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Η  σηµασία  των µοντέλων  µειγµάτων κατανοµών στη Στατιστική είναι µεγάλη 
και το πεδίο εφαρµογών τους συνεχώς αυξάνεται. Η διατριβή αυτή ασχολείται µε 
µείγµατα της κατανοµής Poisson τα οποία χρησιµοποιούνται ως  εναλλακτικά µοντέλα 
στις περιπτώσεις που η απλή κατανοµή Poisson αποτυγχάνει να περιγράψει τα δεδοµένα. 
Για παράδειγµα, είναι γνωστό ότι η κατανοµή Poisson έχει τη χαρακτηριστική ιδιότητα 
ότι η διακύµανση της είναι ίση µε την αναµενόµενη τιµή της. Αυτό πολλές φορές δεν 
συµβαίνει στην πράξη. Τα µείγµατα της κατανοµής Poisson αποτελούν ευέλικτα 
εναλλακτικά µοντέλα που µπορούν να περιγράψουν την ανοµοιογένεια του πληθυσµού. 
Η  λογική τους στηρίζεται στο γεγονός ότι εξαιτίας της ανοµοιογένειας του πληθυσµού, 
τα άτοµα που συνιστούν τον πληθυσµό δεν έχουν την ίδια συχνότητα εµφάνισης του υπο 
εξέταση γεγονότος. Η συχνότητα αυτή περιγράφεται από την παράµετρο της κατανοµής 
Poisson, και συνεπώς ο καθένας µπορεί να έχει µια διαφορετική τιµή για τη συχνότητα 
αυτή. Εποµένως η συχνότητα εµφάνισης του γεγονότος που περιγράφεται από την 
παράµετρο της κατανοµής Poisson είναι µια τυχαία µεταβλητή που ακολουθεί κάποια 
κατανοµή, η οποία  αποκαλείται κατανοµή µίξης. Τότε από το θεώρηµα ολικής 
πιθανότητας τα µείγµατα της κατανοµής Poisson προκύπτουν. Οι ιδιότητες τους 
εξετάζονται σε αυτή τη διατριβή. Λόγω της πολυπλοκότητας τους, µόνο λίγες τέτοιες 
κατανοµές έχουν ερευνηθεί. Σε αυτή τη διατριβή ένας µεγάλος αριθµός µελών της 
οικογένειας αυτής παρουσιάζεται και δίνεται έµφαση στις µεταξύ τους σχέσεις.  

Μεταξύ των µειγµάτων της κατανοµής Poisson  τα πεπερασµένα µείγµατα 
αποτελούν µια ενδιαφέρουσα κατηγορία. Είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα κυρίως λόγω της 
απλής φυσικής ερµηνείας τους ως µοντέλα που περιγράφουν έναν πληθυσµό µε 
πεπερασµένο αριθµό υποπληθυσµών. Επιπλέον, ακόµα και στις περιπτώσεις στις οποίες 
η κατανοµή µίξης είναι συνεχής,  η εκτίµησή της συνίσταται στην εκτίµηση µιας 
κατανοµής µε πεπερασµένο αριθµό σηµείων µε µη αρνητική πιθανότητα. Στη διατριβή 
αυτή εξετάζονται µέθοδοι εκτίµησης για πεπερασµένα µείγµατα της κατανοµής Poisson. 
Στην πράξη εµφανίζονται δυο  διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη ο αριθµός των 
µελών του µείγµατος είναι δεδοµένος οπότε απαιτείται η βελτιστοποίηση ενός 
κατάλληλου κριτηρίου για όλες τις κατανοµές  µίξης µε το δεδοµένο αριθµό σηµείων µε 
µη αρνητική πιθανότητα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αριθµός των µελών του µείγµατος 
είναι άγνωστος και πρέπει εποµένως να εκτιµηθεί από τα δεδοµένα. Η περίπτωση αυτή 
είναι γνωστή ως ηµιπαραµετρική περίπτωση. Για την πρώτη περίπτωση, ο αλγόριθµος 
ΕΜ προσφέρεται για εκτίµηση µε τη µέθοδο µεγίστης πιθανοφάνειας και έχει 
χρησιµοποιηθεί ευρέως σε πολλές εφαρµογές. Στη διατριβή αυτή γίνεται µια κριτική 
επισκόπηση των χρήσεων του αλγορίθµου. Το πρόβληµα της επιλογής αρχικών τιµών 
που µπορούν να βελτιώσουν την ταχύτητα του αλγορίθµου εξετάζεται επίσης µέσω  



προσοµοίωσης. Επιπλέον  χρησιµοποιώντας ιδιότητες των µειγµάτων κατανοµών της 
εκθετικής οικογένειας κατανοµών προτείνεται µια νέα µέθοδος που βελτιώνει την 
ταχύτητα του αλγορίθµου. Στην ηµιπαραµετρική περίπτωση παρουσιάζονται οι 
αλγόριθµοι που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Οι αλγόριθµοι αυτοί δεν είναι κατάλληλοι 
για την περίπτωση των µειγµάτων Poisson γιατί στα µείγµατα αυτά ο αριθµός των µελών 
του µείγµατος είναι συνήθως µικρός µε αποτέλεσµα να αποτυγχάνουν οι αλγόριθµοι.  
    Το πρόβληµα της εκτίµησης του αριθµού των µελών του µείγµατος  εξετάζεται επίσης. 
Μια νέα µέθοδος προτείνεται η οποία βασίζεται στην διαδοχική χρήση του ελέγχου 
λόγου πιθανοφανειών µε µεθόδους bootstrap. Η χρήση των µεθόδων bootstrap είναι 
απαραίτητη γιατί η κατανοµή της ελεγχοσυνάρτησης είναι άγνωστη. Οι ιδιότητες της 
µεθόδου ερευνώνται και προσδιορίζονται συνθήκες που διευκολύνουν τη χρήση του 
ελέγχου.  

Εναλλακτικές µέθοδοι εκτίµησης ερευνώνται επίσης. Για τη µέθοδο των ροπών 
αποδεικνύεται ότι πολύ συχνά οι εκτιµήτριες δεν υπάρχουν επειδή το σύστηµα των 
εξισώσεων δεν έχει λύση. Με βάση τις συγκρίσεις  µε τη µέθοδο της µεγίστης 
πιθανοφάνειας για µικρά δείγµατα και αποδεικνύεται ότι η µέθοδος των ροπών έχει 
χαµηλότερη απόδοση. Μια εναλλακτική µέθοδος που εξετάζεται  χρησιµοποιεί την 
παρατηρούµενη συχνότητα της τιµής 0 αντί της τρίτης ροπής για τις περιπτώσεις όπου η 
παρατηρούµενη σχετική συχνότητα  της τιµής 0 είναι σχετικά µεγάλη.  

Μια νέα µέθοδος, η οποία είναι ταυτόχρονα αποτελεσµατική και εύρωστη 
µελετήθηκε.  Η µέθοδος βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της απόσταση Hellinger. Οι 
εκτιµήτριες που λαµβάνονται εξετάζονται και αποδεικνύεται ότι είναι εύρωστες σε σχέση 
µε τις εκτιµήτριες µεγίστης πιθανοφάνειας. Η ιδιότητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την ανάπτυξη µεθοδολογιών στατιστικής συµπερασµατολογίας βασισµένων στην 
απόσταση Hellinger, όπως ηµιπαραµετρική εκτίµηση, διαγνωστικά γραφήµατα τα οποία 
έχουν σκοπό να διαγνώσουν αν η απλή κατανοµή Poisson είναι κατάλληλη και ελέγχους 
υποθέσεων εναλλακτικούς των έλεγχοι υποθέσεων βασισµένων στο λόγο  
πιθανοφανειων. Τέτοιοι έλεγχοι έχουν µεγάλη ισχύ και είναι ανθεκτικοί στην παρουσία 
ακραίων τιµών.  

   
 


