιχεία αυτά και επίσης ότι το µέγεθος του δείγµατος (µήκος
νησίδας που θα αναλυθεί σε όλο της το πλάτος) δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα 1500 m, σχεδιάστε ένα πρωτόκολλο δειγµατοληψίας.
Από τη στιγµή που δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιτρέπει
τον ορισµό στρώσεων στον πληθυσµό στόχο µπορούµε να
θεωρήσουµε χωρίς µεγάλο κίνδυνο λάθους ότι ο πληθυσµός ε΄χει
µια τυχαία κατανοµή. Προσοχή, τυχαία θα είναι η κατανοµή εαν το
µέγεθος της δειγµατοληπτικής µονάδας είναι ίσο η ακέραιο
πολαπλάσιο της απόσατσης που χωρίζει τις δυο διαδοχικές κολόνες
(50m). Εάν η δειγµατοληπτική µονάδα έχει µέγεθος µικρότερο τότε
η πυκνότητα του φυτού θα δείχνει έντονες διακυµάνσεις
εξαρτόµενη από τη θέση (κοντά ή µακριά από κολόνα φωτισµού).
Θα έχουµε δηλαδή τοιχαία ή συναθροιστική κατανοµή ανάλογα µε
το µέγεθος της βασικής δειγµατοληπτικής µονάδας.
Με βάση τα στοιχεία αυτά µια συστηµατική δειγµατοληψία µε
βασική µονάδα ένα τµήµα νησίδας µήκους 50m και µε βήµα 20 θα
επέτρεπε µια ικανοποιητική εκτίµηση σεβόµενη το ολικό κόστος
της µελέτης. Στην πράξη λοιπόν επιλέγουµε έναν τυχαίο αριθµό
από το 1 ως το 20 (έστω ότι είναι το 5), µετράµε τον αριθµό
ατόµων από την κολόνα 5 ως την 6 (ή 25m πριν και µετά την
κολόνα 5) και στη συνέχεια επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία στις
κολόνες 25, 45, 65 κ.ο.κ.. Έτσι θα αναλύσουµε 1500m συνολικό
µήκος νησίδας µε δειγµατοληπτικές µονάδες που θα κατανέµονται
οµοιόµορφα στον πληθυσµό. Πράγµατι, 30km δρόµου µε κολόνες
κάθε 50m δίνουν ένα σύνολο 600 κολόνων.
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Εξετάζοντας µια κάθε 20 (βηµα=20) έχουµε ένα σύνολο 30
δειγµατοληπτικών
µονάδων
που
αντιπροσωπεύουν
30x50m=1500m νησίδας. Εκτός από την οµοιόµορφη κατανοµή
των δειγµάτων καθ’όλο το µήκος της διαδροµής, η συστηµατική
δειγµατοληψία είναι και πιο εύκολη στην εφαρµογή της: ένα
δείγµα κάθε 1km ή κάθε 20 κολόνες. Φυσικά όλα αυτά µε την
προϋπόθεση ότι οι αρχικές παραδοχές δεν απέχουν πολύ από την
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φυτά m
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2
0
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ΣΧΗΜΑ 6.5 Σχηµατική παράσταση κατανοµής είδους φυτού σε νησίδα αυτοκινητοδρόµου καθώς
και αποτελέσµατα µελετών που δείχνουν την πυκνότητα του φυτού σε σχέση µε την απόσταση.
Η επίδραση των κολονών φωτισµού που απέχουν µεταξύ τους 50 m είναι εµφανής αφού οι
αποστάσεις µετρήθηκαν µε σηµείο αναφοράς µια τέτοια κολόνα.

πραγµατικότητα.
6.2.1.1. Πληθυσµός µε γραµµικές τάσεις αλλαγής

Τιµή της παραµέτρου (y i)
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ΣΧΗΜΑ 6.6 Σύγκριση τριών τύπων
δειγµατοληψίας σε πληθυσµό
που παρουσιάζει γραµµική τάση.
Οι κάθετες γραµµές ορίζουν τις
στρώσεις που έχουν το ίδιο
µέγεθος µε το βήµα της
συστηµατικής δειγµατοληψίας
(p=4).

Όταν η τιµή µιας µεταβλητής (yi) που χαρακτηρίζει τα άτοµα ενός
πληθυσµού εξαρτάται από τη θέση τους (i) και µάλιστα στην
συγκεκριµένη περίπτωση είναι ανάλογη της θέσης τους ή της
σειράς τους µέσα στον πληθυσµό (yi=µ + βi), τότε ένα µόνο
συστηµατικό δείγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση
παραµέτρων του πληθυσµού. Το δείγµα αυτό έχει το πλεονέκτηµα
να καλύπτει (διατρέχει) καλύτερα τον πληθυσµό από τις άλλες
συνηθισµένες τεχνικές (σχήµα 6.6).
ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ
∆εδοµένα
υ1, υ2, υ3, ..., υi, ..., υn

που στην πραγµατικότητα είναι οι τιµές
υi, υi+p, υi+2p, ..., υi+(n-1)p

όπου p είναι το βήµα της δειγµατοληψίας και i το τυχαία
N
επιλεγµένο άτοµο από τα πρώτα p του πληθυσµού p =
n
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Στον πληθυσµό αυτόν ισχύει y i = µ + β ⋅ i όπου β είναι η κλίση
της γραµµικής σχέσης.
Παράµετροι του δείγµατος
f =

n
N

y=µ+

np + 1
β
2

Εκτίµηση της µέσης τιµής (Γ) του πληθυσµού
np + 1
$
Y= y=µ+
β
2

(1 − f ) g d 2u
$
v( Y ) = s 2y =
∑
n u=1 7.5g

(εφαρµογή αυτής της σχέσης σε συστηµατικές δειγµατοληψίες
φυσικών πληθυσµών έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα αν και
υπερ-εκτιµά ελαφρά την πραγµατική διασπορά της µέσης τιµής)
Τα g και du υπολογίζονται ως ακολούθως
g=n/9 είναι ο αριθµός οµάδων των 9 ατόµων που µπορεί να
δώσει το δείγµα
d1=0.5y1-y2+y3-y4+y5-y6+y7-y8+0.5y9
d2=0.5y9-y10+y11-y12+y13-y14+y15-y16+0.5y17
d3=0.5y17-y18+ ... +0.5y25
du= ...
dg=0.5yn-8-yn-7+yn-6-yn-5+yn-4-yn-3+yn-2-yn-1+0.5yn
P{y − t α/ 2 s y < Y < y + t α/ 2 s y } = 1 − α

Εκτίµηση του συνόλου (Δ) του πληθυσµού
Y$ = Ny

v( Y$ ) = N 2 s 2y

P{ Y$ − t α/ 2 v( Y$ ) < Y < Y$ + t α/ 2 v( Y$ )} = 1 − α

Αν ο µελετητής γνωρίζει αρκετά για την δοµή του πληθυσµού τότε
µπορεί να αναπτύξει ένα µαθηµατικό µοντέλο που να περιγράφει
τις εσωτερικές διακυµάνσεις του (το γραµµικό που αναφέρθηκε
είναι το απλούστερο δυνατό). Με αυτό λοιπόν µπορει να
κατασκεύασει και µια συνάρτηση για την εκτίµηση της διασποράς
της µέσης τιµής ή οποία θα είναι σχεδόν αµερόληπτη (unbiased)
για το συγκεκριµένο µοντέλο διακύµανσης αλλά θα είναι πολύ
µεροληπτική για πληθυσµούς µε άλλη δοµή. Όλα αυτά φυσικά
ισχύουν εκτός από την περίπτωση των περιοδικών µεταβολλών
µέσα στον πληθυσµό που κάνουν τη συστηµατική δειγµατοληψία
στην απλή της µορφή εντελώς αναποτελεσµατική.
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6.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 Από ένα πληθυσµό
100 ατόµων θέλουµε
συστηµατικό δείγµα ίσο µε το
20% του πληθυσµού. Άρα
n=0.2*N=20 και p=N/n=5. Αντί
για ένα θέλουµε να πάρουµε 5
συστηµατικά δείγµατα (m=5).
Έχουµε λοιπόν nr=n/m=4
Από τα N/nr πρώτα άτοµα
επιλέγονται τυχαία m (δεύτερη
κολόνα του πίνακα). Στη
συνέχεια σε κάθε ένα από αυτά
προσθέτοντας mp βρίσκουµε τα
υπόλοιπα άτοµα του δείγµατος
δείγµα
1

1

26

51

76

2

7

32

57

82

3

12

37

62

87

4

21

46

71

96

5

23

48

73

99

Υπενθυµίζεται ότι οι αριθµοί
αυτοί αντιπροσωπεύουν την
θέση των ατόµων

Για να αποφύγουµε τις συνέπειες από µια λανθασµένη απόφαση
για τον τύπο της εσωτερικής δοµής του πληθυσµού, όπως
αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, ή όταν η δοµή του
πληθυσµού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη µπορούµε να εφαρµόσουµε
την επαναλαµβανόµενη συστηµατική δειγµατοληψία (repeated
systematic sampling). Η αρχή είναι απλή. Αντί να πάρουµε ένα
µόνο συστηµατικό δείγµα µεγέθους n, επιλέγουµε m συστηµατικά
δείγµατα µικροτέρου µεγέθους που το άθροισµα των ατόµων τους
(των δειγµατοληπτικών µονάδων που περιέχουν δηλαδή) να είναι
ίσο µε n. Το µέγεθος των δειγµάτων αυτών είναι σταθερό και ίσο
µε nr=n/m. Κάθε ένα από αυτά τα δείγµατα δίνει µια εκτίµηση
της µέσης τιµής και η διασπορά των µέσων αυτών τιµών είναι µια
εκτίµηση της διασποράς του εκτιµητή της συστηµατικής
δειγµατοληψίας. Έχουµε λοιπόν:
p=

N
n

nr =

n
m

Από τα Ν/nr πρώτα άτοµα του πληθυσµού επιλέγω τυχαία m. Αυτά
αποτελούν και τα αρχικά άτοµα των m συστηµατικών µου
δειγµάτων. Τα υπόλοιπα άτοµα των δειγµάτων αυτών επιλέγονται
µε βήµα ίσο µε mp. Η διαδικασία αυτή φαίνεται στον πίνακα 6.2.

ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ
∆εδοµένα
υ1, υ2, υ3, ..., υi, ..., υn

που στην πραγµατικότητα είναι οι τιµές
υi, υi+mp, υi+2mp, ..., υi+(n-1)mp

του ενός από τα m συστηµατικά δείγµατα
p=

N
n

nr =

n
m

Παράµετροι του δείγµατος
nr

n
f =
N

yj =

∑y
i=1

nr

ji

µέση τιµή καθενός από τα m δείγµατα

Εκτίµηση της µέσης τιµής (Γ) του πληθυσµού
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m

$
Y= y=

∑ yj
j=1

m

m

$
v( Y ) = s 2y =

∑(y
j=1

j

− y) 2

m( m − 1)

(1 − f )

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

µε m-1 βαθµούς ελευθερίας
Εκτίµηση του συνόλου (Δ) του πληθυσµού
Y$ = Ny

v( Y$ ) = N 2 s 2y

P{ Y$ − t α/ 2 v( Y$ ) < Y < Y$ + t α/ 2 v( Y$ )} = 1 − α

6.4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

× Πλεονεκτήµατα ×

Ø Μειονεκτήµατα Ø

 Η συστηµατική δειγµατοληψία είναι πολύ
πιο εύκολη στην προτιµασία και την
πραγµατοποίησή της από τις άλλες
στρατηγικές, ειδικά όταν πρόκειται για τη
συλλογή πληροφορίας από πληθυσµούς που
κατανέµονται σε µεγάλες εκτάσεις.

 ∆έν επιτρέπει µε σίγουρο τρόπο την
εκτίµηση της διασποράς των εκτιµητών
από τη συλλογή ενός µόνο συστηµατικού
δείγµατος.

 Το πρωτόκολο συλλογής µειώνει στο
ελάχιστο την πιθανότητα λάθους (π.χ.
λάθος στίς συντεταγµένες σταθµού ή
παράληψη παρατήρησης.
 Αποφεύγεται η µεροληπτική επιλογή
ατόµων. Για παράδειγµα όταν ο ερευνητής
προσπαθεί να εκτιµήσει το µέσο µέγεθος
είδους ψαριού στην ιχθυόσκαλα έχει συχνά
αυθόρµητα την τάση να επιλέγει για
µέτρηση τα µεγαλύτερα άτοµα.
 Όταν τα άτοµα του πληθυσµού
παρουσιάζονται µε τυχαία σειρά ή
κατανέµονται τυχαία στο χώρο τότε η
συστηµατική δειγµατοληψία διατηρεί όλα
τα πλεονεκτήµατα της τυχαίας
δειγµατοληψίας (κεφάλαιο 3) αλλά
επιπλέον είναι πιο ακριβής διότι οι
παρατηρήσεις κατανέµονται πιο
οµοιόµορφα και διατρέχουν (καλύπτουν)

 Εάν ο πληθυσµός παρουσιάζει
περιοδικές
διακυµάνσεις
τότε
η
στρατηγική αυτή εγκυµονεί µεγάλους
κινδύνους και απαιτείται µεγάλη προσοχή
στην
επιλογή
του
βήµατος
δειγµατοληψίας.
 ∆εν επιτρέπει την επιλογή ατόµων µε
πιθανότητες που να σχετίζονται µε την
σχετική τους σπουδαιότητα και το ρόλο
τους µέσα στον πληθυσµού.
 Το πλάνο αυτό δεν εκµεταλλεύεται
εύκολα προϋπάρχουσες πληρφορίες για τη
δοµή και την κατανοµή του πληθυσµού.
 Εκτός από την κατανοµή παρατηρήσεων
στο χώρο και τον χρόνο (σταθµούς) το
πρωτόκολο αυτό απαιτεί γνώση της
διάταξης των ατόµων στον πληθυσµό,
πράγµα δύσκολο στις περισσότερες
περιπτώσεις.
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όλον τον πληθυσµό.
 Εάν ο πληθυσµός παρουσιάζει φαινόµενα
αυτοσυσχέτησης (autocorrelation) τότε η
συστηµατική δειγµατοληψία είναι πιο
ακριβής διότι αποφεύγεται η πιθανότητα
συλλογής δειγµάτων από µια συγκεκριµένη
περιοχή και που φυσικά θα είναι
επηρεασµένα από τα τοπικά
χαρακτηριστικά. Τα φαινόµενα
αυτοσυσχέτισης είναι πολύ κοινά στη φύση
όπου οι κλίµακες των φαινοµένων είναι
µεγάλες. Για παράδειγµα δυο
µετεωρολογικοί σταθµοί που βρίσκονται
κοντά δίνουν πληροφορίες που µοιάζουν
πολύ µεταξύ τους σε σχέση µε δυο
σταθµούς που απέχουν πολύ µεταξύ τους.
 Επίσης και όταν υπάρχει γραµµική
διακύµανση στον πληθυσµό η συστηµατική
δειγµατοληψία είναι πιο ακριβής σε σχέση
µε την απλή τυχαία για τον
προαναφερθέντα λόγο (παρουσίαση στο
σχήµα 6.6).
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