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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB 
 
 
Το MATLAB είναι µια γλώσσα υψηλού επιπέδου στον τοµέα της τεχνικής υπολογι-

στικής (technical computing), που υλοποιεί µαθηµατικούς υπολογισµούς, οπτικοποίηση 

και προγραµµατισµό σε ένα εύκολο περιβάλλον περιήγησης, όπου τα προβλήµατα και οι 

λύσεις τους εκφράζονται µε ένα οικείο µαθηµατικό τρόπο [MCS 2005a, σελ.3.2]. 

Το όνοµά του προέρχεται από τη συντοµογραφία των λέξεων Matrix Laboratory και 

κυρίως εξειδικεύεται στην επίλυση προβληµάτων που αφορούν µήτρες και διανύσµατα. 

 

Το MATLAB χρησιµοποιείται: 

 Στα µαθηµατικά και στην υπολογιστική (math and computation). 

 Για την ανάπτυξη αλγορίθµων (algorithm development). 

 Για την ανάκτηση δεδοµένων (data acquisition). 

 Για τη δηµιουργία υποδειγµάτων και την προσοµοίωση µοντέλων (modelling and 

simulation). 

 Για την ανάλυση και οπτικοποίηση δεδοµένων (data analysis and visualisation). 

 Για το σχεδιασµό γραφηµάτων (plotting). 

 Για την ανάπτυξη εφαρµογών περιλαµβάνοντας τη δηµιουργία επιφάνειας δια-

σύνδεσης γραφικών µε το χρήστη (graphical user interface building) [MCS 

2005a, σελ.3.2]. 

To MATLAB είναι ένα διαδραστικό σύστηµα, του οποίου το βασικό χαρακτηριστικό 

είναι ένας πίνακας, που δεν απαιτεί µεγέθυνση ή ανάλυση διαστάσεων (dimensioning). 

Ο βασικός στόχος του MATLAB είναι να παρέχει εύκολη πρόσβαση στην ανάλυση 

µητρών που αρχικά αναπτύχθηκαν σε ανάλογα λογισµικά πακέτα, όπως το LINPACK 

και το EISPACK. Σήµερα, το MATLAB ενσωµατώνει τις βιβλιοθήκες των λογισµικών 

πακέτων LAPACK και BLAS αποτελώντας το ανώτατο επίπεδο τεχνικής λογισµικού για 

τον υπολογισµό µητρών. 

Το MATLAB έχει γίνει ευρέως αποδεκτό από πολλούς χρήστες, ενώ θεωρείται ένα 

επιστηµονικό εργαλείο στη µαθηµατική επιστήµη και στη µηχανική. Ειδικότερα, στη 

βιοµηχανία χρησιµοποιείται κυρίως στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης και συµβάλει 

στην αύξηση του επιπέδου παραγωγικότητας.  
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Το MATLAB δίνει τη δυνατότητα επίλυσης πολλών προβληµάτων τεχνικής υπολογι-

στικής, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν το σχηµατισµό µιας µήτρας και ενός διανύσµατος 

και απαιτούν ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα για να γραφεί ένα πρόγραµµα σε µια 

γλώσσα προγραµµατισµού όπως η C ή η Fortran. 

Επίσης, το MATLAB παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών σε όλο το φάσµα 

του Οικονοµικού και Επιχειρησιακού τοµέα µέσα από µια ενιαία πλατφόρµα η οποία 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ποικίλες λύσεις και εργασίες όπως: 

 

 Εισαγωγή και ∆ιαχείριση Οικονοµικών ∆εδοµένων. 

 Εξειδικευµένη Στατιστική Ανάλυση. 

 Ανάλυση Χρονοσειρών και Ανάπτυξη Οικονοµετρικών Μοντέλων. 

 Επίλυση Προβληµάτων Γραµµικού και Μη-Γραµµικού Προγραµµατισµού. 

 Αποτίµηση και Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων και Χαρτοφυλα-

κίων. 

 Ανάλυση και ∆ιαχείριση Κινδύνου. 

 ∆ηµοσίευση των Αποτελεσµάτων. 

 

Εποµένως, µε το MATLAB µπορεί να αποφευχθεί η χρήση διαφορετικών λογισµικών, 

τα οποία πολλές φορές δεν συνεργάζονται µεταξύ τους µε ένα διεθνώς αποδεκτό και 

εξελίξιµο αναπτυξιακό σύστηµα λογισµικού, µε πολλαπλές δυνατότητες ανάλυσης και 

επικοινωνίας µε δεδοµένα και εφαρµογές σε όλο το φάσµα των εργασιών ενός ερευνητή. 

Το MATLAB χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο επιπρόσθετων ειδικών λύσεων, που 

ονοµάζονται εργαλειοθήκες (toolboxes), που είναι πολύ σηµαντικές στους περισσότε-

ρους χρήστες και παρέχουν τη δυνατότητα εφαρµογής και εκµάθησης εξειδικευµένης 

τεχνολογίας.  

Οι εργαλειοθήκες περιέχουν µια ευρεία συλλογή συναρτήσεων του MATLAB (m-files) 

που διευρύνουν τη δυνατότητά του να επιλύει εξειδικευµένα προβλήµατα. 

 

 

 

 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                           Αδαµόπουλου Αντώνη 



1.1. Περιγραφή του MATLAB                                                                                          3  

Ορισµένοι από τους τοµείς που περιλαµβάνουν οι εργαλειοθήκες είναι οι εξής: 

 

 Νευρωνικά δίκτυα (neural networks). 

 Προσοµοίωση µοντέλων (simulation models). 

 Συστήµατα ελέγχου (control systems). 

 Οικονοµικές χρονικές σειρές (financial time series). 

 Στατιστική (statistics). 

 Χρηµατοοικονοµικά (finance). 

 Βελτιστοποίηση (optimization). 

 Προγραµµατισµός (programming). 

 Βάσεις δεδοµένων (databases). 

 Γενετικοί αλγόριθµοι (genetic algorithms). 

 GARCH models (generalised autoregressive conditional heteroskedasticity). 

 

1.1. Περιγραφή του MATLAB 

 

Το MATLAB αποτελείται από 5 κύρια τµήµατα:  

 

 Το Περιβάλλον Ανάπτυξης (Development Environment). 

 Η βιβλιοθήκη µαθηµατικών συναρτήσεων (MATLAB Mathematical Function 

Library). 

 Η γλώσσα προγραµµατισµού του MATLAB (MATLAB Language). 

 Γραφική απεικόνιση δεδοµένων (graphics). 

 To πρόγραµµα επιφάνειας διασύνδεσης εφαρµογών µε το χρήστη του MATLAB 

(ΜΑΤLAB Application Program Interface, API). 

 

To Περιβάλλον Ανάπτυξης περιλαµβάνει:  

 

 την επιφάνεια εργασίας (MATLAB desktop), 

 το παράθυρο εντολών (command window), 

 το ιστορικό εντολών (command history), 
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 τα ειδικά προγράµµατα editor και debugger για τη δηµιουργία αρχείων 

(προγραµµάτων) και την αποσφαλµάτωσή τους,  

 τα προγράµµατα περιήγησης (browsers) για χρήση menu βοήθειας (help), 

 ο χώρος εργασίας (workspace), 

 τα αρχεία (m-files), 

 και τη διαδροµή αναζήτησης (search path). 

 

  H βιβλιοθήκη µαθηµατικών συναρτήσεων αποτελείται από αλγόριθµους υπολογισµού 

βασικών συναρτήσεων, αλλά και περισσότερων σύνθετων, όπως οι συναρτήσεις Bessel 

και οι µετασχηµατισµοί Fourier. 

   Η γλώσσα προγραµµατισµού του MATLAB είναι µια υψηλού επιπέδου γλώσσα που 

περιλαµβάνει µαθηµατικές συναρτήσεις, εισροές-εκροές δεδοµένων, δοµές δεδοµένων, 

προτάσεις ελέγχου ροής και αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. 

Το MATLAB παρέχει εκτεταµένες δυνατότητες για αναπαράσταση και εκτύπωση 

γραφηµάτων των διανυσµάτων και των µητρών. Επίσης, περιλαµβάνει υψηλού επιπέδου 

συναρτήσεις για δυσδιάστατη και τρισδιάστατη οπτικοποίηση δεδοµένων, επεξεργασία 

εικόνας και κίνησης, παρουσίαση γραφικών. 

Το πρόγραµµα εφαρµογής επιφάνειας διασύνδεσης χρήστη (API) είναι µια βιβλιοθήκη 

που επιτρέπει σε κάποιον να γράψει ένα πρόγραµµα, σε γλώσσα προγραµµατισµού C και 

Fortran, που αλληλεπιδρά µε το MATLAB. Το API δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να 

καλεί ρουτίνες από το MATLAB (δυναµική σύνδεση), θεωρώντας το MATLAB ως µια 

υπολογιστική µηχανή, για την ανάγνωση και εγγραφή ανάλογων αρχείων (MAT-files) 

[MCS 2005a, σελ.3.3]. 
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1.1.1. Η επιφάνεια εργασίας του MATLAB (MATLAB desktop) 

 

Όταν ξεκινά κανείς το πρόγραµµα, εµφανίζεται αρχικά η επιφάνεια εργασίας, η οποία 

περιλαµβάνει εργαλεία (όπως η επιφάνεια διασύνδεσης γραφικών µε το χρήστη) για τη 

διευθέτηση αρχείων, µεταβλητών και εφαρµογών που σχετίζονται µε το πρόγραµµα.  

 

Η επιφάνεια εργασίας του MATLAB περιλαµβάνει:  

 το παράθυρο εντολών (command window),   

 το ιστορικό των εντολών (command history), 

 το χώρο εργασίας (workspace),  

 το παράθυρο του τρέχον καταλόγου (current directory), που περιλαµβάνει τα 

αρχεία (m-files) που έχουν εισαχθεί και αποθηκευτεί από το χρήστη.  

 

Η εισαγωγή εντολών του χρήστη από το πληκτρολόγιο γίνεται στη γραµµή εντολών 

(command line), όπου εµφανίζεται το σύµβολο προτροπής (command prompt). Το 

σύµβολο προτροπής (command prompt) είναι το σύµβολο >> για την επαγγελµατική 

έκδοση του προγράµµατος και το σύµβολο EDU >> για τη φοιτητική έκδοση.   

O δροµέας (µια κάθετη│γραµµή) όταν αναβοσβήνει αποτελεί ένδειξη ότι ο χρήστης 

µπορεί να πληκτρολογήσει τις εντολές που θέλει. Μπορεί κανείς να προσαρµόσει και να 

διευθετήσει τα εργαλεία και τα έγγραφα µε βάση τις προτιµήσεις του (Παπαρρίζος 2004, 

σελ. 2-3) και [MCS 2005a, σελ.3.3]. 
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Στην εικόνα 1.1.1 παρουσιάζεται η επιφάνεια εργασίας του MATLAB. 
 

        Τρέχον κατάλογος                         γραµµή εντολών                παράθυρο εντολών 
 

 
                                   Εικόνα 1.1.1  Η  επιφάνεια εργασίας του MATLAB           

 

                  (workspace) 

ιστορικό ) 

 

Ο χ σία 

που έ ς αλλαγές που επιθυµεί. 

Συνεπώς, ο χρήστης µπορεί:  

 να µεταβάλει τα menu ανάλογα µε το εργαλείο που χρειάζεται, 

 να µεταβάλει τον τρέχοντα κατάλογο ανάλογα µε το αρχείο που θέλει να 

εργαστεί, 

 να τροποποιήσει τις αρχικές επιλογές εγκατάστασης του προγράµµατος (όπως 

π.χ µε τη γραµµατοσειρά) από την εντολή File->Preferences, 

 να µετακινήσει ένα εργαλείο έξω από την επιφάνεια εργασίας κάνοντας κλικ 

στο undock button 

   

                  χώρος εργασίας

εντολών (command history

ρήστης χρησιµοποιεί τα εργαλεία της επιφάνειας εργασίας ανάλογα µε την εργα

χει να διατελέσει. ∆ιευθετεί την επιφάνεια εργασίας µε τι

 που βρίσκεται στην µπάρα των εργαλείων, 

 να µεγεθύνει κάθε εργαλείο από τις άκρες του,  

 να εµφανίσει ή να κρύψει τα εργαλεία της επιφάνειας µέσω του menu της.  
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                                               Εισαγωγή συναρτήσεων στη γραµµή εντολών  

 

 

 

 

 

                        

        ήστης τρέχει 

 

Η έ  εντολής START->MATLAB 

παρέχει ευκολία πρόσβασης σε εργαλεία, έγγραφα, demos και άλλες επιλογές. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  
                   Το ιστορικό εντολών διατηρεί ένα κατάλογο  

                 των συναρτήσεων που ο χρ

ναρξη του προγράµµατος γίνεται µε την επιλογή της
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1.1.2. Το παράθυρο εντολών και το ιστορικό εντολών 

.1.2.1. Το παράθυρο εντολών (command window) 

 

            Ο χρή

           και ε

           στη γραµµή εντολών 

                        

εµφανίζει   

                       τα αποτελέσµατα 

ρεί να επαναφέρει µια πρόταση που προγραµµάτισε προηγου-

 (µε το πλήκτρο ↑), να επεξεργαστεί και να την εκτελέσει ξανά (µε το πλήκτρο 

E

1.1.2.2. Το ιστορικό εντολών (command history) 

 χρήστης µπορεί να εισάγει προτάσεις στο παράθυρο εντολών που είναι καταχωρη-

µ

ιλέξει αλλά και  

 να δηµιουργήσει ένα αρχείο m-file από τις επιλεγµένες εντολές (ή προτάσεις).   

 

1

 

Ο χρήστης χρησιµοποιεί το παράθυρο εντολών για: 

 να εισάγει µεταβλητές,  

 να προγραµµατίσει (τρέξει) συναρτήσεις,  

 να προγραµµατίσει σε αρχεία (m-file scripts). 

 
 

στης τρέχει συναρτήσεις  

ισάγει µεταβλητές  

  
 
                         Το MATLAB 

  
 

 

 

 

 

 Επίσης, ο χρήστης µπο

µένως

nter) [MCS 2005a, σελ.8.5]. 

 

 

Ο

ένες στο ιστορικό εντολών [MCS 2005a, σελ. 8.6]. 

Από το ιστορικό εντολών ο χρήστης µπορεί:  

 να προβάλει ή να αντιγράψει προηγούµενες εντολές,  

 να εκτελέσει νέες εντολές που έχει επ
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Χρονικό ιστορικό που προσδιορίζει 

τη

 

Επιλογή ενός ή περισσοτέρων 

εισροών και αντιγραφή εκτίµηση 

ή 

µε

ίου στο MATLAB προσδιορίζει τον τρέχον κατάλογο 

ή αναζήτησης ως σηµεία αναφοράς. Κάθε αρχείο που επιθυµεί ο χρήστης 

οιήσει πρέπει να υπάρχει είτε στον τρέχον κατάλογο είτε στη διαδροµή 

απαρρίζος 2004, σελ. 24-26). 

ον κατάλογος (current directory) 

 τρόπος προβολής ή τροποποίησης ενός καταλόγου παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. 

ν αρχή κάθε εφαρµογής  

 

δηµιουργία ενός αρχείου m-file  

 βάση την επιλογή που γίνεται 

       

 

O χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει την εντολή που εισήγαγε και το αποτέλεσµα που 

προέκυψε από την εφαρµογή αυτή σε ένα αρχείο χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση diary. 

 

1.1.3. Τρέχον κατάλογος πλοήγησης και διαδροµή αναζήτησης 

 

Η λειτουργία χρήσης ενός αρχε

και τη διαδροµ

να χρησιµοπ

αναζήτησης (Π

 

1.1.3.1. Ο τρέχ

    

  Ένας άµεσος

 
 

Ο χρήστης για να ανοίξει, να προβάλει, και να επιφέρει αλλαγές σε σχετικά αρχεία και 

 τα 

ανάλογα αρχεία (m-files). 

καταλόγους του MATLAB, µπορεί να χρησιµοποιήσει τον τρέχον κατάλογο περιήγησης. 

Εναλλακτικά, µπορεί να επιλέξει τις συναρτήσεις dir, cd, και delete. 

Έτσι, µπορεί να επιλέξει τον οπτικό κατάλογο (Visual Directory) και τον κατάλογο 

εγγραφών (Directory Reports) που βοηθούν στην προσπάθεια του να διευθετήσει
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   Άνοιγµα αρχείου  

     µε διπλό κλικ µε 

     εργαλείου  

.2. Η διαδροµή αναζήτησης (search path) 

σ τη διαδροµή αναζήτησης για να αναζητήσει τα σχετικά 

 καταλόγους στο σύστηµα αρχείων του χρήστη. 

Συνεπώς, κάθε αρχείο που ο χρήστης θέλει να τρέξει στο MATLAB, πρέπει να υπάρχει 

σ

ς προεπιλογές του MATLAB, τα 

αρχεία που συνδέονται µε αυτό καθώς και άλλα προϊόντα της εταιρίας Mathworks, 

σελ. 26-27).      
                                                                                                             Όλοι οι κατάλογοι στη διαδροµή αναζήτησης 

   

 

        

            τροποποιήσεις στη  

          διαδροµή αναζήτησης 

    

    

                                                                                               Αναζήτηση αρχείων και περιεχοµένου              Εγγραφές    

                                                                                                   µέσα από τα  αρχεία κειµένου                          καταλόγου 

                                                      
                                                                                                                                                                 

       Εδώ γίνονται  

       οι αλλαγές 

       στον κατάλογο 

 
  
  

       τη χρήση κατάλληλου 

  

 

 

1.1.3

 

Το MATLAB χρη ιµοποιεί 

αρχεία m-files, που είναι οργανωµένα σε

τον τρέχον κατάλογο ή στον κατάλογο που ανήκει στη διαδροµή αναζήτησης.  

Όταν ο χρήστης δηµιουργεί αρχεία m-files ή και τα σχετικά αρχεία που αφορούν το 

πρόγραµµα, µπορεί να προσθέσει τους καταλόγους που είναι τοποθετηµένοι στη 

διαδροµή αναζήτησης του MATLAB. Με βάση τι

περιλαµβάνονται στη διαδροµή αναζήτησης (Παπαρρίζος 2004, 
   
  

 

             πρόσθεση νέου φακέλου 

 

  

  

      

         αφαίρεση φακέλου 
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  1.1.4. Πλοηγός χώρου εργασίας και κειµενογράφος µητρών  

 

Ο χώρος εργασίας του MATLAB αποτελείται από ένα σύνολο µεταβλητών (τις µήτρες) 

που δηµιουργούνται σε µια εφαρµογή και αποθηκεύονται στη µνήµη. Ο χρήστης µπορεί 

να προσθέσει νέες µεταβλητές χρησιµοποιώντας συναρτήσεις, τρέχοντας αρχεία m-files 

και φορτώνοντας αποθηκευµένους χώρους εργασίας. 

 

1.1.4.1. Πλοηγός χώρου εργασίας (workspace browser) 

 

Ο χρήστης για να εξετάσει το χώρο εργασίας και τις σχετικές πληροφορίες µε κάθε 

µεταβλητή, µπορεί να χρησιµοποιήσει τον πλοηγό του χώρου εργασίας ή να επιλέξει τις 

συναρτήσεις who και whos [MCS 2005a, σελ. 8.12]. 
 

 
 

Ο χρήστης για να διαγράψει µεταβλητές από το χώρο εργασίας, επιλέγει τις µεταβλητές 

και την εντολή Edit -> Delete. Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει τη συνάρτηση 

clear. Ο χώρος εργασίας δεν διατηρείται µε την ίδια µορφή µετά την υλοποίηση µιας 

φαρµογής στο MATLAB. Για να αποθηκεύσει ο χρήστης το χώρο εργασίας σε ένα 

 που θα υλοποιήσει µια εφαρµογή 

ι την εντολή File -> Save, ή να χρησιµοποιήσει τη 

εργασίας σε ένα δυαδικό 

ρχείο που καλείται MAT-file, που έχει προέκταση της µορφής ‘΄.mat’’ ή µπορεί να 

α

ε

αρχείο, που να µπορεί να διαβάσει την επόµενη φορά

στο πρόγραµµα, πρέπει να επιλέξε

συνάρτηση save. Με τον τρόπο αυτό αποθηκεύει το χώρο 

α

ποθηκεύσει σε διαφορετική µορφή. Ο χρήστης για να διαβάσει ένα MAT-file, µπορεί 

να επιλέξει την εντολή File -> Import Data, ή να χρησιµοποιήσει τη συνάρτηση load. 
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1.1.4.2. Κειµενογράφος µητρών (array editor) 

 

Ο χρήστης χρησιµοποιεί τον κειµενογράφο µητρών για να εξετάσει και να επεξεργα-

σ

    εγγράφων ενός ακα 

τεί τις µεταβλητές στο χώρο εργασίας (είτε µε διπλό κλικ πάνω στη µεταβλητή είτε µε 

την εντολή openvar ακολουθούµενη από το όνοµα της µεταβλητής) [MCS 2005a, σελ. 

8.13]. 
                   Προβολή και αλλαγή τιµών                                          ρύθµιση απεικόνισης  

                   των στοιχείων µιας µήτρας                              πίν

 

 
 
                Χρήση µπάρας εγγράφων για προβολή µεταβλητών  

ανοίγει ο χρήστης στον κειµενογράφο 

 
.1.5. Editor/Debugger (Επεξεργαστής/Αποσφαλµατωτής) 

 να χρησιµοποιήσει τα εργαλεία editor/debugger για να δηµιουργήσει 

 αρχεία m-files, δηλαδή προγράµµατα που γράφονται από τον 

τρέξει τις συναρτήσεις που επιθυµεί στο MATLAB. Τα εργαλεία αυτά 

αρέχουν το πλεονέκτηµα διασύνδεσης γραφικών για επεξεργασία κειµένου και για 

ποσφαλµάτωση ενός αρχείου m-file [MCS 2005a, σελ. 8.15-8.16]. 

Με τον όρο µάτωση εννοείται  του προγραµµατιστή να εκτελεί 

αρµογή), να εξετάζει τα δεδοµένα και να 

τών ή άλλες συνθήκες.  

Ο χρήστης για να δηµιουργήσει ή να επεξεργαστεί ένα αρχείο, ακολουθεί την επιλογή 

File ->New or File ->Open, ή επιλέγει τη συνάρτηση edit. 

                     που 

 
1

 

Ο χρήστης µπορεί

και να αποσφαλµατώσει

ίδιο, για να 

π

α

αποσφαλ  η δυνατότητα

βήµα προς βήµα ένα πρόγραµµα (ή µια εφ

παρακολουθεί πώς µεταβάλλονται οι τιµές των µεταβλη
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Στην εικόνα 1.5α παρατίθεται η χρησιµότητα των εργαλείων editor/debugger. 
                          Σχολιασµός επιλεγµένων γραµµών          Εύρεση και                               Ρύθµιση της  
                                  καθορισµός εσοχών µε τη χρήση           αντικατάσταση                          απεικόνισης των  
                                  του menu Τext                          κειµένου             εγ
                                                                                                                                                      στ

  
γράφων                                                
ον επεξεργαστή                                                 

εν
γι
ο στης 
τις εταβλητές  
 

 
 

   
   

Ο χ

δηµιουργ Emacs. Με την επιλογή File->Preferences 

µπορ

 Αν χρ ει άλλο επεξεργαστή κειµένου, ακόµα µπορεί να χρησιµοποιεί τα 

εργαλεία

αποσφαλ η dbstop που θέτει σηµείο διακοπής (breakpoint). Επίσης, αν 

χρειά

παρουσιά

σ

                  

 

 
 
 
 
 
Σηµεία διακοπής  
της εκτέλεσης  
τολών 
α να εξετάσει  
χρή
 µ

 
 
 
∆ιατηρώντας πάνω 
από µια µεταβλητή  
τον δροµέα η τρέχουσα 
τιµή εµφανίζεται 
 
 

 
                      Εικόνα 1.5α - τα εργαλεία editor/debugger 
                                              Χρήση της µπάρας εγγράφων  

                                           για πρόσβαση σε άλλα έγγραφα 
                                           µε τη χρήση των εργαλείων editor/debugger 

 
 

ρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε επεξεργαστή κειµένου θέλει για να 

ήσει αρχεία m-files, όπως είναι το 

εί να καθορίσει τον επεξεργαστή αυτόν ως προεπιλογή (by default). 

ήστης επιλέξ

 editor/debugger για αποσφαλµάτωση ή µε τη βοήθεια των συναρτήσεων 

µάτωσης, όπως 

ζεται να εξετάσει ο χρήστης τα περιεχόµενα ενός αρχείου m-file, µπορεί να τα 

σει στο παράθυρο εντολών µε τη χρήση της συνάρτησης type [MCS 2005a, 

ελ. 8.15-8.16]. 
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1.1

 

Ο χ  

εξετάσει αρµογές επίδειξης (demos) για όλα τα προϊόντα της εταιρίας 

Math

παρουσία ένων σε γλώσσα σήµανσης υπερκειµένου (HTML viewer), που 

υλοπο τ

απλό κλι

.6. Πλοηγός βοήθειας (Help browser) 

ρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τον πλοηγό βοήθειας, για να ερευνήσει και να 

 πληροφορίες και εφ

works. Ο πλοηγός βοήθειας (Help browser) είναι ουσιαστικά ένα πρόγραµµα 

σης περιεχοµ

ιεί αι στην επιφάνεια εργασίας του MATLAB. Ο πλοηγός βοήθειας ανοίγει µε ένα 

κ στο κουµπί βοήθειας στην µπάρα εργαλείων της επιφάνειας εργασίας.  

ηγός βοήθειας (Help browser) αποτελείται Ο πλο από το πρόγραµµα περιήγησης 

β ιο 

επιφάνειας εργασίας (desktop pane), όπου ο χρήστης µελετά όλες τις πληροφορίες. 

ιστικά του προγράµµατος περιήγησης βοήθειας (Help Navigator) 

ε

να (Contents) – Ο χρήστης εξετάζει τους τίτλους και τους πίνακες 

περιεχοµένων των πληροφοριών.   

 µέσα από το 

ευρετήριο. 

 Αναζήτηση (Search) – Ο χρήστης ερευνά για λέξεις-κλειδιά στο σύνολο των 

πληροφοριών.  

 Εφαρµογές επίδειξης (Demos) – Ο χρήστης εξετάζει και τρέχει εφαρµογές 

επίδειξης σε  προϊόντα της εταιρίας που τον ενδιαφέρουν άµεσα. 

Ενώ ο χρήστης εξετάζει τις πληροφορίες, ταυτόχρονα µπορεί να: 

 περιηγηθεί σε άλλες σελίδες – µε τα πλήκτρα βελών, 

 επιλέξει τους σελιδοδείκτες – από το menu Αγαπηµένα (Favourites), 

 εκτυπώσει σελίδες – µε ένα απλό κλικ στην επιλογή της εκτύπωσης ( 

οήθειας (Help Navigator), όπου ο χρήστης αναζητά πληροφορίες, και το ειδικό πλαίσ

Τα κύρια χαρακτηρ

ίναι τα ακόλουθα:  

 Περιεχόµε

 Ευρετήριο (Index) – Ο χρήστης βρίσκει επιλεγµένες λέξεις-κλειδιά

 ) στη 

µπάρα εργαλείων, 

 βρει ένα άγνωστο όρο σε µια σελίδα- µε ένα απλό κλικ στην επιλογή της 

εύρεσης ( ), 

 αντιγράψει ή να εκτιµήσει µια επιλογή – επιλέγοντας όλο το κείµενο και µε δεξί 

κλικ χρησιµοποιώντας το menu περιεχοµένων αντιγράφει την επιλογή ή την 

εκτιµάει (τρέχει) [MCS 2005a, σελ. 8.7-8.9]. 
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Στην εικόνα 1.1.6 υ MATLAB. 

                στο πλαίσιο της οθόνης  

                    Εικόνα 1.1.6.- O πλοηγός βοήθειας (help browser) 

 

Άλλοι τρόποι βοήθειας 

Παράλληλα µε τον πλοηγό βοήθειας, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει κατάλληλες συναρ-

τήσεις για χρήση του help menu (µενού βοήθειας) για την εκµάθηση του MATLAB. Μια 

ειδική συνάρτηση είναι η συνάρτηση doc.  

Η συνάρτηση doc format για παράδειγµα παραθέτει ένα σύνολο πληροφοριών για τη 

συνάρτηση format στον πλοηγό βοήθειας. 

 

 παρουσιάζεται ο πλοηγός βοήθειας (help browser) το

 
Στηλοθέτες στο πλαίσιο  

του πλοηγού βοήθειας                            Μετατόπιση της µπάρας για ανάλογη 

παρέχουν διαφορετικό τρόπο                 προσαρµογή πλάτους του πλαισίου 

εύρεσης πληροφοριών 

 

                                        Απόκρυψη µε τη χρήση                                        Προβολή συνόλου οδηγιών 

                                         πλαισίου κλεισίµατος                           
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1.2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Εξετάζοντας την οικονοµική κρίση που ξέσπασε στις ασιατικές οικονοµίες και που 

ραγδαία εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσµο, ο οικονοµολόγος Paul McNelis προσπά-

θησε να ερευνήσει αν οι σύγχρονες µέθοδοι έρευνας θα µπορούσαν να προβλέψουν µια 

απρόβλεπτη οικονοµική κρίση και συνεπώς να µειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της. 

(www.mathworks.com).  

Στην έρευνά του εστιάστηκε στην περίπτωση της Ινδονησίας την περίοδο της ραγδαίας 

υποτίµησης του εθνικού της νοµίσµατος το 1997, που η εγχώρια ζήτηση για το δολάριο 

µειωνόταν, παρά την ύστατη προσπάθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου να 

συγκρατήσει την οικονοµική ύφεση προσφέροντας στην κυβέρνηση οικονοµική βοήθεια 

ύψους 23 δις. δολαρίων. 

Ο ερευνητής στη φιλόδοξη αυτή προσπάθειά του βασίστηκε στη χρήση του µαθηµα-

τικού λογισµικού πακέτου MATLAB και των σύγχρονων εργαλείων του σε τοµείς όπως 

η στατιστική, η βελτιστοποίηση, τα νευρωνικά δίκτυα, ο έλεγχος και η ταυτοποίηση 

συστηµάτων.  

Σκοπός της έρευνάς του ήταν να εξετάσει την εγχώρια ζήτηση µε βάση την προσφορά 

χρήµατος και τη συναλλαγµατική ισοτιµία της χώρας για την περίοδο 1964-1997. Η 

δηµιουργία ενός οικονοµετρικού µοντέλου που θα µπορούσε να προβλέψει - και να 

αποτρέψει - στο µέλλον µια οικονοµική κρίση στις αναδυόµενες οικονοµίες αποτελούσε 

µεγάλη πρόκληση. 

Ένα καίριο πρόβληµα που έπρεπε να αντιµετωπίσει ήταν να περιορίσει τον κίνδυνο 

εµφάνισης σφαλµάτων πρόβλεψης, που οι µεγάλες διακυµάνσεις των υπό εξέταση 

µεταβλητών, όπως η έντονη ζήτηση για το αµερικάνικο δολάριο, θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν, µε δεδοµένο ότι τα γραµµικά υποδείγµατα ή τα υποδείγµατα διόρθωσης 

σφαλµάτων, που οι οικονοµολόγοι παραδοσιακά χρησιµοποιούσαν, δεν θα ήταν επαρκή 

για την έρευνα αυτή (www.mathworks.com).  

Ο ερευνητής προτίµησε τη χρήση του MATLAB, γιατί θεωρούσε ότι αποτελούσε το 

πλέον κατάλληλο πρόγραµµα για την υλοποίηση της έρευνάς του. Η ευκολία χρήσης του, 

η δυνατότητα προγραµµατισµού και η ικανότητα να χειρίζεται µεγάλη ποσότητα δεδοµέ-

νων αποτέλεσαν τα βασικότερα πλεονεκτήµατα για την επιλογή του αυτή.  
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Όσο αναφορά τη µεθοδολογία που ακολούθησε στην έρευνά του, υποστήριζε ότι θα 

επιτύγχανε πιο ακριβή αποτελέσµατα συνδυάζοντας τη χρήση γραµµικών µοντέλων και  

την ανάλυση των µοντέλων νευρωνικών δικτύων. Ένα πλεονέκτηµα της θεωρίας των 

νευρωνικών δικτύων είναι ότι «µια εφαρµογή περιλαµβάνει όχι µόνο τη διαδοχική 

επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιώντας εισροές x για να προβλέψουν εκροές y, αλλά 

επίσης ταυτόχρονη παράλληλη επεξεργασία δεδοµένων, αφού οι εισροές επεξεργάζονται 

από ορισµένους νευρώνες στο κρυφό επίπεδο» όπως πίστευε (www.mathworks.com).  

Κεντρικό θέµα στην ανάλυση της έρευνάς του ήταν ο γενετικός αλγόριθµος (genetic 

algorithm) που ανέπτυξε µαζί µε ένα άλλο επιστήµονα, τον καθηγητή John Duffy του 

Πανεπιστηµίου του Pittsburgh. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήσαν σε µεγάλο βαθµό ως 

εργαλεία τη χρήση στατιστικών µεθόδων στο ΜΑΤLAB (Statistics Toolbox), ενώ 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη γρήγορη επεξεργασία των δεδοµένων ήταν η διανυσµα-

τικοποίηση συναρτήσεων (vectorization functions). Επίσης, για την υλοποίηση της 

έρευνας κρίθηκε αναγκαία η χρήση της µη-γραµµικής συνάρτησης ελαχιστοποίησης 

(nonlinear minimization function) που προέρχεται από τον τοµέα της βελτιστοποίησης. 

Μετά τη συλλογή των δεδοµένων ο ερευνητής επέλεξε ένα παραδοσιακό γραµµικό 

µοντέλο, για να εξάγει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Στη συνέχεια χρησιµοποίησε την 

εισροή που προέκυψε από το µοντέλο αυτό, για να δηµιουργήσει ένα νευρωνικό δίκτυο. 

Με τη χρήση της υδριβικής µεθόδου υπολόγισε αρχικά ένα µοντέλο που βασιζόταν στην 

εκτίµηση ενός γενετικού αλγορίθµου, για να προκύψει ένα σύνολο συντελεστών για το 

νευρωνικό δίκτυο και αργότερα εκτίµησε το µοντέλο βασισµένο στις µεταβλητές αυτές.  

Ο Paul McNelis χρησιµοποίησε µια πρωτότυπη µέθοδο αρχιτεκτονικής-δηµιουργίας 

νευρωνικών δικτύων (µε τη χρήση του Neural Network Toolbox), για να συσχετίσει την 

εισροή µε την εκροή του µοντέλου που εξέτασε. Για το σκοπό αυτό εφάρµοσε τη λογα-

ριθµική σιγµοειδής συνάρτηση (log sigmoid function) για καθένα νευρώνα στο κρυφό 

επίπεδο. Η λογαριθµική σιγµοειδής συνάρτηση θεωρείται ουσιαστικά ότι προσοµοιάζει µε 

την πιθανότητα την οποία παράγει ο νευρώνας ως δυναµικό δράσης σε απόκριση σε µια 

συγκεκριµένη είσοδο και έξοδο. Τελικά, οι νευρώνες µεταβιβάστηκαν στο επίπεδο 

εκροής ως γραµµικοί συνδυασµοί.  

Ο ερευνητής είχε τη δυνατότητα να αυξήσει την προβλεπτική ικανότητα των νευρω-

νικών δικτύων ακόµη περισσότερο χρησιµοποιώντας ένα αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη 
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υπόδειγµα ετεροσκεδαστικότητας (GARCH model), για να µελετήσει τον κίνδυνο της 

επίδρασης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας την περίοδο της υποτίµησης του εθνικού νοµί-

σµατος, το Νοέµβριο του 1997. Επίσης, για να κάνει προβλέψεις εκτός του υπό εξέταση 

δείγµατος και για να εκτιµήσει τα σφάλµατα του υποδείγµατος, χρησιµοποίησε ένα άλλο 

εργαλείο του MATLAB το Excel Link. Έτσι, ήταν πιο εύκολο να µεταφέρει τα αποτελέ-

σµατα από το MATLAB σε ένα άλλο φύλλο εργασίας παρουσίασης (www.georgetown. 

edu/mcnelis και www.mathworks.com).  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα µοντέλα που υιοθετήθηκαν είχαν 

µεγάλη προβλεπτική ικανότητα και συνεπώς, µπορούν πλέον να κάνουν µελλοντικές 

οικονοµικές προβλέψεις µε τη χρήση του MATLAB για µια πιθανή κρίση που µπορεί να 

συµβεί σε µια χώρα.  

Τα µοντέλα νευρωνικών δικτύων, που ανέπτυξε ο ερευνητής, παρουσιάζουν µεγαλύ-

τερη ακρίβεια σε σχέση µε τα γραµµικά µοντέλα, όσο αναφορά τα αποτελέσµατα τους, 

και η χρήση των GARCH µοντέλων µπορεί να βελτιώσει την προβλεπτική ικανότητα 

περισσότερο.  

Σήµερα, η τράπεζα της Ινδονησίας εφαρµόζει τα µοντέλα του McNelis, για να προ-

βλέψει τη ζήτηση του χρήµατος και το βασικό ρυθµό πληθωρισµού της χώρας. Κυρίαρχο 

µέληµά της αποτελεί πλέον η αποφυγή έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Ο ερευνητής 

υποστηρίζει ότι η στενή παρακολούθηση των διακυµάνσεων της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας, ίσως αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό τρόπο πρόβλεψης για την εµφάνιση µιας 

πιθανής µελλοντικής οικονοµικής κρίσης.  

Η εφαρµογή των µοντέλων νευρωνικών δικτύων, που ανέπτυξε ο ερευνητής, θα 

έπρεπε να υιοθετούνται και από τις άλλες τράπεζες για την αντιµετώπιση ανάλογων 

πιστωτικών κινδύνων (www.georgetown.edu/mcnelis και www.mathworks.com). 
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 Είναι φανερό πλέον ότι οι τράπεζες, για να παραµείνουν κερδοφόρες στην χρηµατο-

οικονοµική αγορά και για να διατηρήσουν τα οφέλη που απορρέουν από την επενδυτική 

τους πολιτική, πρέπει να καθορίσουν τον δυνητικό πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυ-

λακίου τους. Η διεύρυνση της πιστωτικής αγοράς και το µέλλον των τραπεζών στο 

σύγχρονο τραπεζικό τοπίο, που ραγδαία διαµορφώνεται µε την ταχύρρυθµη ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του κλάδου της πληροφορικής, αποτελεί πλέον µεγάλη 

πρόκληση για τις τράπεζες (www.bpubanca.it  και www.mathworks.com). 

Η ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου συνδέεται άρρηκτα µε τη 

χρήση του µαθηµατικού πακέτου MATLAB και ιδιαίτερα την υλοποίηση εφαρµογών µε 

τη βοήθεια του Statistics Toolbox. H ιταλική τράπεζα Banche Popolari Unit (BPU Banca) 

ερεύνησε τον δυνητικό πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου των βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων της χώρας εκτιµώντας ένα VAR (value-at-risk) model στο MATLAB µε τη 

χρήση των εργαλείων του στον τοµέα της στατιστικής.  

«Το MATLAB επιτρέπει να ελέγξουµε µια µεγάλη ποσότητα δεδοµένων και να 

παράγουµε ένα εντυπωσιακό αριθµό σεναρίων πολύ γρήγορα», υποστηρίζει ο Roberto 

Modafferi, επιστηµονικός αναλυτής του τµήµατος ∆ιαχείρισης Κινδύνου της ιταλικής 

τράπεζας και συνεχίζει «Για το λόγο αυτό καθίσταται δυνατό να θεωρηθεί ο πιστωτικός 

κίνδυνος ως προϊόν του εκτιµηµένου βαθµού διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου και του 

βαθµού συγκέντρωσης» (www.mathworks.com). 

Για να δηµιουργήσει ένα µοντέλο πιστωτικού κινδύνου, η τράπεζα έπρεπε να 

επεξεργαστεί και να µελετήσει ένα µεγάλο αριθµό ποσοτικών µεταβλητών βασισµένων 

στα µηνιαία και εβδοµαδιαία δεδοµένα, όπως διαµορφώνονταν στη χρηµατιστηριακή 

αγορά. Για το σκοπό αυτό η τράπεζα ανέπτυξε το πιστωτικό µοντέλο του Merton, που 

καθορίζει την κατανοµή των τραπεζικών απωλειών και προσδιορίζει την αξία του 

πιστωτικού κινδύνου (value-at-risk) σε διαφορετικά διαστήµατα εµπιστοσύνης. Η έρευνα 

εξέταζε χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές κυρίως, όπως ο γενικός δείκτης τιµών µετοχών 

και οι τραπεζικές απώλειες και ο βαθµός τραπεζικού κινδύνου. 

Σκοπός της έρευνας ήταν η συσχέτιση µεταβλητών µε τη χρήση της απλής παλινδρό-

µησης και η ανάλυση των επιδράσεων του βαθµού διαφοροποίησης και συγκέντρωσης 

του χαρτοφυλακίου της τράπεζας στη χρηµατιστηριακή αγορά. Για την επίτευξη του 
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σκοπού αυτού κρίθηκε αναγκαία προϋπόθεση η χρήση κατάλληλων στατιστικών µεθό-

δων, όπως η µέθοδος προσοµοίωσης του Monte Carlo.  

Η µέθοδος της προσοµοίωσης βοηθά τον ερευνητή να προσδιορίσει το σύνολο των 

τραπεζικών απωλειών σε διαφορετικά διαστήµατα εµπιστοσύνης για όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόµενης χρονικής περιόδου. Το MATLAB παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής 

παρουσίασης των αποτελεσµάτων προσοµοίωσης µε τη χρήση εντυπωσιακών γραφικών 

σχηµάτων (www.mathworks.com). 

Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη µιας τράπεζας, 

αφού ουσιαστικά καθορίζει τη διαδικασία λήψης των στρατηγικών αποφάσεων της 

τράπεζας, την επενδυτική της πολιτική, την εύρυθµη λειτουργία του τραπεζικού συστή-

µατος και του χαρτοφυλακίου της. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι µε τη χρήση του MATLAB είναι 

εφικτή η ανάλυση ευαισθησίας του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου µε πολύ 

µεγάλη ακρίβεια µε την εφαρµογή της µεθόδου της προσοµοίωσης του Monte Carlo. «To 

MATLAB διαθέτει µια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραµµατισµού που επιτρέπει τη 

µείωση µεγάλου αριθµού επιστηµονικών υπολογισµών και διακρίνεται από την ταχύτητα 

και την ακρίβεια των αποτελεσµάτων του», όπως υποστηρίζει ο ειδικός αναλυτής στον 

τοµέα του «Risk Management» της ιταλικής τράπεζας, ο Roberto Modafferi.  

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτηµα της χρήσης του MATLAB είναι η µείωση του χρόνου 

ανάπτυξης και σχεδιασµού αλγορίθµων, αφού παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

εξοικονοµήσει χρόνο στη γραφή ενός προγραµµατιστικού κώδικα και επιτρέπει τη 

βελτιστοποίηση του αλγορίθµου ελαχιστοποιώντας το χρόνο των επιστηµονικών υπολο-

γισµών και την άµεση κατασκευή µοντέλων για διερεύνηση. Η δυνατότητα ανάλυσης 

µοντέλων µε πραγµατικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε την εφαρµογή αποτελεσµατικών 

στατιστικών µεθόδων παρέχει περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα στον ερευνητή. 

(www.bpubanca.it  και www.mathworks.com). 

 

Στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ (σελ. 291-294) παρατίθενται παραδείγµατα σχετικά µε την ανάλυ-

ση ευαισθησίας της σχέσης option-price µε τη χρήση των δεικτών gamma και delta. 
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 Η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ενέργειας σε όλο τον κόσµο είναι η αµερικάνικη 

εταιρία Mirant, θυγατρική της Southern Company. Η εταιρία αυτή που δραστηριο-

ποιείται στις κυριότερες χρηµατιστηριακές αγορές στις τρεις µεγάλες ηπείρους, Ευρώπη, 

Ασία, και Αµερική µε µεγάλη επιτυχία, εξειδικεύεται στο marketing και στο εµπόριο 

αγαθών και υπηρεσιών παροχής ενέργειας, ενώ επίσης παρέχει οικονοµικές υπηρεσίες σε 

πελάτες χονδρικής πώλησης και σε βιοµηχανίες (www.mirant.com). 

Για να θεµελιώσει τη θέση της στην χρηµατιστηριακή αγορά, η εταιρία διακρίνεται 

για την άρτια οργάνωση της οικονοµικής της πολιτικής, που βασίζεται στον ενδελεχή 

έλεγχο της διαχείρισης κινδύνου του χαρτοφυλακίου της, διατηρώντας σταθερή την 

αντικειµενική αγοραστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων και της µετοχής της στο 

Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Στον τοµέα της έρευνας, το επιστηµονικό δυναµικό 

της εταιρίας εξειδικεύεται στη µελέτη και κατασκευή µαθηµατικών µοντέλων στο 

MATLAB. 

 Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της εταιρίας Alexander Eydeland, «η δηµιουργία και η 

ανάπτυξη µαθηµατικών µοντέλων που παρέχουν διαρκή πληροφόρηση για τη διαχείριση 

των ενεργειακών πόρων και η πολιτική εµπορευµατοποίησή τους, αποτελεί πλέον σηµα-

ντική πρόκληση για την εταιρία. Η χρήση του MATLAB για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

και η χρήση πρωτότυπων µοντέλων, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη νέων στρατηγικών 

µεθόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρίας» (www.mathworks.com). 

Στόχος της εταιρίας είναι η δηµιουργία σύνθετων υποδειγµάτων για την ανάπτυξη 

προγραµµατιστικών εφαρµογών στο MATLAB. Στις οικονοµικές έρευνες λαµβάνονται 

υπόψη κυρίως περιορισµοί νοµικής, πολιτικής και επιχειρηµατικής φύσεως. Ενδεικτικά ο 

πρόεδρος της εταιρίας αναφέρει: «Σκοπός του ερευνητικού δυναµικού της εταιρίας είναι η 

συλλογή όλων εκείνων των απαραίτητων πληροφοριών και δεδοµένων για την κατασκευή 

κατάλληλων µοντέλων για την εφαρµογή µιας αξιόπιστης έρευνας. Στόχος είναι η επίλυση 

πολύπλοκων προβληµάτων µε τη χρήση σύνθετων µοντέλων» (www.mathworks.com). 

Το MATLAB χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και την απλότητα στη χρήση του, την 

αποτελεσµατικότητα που παρέχει στο σχεδιασµό δυσδιάστατων και τρισδιάστατων 

γραφικών καθώς και τη δυνατότητα επίλυσης πολυάριθµων και σύνθετων επιστηµονικών 

υπολογισµών και µεγάλης κλίµακας γραµµικών µοντέλων µε τη χρήση αραιών µητρών. 
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Όµως, το κυριότερο πλεονέκτηµα που διαθέτει το MATLAB είναι η εξοικονόµηση 

χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση εφαρµογών προγραµµατισµού. Για το σκοπό 

αυτό το Optimization Toolbox περιλαµβάνει πολλές χρήσιµες συναρτήσεις που το 

MATLAB ήδη έχει ελέγξει µε αποτέλεσµα να µην απαιτεί πολύ χρόνο σε κάποιον να 

γράψει κώδικα.  

«Το MATLAB είναι πράγµατι το µοναδικό πρόγραµµα που χειρίζεται µεγάλης κλίµακας 

προβλήµατα που εµείς µοντελοποιούµε. Αποτελεί ένα ισχυρό επιστηµονικό εργαλείο που 

παρέχει ένα ευέλικτο περιβάλλον για την ταχύτατη ανάπτυξη πολύπλοκων µοντέλων» 

επισηµαίνει ο πρόεδρος της εταιρίας Alexander Eydeland  (www.mathworks.com). 

Η ερευνητική προσπάθεια του εξειδικευµένου δυναµικού της εταιρίας επικεντρώ-

νεται πλέον στην εκτίµηση νέων µεθόδων για την επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων 

καθορίζοντας την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των λύσεων αυτών. Το κλειδί της 

υπόθεσης είναι η σωστή χρήση του MATLAB και η ευκολίας χρήσης του. Η ταχύτητα 

υλοποίησης µιας εφαρµογής µε την ανάπτυξη αξιόπιστου κώδικα είναι εντυπωσιακή. Η 

διαφορά ανάπτυξης κώδικα στο MATLAB σε σχέση µε τη χρήση της προηγµένης 

γλώσσας προγραµµατισµού C++ είναι εµφανής στην µείωση της διάρκειας του χρόνου 

υλοποίησης (www.mathworks.com). 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα της ερευνητικής πολιτικής της εταιρίας Mirant ήταν 

η µείωση του χρόνου υλοποίησης προγραµµατιστικών εφαρµογών σε 75%, η δηµιουργία 

σύνθετων και πολύπλοκων µοντέλων µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση 

των ενεργειακών πόρων, η ραγδαία ανάπτυξη της εµπορευµατοποίησης των ενεργειακών 

πόρων σύµφωνα µε το στρατηγικό σχεδιασµό της εταιρίας (www.mirant.com). 

 

    Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Evare, µιας γνωστής αµερικάνικης 

εταιρίας παραγωγής λογισµικού διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοι-

χείων των επιχειρήσεων στην χρηµατιστηριακή αγορά. Η εταιρία αυτή εξειδικεύεται 

στην παροχή οικονοµικών υπηρεσιών που διευκολύνουν τους θεσµικούς επενδυτές να 

πραγµατοποιήσουν τις επενδύσεις τους στο χρηµατιστήριο υιοθετώντας µια επενδυτική 

στρατηγική προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις και τους θεµελιώδεις κανόνες της αγοράς, 

σε µια εποχή που η αστάθεια στην αγορά τείνει να µεταβάλει την ισορροπία της παγκό-

σµιας οικονοµίας (www.evare.com).
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   Η παραγωγή ενός αποτελεσµατικού λογισµικού, που θα συµβάλει στην επίτευξη του 

σκοπού αυτού και θα επιτρέπει τη δυνατότητα στους θεσµικούς επενδυτές να συναλλάσ-

σονται µε τις επιχειρήσεις µέσα σε πλαίσια θεµιτού ανταγωνισµού, αποτελεί πρόκληση 

για την εταιρία. Το λογισµικό πακέτο που ανέπτυξε η εταιρία βασιζόταν στη χρήση της 

γλώσσας προγραµµατισµού C++. Το κυριότερο πρόβληµα που έπρεπε να αντιµετωπίσει 

η εταιρία ήταν η εξοικονόµηση χρόνου για την υλοποίηση των εφαρµογών και το κόστος 

του λογισµικού πακέτου (www.mathworks.com). 

   Συνεπώς, η εταιρία έπρεπε να αναβαθµίσει το προϊόν της µε την αντικατάσταση του 

βασικού πυρήνα εργαλείων του και την προσθήκη νέων οικονοµικών και λογιστικών 

συναρτήσεων, καθώς και τη χρήση ενός λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας που δεν 

θα απαιτεί τη γραφή προγραµµατιστικού κώδικα σε εκτεταµένη µορφή.     

    Η χρήση του MATLAB αποδείχτηκε ως η ιδανικότερη λύση για την επίτευξη του 

σκοπού της εταιρίας. Πράγµατι, τα πλεονεκτήµατα που έχει το MATLAB προσέφεραν τη 

δυνατότητα στην εταιρία να συνδυάσει τα δυο πακέτα για την υλοποίηση του εγχειρή-

µατος της.  

      Σύµφωνα µε την πολιτική της εταιρίας, το MATLAB διαθέτει ένα ευέλικτο και 

εύκολο σε χρήση περιβάλλον ανάπτυξης προγραµµατιστικού κώδικα περιλαµβάνοντας 

ένα σύνολο πολυάριθµων συναρτήσεων για τη καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου 

µιας επιχείρησης. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους θεσµικούς επενδυτές να µπορούν 

να εκτιµήσουν τις επενδύσεις τους στο χρηµατιστήριο, να έχουν άµεση πρόσβαση στην 

ενηµέρωση και να προγραµµατίζουν τις µελλοντικές τους επενδύσεις µε ασφάλεια και 

αξιοπιστία (www.evare.com).

     «Το MATLAB είναι µια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραµµατισµού που διαθέτει πολλά 

απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση ανάλογων εφαρµογών. ∆εν χρειάζεται κανείς για 

παράδειγµα να γράψει τις βασικές συναρτήσεις του σταθερού εισοδήµατος (fixed-income) 

για να αναπτύξει µια εφαρµογή, αφού υπάρχουν «έτοιµες» στο Financial Toolbox του 

MATLAB» διατείνεται ο πρόεδρος της εταιρίας Charles Bassignnani. 

     Εξάλλου, το MATLAB αποτελεί ένα πρωτότυπο λειτουργικό περιβάλλον, αφού δεν 

προσελκύει το ενδιαφέρον του χρήστη µόνο για την ανάπτυξη αναλυτικών εφαρµογών, 

αλλά διακρίνεται για την αναπαράσταση δυσδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών στο 

χώρο και γενικότερα προάγει την µελλοντική έρευνα (www.mathworks.com). 
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 Οι Hunt et al (2001) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε µια σύντοµη και περιεκτική 

περιγραφή των βασικών λειτουργιών του MATLAB και των εφαρµογών του. Στόχος 

τους είναι να παρουσιάσουν την χρησιµότητα του λογισµικού πακέτου για τη χρήση 

πολυάριθµων και απλών εφαρµογών κατανοητών από αρχάριους και προχωρηµένους 

χρήστες αλλά και για τη γρήγορη εκµάθησή του. 

     Το βασικό πλεονέκτηµα του MATLAB είναι η δυνατότητα επίλυσης δύσκολων 

προβληµάτων µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. «Το MATLAB αποτελεί ένα χρήσιµο 

και εύχρηστο εργαλείο για την ανάπτυξη εφαρµογών προγραµµατισµού, ενώ περιλαµβάνει 

και ένα άλλο εξίσου σηµαντικό και ευέλικτο πρόγραµµα, το SIMULINK, που χρησιµεύει για 

την προσοµοίωση συστηµάτων ή πολύπλοκων µοντέλων και προάγει την επιστηµονική 

έρευνα» όπως επισηµαίνουν.  

 

  Το MATLAB είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον υπολογιστικής τεχνικής, που 

συνδυάζει τους αριθµητικούς υπολογισµούς, τα προηγµένα γραφικά, την οπτικοποίηση 

δεδοµένων και παράλληλα αποτελεί µια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραµµατισµού 

(www.mathworks.com\products\matlab). 

 

   Οι Παπαρρίζος και Σαµαράς (1998) κάνουν µια ιστορική αναδροµή όσο αναφορά τον 

τρόπο µε τον οποίο δηµιουργήθηκε το MATLAB, ποιες ανάγκες οδήγησαν στην ανά-

πτυξή του, τι νέο προσφέρει σε σχέση µε τις ήδη υπάρχουσες γλώσσες ανάπτυξης 

εφαρµογών. Επίσης, αναφέρονται στα κύρια συστατικά τµήµατα του MATLAB µε µια 

συνοπτική παρουσίαση ορισµένων εργαλειοθηκών (toolboxes) που το συνοδεύουν, όπως 

το SIMULINK ένα εργαλείο για την κατασκευή  προσοµοιώσεων, επισηµαίνοντας τις 

απαιτήσεις του για εγκατάσταση σε υπολογιστή, τις πηγές για online πληροφόρηση από 

το INTERNET, καθώς και σχετική βιβλιογραφία.  

«Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στη µελέτη του χρόνου επίλυσης προβληµάτων µε 

Η/Υ. Περιγράφονται οι βασικές αρχές µιας θεωρίας µε την οποία µπορούµε να διατάξουµε 

τους αλγορίθµους ανάλογα µε την ταχύτητά τους. Περιγράφονται ακόµη οι βασικές αρχές 

της θεωρίας υπολογισµών µε την οποία τα προβλήµατα µπορούν να καταταγούν σε κλάσεις 

δυσκολίας».  
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«Στην καθηµερινή πρακτική η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη. Πολύ µικρό ποσοστό 

προβληµάτων λύνονται σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Υπάρχουν µάλιστα προβλήµατα τα 

οποία δε λύνονται ούτε σε µερικούς αιώνες. 

Οι δυνατότητες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) είναι λίγο πολύ γνωστές σε όλους. 

Αυτό όµως που τους αναδεικνύει σαν το πιο χρήσιµο εργαλείο, είναι η αφάνταστη ταχύτητα 

και ακρίβεια µε την οποία µπορεί να κάνει µερικές από τις εργασίες του ανθρώπινου νου, 

όπως για παράδειγµα αριθµητικές πράξεις και συγκρίσεις αριθµών.  

Έτσι σήµερα, ο άνθρωπος µπορεί να λύνει προβλήµατα τα οποία, λόγω του τεράστιου 

αριθµού ακριβών υπολογισµών που απαιτούν, ήταν αδιανόητο ότι θα µπορούσαν να 

λυθούν σε εύλογο χρόνο χωρίς τη χρήση του Η/Υ.  

    Μέχρι που όµως φθάνουν οι δυνατότητες των Η/Υ; Μπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν 

δυο είδη περιορισµών των δυνατοτήτων τους. Πρώτον, εκτελούν µόνο στοιχειώδεις πνευ-

µατικές εργασίες, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και διαίρεση και σύγκριση 

αριθµών. Παρά την τεράστια πρόοδο των τελευταίων ετών στους κλάδους της τεχνητής 

νοηµοσύνης και των νευρωνικών δικτύων, οι δυνατότητες των Η/Υ περιορίζονται σε 

στοιχειώδεις πνευµατικές εργασίες.  

Το δεύτερο είδος περιορισµού αφορά στον χρόνο επίλυσης προβληµάτων. Όταν χρησιµο-

ποιούµε τον Η/Υ για να λύσουµε κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα, τον εφοδιάζουµε µε τα 

δεδοµένα του προβλήµατος και µε ένα αλγόριθµο (τρόπο λύσης του προβλήµατος). Είναι 

εύλογο να έχουµε την απαίτηση να γνωρίζουµε προκαταβολικά µετά από πόσο χρόνο θα 

έχουµε τη λύση του προβλήµατος. 

  Αν το χρονικό διάστηµα επίλυσης του προβλήµατός µας είναι το πολύ µερικές εβδοµάδες 

ή µερικοί (ένας ή δυο µήνες), τότε έχουµε την υποµονή να περιµένουµε. Αν όµως ξεπερνά 

τους ένα ή δυο µήνες, τότε ακόµα και αν έχουµε υποµονή (και την πολυτέλεια να έχουµε 

ένα Η/Υ στην αποκλειστικότητά µας για τέτοιο χρονικό διάστηµα) να περιµένουµε να δούµε 

την περιπόθητη λύση, η λύση αυτή θα είναι πρακτικά αχρησιµοποίητη, γιατί τις περισσό-

τερες (αν όχι όλες) φορές τα δεδοµένα του προβλήµατος θα έχουν ήδη αλλάξει. 

   Σήµερα, σαν εύλογοι χρόνοι επίλυσης προβληµάτων θεωρούνται χρόνοι µικρότεροι της 

µιας εβδοµάδας». 
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  Ο Higham (2000) θεωρεί ότι τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του MATLAB είναι τα 

εξής: 

 παρέχει µε εντυπωσιακή ευκολία τη δυνατότητα παραγωγής τυχαίων αριθµών και 

αναπαράστασης γραφικών, 

 έχει ενσωµατωµένες δυναµικές και υψηλού επιπέδου εντολές για τον υπολογισµό 

µητρών και την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων, 

 αλληλεπιδρά µε άλλα λογισµικά πακέτα, 

 αποτελεί χρήσιµο εργαλείο στην αριθµητική ανάλυση και στους επιστηµονικούς 

υπολογισµούς. 

 

 Σύµφωνα µε τους Στεφανίδη και Σαµαρά (1999) το MATLAB είναι µια υψηλού 

επιπέδου γλώσσα προγραµµατισµού στην οποία η κύρια δοµή δεδοµένων είναι ο πίνακας 

και όπου υπάρχουν εντολές για έλεγχο ροής δεδοµένων, συναρτήσεις και στοιχεία 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Η φιλοσοφία ανάπτυξής του είναι να προσφέ-

ρει στους χρήστες µια γλώσσα έκφρασης των προβληµάτων και των λύσεών τους µε 

απλό µαθηµατικό τρόπο.  

    Η επίλυση προβληµάτων και η υλοποίηση αλγορίθµων µε τη χρήση του MATLAB 

είναι γενικά πιο γρήγορη από άποψη πολυπλοκότητας χρόνου (time complexity) από 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου όπως είναι η C και η 

FORTRAN.  

     Στη βασική του έκδοση περιλαµβάνει εντολές και ενσωµατωµένες (build-in) συναρ-

τήσεις για επεξεργασία µεθόδων αριθµητικής ανάλυσης, υπολογιστικής γραµµικής 

άλγεβρας, συµβολικών µαθηµατικών και γραφικών. Με τις συναρτήσεις αυτές προσφέ-

ρει στο χρήστη άµεση πρόσβαση σε υψηλής απόδοσης αριθµητικούς υπολογισµούς. 

Περιλαµβάνει επίσης και µια βιβλιοθήκη η οποία επιτρέπει την παραγωγή κώδικα σε C 

και FORTRAN και την άµεση σύνδεσή τους µε το MATLAB. 

      Τέλος, περιέχει εργαλειοθήκες (toolboxes) που είναι συλλογές από συναρτήσεις (m-

files) οι οποίες προεκτείνουν τις δυνατότητες του περιβάλλοντος εργασίας του για την 

επίλυση εξειδικευµένων κλάσεων προβληµάτων (statistics, financial, optimization, 

symbolic math, partial differential equations, fuzzy logic).  
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Η χρήση του ΜΑΤLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

 Η διανυσµατικοποίηση των  πράξεων έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτερη εκτέλεσή 

τους και ένα τρόπο γραφής του κώδικα απλούστερο από άποψη δοµής και 

εµφάνισης. 

 Σε πολλά προβλήµατα ο προγραµµατιστής χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του 

έτοιµες ρουτίνες, προκειµένου να ελαχιστοποιήσει το χρόνο παραγωγής κώδικα. 

Γι’ αυτό το λόγο το MATLAB περιλαµβάνει µια πλούσια συλλογή από έτοιµες 

συναρτήσεις τις οποίες ο χρήστης µπορεί εύκολα να καλεί. Στις περισσότερες από 

αυτές ο κώδικας είναι ανοικτός στη χρήση για οποιαδήποτε αλλαγή και τροπο-

ποίηση. 

 Συχνά, ο καλύτερος τρόπος για κατανόηση ενός προβλήµατος είναι η γραφική 

αναπαράσταση των δεδοµένων του. Ενώ οι άλλες γλώσσες προγραµµατισµού δεν 

παρέχουν ένα φιλικό στο χρήστη τρόπο γραφικής αναπαράστασης, το εντυπω-

σιακότερο ίσως χαρακτηριστικό του MATLAB είναι η ευκολία στη δηµιουργία 

των δυσδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών (Στεφανίδης και Σαµαράς 

1999).   

 

  «Το MATLAB  δίνει τη δυνατότητα στους οικονοµολόγους να αναπτύξουν αλγόριθ-

µους 90% πιο γρήγορα σε σχέση µε τις παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού, όπως 

η Visual Basic η Visual C και η FORTRAN. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µε το 

MATLAB ο χρήστης εστιάζει το ενδιαφέρον του στην επίλυση σύνθετων προβληµάτων 

µε τη χρήση προηγµένων µαθηµατικών συναρτήσεων και την ανάπτυξη απλοποιηµένου 

προγραµµατιστικού κώδικα» σύµφωνα µε τον οικονοµικό αναλυτή της εταιρίας GMAG, 

Yanis Kassimatis (www.mathworks.com). 

  «Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του MATLAB είναι η δυνατότητα χειρισµού µεγάλης 

τάξης µητρών και η εκτέλεση σύνθετων υπολογισµών εξαιρετικά γρήγορα. Επίσης, το 

MATLAB διευκολύνει την κατασκευή µαθηµατικών µοντέλων εξοικονοµώντας σε 

µεγάλο βαθµό πολύ χρόνο. Ο χρήστης µπορεί να µετατρέψει κώδικα στο MATLAB από 

γλώσσα προγραµµατισµού C/C++ αυτόµατα µέσω των έτοιµων συναρτήσεων που 

διαθέτει (www.mathworks.com/applications/fin_modeling/segment/index.html). 
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Ο ισχυρός συνδυασµός µεταξύ µητρών, προγραµµατιστικών χαρακτηριστικών, γρα-

φικών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρµογών, καθιστά το MATLAB ένα δυνατό εργαλείο 

για την επίλυση προβληµάτων τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. 

Συγκεκριµένα, αποτελεί ένα σηµαντικό βοήθηµα για πληροφορικούς, ηλεκτρολόγους, 

µηχανικούς, µαθηµατικούς και φυσικούς. Το MATLAB ενσωµατώνει στην υπολογιστι-

κή του διαδικασία τη σύντοµη δηµιουργία και απεικόνιση γραφικών και τον προγραµ-

µατισµό σ’ ένα ευέλικτο και ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον (Παπαρρίζος 2004). 

   Η εκµάθηση ενός λογισµικού εφαρµογών, όπως είναι το MATLAB, µοιάζει µε την 

εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου. Αν κάποιος δεν παίζει µόνος του τις νότες που διαβά-

ζει, δεν πρόκειται ποτέ να µάθει το µουσικό όργανο. Παροµοίως, αν δεν πληκτρολογή-

σει µόνος του τις εντολές, αν δεν χρησιµοποιήσει ο ίδιος τις λειτουργίες που προσφέρει 

το λογισµικό, δεν πρόκειται να το µάθει (Παπαρρίζος 2004). 

   

 Η βιβλιογραφία σχετικά µε το λογισµικό πακέτο είναι αρκετά πλούσια και θα µπορούσε 

να ταξινοµηθεί µε βάση τα πολυάριθµα εργαλεία που διαθέτει και αντιστοιχούν στους 

εξειδικευµένους τοµείς που αναφέρθηκαν ενδεικτικά στην εισαγωγή της εργασίας αυτής. 

 Γενικά (general). 

 Προγραµµατισµός (programming). 

 Χρηµατοοικονοµικά (finance). 

 Οικονοµικές χρονικές σειρές (financial time series). 

 Στατιστική (statistics). 

 GARCH models (generalised autoregressive conditional heteroskedasticity). 

 Βελτιστοποίηση (optimization). 

 Μαθηµατικά (symbolic math). 

 Προσοµοίωση µοντέλων (simulation models) (Monte Carlo). 

 Simulink. 

 Γραµµική άλγεβρα (linear algebra). 

 Αριθµητική ανάλυση (numerical methods). 

Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα διακρίνουµε τις κυριότερες πρόσφατες βιβλιο-

γραφικές αναφορές σχετικά µε το λογισµικό πακέτο MATLAB. 
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GEERAL  FINANCIAL STATISTICS TOOLBOX 

 

- Student version of MATLAB (2005) 

- Higham (2005) 

- Παπαρρίζος (2004) 

- Hunt et al (2001) 

- Pratap (1996) 

- Donnelly (1995) 

 

 

- Fusai and Roncoroni (2005) 

- Higham (2004) 

- Dowd (2002) 

- Miranda and Fackler (2002) 

- Brandimarte (2001) 

- Kaufman (1987) 

 

 

- Dell'Aquila (2006) 

- Ruppert (2004) 

- Marques de Sa (2003) 

- Martinez and Martinez (2002) 

- Morgan (2000) 

- Sigmon (1998) 

PROGRAMMING FINANCIAL TIME SERIES  GARCH MODELS  

 

- Otto and Denier (2005) 

- Chapman (2004) 

- Gilat (2004) 

- Kaplan (2003) 

- Herniter (2000) 

- Hanselman and Littlefield (1996) 

 

 

- Meucci (2005) 

- Greene (2003) 

- Mele and Formari (2000) 

- Achelis (1995) 

- Enders (1995) 

- Hamilton (1994) 

 

 

- Brooks et al (2001) 

- Peters (2001) 

- Hagerud (1997) 

- Campbell et al (1997) 

- Gourieroux (1997) 

- Box (1994) 

OPTIMIZATION MONTE CARLO SIMULATION LINEAR ALGEBRA 

 

- Caldwell and Douglas (2004) 

- Venkataraman (2002) 

- Chong and Stanislaw (2001) 

- Edwin et al (2001) 

- Kelley (1999) 

- Παπαρρίζος και Σαµαράς (1998) 

 

 

- Robert and Casella (2005) 

- Anderson (2005) 

-  McLeish (2005) 

- Gentle (2004) 

- Glasserman (2003) 

- Fang et al (2002) 

 

 

- Stanoyevitch (2005) 

- Kaufman et al. (2005) 

- Stade and Lay (2005)  

- Στεφανίδης (2000) 

- Smith (1997) 

- Marcus (1993) 

SYMBOLIC MATH SIMULINK NUMERICAL METHODS 

 

- White (2004) 

- White (2003) 

- Cheney and Kincaid (2003) 

- Chen et al (1999)  

- Πέκος (1999) 

- Backstrom (1997) 

 

 

- Student version of  SIMULINK (2005)

- Nuruzzaman (2005) 

- Dabney and Harman  (2004)  

- Palm (2003) 

- Tewari (2002) 

- Messner et al (1998) 

 

 

- Chapra (2004) 

- Surender (2002) 

- Στεφανίδης και Σαµαράς (1999) 

- Matthews (1999) 

- Borse (1997) 

- Lawson (1996) 
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1.3. Βασικές λειτουργίες του MATLAB 

 

1.3.1 Αριθµητικές Πράξεις στο MATLAB  

Η πιο απλή εντολή που µπορεί να εισάγει ο χρήστης από το πληκτρολόγιο στο 

MATLAB είναι ένα αριθµός. Πληκτρολογώντας στη γραµµή εντολών τον αντίστοιχο 

αριθµό και επιλέγοντας στη συνέχεια Enter αναµένει από το πρόγραµµα την απάντηση. 

Αν η εντολή γράφεται από το χρήστη σωστά, τότε εµφανίζεται η µεταβλητή (ένδειξη) 

ans (συντοµογραφία της αγγλικής λέξης answer), που εκφράζει το τελικό αποτέλεσµα.  
 

 

 

 

 

Οι τύποι αριθµών που διακρίνονται στο MATLAB είναι οι εξής: 

 Ακέραιοι (integer) { 0, 1, 2, 3 ..ή -1, -2 ….}.   

 Πραγµατικοί (real) { 3.33 ή – 15.6 }. 

 Μιγαδικοί (complex) { i, 1+4.5i, 4-2.5i }. 

 Άπειρο (Nan)  { διαίρεση µε το 0 για παράδειγµα 1/0 }. 

 Αόριστο (Inf)  { 0/0 }. 

 

Το MATLAB στρογγυλοποιεί τους αριθµούς κινητής υποδιαστολής σε 4 δεκαδικά 

ψηφία, αλλά αποθηκεύει και υπολογίζει αριθµούς ισοδύναµους των 16 δεκαδικών 

ψηφίων (Παπαρρίζος 2004, σελ. 3). 

Παράδειγµα 

EDU>> 3 

ans =  

            3 

 

EDU>> 3.11188888990 

ans =  

          3.1119 

 

EDU>> -2.345 

ans =  

          -2.3450 
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To MATLAB εκτελεί απλές µαθηµατικές πράξεις ανάµεσα σε δυο αριθµούς όπως η 

πρόσθεση, η αφαίρεση, η διαίρεση, ο πολλαπλασιασµός και η ύψωση σε δύναµη. Στον 

πίνακα 1.7. παρουσιάζονται οι αριθµητικές πράξεις και οι αντίστοιχοι τελεστές που 

χρησιµοποιούνται στο MATLAB (Παπαρρίζος 2004, σελ. 4-6). 

 

Τελεστές Αριθµητικές Πράξεις παραδείγµατα 

+ Πρόσθεση 4+10 =14 

- Αφαίρεση 9-11 =-2 

* Πολλαπλασιασµός 5*10= 50 

/ ∆ιαίρεση 2/3= 0.667 

\ ∆ιαίρεση από τα αριστερά 2\3= 1.5000 

^ Ύψωση σε δύναµη 5^3= 125 

' Complex conjugate transpose ' 

( ) Ορισµός σειράς πράξεων  ( ) 
Πίνακας 1.7 -Αριθµητικές πράξεις και οι τελεστές τους 

 
 

EDU>> 4+10 

ans =  

         14 

EDU>>5*10+6 

ans = 

         56 

EDU>> (6+6) /  3 

ans = 

         4   

EDU>> 9^2 

ans =  

        81 
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Για τη διενέργεια των αριθµητικών πράξεων ισχύουν ορισµένοι βασικοί κανόνες: 

 Οι πράξεις εκτελούνται από αριστερά προς τα δεξιά. 

 Η σειρά προτεραιότητας των αριθµητικών πράξεων που ακολουθείται για την 

υλοποίησή τους είναι η εξής: Αρχικά προηγείται η πράξη της ύψωσης σε δύναµη, 

ύστερα ακολουθούν οι πράξεις της διαίρεσης και του πολλαπλασιασµού µε ίση 

προτεραιότητα µεταξύ τους, ενώ τέλος έπονται οι πράξεις της αφαίρεσης και της 

πρόσθεσης µε ίση προτεραιότητα µεταξύ τους. 

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτελεί πολλές εντολές ταυτόχρονα αρκεί να 

χωρίζονται µε κόµµατα, όταν γράφονται στην ίδια γραµµή. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους τελεστές της διαίρεσης. 

 
Παράδειγµα 

EDU>> 2+3*2^2/4 

ans =  

         5 

 

EDU>> 2+(3*2)^2/4 

ans =  

         11 

 

EDU >> 4+6, 3 /4, 1-6, 7*8, 4\5, 3^3 

ans =  

          10 

ans =  

          0.7500 

ans = 

         -5 

ans = 

          56 

ans = 

         1.2500 

ans = 

         27 
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Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πληκτρολογήσει σωστά µια απλή εντολή, τότε 

εµφανίζονται τα λεγόµενα µηνύµατα λάθους (error messages) που ερµηνεύουν την αιτία 

του σφάλµατος και προσδιορίζουν τη προέλευσή του (Παπαρρίζος 2004, σελ. 5). 

Τα µηνύµατα σφάλµατος µπορεί να έχουν την ακόλουθη µορφή: 

 

 

 

→ (Απροσδιόριστη συνάρτηση ή µεταβλητή) 

 

 

EDU>> 3/ 4 

ans = 

        0.7500 

 

EDU>> 3\4 

ans = 

          1.3333 

 

EDU>> antonis 

??? Undefined function or variable ‘antonis’ 

 

EDU>>2 /3 4+5  

Error missing MATLAB operator           

 

EDU>> x+y = 6 

??? x+y=6 

Error: The expression to the left of the equals 

sign is not a valid target for an assignment 

 

 

→ (Ελλιπής τελεστής του MATLAB) 

 

 

 

 

→ (Η έκφραση στο αριστερό µέλος της    

      εξίσωσης δεν είναι έγκυρη) 

 

Συνεπώς, τα µηνύµατα λάθους ειδοποιούν το χρήστη ότι η εντολή του δεν γίνεται 

αποδεκτή από το πρόγραµµα είτε επειδή έχει συντακτικά λάθη είτε εκφραστικά και τον 

υποχρεώνουν να διορθώσει την εντολή του. 
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1.3.2 Μεταβλητές 

 

1.3.2.1 Γενικά 

 

Οι µεταβλητές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση  εφαρµογών στο MATLAB. 

Κάθε µια µεταβλητή που έχει µια τιµή προσδιορίζεται από ένα όνοµα. Το όνοµα της 

µεταβλητής δεν είναι τίποτα άλλο από µια θέση µνήµης στην οποία καταγράφεται η τιµή  

(Παπαρρίζος 2004, σελ. 7-8).  

Η γενική µορφή µιας εντολής καταχώρησης είναι η εξής: 

όνοµα_µεταβλητής = τιµή ή µεταβλητή ή αποτέλεσµα πράξεων 

Οι µεταβλητές µπορεί να βρίσκονται στο πρώτο και στο δεύτερο µέλος της εξίσωσης. 

 

 
       
 

 

 
       
 

 
   
 

 

 
                    
Στο παραπάνω παράδειγµα οι a, b, c, 

the_average θεωρούνται µεταβλητές και το τελικό αποτέλεσµα υπολογίζεται µε βάση τις 

τιµές που έχουν καταχωρηθεί σε καθεµία µεταβλητή ξεχωριστά. 

Παράδειγµα 

EDU>>a=10 

a = 

     10 
EDU>> b=20 

b = 

    20 
EDU>> c =30 

c =  

      30 
EDU >> the_average = (a+b+c) / 3 

the_average = 20 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει µια µεταβλητή µε οποιοδήποτε όνοµα θέλει. 

Ωστόσο, πρέπει να ισχύουν ορισµένοι βασικοί κανόνες για αποφυγή σφαλµάτων: 

 Ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιεί βασικούς (αρχικούς) αλφαβητικούς 

χαρακτήρες (‘’Α-Ζ’’), αριθµούς και  συµβολοσειρές (‘‘ _ ’’). 

 ∆εν πρέπει να υπάρχουν κενά ανάµεσα σε ονόµατα µεταβλητών για παράδειγµα 

(‘this is a variable’),  αλλά µπορεί ο χρήστης να γράφει το όνοµα της µετα-
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βλητής µε τη χρήση του χαρακτήρα string ‘‘_’’, για παράδειγµα (‘this_is_a_ 

variable’).   

 Το MATLAB είναι ευαίσθητο στη γραφή πεζών κεφαλαίων (case sensitive). 

Για παράδειγµα οι µεταβλητές x και X θεωρούνται διαφορετικές. 

 Το MATLAB δέχεται ελληνικούς χαρακτήρες από το πληκτρολόγιο. 

 Τα ονόµατα των µεταβλητών δεν πρέπει να περιλαµβάνουν χαρακτήρες όπως 

τα σύµβολα +, - *, /, \, =, ( ), {},[ ], <, >, &,%, ?,~,!, :,’,   

 Τα ονόµατα των µεταβλητών πρέπει να περιλαµβάνουν µέχρι 31 χαρακτήρες 

(Παπαρρίζος 2004, σελ. 9-10). 

 
Παράδειγµα 

EDU>> 'My name is Antonis' 

ans = 

         My name is Antonis 

 

EDU>> My name is Antonis 

??? Undefined command/function 'My'. 

 

EDU>> this_is_a_variable = 3 

this_is_a_variable = 

                                  3 

 

EDU>> this is a variable = 3 

??? Undefined command/function 'this'. 

 

EDU>> X= 6 

X = 

         6 EDU>> x =7 

x = 

          7 

EDU>> 'Σε αγαπάω' 
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Όταν ο χρήστης καταχωρεί µια εντολή στην οποία αναγράφεται µια µεταβλητή χωρίς 

καµία τιµή, τότε το πρόγραµµα εµφανίζει µήνυµα σφάλµατος. 

 

 

 

 

 

1.3.2.2. Ειδικές µεταβλητές στο MATLAB 

 

Το MATLAB διαθέτει ορισµένες βασικές µεταβλητές οι οποίες διακρίνονται από τη 

χρησιµότητά τους στις ανάλογες εφαρµογές στο MATLAB (Παπαρρίζος 2004, σελ. 9-

10). 

Στον πίνακα 1.4.2 παρουσιάζονται οι ειδικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στον 

υπολογισµό αριθµητικών πράξεων. 

Special Variables                                   Value 

ans 

 

pi 

eps 

 

inf 

nan 

realmax 

realmin 

Η εξ’ ορισµού µεταβλητή που εκφράζει το τελικό 

αποτέλεσµα 

Ο αριθµός π =3.14 

Ο µικρότερος θετικός αριθµός προστιθέµενος στη µονάδα  

δίνει αποτέλεσµα διαφορετικό της µονάδας 

Αόριστο 

Κανένας αριθµός 

Ο µεγαλύτερος θετικός πραγµατικός αριθµός 

Ο µικρότερος θετικός πραγµατικός αριθµός 

Πίνακας 1.4.2- Ειδικές µεταβλητές στο MATLAB 

ans = 

        Σε αγαπάω   

Παράδειγµα 

EDU >> x=k 

??? Undefined function or variable k 

Παράδειγµα 

EDU>> pi 

ans = 
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    3.1416 

EDU>> eps 

ans = 

  2.2204e-016 

EDU>> 1 

ans = 

     1 

EDU>> 1+eps 

ans = 

    1.0000 

EDU>> 1/0 

Warning: Divide by zero. 

ans = 

   Inf 

EDU>> 0/0 

Warning: Divide by zero. 

ans = 

   NaN 

EDU>> realmax 

ans = 

  1.7977e+308 

EDU>> realmin 

ans = 

  2.2251e-308 
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1.3.2.3. Βασικές εντολές µεταβλητών 

 

Το MATLAB καταγράφει τις µεταβλητές και τις τιµές τους σε ένα πρόχειρο χώρο 

µνήµης, που ορίζεται ως χώρος εργασίας (workspace). 

Τα ονόµατα των µεταβλητών του χώρου εργασίας εµφανίζονται στην οθόνη µε την 

εντολή who (Παπαρρίζος 2004, σελ. 12). 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=1, y=2 

x = 

     1 

y = 

     2 

EDU>> who 

Your variables are: 

      x  y   

 

Οι µεταβλητές στο ΜΑΤLΑΒ είναι εξ’ ορισµού (by default) µήτρες, ακόµα και αυτές 

που ανήκουν στην κλάση συµβολοσειράς (char).  

 

• Η εντολή whos εµφανίζει τα περιεχόµενα του χώρου εργασίας ως εγγραφές 

(records). Κάθε µεταβλητή αποτελεί και µια εγγραφή (γραµµή) µε τέσσερα πεδία (fields) 

στήλες. Στο MATLAB το δοµικό στοιχείο των υπολογισµών είναι η µήτρα.  

 Τα ονόµατα των µεταβλητών γράφονται µε αλφαβητική σειρά στην πρώτη 

στήλη µε τίτλο Name.  

 Οι αριθµοί θεωρούνται µήτρες διαστάσεων 1×1 όπως αναγράφεται στη δεύτερη 

στήλη µε τίτλο Size.  

 Στην τρίτη στήλη, µε τίτλο Bytes, αναφέρεται το πλήθος των bytes που 

χρειάζονται για την αποθήκευση όλων των στοιχείων της µήτρας.  

 Στην τέταρτη στήλη, µε τίτλο Class, καταγράφεται το είδος της µεταβλητής. 
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Οι µεταβλητές στις οποίες αποθηκεύονται οι αριθµοί ανήκουν στην κλάση µητρών 

διπλής ακρίβειας (double array). 

Κάθε στοιχείο µιας µήτρας διπλής ακρίβειας αποθηκεύεται σε 8 bytes. Στην τελευταία 

γραµµή δίνεται το πλήθος όλων των στοιχείων των µητρών καθώς και το πλήθος των 

bytes που καταλαµβάνουν (Παπαρρίζος 2004, σελ. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με την εντολή clear ο χρήστης µπορεί να διαγράψει όλες τις µεταβλητές ή εκείνες που 

επιθυµεί. Η επανεκτέλεση της εντολής whos επιβεβαιώνει για τον αριθµό των µεταβλη-

τών που έχουν διαγραφεί ή αποµείνει στη µνήµη (Παπαρρίζος 2004, σελ. 13). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> whos 

Name      Size   Bytes   Class 

  x         1x1        8      double array 

  y         1x1        8      double array 

Grand total is 2 elements using 16 bytes      

 

Παράδειγµα 

EDU>> clear x 

EDU>> whos 

 Name    Size      Bytes  Class 

  y          1x1        8         double array 

Grand total is 1 element using 8 bytes 

EDU>> clear 

EDU>> whos 

EDU>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράγµατι, έχουν διαγραφεί όλες οι µεταβλητές όπως φαίνεται στο παραπάνω παρά-

δειγµα. 
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Με την εντολή save ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει  όλες τις µεταβλητές ή εκείνες 

που επιθυµεί. Οι µεταβλητές αποθηκεύονται µαζί µε τις τιµές τους. Ως συνέχεια του 

προηγούµενου  παραδείγµατος, όλες οι µεταβλητές αποθηκεύονται µε την καταγραφή 

απλά της εντολής save, ενώ αν ο χρήστης επιθυµεί να αποθηκεύσει µόνο τη µια 

µεταβλητή πληκτρολογεί την εντολή save και ακολουθεί το όνοµα της µεταβλητής. Η 

αποθήκευση γίνεται σε ένα αρχείο που έχει το όνοµα matlab.mat (Παπαρρίζος 2004, 

σελ. 16-17). 

 

 

 

 

 

• O χρήστης µπορεί να ορίσει µόνος του το όνοµα του αρχείου αποθήκευσης των 

µεταβλητών και µε την εντολή dir να εµφανίσει τον κατάλογο των αρχείων που έχει γίνει 

η αποθήκευση των µεταβλητών της εφαρµογής του (session). 

 

 

 

 

 

 

 

 Όµοια µε την εντολή dir είναι η εντολή what που εµφανίζει το σύνολο των MAT-files 

που υπάρχουν στο φάκελο αποθήκευσης του καταλόγου περιήγησης (Παπαρρίζος 2004, 

σελ. 27). 

 

Παράδειγµα 

 EDU>> save 

Saving to: matlab.mat 

 

Παράδειγµα 

 EDU>> save my_variables x y 

EDU>> dir 

.                 matlab.mat        x.mat              

..                my_variables.mat   

 

Παράδειγµα 

EDU>> what  

MAT-files in the current directory D:\MATLAB_SV701\work 

matlab            x                  

my_variables 
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Εναλλακτικός τρόπος αποθήκευσης των µεταβλητών σε κάποιο αρχείο υλοποιείται µε 

την εντολή File -> Save Workspace As όπου εµφανίζεται το παράθυρο αποθήκευσης 

αρχείων καταλόγου work του MATLAB µε την ονοµασία Save to MAT-file. 

 

 
Το παράθυρο αποθήκευσης αρχείων MATLAB (MAT-files) 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει στο φάκελο (folder) της προτίµησής του τα 

αρχεία χώρου εργασίας µε την επιλογή του πλήκτρου (  ) ή µε τη χρήση του καταλόγου 

περιήγησης. Επίσης, µπορεί να δηµιουργήσει ένα δικό του φάκελο µε δεξί κλικ του 

ποντικιού και επιλέγοντας την εντολή New->Folder.  

 

 
Το παράθυρο αποθήκευσης αρχείων 
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 Με τις εντολές pwd και cd εµφανίζεται η διαδροµή αναζήτησης του αρχείου που ο 

χρήστης έχει αποθηκεύσει τις µεταβλητές της εφαρµογής στο MATLAB [Παπ 2004, σελ 

27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την εντολή load ο χρήστης µπορεί να επαναφέρει (φορτώσει) το αποθηκευµένο 

αρχείο της εφαρµογής του (Παπαρρίζος 2004, σελ. 16-17). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> pwd 

ans = 

D:\MATLAB_SV701\work 

 

Παράδειγµα 

EDU>> cd 

ans = 

D:\MATLAB_SV701\work 

 

Παράδειγµα 

EDU>> load matlab.mat 

EDU>> who 

Your variables are: 

  x    y     

EDU>> load my_variables.mat 

EDU>> who 

Your variables are: 

  x    y   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το αποθηκευµένο αρχείο µιας 

εφαρµογής µε την εντολή File->Open ή File->Import Data και µε διπλό κλικ στο 

συγκεκριµένο αρχείο ή επιλέγοντας την αντίστοιχη διαδροµή αναζήτησης του φακέλου 

που έχει αποθηκευτεί το αρχείο. 
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Το παράθυρο ανοίγµατος αρχείων 

 diary ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει µια εφαρµογή σε αρχείο της 

µορφής ASCII. Ο χρήστης δηµιουργεί δικό του αρχείο ε την ονοµασία που επιθυµεί για 

να ει την εργασία του. Με την εντολή diary off ολοκληρώνει την εφαρµογή 

το  έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει αργότερα το συγκεκριµένο αρχείο στη 

δι ή αναζήτησης του φακέλου επιλογής αποθήκευσης στο MATLAB δίνοντας την 

εν lab_sv701\work\antonis.dia (Παπαρρίζος 004, σελ. 19-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Με την εντολή

µ

 αποθηκεύσ

υ, ενώ

αδροµ

τολή open mat  2

  

Π µα  αράδειγ

EDU>> diary antonis.dia 

EDU>> a=5 
 

 
a =  
     5 

EDU>> b=6 

b = 

     6 

EDU>> c=a*b 

c = 

    30 

EDU>> diary off 

EDU>> open matlab_sv701\work\antonis.dia 
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Το αρχείο diary antonis.dia έχει την ακόλουθη µορφή 

 
 

• O χρήστης µπορεί να διαγράψει ένα αρχείο από τη µνήµη του MATLAB µε την εντο-

λή delete να προηγείται του ονόµατος του αρχείου αποθήκευσης (Παπαρρίζος 2004, 

ελ. 21). 

ρησή 

. Ο χρήστης ξεχωρίζει τα αρχεία diaries από την µ  επέκτασής τους‘.dia’. 

σ

 

 

 

 

 

Ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει τα αρχεία diaries σε ένα φάκελο αρχείων που ο 

ίδιος έχει δηµιουργήσει και δίνοντας την εντολή dir να επαληθεύσει την καταχώ

τους

 

Παράδειγµα 

EDU>> delete antonis.dia 

EDU>> 

 

Παράδειγµα 

EDU>> cd  D:\MATLAB_SV701\work\my_diaries 

EDU>> dir 

...           antonis.dia 

ορφή
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• Με την εντολή format ο χρήστης καθορίζει τον τρόπο εµφάνισης των αριθµών στην 

οθόνη. Οι αριθµοί εµφανίζονται µε 4 δεκαδικά ψηφία. Με την εντολή help format 

εµφανίζονται όλες οι δυνατές επιλογές που  παρέχει το MATLAB στο χρήστη (Πα-

priate for the 

s of the variable. For float variables, the default is FORMAT SHORT. 

e displayed. FORMAT SHORT and LONG do not affect 

display of integer variables. 

sed to switch between different output display formats of all float 

 

παρρίζος 2004, σελ. 17-18). 

- FORMAT Set output format. 

       FORMAT with no inputs sets the output format to the default appro

clas

     

- FORMAT does not affect how MATLAB computations are done. Computations on 

float variables namely single or double, are done in appropriate floating point precision, 

no matter how those variables ar

the 

     

- FORMAT may be u

variables as follows:

FORMAT SHORT Scaled fixed point format with 5 digits. 

FORMAT LONG Scaled fixed point format with 15 digits for double and 7 digits 

for single 

FORMAT SHORT E Floating point format with 5 digits. 

FORMAT LONG E Floating point format with 15 digits for double and digits for 

single. 

FORMAT SHORT G Best of fixed or floating point format with 5 digits. 

FORMAT LONG G Best of fixed or floating point format with 15 digits for double 

and 7 digits for single. 

itch between different output display formats of all 

 as follo

 

- FORMAT may be used to sw

numeric variables ws: 

FORMAT HEX Hexadecimal format. 

FORMAT + The symbols +, - and blank are printed for positive, negative and 

zero elements.  

Imaginary parts are ignored. 
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FORMAT BANK         Fixed format for dollars and cents 

FORMAT RAT Approximation by ratio of small integers 

   

Spacing 

FORMAT COMPACT  Suppresses extra line-feeds. 

FORMAT LOOSE         Puts the extra line-feeds back in. 

 ή format short e 

 ή format long e 

τελέσµατα χωρίς   

    κενές γραµµές ) 

 

             

 
 

Παράδειγµα 

EDU>> format 

EDU>> eps 

ans = 

 

 

 

 

   2.2204e-016 

 

EDU>> format short 

EDU>> eps 

ans = 

 

  2.2204e-016 

 

→

 

 

 

  

EDU>> format long 

EDU>> eps 

ans = 

    2.220446049250313e-016 

→

 

 

 

 
 

EDU>> format compact  

EDU>> format rat 

EDU>> eps 

ans = 

 

→ (εµφανίζει τα απο

  

 

 
       1/4503599627370496 
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1.3.2.4. Τα αρχεία script (script-files) 

 

LAB, όπως οι εντολές που ο χρήστης εκτελεί επανειληµµένα στη 

γρ

ας, ώστε ο χρήστης να τις χρησιµοποιήσει αργότερα σε 

νέ

λέγει την εντολή plot και αναπτύσσει κώδικα για λύση 

µ

ρ

Ένα αρχείο script είναι ένα εξωτερικό αρχείο που περιέχει µια διαδοχική σειρά 

προτάσεων του MATLAB. Τα ονόµατα των αρχείων script έχουν επέκταση ‘.m’ ή ‘.mat’ 

και ορίζονται ως MAT-files ή m-files. Τα αρχεία script αποτελούν την απλούστερη 

µορφή ενός αρχείου m-file. Είναι χρήσιµα για την αυτοµατοποίηση ενός συνόλου 

εντολών του MAT

αµµή εντολών.  

Τα αρχεία script µπορούν να εκτελεστούν µε βάση επεξεργασµένα δεδοµένα ήδη στο 

χώρο εργασίας, αλλά µπορούν και να δηµιουργήσουν νέα δεδοµένα. Αν και δεν 

αποδίδουν τελικά αποτελέσµατα σε µια εφαρµογή, οι µεταβλητές που δηµιουργούν 

αποθηκεύονται στο χώρο εργασί

ες υπολογιστικές εφαρµογές.  

 Τα αρχεία script µπορούν να περιέχουν σχόλια. Τα σχόλια ουσιαστικά είναι η 

ερµηνεία µιας εντολής που ο χρήστης καταχωρεί για να διευκολύνουν την κατανόηση 

της εφαρµογής του και ξεχωρίζουν από τη χρήση του συµβόλου %. Τα σχόλια µπορούν 

να εισαχθούν είτε σε µια συγκεκριµένη γραµµή εντολής, είτε στην αρχή ή στο τέλος της 

εφαρµογής. Επιπλέον, τα αρχεία script είναι χρήσιµα για την σχεδίαση γραφικών στο 

MATLAB, όταν ο χρήστης επι

ιας εφαρµογής [MCS 2005a]. 

Έστω ότι πρέπει να υπολογιστεί ο µέσος όρος των ηλικιών τριών ατόµων. Αρχικά, ο 

χρήστης δηµιουργεί ένα α χείο m-file (Untitled1) µε την εντολή File->New-M-file ή µε 

απλό κλικ  στο εικονίδιο  από το menu  της µπάρας εργαλείων του MATLAB,  εισάγει 

τον τύπο υπολογισµού του µέσου όρου στο αρχείο και το αποθηκεύει µε την ονοµασία 

που θέλει (π.χ µε την εντολή Save Αs-askisi1). Στην συνέχεια καταχωρεί στη γραµµή 

εντολών του παραθύρου εντολών του MATLAB τις ηλικίες των τριών ατόµων και το 

όνοµα του αρχείου m-file που έχει αποθηκεύσει. Η χρήση του συµβόλου του ερωτηµα-

τικού (;) επιτρέπει την εισαγωγή πολλών εντολών (µεταβλητών ή πράξεων) στην ίδια 

ντολές του 

αρχείου script καθώς και το τελικό αποτέλεσµα (Παπαρρίζος 2004, σελ. 22). 

γραµµή και τη σύντοµη εξαγωγή του τελικού αποτελέσµατος.  

 Με τις εντολές echo on και echo off το ΜΑTLAB εµφανίζει όλες τις ε
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Παράδειγµα 

EDU>> a=10; b=20; c=50; askisi1 

z = 

    40 

EDU>> echo on 

EDU>> askisi1 

z=(a+b+c)/2 

z = 

    40 

EDU>> echo off 

EDU>> askisi1 

z = 

    40 

 

1.3.2.5. Χρήση της υπηρεσίας βοήθειας 

 

 Με την εντολή help ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί για όλες τις 

κατηγορίες που περιλαµβάνει το MATLAB. Ορισµένες από τις κατηγορίες παρουσιάζο-

νται στον επόµενο πίνακα (Παπαρρίζος 2004, σελ. 29-30). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> help 

Help topics 

matlab\general         General purpose commands. 

matlab\ops             Operators and special characters. 

matlab\lang            Programming language constructs. 

matlab\elmat           Elementary matrices and matrix manipulation. 

matlab\elfun           Elementary math functions. 

matlab\specfun         Specialized math functions. 

matlab\matfun          Matrix functions  

matlab\datafun         Data analysis and Fourier transforms. 
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matlab\polyfun         Interpolation and polynomials. 

matlab\graph2d         Two dimensional graphs. 

matlab\graph3d         Three dimensional graphs. 

matlab\specgraph       Specialized graphs. 

matlab\graphics        Handle Graphics. 

matlab\uitools         Graphical user interface tools. 

matlab\iofun           File input and output. 

matlab\helptools       Help commands. 

matlab\demos           Examples and demonstrations. 

simulink\simulink      Simulink 

simdemos\simgeneral    Simulink: General model demonstrations and samples. 

toolbox\optim          Optimization Toolbox 

finance\finance        Financial Toolbox 

finance\calendar       Financial Toolbox calendar functions. 

garch\garch            GARCH Toolbox 

ftseries\ftseries      Financial Time Series Toolbox 

ftseries\ftsdata       (No table of contents file) 

toolbox\symbolic       Symbolic Math Toolbox 

MATLAB_SV701\work      (No table of contents file) 

 

Εξετάζοντας τις πληροφορίες που ο χρήστης µπορεί να αποκτήσει µέσω της εντολής help 

 κάθε κατηγορία καταλαµβάνει µια γραµµή, 

 το όνοµα κάθε κατηγορίας (topic) διακρίνεται από τον κατάλογο (directory) 

στον οποίο ανήκει καθεµία ξεχωριστά,  

 το περιεχόµενο της κάθε κατηγορίας περιγράφεται µε µια σύντοµη πρόταση. 

Για παράδειγµα η κατηγορία general αναφέρεται σε πληροφορίες που αφορούν τις 

βασικές εντολές χρήσης του MATLAB, η κατηγορία ops αναφέρεται στους βασικούς 

τελεστές και ειδικούς χαρακτήρες, η κατηγορία lang στη γλώσσα προγραµµατισµού, η 

κατηγορία elmat στη χρήση µητρών και η κατηγορία matfun στις µαθηµατικές συναρτή-

σεις. Ο χρήστης πληκτρολογεί την εντολή help και έπειτα το όνοµα της σχετικής κατη-

γορίας που επιθυµεί. 
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Παράδειγµα 

EDU>> help garch 

GARCH Toolbox Version 2.0.1 (R14SP1) 05-Sep-2004 

GARCH Toolbox Structure Interface Functions. 

    garchget       Access GARCH specification parameters. 

    garchset       Create or modify GARCH specification structures. 

Univariate GARCH Modelling. 

    Garchfit     Univariate GARCH process parameter estimation. 

    Garchpred    Univariate GARCH process forecasting. 

    Garchsim     Univariate GARCH process simulation (Monte Carlo). 

  Univariate GARCH Innovations Inference (Inverse/Whitening Filter). 

    Garchinfer   Infer GARCH innovations and conditional standard deviations. 

Statistics and Tests. 

    Aicbic       Akaike and Bayesian information criteria for model selection. 

    Archtest     Engle’s hypothesis test for the presence of ARCH/GARCH. 

    Autocorr     Compute or plot sample auto 

    crosscorr    Compute or plot sample cross 

    lbqtest      Ljung 

    lratiotest   Likelihood ratio hypothesis test. 

    Parcorr      Compute or plot sample partial auto 

Helpers and Utilities. 

    garchar      Convert finite 

    garchma      Convert finite 

    garchcount   Count number of GARCH process estimated parameters. 

    garchdisp    Display GARCH process estimation results. 

    lagmatrix    Create a lagged time series regression matrix. 

    price2ret    Convert a price series to a return series. 

    ret2price    Convert a return series to a price series. 

Graphics. 

    garchplot    Plot GARCH simulation, estimation, or forecasting results. 
 

 H κατηγορία garch προέρχεται από τον κλάδο της στατιστικής και ειδικεύεται στην 

ανάλυση και εξέταση των µοντέλων garch (γενικευµένων αυτοπαλίνδροµων υπό συνθή-

κη ετεροσκεδαστικότητας µοντέλων). 
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1.3.3. Συναρτήσεις 

 

Το MATLAB εκτός από µεταβλητές και αριθµούς έχει και συναρτήσεις τα ονόµατα 

των οποίων ακολουθούν όλους τους βασικούς κανόνες που ισχύουν για τα ονόµατα των 

µεταβλητών. Οι συναρτήσεις δέχονται µεταβλητές εισόδου τις οποίες επεξεργάζονται µε 

εντολές του MATLAB και καταγράφουν τα αποτελέσµατα σε µεταβλητές εξόδου. Η 

γενική µορφή µιας συνάρτησης είναι η εξής: 

              [µεταβλητές εξόδου] = όνοµα_συνάρτησης(µεταβλητές εισόδου) 

Οι µεταβλητές εισόδου και εξόδου χωρίζονται µε κόµµατα. Όταν µια συνάρτηση έχει 

µόνο µια µεταβλητή εξόδου µπορούµε να παραλείψουµε τις αγκύλες [,]. Το MATLAB 

έχει πάνω από 600 συναρτήσεις σχεδόν καθεµία για κάθε µαθηµατικό υπολογισµό. 

 Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει για παράδειγµα µια εκθετική συνάρτηση µε την 

εντολή exp (Παπαρρίζος 2004, σελ. 28-29). 

 

 

 

 

Η συνάρτηση exp(x) 

 

 

 

 

 Μια συνάρτηση µε δυο µεταβλητές εισόδου είναι η rem µε την οποία ο χρήστης µπο-

ρεί υπολογίσει το υπόλοιπο της διαίρεσης δυο αριθµών x και y. 

 

Παράδειγµα 

EDU>>  exp(2) 

ans = 

    7.3891 

EDU>> a=exp(2) 

a = 

    7.3891 

 

Παράδειγµα 

EDU>>  rem(8,2) 

ans = 

        0 

EDU>> a= rem(-15,4) 

a = 

    -3 

 

 

 

Η συνάρτηση rem(x, y) 
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Το υπόλοιπο της διαίρεσης έχει πάντοτε το πρόσηµο του διαιρετέου.  

Όπως οι µεταβλητές έτσι και οι συναρτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

σχηµατίσουν παραστάσεις. 

 

 

Αριθµητικές πράξεις 

 

 

 

Μια από τις σηµαντικές λειτουργίες του MATLAB είναι η δυνατότητα του χρήστη να 

χρησιµοποιεί συναρτήσεις σαν µεταβλητές εισόδου σε άλλες συναρτήσεις ή οποιαδήποτε 

αριθµητική παράσταση. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> 5*(exp(4))^2 

ans = 

  1.4905e+004 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=exp(exp(3)) 

x = 

  5.2849e+008 

EDU>> a=rem(5*(exp(4)^2),2) 

a = 

    0.7899 

EDU>> x=exp(exp(3)+2) 

x = 

  3.9051e+009 

 

 

 

Η συνάρτηση exp(x) 

 

Η συνάρτηση rem(x) 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα µε την υπηρεσία βοήθειας του ΜATLAB να πάρει πλη-

ροφορίες για τα είδη των συναρτήσεων και τις κατηγορίες τους (topics) µε την εντολή 

help topics. Για να εµφανίζονται ανά σελίδα οι κατηγορίες ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 

την εντολή more on, ενώ η εντολή more off επαναφέρει την προηγούµενη κατάσταση. 

Επίσης, ο χρήστης µπορεί να κάνει χρήση της µπάρας ολίσθησης (scroll bar) του παρα-

θύρου εντολών.  

 Μια από τις πιο γνωστές κατηγορίες συναρτήσεων είναι η κατηγορία elfun που 

περιέχει στοιχειώδεις µαθηµατικές συναρτήσεις (Παπαρρίζος 2004, σελ. 31-32). 
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Για την κατηγορία elfun (elementary functions) υπάρχουν οι παρακάτω πληροφορίες: 

  

 Παράδειγµα 

 EDU>> help elfun 

  Elementary math functions. 

  Trigonometric. 

    Sin         - Sine. 

    Sind        - Sine of argument in degrees. 

    Sinh        - Hyperbolic sine. 

    Asin        - Inverse sine. 

    Asind       - Inverse sine, result in degrees. 

    Asinh       - Inverse hyperbolic sine. 

    Cos         - Cosine. 

    Cosd        - Cosine of argument in degrees. 

    Cosh        - Hyperbolic cosine. 

    Acos        - Inverse cosine. 

    Acosd       - Inverse cosine, result in degrees. 

    Acosh       - Inverse hyperbolic cosine. 

    Tan         - Tangent. 

    Tand        - Tangent of argument in degrees. 

    Tanh        - Hyperbolic tangent. 

    Atan        - Inverse tangent. 

    Atand       - Inverse tangent, result in degrees. 

    Atan2       - Four quadrant inverse tangent. 

    Atanh       - Inverse hyperbolic tangent. 

    Sec         - Secant. 

    Secd        - Secant of argument in degrees. 

    Sech        - Hyperbolic secant. 

    Asec        - Inverse secant. 

    Asecd      - Inverse secant, result in degrees. 

    Asech      - Inverse hyperbolic secant. 

    Csc         - Cosecant. 

    cscd        - Cosecant of argument in degrees. 

    csch        - Hyperbolic cosecant. 

    acsc        - Inverse cosecant. 

    acscd      - Inverse cosecant, result in degrees. 

    acsch      - Inverse hyperbolic cosecant. 

 

Βασικές 

µαθηµατικές  

συναρτήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τριγωνοµετρικές 

συναρτήσεις 
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   cot         - Cotangent  

  cotd        - Cotangent of argument in degrees. 

  coth        - Hyperbolic cotangent. 

  acot        - Inverse cotangent. 

  acotd       - Inverse cotangent, result in degrees. 

  acoth       - Inverse hyperbolic cotangent. 

 

Παράδειγµα 

Exponential. 

    exp          - Exponential. 

    expm1     - Compute exp(x)-1 accurately. 

    log           - Natural logarithm. 

    log1p       - Compute log(1+x) accurately. 

    log10       - Common (base 10) logarithm. 

    log2         - Base 2 logarithm and dissect floating point number. 

    pow2        - Base 2 power and scale floating point number. 

    realpow    - Power that will error out on complex result. 

    reallog      - Natural logarithm of real number. 

    realsqrt    - Square root of number greater than or equal to zero. 

    sqrt          - Square root. 

    nthroot     - Real n-th root of real numbers. 

    nextpow2 - Next higher power of 2. 

Παράδειγµα 

Complex. 

    abs           - Absolute value. 

    angle       - Phase angle. 

   complex  - Construct complex data from real and imaginary parts. 

    conj         - Complex conjugate. 

    imag       - Complex imaginary part. 

    real         - Complex real part. 

    unwrap   - Unwrap phase angle. 

    isreal      - True for real array. 

    cplxpair  - Sort numbers into complex conjugate pairs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponential 

functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Complex  

  functions 

 

 

 

 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                           Αδαµόπουλου Αντώνη 



1.3.3. Συναρτήσεις                                                                                                             55  

 

 

 

Rounding and 

remainder 

functions 

 

 

 

Όπως είναι εµφανές η κατηγορία elfun χωρίζεται στις εξής υποκατηγορίες:  

- Trigonometric  

- Exponential   

- Complex 

- Rounding and Remainder 

Ο χρήστης αν θέλει περισσότερες πληροφορίες για µια κατηγορία αρκεί να πληκτρο-

λογήσει και το όνοµα της ειδικής κατηγορίας (πχ help log). 

 

 

 

Η εντολή help log 

 

 

 

 

 Ο χρήστης αν δεν γνωρίζει τη συνάρτηση που πρέπει να επιλέξει για να υλοποιήσει 

µια εφαρµογή µπορεί να την αναζητήσει µε την υπηρεσία βοήθειας του MATLAB µε 

την εντολή lookfor και πληκτρολογώντας τη λέξη κλειδί.  

Παράδειγµα 

   Rounding and remainder. 

    fix         - Round towards zero. 

    floor      - Round towards minus infinity. 

    ceil        - Round towards plus infinity. 

    round    - Round towards nearest integer. 

    mod      - Modulus (signed remainder after division). 

    rem       - Remainder after division. 

    sign      - Signum. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> help log 

 LOG   Natural logarithm. 

    LOG(X) is the natural logarithm of the elements of X. 

    Complex results are produced if X is not positive. 

    See also log1p, log2, log10, exp, logm. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> lookfor remainder 

REM    Remainder after division. 

QUOREM Symbolic matrix element-wise quotient and remainder. 

 
 
 

 
Η εντολή lookfor 
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 Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να αναζητήσει χρήσιµες πληροφορίες για τις 

συναρτήσεις µε την εντολή MATLAB-Reference-MATLAB Function Reference του 

menu υπηρεσίας βοήθειας του ΜΑΤLΑΒ (µε διπλό κλικ πάνω στο όνοµα της κατηγορίας 

ή στο όνοµα της συνάρτησης που επιθυµεί) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 31).  

 

1.3.3.1. Τριγωνοµετρικές Συναρτήσεις 

 
Η υποκατηγορία trigonometric περιλαµβάνει τριγωνοµετρικές συναρτήσεις όπως 

ηµίτονο (sin), συνηµίτονο (cos), εφαπτοµένη  (tan), (sec), (csc) και συνεφαπτοµένη (cot). 

Όλες οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις δέχονται σαν όρισµα ακτίνια. Για κάθε συνάρτηση 

υπάρχει η αντίστροφη τριγωνοµετρική συνάρτηση τόξο ηµιτόνου (asin), τόξο συνηµι-

τόνου (acos), η αντίστοιχη υπερβολική (hypervolic) συνάρτηση όπως υπερβολικό 

ηµίτονο (sinh), υπερβολικό συνηµίτονο (cosh) και αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις 

όπως αντίστροφο υπερβολικό ηµίτονο (asinh) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 34-35). 

 
 

Παράδειγµα 

    EDU>> sin(pi/2) 

ans = 

     1 

EDU>> cos(pi) 

ans = 

    -1 

EDU>> tan(pi/4) 

ans = 

    1.0000 

 

Παράδειγµα 

    EDU>> asin(0) 

ans = 

     0 

 

 

Η συνάρτηση sin(x) 

 

 

Η συνάρτηση cos(x) 

 

 

Η συνάρτηση tan(x) 

 

 

 

 

Η συνάρτηση asin(x) 
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Η συνάρτηση acos(x) 

 

 

Η συνάρτηση atan(x) 

 

 

Στην υποκατηγορία Exponential περιλαµβάνονται συναρτήσεις που υψώνουν ένα αριθµό σε 

δύναµη όπως η συνάρτηση exp και οι αντίστροφές τους οι λογαριθµικές. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνεται και η συνάρτηση sqrt που υπολογίζει την τετραγωνική συνάρτηση. 

 

 

 

 

Η συνάρτηση sqrt(x) 

 

 

Η συνάρτηση log(x) 

 

 

 

 

Η συνάρτηση pow2(x) 

 

 

Στην κατηγορία rounding and remainder περιλαµβάνονται συναρτήσεις στρογγυλοποίησης 

και συναρτήσεις που υπολογίζουν τα υπόλοιπα.  

 

 

 

Ο αριθµός x 

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> acos(0) 

ans = 

    1.5708 

EDU>> atan(0) 

ans = 

     0 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=sqrt(3^2+4^2) 

x = 

     5 

EDU>> log(1) 

ans = 

     0 

EDU>> log(exp(1)) 

ans = 

     1 

EDU>> pow2(2) 

ans = 

     4 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=2.6 

x = 

    2.6000 
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Παράδειγµα 

EDU>> y1=fix(x) 

y1 = 

     2 

EDU>> y2=floor(x) 

y2 = 

     2 

EDU>> y3=ceil(x) 

y3 = 

     3 

EDU>> y4=round(x) 

y4 = 

     3 

EDU>> y5=mod(15, 4) 

y5 = 

     3 

 

 

Η συνάρτηση fix(x) 

 

 

Η συνάρτηση floor(x) 

 

 

Η συνάρτηση ceil(x) 

 

 

Η συνάρτηση round(x) 

 

 

Η συνάρτηση mod(x) 

 

 

 

Η συνάρτηση fix(x) υπολογίζει ένα αριθµό που βρίσκεται κοντά στον x αλλά προς την 

κατεύθυνση του µηδενός. Η συνάρτηση floor(x) υπολογίζει τον αριθµό ⎣x⎦ και η ceil(x) 

τον αριθµό ⎡x⎤. Η συνάρτηση round(x) είναι η γνωστή συνάρτηση στρογγυλοποίησης 

που υπολογίζει τον ακέραιο βρίσκεται πιο κοντά στον x.  H συνάρτηση υπολοίπου mod 

παίρνει δυο µεταβλητές εισόδου x, y και υπολογίζει τον αριθµό x-y*floor(x/y). H 

συνάρτηση rem(x,y) έχει το ίδιο πρόσηµο µε τον x ενώ η mod(x,y) έχει το ίδιο πρόσηµο 

µε τον y (Παπαρρίζος 2004, σελ. 36). 
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1.3.4. Εισαγωγή µητρών στο MATLAB 

 

Στο MATLAB το ενδιαφέρον του χρήστη εστιάζεται στην εκµάθηση της διαχείρισης 

µητρών (πινάκων) και στην εύκολη και γρήγορη επεξεργασία των λειτουργιών τους.  

Η µήτρα ορίζεται ως ένας ορθογώνιος πίνακας µε αριθµούς, ενώ µια εµφανής διάκριση 

γίνεται ανάµεσα σε βαθµωτές µήτρες 1×1 µήτρες (scalars) και σε διανύσµατα (vectors) 

δηλαδή µήτρες µε µια γραµµή ή µια στήλη.  

Η πιο γνωστή µήτρα που έχει εισαχθεί στο MATLAB είναι η µήτρα του Γερµανού 

καλλιτέχνη και ερασιτέχνη µαθηµατικού Durer που έχει την ακόλουθη µορφή 

 
δ κας που αποτελείται από 4 γραµµές και 4 στήλες. 

ί ν   

• Εισαγωγή µητρών διαµέσω εξωτερικού αρχείου δεδοµένων. 

 µητρών µε τη χρήση ενσωµατωµένων συναρτήσεων. 

files 

CS 2005a, σελ. 4.2-4.3]. 

ή της µήτρας Durer στο MATLAB, ο χρήστης απλά πληκτρολογεί στο  

 την ακόλουθη εντολή: 

A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1] 

ηλαδή ένας τετραγωνικός πίνα

Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει ο χρήστης την εκµάθηση του MATLAB είναι να 

µάθει πώς να διαχειρίζεται τις µήτρες. 

Ο χρήστης µπορε α εισάγει µήτρες στο MATLAB µε διάφορους τρόπους

• Εισαγωγή αριθµών µε τη µορφή διανύσµατος. 

• Παραγωγή

• ∆ηµιουργία µητρών µε τη χρήση αρχείων m-

[M

 Για την εισαγωγ

παράθυρο εντολών
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 Το MATLAB εµφανίζει τη µήτρα µε την εξής απλή µορφή 

 

 

 

 

 

στο MATLAB, ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει 

ορισµ

•  της αγκύλης [ ] µέσα στην οποία περιλαµβάνονται τα 

στοιχεία της µήτρας. 

.3.4.1. Βασικά διανύσµατα  

 

 στοιχεία µιας γραµµής ή 

ιας στήλης (Παπαρρίζος 2004, σελ. 52) και (Dacu 2006). 

α στοιχεία διανυσµάτων σειράς διαχωρίζονται µε κενό ή κόµµα. 

µατα στοιχείων σειράς  

 

 

 

 

 

 

Για την εισαγωγή της µήτρας Durer 

ένους βασικούς κανόνες: 

• διαχωρισµός των στοιχείων µιας σειράς µε κενό ή κόµµα, 

• χρήση του συµβόλου (semicolon) ; για την ένδειξη τέλους κάθε σειράς, 

χρήση του συµβόλου

 

1

Τα διανύσµατα (vectors) είναι πίνακες που αποτελούνται από

µ

 

Τ

 

 

 

 
 διανύσ

 

Παράδειγµα 

EDU>>  A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1] 

A = 

    16     3      2    13 

     5    10    11      8 

     9      6      7    12 

     4    15    14      1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A= [4 2]                             

A = 

     4     2                                        

EDU>> B= [2, 6] 

B = 

     2     6 
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Παράδειγµα 

EDU>> C=A+B 

C = 

     6     8 

EDU>> D=A-B 

D = 

     2    -4 

EDU>> C=A*B 

??? Error using ==> mtimes 

Inner matrix dimensions must agree. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A.*B 

ans = 

     8    12 

 

Παράδειγµα 

EDU>> E=[1;5] 

E = 

      1 

      5 

 

Παράδειγµα 

EDU>> F=A*E 

F = 

     14 

 

Παράδειγµα 

EDU>> F=A+E 

??? Error using ==> plus 

Matrix dimensions must agree. 

 

 

Η πρόσθεση και η αφαίρεση επιτρέπονται 

για δυο διανύσµατα ίδιας διάστασης. 

( Α =1×2 Β =1×2 ) 

 

 

Για τον πολ/σµό δεν ισχύει ο κανόνας αυτός 

 

 

 

 

Πολ/σµός στοιχείο µε στοιχείο µε τη χρήση 

του τελεστή (.*) 

 

 

 

Τα  στοιχεία διανυσµάτων στήλης  

διαχωρίζονται µε ερωτηµατικό (;) 

 

 

 

 

O πολ/σµός µπορεί να γίνει αφού ισχύει 

( Α =1×2 E =2×1 Άρα F = 1×1 ) 

 

 

 

Η πρόσθεση και η αφαίρεση δεν επιτρέπο 

νται για δυο διανύσµατα διαφορετικών  

διαστάσεων 
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1.3.4.1.1. ∆ηµιουργία διανυσµάτων 

 

Η γενική εντολή µε την οποία ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα διάνυσµα 

στοιχείων µε ένα συγκεκριµένο βήµα σε µια δεδοµένη κλίµακα στο MATLAB είναι η 

εξής: 

V = Initialvalue (αρχική τιµή) : Increment (βήµα) : FinalValue (τελική τιµή)  

(Pratap 2006) και (Παπαρρίζος 2004, σελ. 52-54). 

Για τη δηµιουργία διανυσµάτων το MATLAB διαθέτει την εντολή a:b:c και τις 

συναρτήσεις linspace και logspace. Ο αριθµός b είναι προαιρετικός, όταν παραλείπεται 

εννοείται ότι είναι ίσος µε 1, ενώ ισχύει a<c. Αντίθετα αν ισχύει a>c τότε πρέπει b<0. 

 
 

Παράδειγµα 

EDU>> x= 0:10:100 

x = 

     0    10    20    30    40    50    60    70    80    90   100 

 

EDU>> y=0:pi/4:pi 

y = 

         0    0.7854    1.5708    2.3562    3.1416 

 

Παράδειγµα 

EDU>> u=2:10 

u = 

     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

 

Παράδειγµα 

EDU>> u=125:-15:50 

u = 

   125   110    95    80    65    50 

 

 

όπου a=0, b=10, c=100 

 

 

 

όπου a=0, b=pi/4, c=pi 

 

 

 

 

όπου a=2, b=1, c=10 

 

 

 

 

όπου a=125, b=-15, c=50 

ισχύει b<0 και a>c 
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 Η συνάρτηση linspace(a,b,n) είναι ένα γραµµικό διάνυσµα (linearly spaced vector) 

µεγέθους n που το πρώτο στοιχείο είναι το a και το τελευταίο το b. Τα ενδιάµεσα 

στοιχεία ισαπέχουν µεταξύ τους  u = (b-a)/n-1 (Pratap 2006). 

   Η γενική µορφή της συνάρτησης είναι: 

v =linspace(first_value, last_value, number_of_values) 

 

 

 

όπου a=0, b=20, u=5 

 

 

 Η συνάρτηση logspace(a,b,n) είναι ένα λογαριθµικό διάνυσµα (logarithmically 

spaced vector) µεγέθους n που το πρώτο στοιχείο είναι το 10a και το τελευταίο το 10b 

(Pratap 2006). 

Η γενική µορφή της συνάρτησης είναι: 

v = logspace(first_exponent, last_exponent, number_of_values) 

 

Παράδειγµα 

EDU>> v=linspace(0,20,5) 

v = 

     0     5    10    15    20 

 

Παράδειγµα 

EDU>> v=logspace(0,3,4) 

v = 

           1          10         100        1000 

 

Παράδειγµα 

EDU>> c=10.^linspace(0,3,4) 

c = 

           1          10         100        1000 

 

 

 

  όπου a=100, b=103

 

 

 

 

Το ίδιο αποτέλεσµα παράγεται µε τη 

χρήση του τελεστή (.^) και της 

συνάρτησης linspace 

 

 Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει στο MATLAB ένα διάνυσµα στοιχείων σειράς 

που να περιλαµβάνει µεταβλητές, συναρτήσεις ή αριθµητικές παραστάσεις (Πα-

παρρίζος 2004, σελ. 52). 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                           Αδαµόπουλου Αντώνη 



1.3.4. Εισαγωγή µητρών στο MATLAB                                                                            64  

 

 

διάνυσµα αυθαίρετων 

στοιχείων σειράς 

 

 

Τέλος, µπορεί να συνθέσει δυο διανύσµατα σε ένα διάνυσµα ή να προσθέσει επιπλέον 

στοιχεία σε αυτό. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x= [ 2  2*pi  sqrt(2)  2-3j ] 

x = 

   2.0000   6.2832   1.4142   2.0000 - 3.0000i 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=1:5 

x = 

     1     2     3     4     5 

EDU>> y=1:2:9 

y = 

     1     3     5     7     9 

EDU>> z = [ y x ] 

z = 

     1     3     5     7     9     1     2     3     4     5 

 

Παράδειγµα 

EDU>> d= [ x(1:2:5) 1 0 1 ] 

d = 

     1     3     5     1     0     1 

 

 

 

                              

Tο διάνυσµα x 

 

Tο διάνυσµα y 

 

 Τα στοιχεία του y έπονται από τα   

 στοιχεία του x 

 

 

 

 

 Μετά το διάνυσµα x ακολουθούν  

 τρία επιπλέον νέα στοιχεία (1, 0, 1) 

 

 

Οι βασικές ιδιότητες των διανυσµάτων ισχύουν για τους πίνακες µεγαλύτερης τάξης 

και αναπτύσσονται πιο αναλυτικά στη συνέχεια. 
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1.3.4.2 Ειδικές συναρτήσεις 

 

Το MATLAB διαθέτει πρότυπες συναρτήσεις για τη δηµιουργία όλων των γνωστών 

πινάκων από τα µαθηµατικά (Παπαρρίζος 2004, σελ. 54-57) και [MCS 2005a, κεφ 4]. 

 Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει τον µηδενικό πίνακα µε τη συνάρτηση 

zeros(m,n), όπου m είναι οι γραµµές και n είναι οι στήλες. Μηδενικός πίνακας ονο-

µάζεται γιατί όλα τα στοιχεία του αποτελούνται από το µηδέν. 

 

 

 

  Η εντολή zeros(n) αποτελεί 

  συντόµευση της zeros(n,n)  

 

 

 

 

 

Μηδενικός πίνακας µε 3 γραµµές 

και 4 στήλες 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα πίνακα µονάδων µε τη συνάρτηση   

ones(m,n). Πίνακας µονάδων ονοµάζεται γιατί όλα τα στοιχεία του αποτελούνται από 

τη µονάδα. 

 

 

 

Η εντολή ones(n) αποτελεί 

συντόµευση της ones(n,n)  

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> zeros(3) 

ans = 

     0     0     0 

     0     0     0 

     0     0     0 

 

Παράδειγµα 

EDU>> zeros(3,4) 

ans = 

     0     0     0     0 

     0     0     0     0 

     0     0     0     0 

 

Παράδειγµα 

EDU>> ones(3) 

ans = 

     1     1     1 

     1     1     1 

     1     1     1 
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πίνακας µε 3 γραµµές και 4 στήλες 

 

 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει τον µoναδιαίο πίνακα µε τη συνάρτηση eye(m,n).  

Μοναδιαίος πίνακας ονοµάζεται γιατί όλα τα στοιχεία της κυρίας διαγωνίου του       

αποτελούνται από τη µονάδα. 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> ones(3,4) 

ans = 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> eye(3) 

ans = 

     1     0     0 

     0     1     0 

     0     0     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> eye(3,4) 

ans = 

     1     0     0     0 

     0     1     0     0 

     0     0     1     0 

 

 

 

  Η εντολή eye(n) αποτελεί 

  συντόµευση της eye(n,n)  

 

 

 

 

 

  Μοναδιαίος πίνακας µε 3 γραµµές  

  και 4 στήλες 

 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει τον πίνακα στοιχείων µε οµοιόµορφη κατανοµή 

στο διάστηµα [0,1] µε τη συνάρτηση rand(m,n).   
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Η εντολή rand(n) αποτελεί 

συντόµευση της rand(n,n)  

 

 

 

 

 

Πίνακας αριθµών µε όµοια κατανοµή 

στο διάστηµα Ν(0 1) µε 3 γραµµές  

και 4 στήλες 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει τον πίνακα τυχαίων αριθµών που ακολουθούν 

την κανονική κατανοµή στο Ν(0 1) µε τη συνάρτηση randn(m,n). Στην κανονική 

κατανοµή οι τυχαίοι αριθµοί έχουν µέση τιµή µ και τυπική απόκλιση σ. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> rand(3) 

ans = 

    0.9501    0.4860    0.4565 

    0.2311    0.8913    0.0185 

    0.6068    0.7621    0.8214 

 

Παράδειγµα 

EDU>> rand(3,4) 

ans = 

    0.4447    0.9218    0.4057    0.4103 

    0.6154    0.7382    0.9355    0.8936 

    0.7919    0.1763    0.9169    0.0579 

 

Παράδειγµα 

EDU>> randn(3) 

ans = 

   -0.4326    0.2877    1.1892 

   -1.6656   -1.1465   -0.0376 

    0.1253    1.1909    0.3273 

 

Παράδειγµα 

EDU>> randn(3,4) 

ans = 

    0.1746   -0.5883    0.1139   -0.0956 

   -0.1867    2.1832    1.0668   -0.8323 

    0.7258   -0.1364    0.0593    0.2944 

 

 

 

Η εντολή randn(n) αποτελεί 

συντόµευση της randn(n,n) 

 

 

 

 

 

Πίνακας τυχαίων αριθµών στο 

διάστηµα Ν(0 1) µε 3 γραµµές  

και 4 στήλες. 
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 Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει τον διαγώνιο πίνακα µε τη συνάρτηση diag(m,n).  

∆ιαγώνιος πίνακας ονοµάζεται γιατί όλα τα στοιχεία πάνω και κάτω της κυρίας διαγω-

νίου είναι 0. 

  

Παράδειγµα 

EDU>> Α = 1:3 

Α = 

     1     2     3     

EDU>> diag(Α) 

ans = 

     1     0     0     

     0     2     0      

     0     0     3      

 

Παράδειγµα 

EDU>> diag(A,-1) 

ans = 

     0     0     0     0 

     1     0     0     0 

     0     2     0     0 

     0     0     3     0 

 

Παράδειγµα 

EDU>> diag(A,1) 

ans = 

     0     1     0     0 

     0     0     2     0 

     0     0     0     3 

     0     0     0     0 

 

 

 

 Εισαγωγή στοιχείων στην κύρια 

 διαγώνιο ενός πίνακα 

 

 

 

 

 

 

 

Μετατόπιση στοιχείων κυρίας 

διαγωνίου (µια θέση κάτω από 

αυτήν) 

 

 

 

 

Μετατόπιση στοιχείων κυρίας 

διαγωνίου (µια θέση πάνω από 

αυτήν) 

 

 

 

 Ορισµένες άλλες ειδικές συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία 

πινάκων είναι οι magic(n), pascal(n), hilb(n), invhilb(n). 
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Παράδειγµα 

EDU>> magic(4) 

ans = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9      7     6    12 

     4    14    15     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> pascal(4) 

ans = 

     1     1     1     1 

     1     2     3     4 

     1     3     6    10 

     1     4    10    20 

 

Παράδειγµα 

EDU>> hilb(4) 

ans = 

    1.0000    0.5000    0.3333    0.2500 

    0.5000    0.3333    0.2500    0.2000 

    0.3333    0.2500    0.2000    0.1667 

    0.2500    0.2000    0.1667    0.1429 

 

Παράδειγµα 

EDU>> invhilb(4) 

ans = 

          16        -120         240     -140 

        -120       1200     -2700     1680 

         240       -2700     6480     -4200 

        -140       1680     -4200     2800 

 

 

 

Η τετραγωνική µαγική µήτρα  

 

 

 

 

 

 

 

Η τετραγωνική µήτρα του Pascal 

 

 

 

 

 

 

 

Η τετραγωνική µήτρα του Hilbert 

 

 

 

 

 

 

Η αντίστροφη τετραγωνική µήτρα  

του Hilbert 
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H κενή µήτρα 

 

 

H τετραγωνική µήτρα του 

Hankel 

 

 

 

 

Η τετραγωνική µήτρα του  

Wilikinson 

 

 

 

a) Η µήτρα Durer 

 

Η µήτρα του Durer χαρακτηρίζεται ως µαγική γιατί έχει την ιδιότητα να παρουσιάζει το 

ίδιο άθροισµα είτε αν αθροίσει κανείς όλους τους αριθµούς ανά στήλη ή ανά γραµµή είτε 

αν αθροίσει τα στοιχεία των δυο κύριων διαγωνίων της ή αν αθροίσει όλα τα στοιχεία 

του ανάστροφου πίνακα [MCS 2005a, σελ. 4.4-4.6]. 

Είναι ο «µαγικός» αριθµός 34. 

 

 Ο χρήστης µπορεί να αθροίσει όλα τα στοιχεία του πίνακα Α µε την εντολή sum. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> compan(4) 

ans = 

          [ ] 

EDU>> hankel(4) 

ans = 

         4 

 

Παράδειγµα 

EDU>> wilkinson(3) 

ans = 

     1     1     0 

     1     0     1 

     0     1     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>>  sum (A)  

ans =  

         34     34      34    34 

 

 

 

Άθροισµα στοιχείων πίνακα 
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 Ο χρήστης µπορεί να παράγει τον ανάστροφο πίνακα (A') µε την συνάρτηση 

transpose και να αθροίσει όλα στοιχεία του µε την εντολή sum(A') . 

      Με την εντολή sum(A')' υπολογίζεται το άθροισµα όλων των στοιχείων του ανάστρο- 

     φου πίνακα ανά στήλη. Η βασική ιδιότητα του ανάστροφου πίνακα είναι ότι η γραµµή     

      του αρχικού πίνακα µετατρέπεται σε στήλη και η στήλη αποτελεί τη γραµµή του. 

 

  

Παράδειγµα 

EDU>>  transpose (A)  

ans =  

        16     5     9      4 

         3    10     6    15 

         2    11     7    14 

        13     8   12      1 

 

Παράδειγµα 

EDU>>  A' 

ans =  

        16     5     9      4 

         3    10     6    15 

         2    11     7    14 

        13     8    12     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>>  sum(A')' 

ans =  

         34 

         34 

         34 

         34 

 

 

 ∆ηµιουργία ανάστροφου 

 πίνακα µε χρήση της 

 συνάρτησης transpose 

 

 

 

 

 

 

Ο ανάστροφος πίνακας (A') 

 

 

 

 

 

 

  Άθροισµα στοιχείων 

  ανάστροφου πίνακα 
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• Ο χρήστης µπορεί να παράγει τον διαγώνιο πίνακα-διάνυσµα µε την συνάρτηση diag 

και να αθροίσει όλα στοιχεία του µε την εντολή sum (diag (A)).  

• Τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου  (16, 10 ,7, 1) του πίνακα δίνουν άθροισµα 34.  

 

 

 

 

Στοιχεία κύριας διαγωνίου 

του πίνακα Α 

 

 

 

 

Άθροισµα στοιχείων 

1ης κύριας διαγωνίου 

του πίνακα Α 

 

 

 
 Ο χρήστης µπορεί να αθροίσει τα στοιχεία της άλλης διαγωνίου του αρχικού πίνακα 

   µε την εντολή sum(diag(fliplr(A))). 

 Ο χρήστης µπορεί µε τη συνάρτηση diag(fliplr(A)) να εκτιµήσει τα στοιχεία της 

άλλης διαγωνίου (οριζόµενη από αριστερά κάτω προς τα δεξιά πάνω). 

• Τα στοιχεία της δεύτερης διαγωνίου (13, 11, 6, 4,) του πίνακα δίνουν συνολικό 

άθροισµα 34. 

 

Παράδειγµα 

EDU>>  diag (A)  

 ans = 

        16 

        10 

          7 

          1 

 

Παράδειγµα 

EDU>>  sum (diag (A))  

 ans = 

         34 

 

Παράδειγµα 

EDU>>   sum(diag(fliplr(A))) 

 ans = 

         34 

 

 

Άθροισµα στοιχείων 

2ης κύριας διαγωνίου 

του πίνακα Α 
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 Η διαφορά ανάµεσα στη µαγική µήτρα του Durer και στη µήτρα που προκύπτει από 

τη συνάρτηση magic(n) έγκειται στην εναλλαγή των στοιχείων της 2ης και της 3ης 

στήλης αντίστοιχα, ενώ έχουν τις ίδιες µαγικές ιδιότητες [MCS 2005a, σελ. 4.8-4.9].  

  

Παράδειγµα 

EDU>> magic(4) 

ans = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

     4    14    15     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1] 

A = 

    16     3      2    13 

     5    10    11      8 

     9      6      7    12 

     4    15    14      1 

Παράδειγµα 

EDU>> B=magic(4) 

B = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

     4    14    15     1 

EDU>> A=B(:, [1 3 2 4]) 

A = 

    16     3     2    13 

     5    10    11     8 

     9     6     7    12 

     4    15    14     1 

 

 

H µαγική συνάρτηση 

 

  

 

 

 

 

 

Η µήτρα Durer 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης µπορεί να εναλλάξει 

τα στοιχεία της 2ης και της 3ης  

στήλης και να παράγει τη µήτρα 

του Durer 
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 Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει το γινόµενο των στοιχείων κάθε στήλης ενός πίνακα 

Α µε τη συνάρτηση prod(Α). Η συνάρτηση prod παίρνει σαν µεταβλητή εισόδου 

οποιαδήποτε µήτρα (Παπαρρίζος 2004, σελ. 71). 

 

 

 

 

 Ο τετραγωνικός πίνακας Α 3×3 

 

 

 

 

 

Οι εντολές prod(A) και prod(A,1) 

παράγουν τα ίδια αποτελέσµατα 

 

 

 

 

   Γενικά η µεταβλητή εισόδου (dim) παίρνει τιµές 1,2,3…..Όταν ισχύει dim=k η 

συνάρτηση ενεργεί στην k διάσταση της µήτρας. Πρώτη διάσταση είναι το πλήθος των 

γραµµών και δεύτερη διάσταση το πλήθος των στηλών. Έτσι όταν στη συνάρτηση prod 

θέτουµε dim=2, η συνάρτηση χρησιµοποιεί σαν δείκτη γινοµένου το δείκτη των στηλών 

και υπολογίζει το γινόµενο των στοιχείων των γραµµών. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A= [1:3; 4:6; 7:9] 

A = 

     1     2     3 

     4     5     6 

     7     8     9 

 

Παράδειγµα 

EDU>> prod(A) 

ans = 

    28    80   162 

EDU>> prod(A,1) 

ans = 

    28    80   162 

 

Παράδειγµα 

EDU>> prod(A,2) 

ans = 

     6 

   120 

   504 

 

 

 Η δεύτερη µεταβλητή εισόδου 

 παίρνει την τιµή 2 
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 Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει το άθροισµα των στοιχείων κάθε στήλης ενός 

πίνακα Α µε τη συνάρτηση sum(Α). Η συνάρτηση sum παίρνει σαν µεταβλητή εισό-

δου οποιαδήποτε µήτρα (Παπαρρίζος 2004, σελ. 71-72). 

 

 

Οι εντολές sum(A) και sum(A,1) 

παράγουν τα ίδια αποτελέσµατα 

 

 

 

 

Έτσι όταν στη συνάρτηση sum θέτουµε dim=2, η συνάρτηση παίρνει σαν δείκτη αθροί-

σµατος το δείκτη των στηλών και υπολογίζει το άθροισµα των στοιχείων των γραµµών. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> sum(A) 

ans = 

    12    15    18 

EDU>> sum(A,1) 

ans = 

    12    15    18 

 

Παράδειγµα 

EDU>> sum(A,2) 

ans = 

     6 

    15 

    24 

 

Παράδειγµα 

 EDU>> cumsum(A) 

ans = 

     1     2     3 

     5     7     9 

    12    15    18 

 EDU>> cumprod(A) 

ans = 

     1     2     3 

     4    10    18 

    28    80   162 

 

 

Η δεύτερη µεταβλητή εισόδου 

παίρνει την τιµή 2 

 

 

 

 

 

 

 

Παρόµοιες συναρτήσεις µε τις  

sum και prod είναι η cumsum 

και η cumprod 
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Παράδειγµα 

EDU>> cumsum(A,1) 

ans = 

     1     2     3 

     5     7     9 

    12    15    18 

EDU>> cumprod(A,1) 

ans = 

     1     2     3 

     4    10    18 

    28    80   162 

 

Παράδειγµα 

EDU>> cumsum(A,2) 

ans = 

     1     3     6 

     4     9    15 

     7    15    24 

EDU>> cumprod(A,2) 

ans = 

     1     2     6 

     4    20   120 

     7    56   504 

 

Οι εντολές cumsum(A) και 

cumsum(A,1) παράγουν τα  

ίδια αποτελέσµατα 

 

 

Οι εντολές cumprod(A) και 

cumprod(A,1) παράγουν τα 

ίδια αποτελέσµατα 

 

 

 

 

Η δεύτερη µεταβλητή εισόδου 

παίρνει την τιµή 2 

 

 

 

Η δεύτερη µεταβλητή εισόδου 

παίρνει την τιµή 2 

 

 

 

   Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο πίνακας που δηµιουργείται µε την συνάρτηση 

cumsum(Α) είναι συνολικά αθροίσµατα των στοιχείων κάθε στήλης του αρχικού πίνακα.   

   Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο πίνακας που δηµιουργείται µε την συνάρτηση 

cumprod(Α) είναι συνολικά γινόµενα των στοιχείων κάθε στήλης του αρχικού πίνακα.   

   Για παράδειγµα το στοιχείο α33=18 στον πίνακα της συνάρτησης cumsum(Α) προκύ-

πτει αν προσθέσουµε τα στοιχεία της 3ης στήλης του πίνακα Α, ενώ το στοιχείο α33= 162 

στον πίνακα της συνάρτησης cumprod(Α) προκύπτει αν πολ/µε τα στοιχεία της 3ης 

στήλης του αρχικού πίνακα Α (Παπαρρίζος 2004, σελ. 71-72). 
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1.3.4.3. Συναρτήσεις χειρισµού µητρών 

 

Το MATLAB δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χειρίζεται µε διάφορους τρόπους 

τους πίνακες µε τη χρήση ανάλογων συναρτήσεων που εισάγουν, εξάγουν, τροποποιούν 

στοιχεία των πινάκων ή τις µεταβλητές εισόδου (Παπαρρίζος 2004, σελ. 86-92). 

 Ο χρήστης µπορεί να επαναλάβει τον ίδιο πίνακα σε m γραµµές και n στήλες µε τη 

συνάρτηση repmat(A,m,n). 

 

 

 

Αναδιάταξη πίνακα µε 

επανάληψη στοιχείων 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να αναδιατάξει ένα πίνακα σε m γραµµές και n στήλες µε τη 

συνάρτηση reshape(A,m,n), ώστε να προκύψει ένα νέος πίνακας µε m γραµµές και n 

στήλες. Οι αριθµοί m και n πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα, ώστε να ισχύει ο τύπος             

      m*n=prod(size(A)) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 86). 

 

Παράδειγµα 

ΕDU>> Β= repmat(A,1,2) 

ans = 

     1     2     3     1     2     3 

     4     5     6     4     5     6 

     7     8     9     7     8     9 

 

Παράδειγµα 

EDU>> C=reshape(B,2,9) 

C = 

     1     7     5     3     9     4     2     8     6 

     4     2     8     6     1     7     5     3     9 

 

 

 

Αναδιάταξη πίνακα µε 

βάση τις διαστάσεις 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να αναδιατάξει τις στήλες του πίνακα Α µε τη συνάρτηση 

fliplr(A,k) και τις γραµµές µε τη συνάρτηση flipud(A,k). 
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Αναδιάταξη στοιχείων από 

δεξιά προς τα αριστερά 

 

 

 

Αναδιάταξη στοιχείων από 

κάτω προς τα πάνω 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να αντιστρέψει τα στοιχεία µιας µήτρας µε φορά αντίθετη προς 

τους δείκτες του ρολογιού και να παράγει µια νέα µήτρα µε τη συνάρτηση 

rot90(A,k). Η συνάρτηση rot90(A,k) δέχεται µια δεύτερη µεταβλητή εισόδου ένα 

ακέραιο αριθµό k. Αντίθετη στροφή γίνεται όταν k<0 (Παπαρρίζος 2004, σελ. 89). 

 

Παράδειγµα 

  EDU>> fliplr(A) 

ans = 

     3     2     1 

     6     5     4 

     9     8     7 

EDU>> flipud(A) 

ans = 

     7     8     9 

     4     5     6 

     1     2     3 

 

Παράδειγµα 

   EDU>> rot90(A) 

ans = 

     3     6     9 

     2     5     8 

     1     4     7 

EDU>> rot90(A, -1) 

ans = 

     7     4     1 

     8     5     2 

     9     6     3 

 

 

 

Αναδιάταξη στοιχείων 

µε στροφή 90ο k>0 

 

 

Η δεύτερη µεταβλητή εισόδου 

παίρνει την τιµή -1 

 

 

 

 

Η συνάρτηση rot90 συνδυάζεται µε τη συνάρτηση trace για τον υπολογισµό του ίχνους 

της δευτερεύουσας διαγωνίου µιας τετραγωνικής µήτρας. 
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 Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει το άθροισµα των στοιχείων της κύριας διαγωνίου 

του πίνακα Α µε τη συνάρτηση trace(A) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 90). 

 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας Α 3×3 

 

 

 

Άθροισµα στοιχείων κυρίας  

διαγωνίου 

 

Μεταστροφή πίνακα Α κατά 90ο  

µε φορά αντίθετη από τους 

δείκτες του ρολογιού 

 

 

Υπολογισµός ίχνους 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εξάγει  την κάτω τριγωνική µήτρα µε τη συνάρτηση tril(A,k). 

H συνάρτηση tril δέχεται ένα ακέραιο αριθµό (k) σαν δεύτερη µεταβλητή εισόδου 

που δηλώνει τα στοιχεία της µήτρας Α που βρίσκονται κάτω από την κύρια διαγώνιο 

(Παπαρρίζος 2004, σελ. 88). 

 

Παράδειγµα 

  EDU>> A 

A = 

     1     2     3 

     4     5     6 

     7     8     9 

EDU>> a= trace(A) 

a = 

    15 

EDU>> B=rot90(A) 

B = 

     3     6     9 

     2     5     8 

     1     4     7 

EDU>> b=trace(B) 

b = 

    15 

 

Παράδειγµα 

EDU>> tril(A) 

ans = 

     1     0     0 

     4     5     0 

     7     8     9 

 

 

 

Κάτω τριγωνική µήτρα 
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Η δεύτερη µεταβλητή εισόδου 

παίρνει την τιµή -1 

 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εξάγει  την άνω τριγωνική µήτρα µε τη συνάρτηση triu(A,k). 

H συνάρτηση triu δέχεται ένα ακέραιο αριθµό (k) σαν δεύτερη µεταβλητή εισόδου 

που δηλώνει τα στοιχεία της µήτρα Α που βρίσκονται πάνω από την κύρια διαγώνιο 

(Παπαρρίζος 2004, σελ. 88). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> tril(A, -1) 

ans = 

     0     0     0 

     4     0     0 

     7     8     0 

 

Παράδειγµα 

EDU>> triu(A) 

ans = 

     1     2     3 

     0     5     6 

     0     0     9 

EDU>> triu(A,-1) 

ans = 

     1     2     3 

     4     5     6 

     0     8     9       

 

 

 

 

Άνω τριγωνική µήτρα 

 

 

 

Η δεύτερη µεταβλητή εισόδου 

παίρνει την τιµή -1 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει ένα διάνυσµα στην κύρια διαγώνιο ενός πίνακα µε τη 

συνάρτηση diag(X,k) όπου X είναι το διάνυσµα και k είναι η δεύτερη µεταβλητή 

εισόδου (ένα ακέραιος αριθµός) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 87). 

      Έστω X = [ 1 2 ] και k = 1 ή -1 
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Εισαγωγή διανύσµατος µία θέση 

πάνω από την κύρια διαγώνιο ενός 

πίνακα 

 

 

Εισαγωγή διανύσµατος µία θέση 

κάτω από την κύρια διαγώνιο ενός 

πίνακα 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει το µέγιστο και το ελάχιστο στοιχείο µιας πεπερα-

σµένης ακολουθίας αριθµών µε τις συναρτήσεις max(x) και min(x) αντίστοιχα, ενώ 

µπορεί να ταξινοµήσει τα στοιχεία ενός διανύσµατος (ή πίνακα) µε τη συνάρτηση 

sort(x) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 91). 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> a=diag([1:2],1) 

a = 

     0     1     0 

     0     0     2 

     0     0     0 

EDU>> a=diag([1:2],-1) 

a = 

     0     0     0 

     1     0     0 

     0     2     0 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=round(10*rand(1,7)) 

x = 

     0     8     4     6     8     9     7 

EDU>> max(x) 

ans = 

     9 

EDU>> min(x) 

ans = 

     0 

EDU>> sort(x) 

ans = 

     0     4     6     7     8     8     9 

 

 

∆ιάταξη τυχαίων αριθµών 

διανύσµατος x 

 

Εύρεση µέγιστου στοιχείου 

διανύσµατος x 

 

Εύρεση ελάχιστου στοιχείου 

διανύσµατος x 

 

Ταξινόµηση στοιχείων διανύσµατος x 
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Η συνάρτηση max(x) 

 

 

 

Η συνάρτηση min(x) 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνάρτηση sort(A) 

 

 

 

 

 Οι συναρτήσεις max(x) και min(x) αν υπολογίζουν εκτός από το µέγιστο και το 

ελάχιστο στοιχείο, και τους αντίστοιχους δείκτες, τότε υπάρχουν δυο µεταβλητές 

εξόδου (Παπαρρίζος 2004, σελ. 90-91). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [megisto, i]=max(x) 

megisto = 

     9 

i = 

     6 

EDU>> [elaxisto, j]=min(x) 

elaxisto = 

     0 

j = 

     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [newx, k]= sort(x) 

newx = 

     0     4     6     7     8     8     9 

k = 

     1     3     4     7     2     5     6 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1] 

A = 

    16     3     2    13 

     5    10    11     8 

     9     6     7    12 

     4    15    14     1 

          

 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας Α 4×4 
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Ελάχιστα στοιχεία πίνακα Α 

 

 

∆είκτες ελάχιστων στοιχείων 

 

Μέγιστα στοιχεία πίνακα Α 

 

∆είκτες µέγιστων στοιχείων 

 

 

Παρόµοια είναι και η λειτουργία της συνάρτησης sort(x), όταν υπάρχουν δυο µεταβλητές 

εξόδου (Παπαρρίζος 2004, σελ. 91). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [elaxisto, j]=min(A) 

elaxisto = 

     4     3     2     1 

j = 

     4     1     1     4 

EDU>> [megisto, i]=max(A) 

megisto = 

    16    15    14    13 

i = 

     1     4     4     1 

 

Παράδειγµα 

DU>> [newA, k]= sort(A) 

newA = 

     4     3     2    1 

     5     6     7     8 

     9    10    11   12 

    16    15    14  13 

k = 

     4     1     1     4 

     2     3     3     2 

     3     2     2     3 

     1     4     4     1 

 

 

 

Η συνάρτηση sort(A) 

 

 

 

Τα διανύσµατα newA και k  

είναι στήλες 

 

 

 

 

 Οι συναρτήσεις max(x), min(x) και sort(x) µπορούν να δεχτούν δυο µεταβλητές 

εισόδου. Τότε οι λειτουργίες τους διαφοροποιούνται. Η συνάρτηση sort(A, dim), 

όπου dim είναι ένας ακέραιος αριθµός, ενεργεί στη διάσταση dim. Έτσι, όταν στη 

συνάρτηση sort(A, dim) θέτουµε dim=2 η συνάρτηση ταξινοµεί τις γραµµές της 

µήτρας Α.  
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Η συνάρτηση sort 

δέχεται δυο µεταβλητές 

εισόδου 

 

 

 

 

 

 

   Όταν οι συναρτήσεις max(x), min(x) δέχονται δυο µεταβλητές εισόδου λειτουργούν 

διαφορετικά. Έστω η συνάρτηση C=min(A,B) όπου Α και Β είναι µήτρες ίδιων δια-

στάσεων. Η µήτρα C έχει στοιχεία cij τέτοια ώστε cij = min{aij, bij}. Παρόµοια είναι η 

λειτουργία της συνάρτησης max. Τέλος, µπορεί µια από τις µεταβλητές να είναι ένας 

αριθµός και ότι υπάρχει µόνο µια µεταβλητή εξόδου (Παπαρρίζος 2004, σελ. 92). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [Y, Z]=sort(A,2) 

Y = 

     2     3    13    16 

     5     8    10    11 

     6     7     9    12 

     1     4    14    15 

Z = 

     3     2     4     1 

     1     4     2     3 

     2     3     1     4 

     4     1     3     2 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1] 

EDU>> C=min(A,4) 

C = 

     4     3     2     4 

     4     4     4     4 

     4     4     4     4 

     4     4     4     1 

EDU>> D= min(C,[1:4; 5:8; 9:12; 13:16]) 

D = 

     1     2     2     4 

     4     4     4     4 

     4     4     4     4 

     4     4     4     1 

 

 

 

 

 

Υπολογισµός ελάχιστων  

σηµείων όταν dim =4 

 

 

 

Υπολογισµός ελάχιστων  

σηµείων πινάκων 
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Παρόµοια ισχύει και για τη  

συνάρτηση max(x).  

 

 

 

 

Υπολογισµός µέγιστων  

σηµείων πινάκων 

 

 

 

 

 Ο χρήστης για να υπολογίσει τα ελάχιστα ή τα µέγιστα στοιχεία των γραµµών µιας 

µήτρας Α πρέπει να εισάγει τρεις µεταβλητές εισόδου στις συναρτήσεις min και max.  

Η πρώτη είναι η µήτρα Α η δεύτερη η κενή µήτρα [] και η τρίτη είναι ένας ακέραιος 

αριθµός dim που δηλώνει τη διάσταση ως προς την οποία λειτουργεί η συνάρτηση. Η 

min(A, [ ], 2) υπολογίζει τα ελάχιστα σηµεία των γραµµών της µήτρας (Παπαρρίζος 

2004, σελ. 92). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> C=max(A,4) 

C = 

    16     4     4    13 

     5    10    11     8 

     9     6     7    12 

     4    15    14     4 

EDU>> E=max(C,[1:4; 5:8; 9:12; 13:16]) 

E = 

     4     3     3     4 

     5     6     7     8 

     9    10    11    12 

    13    14    15    16 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [E,F]=min(A,[],2); E',F' 

ans = 

     2     5     6     1 

ans = 

     3     1     2     4 

 
. 

 

Υπολογισµών 

ελάχιστων σηµείων  

των γραµµών της µήτρας 
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13.5. Πράξεις µε τη χρήση µητρών 

 

To MATLAB δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χειρίζεται µε ευκολία τις µήτρες και 

να υλοποιεί εφαρµογές σε τοµείς όπως η γραµµική άλγεβρα και η αριθµητική ανάλυση. 

 

13.5.1 Πράξεις µητρών 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει όλες τις γνωστές πράξεις µητρών από τα µαθηµατικά, 

δηλαδή πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό, διαίρεση και ύψωση σε δύναµη. Οι 

πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης υλοποιούνται σε µήτρες ίδιων διαστάσεων 

στοιχείο µε στοιχείο. Αν C=A+B τότε cij= aij +bij  ενώ αν D=A-B ισχύει dij=aij-bij 

(Παπαρρίζος 2004, σελ. 58) και (Pratap 2006). 

  

Παράδειγµα 

EDU>> A=magic(3) 

A = 

     8     1     6 

     3     5     7 

     4     9     2 

EDU>> B= ones(3) 

B = 

     1     1     1 

     1     1     1 

     1     1     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> C=A+B 

C = 

     9     2     7 

     4     6     8 

     5    10     3 

 

 

Η συνάρτηση magic 3×3 

 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας µονάδων 3×3 

 

 

 

 

 

 

Πρόσθεση δυο πινάκων  

ίδιων διαστάσεων 
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Αφαίρεση δυο πινάκων 

ίδιων διαστάσεων 

 

 

 

 Στην πράξη του πολ/σµού Ε=Α*Β η µήτρα πρέπει να έχει τόσες στήλες όσες είναι οι 

      γραµµές του Β. 

• Τα στοιχεία της µήτρας E υπολογίζονται µε τη σχέση: 

eij = ai1b1j + ai2b2j +……… ainbnj

      όπου n  είναι το πλήθος των στηλών της µήτρας Α και το πλήθος των γραµµών   

      της µήτρας Β (Παπαρρίζος 2004, σελ. 59). 

 

 

 

Πολ/σµός δυο πινάκων  

ίδιων διαστάσεων 

 

 

 

 

 Η πράξη της ύψωσης σε δύναµη γίνεται µόνο σε τετραγωνικές µήτρες. 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> D=A-B 

D = 

     7     0     5 

     2     4     6 

     3     8     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> E=A*B 

E = 

    15    15    15 

    15    15    15 

    15    15    15 

 

Παράδειγµα 

EDU>> F=A^3 

F = 

        1197        1029        1149 

        1077        1125        1173 

        1101        1221        1053 

 

 

Ύψωση πίνακα σε δύναµη 
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Γινόµενο πίνακα Α 

 

 

 

 

 

 Οι πράξεις µητρών µε τη χρήση µιγαδικών αριθµών είναι κατανοητές. 

 

 

 

 

Πράξεις µε µιγαδικούς αριθµούς 

 

 

 

 

 Για τον υπολογισµό διαστάσεων µητρών υπάρχει η συνάρτηση size. Η εντολή 

s=size(A) υπολογίζει ένα διάνυσµα γραµµή του οποία η συνιστώσα s(1) περιέχει το 

πλήθος των γραµµών, ενώ η δεύτερη s(2) το πλήθος των στηλών (Παπαρρίζος 2004, 

σελ. 59). 

 
 
 
 
 
 
Η συνάρτηση size 
 
 
 
 
 
 

 

Παράδειγµα 

EDU>> G=A*A*A 

G = 

        1197        1029        1149 

        1077        1125        1173 

        1101        1221        1053 

 

Παράδειγµα 

EDU>> H=(2-2i)^A 

H = 

  1.0e+007 * 

   0.2113 - 0.0194i   0.2597 - 0.0239i   0.3080 - 0.0283i 

   0.4786 - 0.0440i   0.5881 - 0.0541i   0.6975 - 0.0642i 

   0.7459 - 0.0686i   0.9165 - 0.0843i   1.0871 - 0.1000i 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A=[1 2 3 4; 5 6 7 8] 

A = 

     1     2     3     4 

     5     6     7     8 

EDU>> s=size(A) 

s = 

     2     4 

 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                           Αδαµόπουλου Αντώνη 



1.3.5. Πράξεις µε τη χρήση µητρών                                                                                89  

 
 
 

 

Εισαγωγή µεταβλητών εισόδου 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνάρτηση length 

 

 

 

 Η συνάρτηση [r,c] = size(A), όπου r είναι το πλήθος των γραµµών και c είναι το 

πλήθος των στηλών (Παπαρρίζος 2004, σελ. 59). 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> r=size(A,1) 

r = 

     2 

EDU>> r=size(A,2) 

r = 

     4 

 

Παράδειγµα 

EDU>> length(A) 

ans = 

     4 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [r,c]=size(A) 

r = 

     2 

c = 

     4 

 

 

Η συνάρτηση [r,c] = size(A), 

 

 

 

 

 

 Οι πράξεις µητρών υλοποιούνται µόνο όταν οι µήτρες έχουν κατάλληλες διαστάσεις. 

Εξαίρεση αποτελούν οι πράξεις αριθµού µε µήτρες. Ένας αριθµός προστίθεται, 

αφαιρείται, πολ/ζεται, διαιρείται µε οποιαδήποτε µήτρα. Οι πράξεις γίνονται µε όλα 

τα στοιχεία της µήτρας (Παπαρρίζος 2004, σελ. 60). 
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Παράδειγµα 

EDU>> A=[1 2 3; 4 5 6 ; 7 8 9] 

A = 

     1     2     3 

     4     5     6 

     7     8     9 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A+5 

ans = 

     6     7     8 

     9    10    11 

    12    13    14 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A-5 

ans = 

    -4    -3    -2 

    -1     0     1 

     2     3     4 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A*5 

ans = 

     5    10    15 

    20    25    30 

    35    40    45 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας µονάδων 3×3 

 

 

 

 

 

 

Πρόσθεση πίνακα µε αριθµό 

 

 

 

 

 

 

Αφαίρεση πίνακα µε αριθµό 

 

 

 

 

 

 

Πολ/σµός πίνακα µε αριθµό 
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∆ιαίρεση πίνακα µε αριθµό 

από αριστερά 

 

 

 

 

 

∆ιαίρεση πίνακα µε αριθµό 

από δεξιά 

 

 

 

 Οι πράξεις της διαίρεσης (από αριστερά και δεξιά) έχουν αναπτυχθεί για να επιλύουν 

γραµµικά συστήµατα της µορφής 

A*x =b & y *C= d 

 (Παπαρρίζος 2004, σελ. 71-72). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A/5 

ans = 

    0.2000    0.4000    0.6000 

    0.8000    1.0000    1.2000 

    1.4000    1.6000    1.8000 

 

Παράδειγµα 

EDU>> 5\A 

ans = 

    0.2000    0.4000    0.6000 

    0.8000    1.0000    1.2000 

    1.4000    1.6000    1.8000 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A= [2 3; 4 -3] 

A = 

     2     3 

     4    -3 

EDU>> b = [12; 6] 

b = 

    12 

     6 

EDU>> x=A\b 

x = 

     3 

     2 

 

 

 

 

 

Επίλυση γραµµικού 

συστήµατος A*x =b 

 

 

 

∆ιαίρεση από αριστερά 
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Επίλυση γραµµικού 

συστήµατος y*C= d 

 

 

∆ιαίρεση από δεξιά 

 

 

 

 Η χρήση αντίστροφου πίνακα παράγει τα ίδια αποτελέσµατα (Παπαρρίζος 2004, 

σελ. 61). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> C= [2 3; 4 -3] 

C = 

     2     3 

     4    -3 

EDU>> d= [12 6] 

d = 

    12     6 

EDU>> y=d/C 

y = 

    3.3333    1.3333 

 

Παράδειγµα 

  EDU>> E=inv(A) 

E = 

    0.1667    0.1667 

    0.2222   -0.1111 

 

Παράδειγµα 

  EDU>> x=E*b 

x = 

     3 

     2 

EDU>> y=d*E 

y = 

    3.3333    1.3333 

 

 

 

Εύρεση αντίστροφου πίνακα 

 

 

 

 

 

 

Επίλυση γραµµικών συστηµάτων 
µε τη βοήθεια αντίστροφου πίνακα 
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 Το MATLAB υπολογίζει οποιαδήποτε παράσταση µε µιγαδικές µήτρες (Pratap 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> ((ones(3)+5)*([1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]))^2 

ans = 

       19440       24300       29160 

       19440       24300       29160 

       19440       24300       29160 

 

Παράδειγµα 

  EDU>> H=(4-i)^A 

H = 

  1.0e+008 * 

  -4.8570 + 2.8660i  -4.8570 + 2.8660i  -4.8570 + 2.8660i 

  -4.8570 + 2.8660i  -4.8570 + 2.8660i  -4.8570 + 2.8660i 

  -4.8570 + 2.8660i  -4.8570 + 2.8660i  -4.8570 + 2.8660i 
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1.3.5.2. Πράξεις στοιχείο µε στοιχείο 

 

 Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης γίνονται εξ’ ορισµού στοιχείο µε 

στοιχείο. Οι πράξεις του πολ/σµού, της διαίρεσης, της ύψωσης σε δύναµη γίνονται µε 

τη χρήση των συµβόλων (.*, ./, .\,.^) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 62-64). 

  

Παράδειγµα 

EDU>> A=magic(4) 

A = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

     4    14    15     1 

EDU>> B= ones(4) 

B = 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A.*B 

ans = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

     4    14    15     1 

EDU>> A*B 

ans = 

    34    34    34    34 

    34    34    34    34 

    34    34    34    34 

    34    34    34    34 

 

 

 

Η συνάρτηση magic 4×4 

 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας µονάδων 4×4 

 

 

 

 

 

 

 

Πολ/σµός πινάκων 

στοιχείο µε στοιχείο 

 

 

 

Πολ/σµός πινάκων 
ίδιων διαστάσεων 
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∆ιαίρεση πινάκων 

από αριστερά  

στοιχείο µε στοιχείο 

 

 

 

 

 

∆ιαίρεση πινάκων 

ίδιων διαστάσεων 

από αριστερά 

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A./B 

ans = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

     4    14    15     1 

EDU>> A/B 

Warning: Matrix is singular to working precision. 

ans = 

   NaN   NaN   NaN  -Inf 

   NaN   NaN   NaN   Inf 

   NaN   NaN   NaN   Inf 

   NaN   NaN   NaN  -Inf 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A.\B 

ans = 

    0.0625    0.5000    0.3333    0.0769 

    0.2000    0.0909    0.1000    0.1250 

    0.1111    0.1429    0.1667    0.0833 

    0.2500    0.0714    0.0667    1.0000 

EDU>> A\B 

Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. 

Results may be inaccurate. RCOND = 4.625398e-018. 

ans = 

    0.0282    0.0282    0.0282    0.0282 

    0.0257    0.0257    0.0257    0.0257 

    0.0331    0.0331    0.0331    0.0331 

    0.0306    0.0306    0.0306    0.0306 

 

 

 

∆ιαίρεση πινάκων 

από δεξιά  

στοιχείο µε στοιχείο 

 

 

 

 

 

∆ιαίρεση πινάκων 

ίδιων διαστάσεων 
από δεξιά 
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Παράδειγµα 

EDU>> A.^A 

ans = 

  1.0e+019 * 

    1.8447    0.0000    0.0000    0.0000 

    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000 

    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000 

    0.0000    0.0011    0.0438    0.0000 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A.^B 

ans = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

     4    14    15     1 

EDU>> B.^A 

ans = 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A./2, 2.\A 

ans = 

    8.0000    1.0000    1.5000    6.5000 

    2.5000    5.5000    5.0000    4.0000 

    4.5000    3.5000    3.0000    6.0000 

    2.0000    7.0000    7.5000    0.5000 

 

 

Ύψωση πίνακα στον «εαυτό» του 

στοιχείο µε στοιχείο 

 

 

 

 

 

 

 

Ύψωση πίνακα σε πίνακα 
στοιχείο µε στοιχείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κανόνας παραβιάζεται όταν 

µια από τις µήτρες είναι αριθµός 

 

∆ιαίρεση πίνακα µε αριθµό 
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∆ιαίρεση πίνακα µε αριθµό 
από δεξιά 

 

 

 

 

 

 

Ύψωση πίνακα σε αριθµό 
στοιχείο µε στοιχείο 

 

 

 

 

Ύψωση πίνακα σε αριθµό 
ίση µε το γινόµενο πινάκων 

 

 

 

 

Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει την ανάστροφη µήτρα πληκτρολογώντας το σύµβολο 

(.′) µετά το όνοµα της µήτρας. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A.\2 

ans = 

    0.1250    1.0000    0.6667    0.1538 

    0.4000    0.1818    0.2000    0.2500 

    0.2222    0.2857    0.3333    0.1667 

    0.5000    0.1429    0.1333    2.0000 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A.^2 

ans = 

   256     4     9   169 

    25   121   100    64 

    81    49    36   144 

    16   196   225     1 

EDU>> A^2 

ans = 

   345   257   281   273 

   257   313   305   281 

   281   305   313   257 

   273   281   257   345 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A 

A = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

     4    14    15     1 

 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας µονάδων 3×3 
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Παράδειγµα 

EDU>> B=A' 

B = 

    16     5     9     4 

     2    11     7    14 

     3    10     6    15 

    13     8    12     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> C=[16 2 3 13; 5 11 10 8; 9 7 6 12; 4 14 15 1]' 

C = 

    16     5     9     4 

     2    11     7    14 

     3    10     6    15 

    13     8    12     1 

 

Παράδειγµα 

ΕDU>> a = [1:3] +[4:6]*i 

a = 

   1.0000 + 4.0000i   2.0000 + 5.0000i   3.0000 + 6.0000i 

EDU>> a' 

ans = 

   1.0000 - 4.0000i 

   2.0000 - 5.0000i 

   3.0000 - 6.0000i 

EDU>> a.' 

ans = 

   1.0000 + 4.0000i 

   2.0000 + 5.0000i 

   3.0000 + 6.0000i 

 

Εύρεση ανάστροφου πίνακα Α 

 

 

 

 

 

 

 

Εναλλακτικός τρόπος εύρεσης 

ανάστροφου  πίνακα 

 

 

 

 

 

 
 

 

Συζυγείς µιγαδικοί αριθµοί 

 

Εύρεση ανάστροφου 

πίνακα 

µιγαδικών αριθµών 

(αλλαγή γραµµών σε στήλες) 

 

Μετατροπή στηλών µιας  

µιγαδικής µήτρας 

σε γραµµές 
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1.3.5.3. Αναφορές και σύνθεση µητρών 

 

 Ο χρήστης µπορεί να αναφερθεί σε τµήµατα ή στοιχεία µητρών και να συνθέσει 

µήτρες για την δηµιουργία άλλων µητρών (Παπαρρίζος 2004, σελ. 75-80). 

 

1.3.5.3.1. Αναφορές µητρών 

 

Το στοιχείο µιας µήτρας Α που βρίσκεται στην γραµµή i και στη στήλη j υπολογίζεται 

µε την εντολή a(i,j) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 75-78). 

 

 

 

 

Η συνάρτηση magic 4×4 

 

 

 

 

Επιλογή στοιχείου α33 του πίνακα Α 

 

 

 

Το σύµβολο (colon), :, χρησιµοποιείται για να αναπαραστήσει όλες τις γραµµές ή όλες 

τις στήλες µιας µήτρας. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A=magic(4) 

A = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

     4    14    15     1 

EDU >> x=A(3,3) 

x = 

     6 

 

Παράδειγµα 

EDU>> y=A(:,2) 

y = 

     2 

    11 

     7 

    14 

 

 

 

Η δεύτερη στήλη του Α 
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Η τρίτη γραµµή του Α 

 

 

 

 

 O χρήστης µπορεί να επιλέξει το σύµβολο a:b που αναπαριστάνει τις γραµµές ή τις 

στήλες από a µέχρι b. 

 

 

Επιλογή στοιχείων 1ης έως 3ης γραµµής 

και 2ης έως 4ης στήλης 

 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε διάνυσµα αρκεί τα στοιχεία να είναι 

δείκτες (ακέραιοι αριθµοί 1,2,3,….). 

 

 

Επιλογή στοιχείων 1ης και 3ης γραµµής 

και 2ης και 4ης στήλης 

 

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU >> y=A(3,:) 

y = 

     9     7     6    12 

 

Παράδειγµα 

EDU >> B=A(1:3,2:4) 

B = 

     2     3    13 

    11    10     8 

     7     6    12 

 

Παράδειγµα 

EDU >> B=A([1 3],[2 4]) 

B = 

     2    13 

     7    12 

 

Παράδειγµα 

EDU >> B=A([1 3],[2 4]) 

B = 

     2    13 

     7    12 

 

 

Επιλογή στοιχείων 1ης έως 3ης γραµµής 

και 2ης και 4ης στήλης 
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1.3.5.3.2. Σύνθεση µητρών 

 

 Ο χρήστης µπορεί να διαγράψει γραµµές ή στήλες ενός πίνακα στο MATLAB µε τη 

χρήση της κενής µήτρας (Παπαρρίζος 2004, σελ. 78-80). 

  

Παράδειγµα 

EDU >>A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1] 

A = 

    16     3     2    13 

     5    10    11     8 

     9     6     7    12 

     4    15    14     1 

 

Παράδειγµα 

EDU >>A(1,:)=[] 

A = 

     5    10    11     8 

     9     6     7    12 

     4    15    14     1 

 

Παράδειγµα 

EDU >>A(:, [1 3])=[] 

A = 

    10     8 

     6    12 

    15     1 

 

Παράδειγµα 

EDU >>A([2 3],:)=[] 

A = 

    10     8 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας 4×4 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαγραφή 1ης γραµµής 

 

 

 

 

 

 

∆ιαγραφή 1ης και 3 ης στήλης 

 

 

 

 

 

 

∆ιαγραφή 2ης και 3ης γραµµής 
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 Παρόµοια ο χρήστης µπορεί να αντικαταστήσει ένα στοιχείο ενός πίνακα µ’ ένα 

άλλο, µια γραµµή ή µια στήλη ή µια υποµήτρα µε µια άλλη. 

 
 

Παράδειγµα 

EDU >>A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 

12; 4 15 14 1] 

A = 

    16     3     2    13 

     5    10    11     8 

     9     6     7    12 

     4    15    14     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A(4,4)=20 

A = 

    16     3     2    13 

     5    10    11     8 

     9     6     7    12 

     4    15    14    20 

EDU>> A(3,:)= [ 1 1 0 0]  

A = 

    16     3     2    13 

     5    10    11     8 

     1     1     0     0 

     4    15    14    20 

EDU>> A([1 2],:)= [ 4 5 2 0; 9 6 3 1]  

A = 

     4     5     2     0 

     9     6     3     1 

     1     1     0     0 

     4    15    14    20 

 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας 4×4 

 

 

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση στοιχείου Α(4,4) 

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση στοιχείων 3ης γραµµής 

 

 

 

 

 

Αντικατάσταση στοιχείων 1ης και 2ης γραµµής 
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Αντικατάσταση στοιχείων 1ης και 2ης στήλης 

 

 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει γραµµές ή στήλες σ’ ένα πίνακα. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A(:, [1 2])= [ 4 6 8 0; 2 2 0 1 ]'  

A = 

     4     2     2     0 

     6     2     3     1 

     8     0     0     0 

     0     1    14    20 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A = [1:3; 4:6; 7:9] 

A = 

     1     2     3 

     4     5     6 

     7     8     9 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A(4,:)=[ 0 0 1] 

A = 

     1     2     3 

     4     5     6 

     7     8     9 

     0     0     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A(:, [4 5] )=[ 2 2 4 1; 0 0 0 0]' 

A = 

     1     2     3     2     0 

     4     5     6     2     0 

     7     8     9     4     0 

     0     0     1     1     0 

 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας 3×3 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 4ης γραµµής 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 4ης και 5ης στήλης 
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  Η εντολή Α(:) όπου Α είναι µια µήτρα, δηµιουργεί ένα διάνυσµα στήλη που αποτελείται 

από όλα τα στοιχεία της µήτρας Α. Στο διάνυσµα αυτό γράφονται πρώτα τα στοιχεία της 

πρώτης στήλης και µετά των υπολοίπων µε τη σειρά. 

 

 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας 2×2 

 

 

 

Η εντολή Α(:) 

 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εισάγει γραµµές ή στήλες ή  ένα πίνακα ενδιάµεσα ενός άλλου. 

 

 

 

Το διάνυσµα Α 

 

 

Εισαγωγή στοιχείων 

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A=ones(2) 

A = 

     1     1 

     1     1 

EDU>> A(:) 

ans = 

     1 

     1 

     1 

     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> a=[ 1 1 2 2 ] 

a = 

     1     1     2     2 

EDU>> b = [ a([1 2]), [], [5 6] a([3 4]) ] 

b = 

     1     1     5     6     2     2 

 Ο χρήστης µπορεί να διατάξει µια µήτρα δίπλα σε µια άλλη ή τη µια κάτω από την 

άλλη ώστε να δηµιουργήσει µια νέα µήτρα λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις τους. 
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Παράδειγµα 

EDU>> A=[1:3; 4:6] 

A = 

     1     2     3 

     4     5     6 

EDU>> B = [0 0 ]' 

B = 

     0 

     0 

EDU>> [ A B] 

ans = 

     1     2     3     0 

     4     5     6     0 

 

Παράδειγµα 

EDU>> C=ones(4) 

C = 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> D=[A B ;c] 

D = 

     1     2     3     0 

     4     5     6     0 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

     1     1     1     1 

 

 

 

Ο πίνακας Α 2×3 

 

 

 

Ο πίνακας Β 1×2 

 

 

Σύνθεση πινάκων Α και Β 

 

 

 

 

O πίνακας C 4×4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνθεση πινάκων Α, Β και C 
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1.3.5.4. Πράξεις συνόλων 

 

Τα σύνολα µπορούν να παρασταθούν µε διανύσµατα γραµµές ή στήλες στο MATLAB. 

Οι πράξεις συνόλων έχουν τη γνωστή από τα µαθηµατικά µορφή µε εξαίρεση το γεγονός 

ότι το αποτέλεσµα διατάσσεται κατά αύξουσα σειρά (Παπαρρίζος 2004, σελ. 68-70).  

Οι πράξεις των συνόλων είναι οι ακόλουθες: 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πράξεις συνόλων στο MATLAB είναι απλές και κατανοητές. 

 

 

 

 
Οι πίνακες α και β 

 

 

 

 

 

 

Η συνάρτηση union 

 

 

Η συνάρτηση setdiff 

 

 

Συνάρτηση Πράξη Συνόλων 

union(A,B) 

setdiff(A,B) 

intersect(A,B) 

setxor(A,B) 

Ένωση συνόλων Α∪Β 

∆ιαφορά συνόλων Α∼Β 

Τοµή συνόλων Α∩Β 

Αποκλειστική διαφορά(Α∪Β)∼(Α∩Β) 

 

Παράδειγµα 

EDU>> a=1:5 

α = 

     1     2     3     4     5 

EDU>> b=0:2:12 

b = 

     0     2     4     6     8    10    12 

 

Παράδειγµα 

ΕDU>> union(a,b) 

ans = 

     0     1     2     3     4     5     6     8    10  

12 

EDU>> setdiff(a,b) 

ans = 

     1     3     5 
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Η συνάρτηση intersect 

 

 

Η συνάρτηση setxor 

 

 

  Το MATLAB διαθέτει δυο ακόµα συναρτήσεις χρήσιµες για την εκτέλεση των 

πράξεων συνόλων. Οι συναρτήσεις ismember και unique.   

 Η λογική συνάρτηση ismember(A,B), όπου Α και Β είναι διανύσµατα, επιστρέφει 

ένα διάνυσµα διάστασης ίσης µε τη διάσταση του Α και 1 (αληθής) στις θέσεις όπου 

το στοιχείο του Α είναι και στοιχείο του Β. Στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχει το 0. 

 

 

Η λογική συνάρτηση 

ismember 

 

Η λογική συνάρτηση 

islogical 

 

 

 Η συνάρτηση unique(C) επιστρέφει όλα τα στοιχεία του συνόλου C αλλά γραµµένα 

µόνο µια φορά. 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> intersect(a,b) 

ans = 

     2     4 

EDU>> setxor(a,b) 

ans = 

     0     1     3     5     6     8    10    12 

 

Παράδειγµα 

EDU>> ismember(a,b) 

ans = 

     0     1     0     1     0 

EDU>> islogical(ans) 

ans = 

     1 

 

Παράδειγµα 

EDU>> C= [4 4 6  6 7 7 1 1 1 1] 

C = 

     4     4     6     6     7     7     1     1     1     1 

EDU>> unique(C) 

ans = 

     1     4     6     7 

Ο πίνακας C 

 

Η συνάρτηση unique 
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 Όλες οι συναρτήσεις έχουν µια δεύτερη σύνταξη η οποία δέχεται σαν τρίτη µετα-

βλητή εισόδου την συµβολοσειρά ‘rows’. Τότε οι ενέργειες των συναρτήσεων 

διαφοροποιούνται σηµαντικά γιατί οι δυο πρώτες µεταβλητές µπορεί να είναι µήτρες. 

Οι µήτρες Α και Β πρέπει να έχουν ίσο αριθµό στηλών. Η συνάρτηση union(A,B, 

‘rows’) γράφει τις γραµµές των µητρών Α και Β τη µια κάτω από την άλλη χωρίς να 

επαναλαµβάνει ίσες γραµµές. Τα στοιχεία της 1ης στήλης είναι ταξινοµηµένα σε 

αύξουσα σειρά. Αν διαδοχικά στοιχεία της πρώτης γραµµής είναι ίσα, τα αντίστοιχα 

στοιχεία της δεύτερης γραµµής είναι ταξινοµηµένα κατά αύξουσα σειρά. 

 

 

 

H συνάρτηση magic 4×4 

 

 

 

 

Ο πίνακας Β 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνάρτηση union 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> A=magic(4) 

A = 

    16     2     3    13 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

     4    14    15     1 

EDU>> B=[ 5 11 10 8; 1 2 3 4; 9 6 7 12; 0 0 1 1] 

B = 

     5    11    10     8 

     1     2      3      4 

     9     6      7     12 

     0     0      1      1 

Παράδειγµα 

EDU>> union(A,B,'rows') 

ans = 

     0     0     1     1 

     1     2     3     4 

     4    14    15     1 

     5    11    10     8 

     9     6     7    12 

     9     7     6    12 

    16     2     3    13 
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Παράδειγµα 

EDU>> setdiff(A,B,'rows') 

ans = 

     4    14    15     1 

     9     7     6    12 

    16     2     3    13 

EDU>> intersect(A,B,'rows') 

ans = 

     5    11    10     8 

 

Παράδειγµα 

EDU>> setxor(A,B,'rows') 

ans = 

     0     0     1     1 

     1     2     3     4 

     4    14    15     1 

     9     6     7    12 

     9     7     6    12 

    16     2     3    13 

 

Παράδειγµα 

EDU>> ismember(A,B, 'rows') 

ans = 

     0 

     1 

     0 

     0 

EDU>> islogical(A) 

ans = 

     0 

 

 

Η συνάρτηση setdiff 

 

 

 

Η συνάρτηση intersect 

 

 

 

 

Η συνάρτηση setxor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λογική συνάρτηση 

ismember 

 

 

 

 

Η λογική συνάρτηση 

islogical 
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Η συνάρτηση unique 

 

 

 

 

Οι συναρτήσεις υπολογίζουν εκτός του αποτελέσµατος δυο σύνολα δεικτών ΙΑ και ΙΒ. 

Στη συνάρτηση union ΙΑ είναι οι δείκτες των στοιχείων ή των γραµµών του συνόλου Α 

και το σύνολο ΙΒ είναι οι δείκτες των στοιχείων ή των γραµµών του συνόλου Β. 

 

Παράδειγµα 

ΕDU>> unique(A, 'rows') 

ans = 

     4    14    15     1 

     5    11    10     8 

     9     7     6    12 

    16     2     3    13 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [c, IA, IB]=union (A, B, 'rows') 

c = 

     0     0     1     1 

     1     2     3     4 

     4    14    15     1 

     5    11    10     8 

     9     6     7    12 

     9     7     6    12 

    16     2     3    13 

IA = 

     4 

     3 

     1 

IB = 

     4 

     2 

     1 

     3 
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1.3.5.5. Ειδικές Πράξεις 

 

Το εσωτερικό γινόµενο δυο διανυσµάτων x και y είναι ο αριθµός  

                                           x1y1+x2y2+…….+xnyn 

και υπολογίζεται µε τη συνάρτηση dot(x,y) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 64-67). 

 Στο εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων x και y µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο πολ/σµός 

µητρών x*y.  

 Τότε όµως το x είναι διάνυσµα γραµµή και το y είναι διάνυσµα στήλη. 

 

 

 

 

Το x είναι διάνυσµα γραµµή 

 

Το y είναι διάνυσµα στήλη 

 

 

H συνάρτηση dot(x,y) 

 

 

 

 Το εξωτερικό γινόµενο ορίζεται µόνο σε τρισδιάστατα διανύσµατα. Για παράδειγµα 

το εξωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων x =(x1, x2, x3) και y=(y1, y2, y3)  είναι το 

διάνυσµα z=(x2 y3-x3 y2, x3 y1-x1 y3, x1 y2-x2 y1). 

 Στο MATLAB το εξωτερικό γινόµενο υπολογίζεται µε τη συνάρτηση cross(x,y). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x= [1 2 3] 

x = 

     1     2     3 

    EDU>> y=5:7 

y = 

     5     6     7 

    EDU>> dot(x,y) 

ans = 

    38  

 

Παράδειγµα 

EDU>> cross(x,y) 

ans = 

    -4     8    -4 

 

 

 

H συνάρτηση cross(x,y) 
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 Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει τις τετραγωνικές ρίζες των στοιχείων µιας µήτρας Α 

µε τη συνάρτηση sqrt(A), ενώ µε τη συνάρτηση sqrtm(A) υπολογίζει την τετραγωνι-

κή ρίζα της µήτρας Α ώστε να ισχύει η σχέση Χ2=Α άρα Χ= Α . 

 
 

Παράδειγµα 

EDU>> A=[10 10 10; 10 20 30; 10 30 60] 

A = 

    10    10    10 

    10    20    30 

    10    30    60 

 

Παράδειγµα 

EDU>> sqrt(A) 

ans = 

    3.1623    3.1623    3.1623 

    3.1623    4.4721    5.4772 

    3.1623    5.4772    7.7460 

EDU>> sqrtm(A) 

ans = 

    2.7749    1.3874    0.6126 

    1.3874    3.1937    2.8063 

    0.6126    2.8063    7.1937 

 

Παράδειγµα 

EDU>> exp(A) 

ans = 

  1.0e+026 * 

    0.0000    0.0000    0.0000 

    0.0000    0.0000    0.0000 

    0.0000    0.0000    1.1420 

 

 

Ο τετραγωνικός πίνακας 3×3 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνάρτηση sqrt(A) 

 

 

 

 

Η συνάρτηση sqrtm(A) 

 

 

 

 

 

 

Η συνάρτηση exp(A) 
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 Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει το φυσικό λογάριθµο κάθε στοιχείου της µήτρας Α 

µε τη συνάρτηση log(A). 

 

 

 

Η συνάρτηση log(A) 

 

 

 

 

Οι συναρτήσεις expm(A) και logm(A) υπολογίζουν τις µήτρες που δίνονται από τις 

σχέσεις: 

.......
!

1.....
!2

1
!1

1 2 +++++= nA A
n

AAIe  

......)1(....
432

)1log( 1
432

+−++−+−=+ −

n
AAAAAA

n
n

 

Παράδειγµα 

EDU>> log(A) 

ans = 

    2.3026    2.3026    2.3026 

    2.3026    2.9957    3.4012 

    2.3026    3.4012    4.0943 

 

Παράδειγµα 

EDU>> expm(A) 

ans = 

  1.0e+034 * 

    0.0584    0.1424    0.2593 

    0.1424    0.3470    0.6318 

    0.2593    0.6318    1.1503 

 

Παράδειγµα 

EDU>> logm(A) 

ans = 

    1.7698    1.0656    0.0000 

    1.0656    1.5034    1.3319 

    0.0000    1.3319    3.6345 

  (Παπαρρίζος 2004, σελ. 66). 

 συνάρτηση expm(A)  

 συνάρτηση logm(A) 

 

 

 

 

Η

 

 

 

 

 

 

 

Η
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 γίσει συναρτήσεις µητρών µε βάση τον τύπο Ο χρήστης µπορεί να υπολο

                   Β= funm (A, ‘όνοµα συνάρτησης’) 

      

  Για παράδειγµα η συνάρτηση funm(x) µπορεί να υπολογίζει τις µήτρες που δίνονται 

από τη σχέση 

...
)!12(

)1(.....
!5!3

12
1 +−+

−
− x n

n (Παπαρρίζος
53

++−=
n

xxxxηµ  2004, σελ. 67). 

Ο υπολογισµός του ηµ(Α) όπου Α είναι τετραγωνικός πίνακας 3×3 

 

 συνάρτηση funm(x) 

 

 να υπολογίσει το ηµίτονο κάθε στοιχείου της µήτρας Α µε τη 

συνάρτηση sin(A). 

 συνάρτηση sin(A) 

 

−

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> B=funm(A,'sin') 

B = 

   -0.0873   -0.6044    0.3091 

   -0.6044    0.4502   -0.2147 

 

 

Η

 

 

 
    0.

 

Ο χρήστης µπορεί 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

3091   -0.2147   -0.1406 

 

Παράδειγµα 

EDU>> sin(A) 

ans = 

   -0.5440   -0.5440   -0.5440 

   -0.5440    0.9129   -0.9880 

   -0.5440   -0.9880   -0.3048 
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1.3.5.6. Πράξεις πολυωνύµων 

 

νονται µε τα διανύσµατα των συντελεστών 

τους. Ειδικότερα το πολυώνυµ

a1 x + a0

 ο πολ/σµός τους δίνει γινόµενο c (Παπαρρίζος 2004, σελ. 73-75) και 

ratap 2006). 

ο πολυώνυµο a (x3 +2x2 +3x + 4)  

ο πολυώνυµο b (x3 +4x2 +9x + 16) 

 συνάρτηση conv 

ύρεση των αριθµών p και q 

Η συνάρτηση deconv 

 Τα πολυώνυµα στο MATLAB παριστά

ο βαθµού n 

anxn +an-1 xn-1 + …..  +

παριστάνεται µε το διάνυσµα [an an-1…..  a1   a0]. 

Ο πολ/σµός πολυωνύµων ίδιου βαθµού γίνεται µε τη συνάρτηση conv και η διαίρεση 

µε τη συνάρτηση deconv. Η διαίρεση δυο πολυωνύµων a και b δίνει πηλίκο p και 

υπόλοιπο q, ενώ

(P

  

Παράδειγµα 

EDU>> a=[1 2 3 4] 

a = 

     1     2     3     4 

EDU>> b= [ 1 4 9 16] 

b = 

     1     4     9    16  

EDU>> c=conv(a,b) 

c = 

     1     6    20    50    75    84    64 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [p,q]=deconv(c,b) 

p = 

     1     2     3     4 

q = 

     0     0     0     0     0     0     0 

EDU>> d=conv(a,p)+q 

d = 

     1     4    10    20    25    24    16 

 

 

Τ

 

 

Τ

 

 
Η

 

 

 

 

 

 

Ε
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 Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει δυο πολυώνυµα της ίδιας τάξης κανονικά, ενώ αν 

είναι διαφορετικής τάξης τότε πρέπει να εισαχθούν µηδενικά στην αρχή του πολυω-

νύµου µε το µικρότερο βαθµό. 

 

 
 
 
 
Πρόσθεση πολυωνύµων a και b 
 
 
 
Πρόσθεση πολυωνύµων c και x 
 
 

 
 
 
 
 
∆ιαίρεση πολυωνύµων 
 
Εύρεση των αριθµών q και r. 

 
 
 

 
 Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει τις ρίζες ενός πολυωνύµου, την παράγωγο και την 

τιµή του πολυωνύµου µε τη χρήση των ακόλουθων συναρτήσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=a+b 

x = 

     2     6    12    20 

EDU>> y=c+[0 0 0 x] 

y = 

     1     6    20    52    81    96    84 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [q,r]=deconv(y,b) 

q = 

     1     2     3     6 

r = 

     0     0     0     0    -2    -6   -12 

Συνάρτηση  

roots(p) 

poly(p) 

polyval(p,a) 

polyder(p) 

Υπολογίζει τις ρίζες του πολυωνύµου p 

Υπολογίζει το πολυώνυµο p 

Υπολογίζει την τιµή του πολυωνύµου για x=a 

Υπολογίζει την παράγωγο του πολυωνύµου p 

 
 Στο MATLAB τα πολυώνυµα είναι διανύσµατα γραµµές, ενώ οι ρίζες τους είναι  

   διανύσµατα στήλες. 
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Το πολυώνυµο a (x3 -4x2 +4x )  

 
 
 
 

Οι ρίζες του πολυωνύµου 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Η µορφή του πολυωνύµου 

 
 
 
Η τιµή του πολυωνύµου για x=2 

 
 

 
Η παράγωγος του πολυωνύµου 

 
 
 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> p=[1 -4 4 0] 

p = 

     1    -4     4     0 

EDU>> roots(p) 

ans = 

     0 

     2 

     2 

 

Παράδειγµα 

EDU>> poly([2 2 0]) 

ans = 

     1    -4     4     0 

EDU>> polyval(p,2) 

ans = 

     0 

EDU>> polyder(p) 

ans = 

     3    -8     4 

 Ο χρήστης µπορεί να αναπτύξει ένα κλάσµα πολυωνύµων σε άθροισµα απλών 

κλασµάτων µε τη συνάρτηση residue. Αν a(x) και b(x) είναι δυο πολυώνυµα της 

ανεξάρτητης µεταβλητής x τότε ισχύει: 

)(
)(

)(.....
)1(

)1(
)(
)( xt

npx
nr

px
r

xb
xa

+
−

++
−

=  

    όπου t(x) είναι το πολυώνυµο και r(j) p(j) είναι αριθµοί. 

   

 Οι συντελεστές r, p και το πολυώνυµο t(x) για το κλάσµα d(x)/a(x) των 

προηγούµενων πολυωνύµων υπολογίζονται ως εξής: 
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Υπολογισµός r, p, t µε τη συνάρτηση residue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συντελεστές p(j) είναι οι ρίζες του παρανοµαστή. Αν υπάρχουν m πολλαπλές ίσες 

ρίζες  

p(j) = p(j+1) =……..= p(j + m-1) 

 

Τότε οι όροι των κλασµάτων του δεξιού µέρους έχουν διαφορετική µορφή. 

mjps
mjr

jps
jr

jpx
jr

))((
)1(....

))((
)1(

)(
)(

2 −
−+

++
−

+
+

−
 

 

ι δυο µεταβλητές εξόδου, τα πολυώνυµα a και b, εκτελεί την αντίστροφη 

λειτουργία. 

 

Η συνάρτηση residue µε τρεις µεταβλητές εισόδου 

 

 

 Η συνάρτηση residue όταν συντάσσεται µε τρεις µεταβλητές εισόδου, τα διανύσµατα 

r, p και t κα

 
 

 

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [r,p,t]=residue(d,a) 

r = 

     0 

     0 

     0 

p = 

  -1.6506           

  -0.1747 + 1.5469i 

  -0.1747 - 1.5469i 

t = 

     1     2     3     4 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [d,a]=residue(r,p,t) 

d = 

    1.0000    4.0000   10.0000   20.0000  

25.0000   24.0000   16.0000 

a = 

    1.0000    2.0000    3.0000    4.0000 
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1.4. ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ MATLAB 
 
 

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα στο ΜATLAB να παραστήσει γραφικά µαθηµατικές 

συναρτήσεις σε δυο και σε τρεις διαστάσεις στο επίπεδο και στο χώρο.  

Με την επιλογή της εντολής START->MATLAB->PLOT TOOLS (ή µε την εντολή 

Graphics-> Plot tools) το MATLAB παρέχει στο χρήστη ευκολία πρόσβασης σε 

εργαλεία επεξεργασίας δυσδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών.  

 

    

 

 

 

Η εντολή 

START>MATLAB->PLOT 

TOOLS 

 

 

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του παραθύρου επιλογών για το σχεδιασµό γραφικών  

είναι τα εξής: 

 figure plotting area 

 figure palette 

 property editor figure 

 plot browser 

 plot catalogue 

 property inspector 

 saving and printing graphs 

 export setup 

   Ο χρήστης λοιπόν έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει, να ταξινοµήσει, να επιλέξει (πχ το 

είδος, το µέγεθος και το χρώµα), να εκτυπώσει, να αποθηκεύσει και να εξάγει τα γραφικά 

σχήµατα που επιθυµεί για να υλοποιήσει µια εφαρµογή [MCS 2005a, σελ. 5.7-5.37]. 
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      plot browser 
       figure palette                    figure plotting area 

 
 

 

 

 

 

Το παράθυρο 

γραφικών  

(windows 

graphics) 

 

 

 

 
                                                                
             property editor figure                       
                              property inspector                                                                                                  

    export setup 
 

- Εργαλεία γραφικών (figure tools) 

 

   Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία για το σχεδιασµό των γραφι-

κών που επιθυµεί. Οι µπάρες γραφικών εργαλείων (figure toolbars) παρέχουν τη 

δυνατότητα στο χρήστη να τροποποιήσει τις ιδιότητες των γραφικών που θέλει να 

σχεδιάσει. 

 

Figure toolbars  
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- Εργαλεία σχεδίασης (plotting tools) 

 

Τα εργαλεία σχεδίασης διακρίνονται για τρία κυρίως χαρακτηριστικά τους: 

 figure palette (παλέτα σχεδίου)- επιτρέπει την πρόσβαση σε µεταβλητές στο χώρο 

εργασίας (workspace variables) για το σχεδιασµό γραφικών (subplots) και την 

πρόσθεση σχολίων (annotations), 

 plot browser (πλοηγός σχεδίασης)- επιτρέπει την επιλογή αντικειµένων (objects) 

για την ταξινόµηση των γραφικών και την πρόσθεση δεδοµένων στους άξονες, 

 property editor (ιδιότητα κειµενογράφου)- επιτρέπει την αλλαγή βασικών ιδιοτή-

των του επιλεγόµενου αντικειµένου.  

Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τον κατάλογο σχεδίασης (plot catalogue) για να 

επιλέξει διάφορες τεχνικές σχεδιασµού γραφηµάτων. Για να έχει πρόσβαση στον κατά-

λογο σχεδίασης κάνοντας δεξί κλικ στις µεταβλητές που επιθυµεί στο χώρο εργασίας επι-

λέγει την ένδειξη More Plots, οπότε εµφανίζεται το παράθυρο του καταλόγου σχεδίασης 

µε τις προεπιλεγµένες µεταβλητές, ώστε να είναι σε θέση να διαλέξει το είδος του γρα-

φήµατος που επιθυµεί. 
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 Ο χρήστης µπορεί να  επιλέξει τον κειµενογράφο σχεδίου (property editor figure) για 

να προσδιορίσει τις ιδιότητες ενός αντικειµένου όπως είναι το είδος της γραφικής 

παράστασης (ευθεία ή καµπύλη) (line style), το πάχος της (line width), το σηµείο 

αναφοράς (marker) πάνω στην γραφική παράσταση που ενώνει τα σηµεία της και το 

µέγεθός τους (marker size), το είδος και το µέγεθος της γραµµατοσειράς (font), το 

χρώµα του πλαισίου σχεδίασης γύρω από τη γραφική παράσταση (backgroun και 

της ίδιας της  γραφικής παράστασης (edge color), ενώ ο έλεγχος ιδιοτήτων (property 

inspector) είναι ένα εργαλείο που παρέχει πρόσβαση σε όλες τις ιδιότητες ενός 

αντικειµένου.  

d) 
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 δυο µεταβλητές x και y µε δεξί κλικ και στην συνέχεια την εντολή plot(x,y). 

 

 

 

 

 

 

 

,y) 

 

 

τη 

 Ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση δυο µεταβλητών επιλέγοντας 

τις

 

 

         Η εντολή

         plot(x

 

 

 

Στο παράθυρο γραφικών εµφανίζεται η γραφική παράσταση της µεταβλητής y ως προς 

x. 
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Το MA

ορίζει

πηγή 

δεδοµ

στις 

µ

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει την εµφάνιση της γραφικής παράστασης επιλέγοντας 

την εντολή Stem από την ένδειξη Plot Type. 

 

 

TLAB 

 την 

ένων  

επιλεγµένες 

εταβλητές 
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 Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει δεδοµένα σε ένα γράφηµα ορίζοντας νέες 

µεταβλητές, έστω y=x3, οπότε αλλάζει και το σχήµα της γραφικής παράστασης 

επιλέγοντας την εντολή Area από την ένδειξη Plot Type. 

 

 
 

 
 

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει, να αποθηκεύσει και να εξάγει ένα 

γράφηµα σε άλλη µορφή επέκτασης αρχείου αν το επιθυµεί ακολουθώντας ορισµένα 

βήµατα. 
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 Για την εκτύπωση ενός γραφήµατος, αρκεί απλά να επιλέξει την εντολή File->Print 

ή την εντολή File->Print Setup->OK, αφού πρώτα ρυθµίσει τις επιλογές εκτύπωσης, 

ή αυτόµατα µε το σύµβολο . Προηγουµένως, όµως µπορεί µε την εντολή File-

>Print Preview ή µε την εντολή File->Page Setup να αλλάξει τις ιδιότητες εκτύπω-

σης του γραφήµατος. 

  
 

 Για την αποθήκευση ενός γραφήµατος, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την εντολή File-

>Save As και να ακολουθήσει τη διαδροµή αναζήτησης που επιθυµεί για να σώσει το 

αρχείο σε µια ορισµένη µορφή επέκτασης από τον κατάλογο επιλογών, για παρά-

 Για την εξαγωγή ενός γραφήµατος, αρκεί απλά να επιλέξει την εντολή File->Export 

δειγµα EPS file (×.eps ). 

Setup-> Export και δίνοντας ένα όνοµα αρχείου επιλέγει την διαδροµή αναζήτησης 

που επιθυµεί και  τη µορφή επέκτασης του αρχείου, ώστε να µπορεί να το ανοίξει την 

επόµενη φορά. 
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1 ραστάσεις 

 

 Ο χρήστης µπορεί να αναπαραστήσει δυσδιάστατα γραφικά µε τη συνάρτηση plot.  

Αν x και y είναι δυο διανύσµατα ιδίου µήκους, η συνάρτηση plot(x,y) ενώνει τα 

διαδοχικά σηµεία (xi,yi), i=1,2,3…..n µε συνεχή ευθύγραµµα τµήµατα. Η γραφική 

αναπαράσταση γίνεται σε ένα νέο παράθυρο το οποίο ανοίγει αυτόµατα και ονοµάζεται 

παράθυρο γραφικών (graphics window) (Pratap 2006). 

.4.1. Απλές γραφικές πα

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(0,2*pi, 30); 

EDU>> y=sin(x); 

EDU>> plot(x,y) 

EDU>> xlabel('X Axis') 

EDU>> ylabel('Y Axis') 

EDU>> title('Sine Wave')

 
 αναπαραστήσει

µ 1, x2, y2,……) ό

ίσ CS 2005a, σε

 Ο χρήστης µπορεί να  περισσότερες από µια γραφικές παραστάσεις  

που xi, yi, i=1,2,3….. είναι ζεύγη διανυσµάτων 

λ. 5.40]. 

ε την εντολή plot(x1,y

ου πλήθους στοιχείων [M

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=0:pi/100:2*pi; 

EDU>> y=sin(x); 

EDU>> y2=sin(x-.25); 

EDU>> y3=sin(x-.5); 

EDU>> plot(x,y,x,y2,x,y3) 

 
Στο παράθυρο γρα οι τρεις κ πύλες ζωγραφίζονται µε αφορ . 

Τα χρώµ  που διατίθενται είναι συνολικά ο οία όταν υπάρχουν πάνω από 

οκτώ γραφικές παρα επαναλα άνονται ά (κίτρινο, ιώδες, κυανό, κόκ-

κινο, πράσινο µπλε, ά αύρο). 

φικών αµ  δι ετικά χρώµατα

ατα κτώ, τα οπ

σ  τάσεις µβ  µ ιρε τη σε

σπρο, µ
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 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρησιµο άδια (markers) στη  των 

σηµείων yi), να προσδιορίσει ο ίδι  τη µορ ής (line style) που θα ενώνει 

τα διαδοχικά σηµεία κα να επιλέγει ώµατα π ια τα ση άδια και τις µµές 

που σ

α σύµβολα που χρησιµοποιούνται και οι ερµηνείες τους φαίνονται στον πίνακα 1.4.1. 

 χ ποιεί τα σηµ θέση

(xi, ος φή της γραµµ

ι χρ ο γυ θέλει µ  γρα

χεδιάζει µέσω της εντολής plot, (Παπαρρίζος 2004, σελ. 173-174). 

Τ
ΧΡΩΜΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Σύµβολο Ερµηνεία Σύµβολο Ερµηνεία Σύµβολο Ερµηνεία 
Y Κίτρινο . Τελεία - Συνεχείς 
M Ιώδες o Κύκλος : Τελείες 
C Κυανό x Σηµείο x -. Τελείες-Παύλες 
R Κόκκινο + Σηµείο + -- ∆ιακεκοµµένη 
G Πράσινο * Αστερίσκος   
B Γαλάζιο s Τετράγωνο   
W Άσπρο d Ρόµβος   
K Μαύρο v Βέλος κάτω   
  ^ Βέλος πάνω   
  < Βέλος αριστερά   
  > Βέλος δεξιά   
  p Πεντάγωνο   
  h Εξάγωνο   

Πίνακας 1.4.1. Τα σύµβολα  και η ερµηνεία τους για τα χρώµατα, τα σηµάδια και τη µορφή της γραµµής 

 

Έστω ότι ο χρήστης θέλει να κάνει τη γραφική παράσταση των σηµείων (xi,yi), έτσι 

ώστε στη θέση των σηµείων να εµφανίζεται ένας αστερίσκος, τα σηµεία να ενώνονται µε 

µια ευθεία, το πλάτος της γραµµής να είναι 1 και το µέγεθος του σηµαδιού είναι 8 και να 

χρησιµοποιείται κόκκινο χρώµα. 

 
Όταν χρησιµοποιούνται λιγότερα από τρία σύµβολα, εφαρµόζονται µόνο όσα αναγρά-

φονται. Για παράδειγµα αν δεν υπάρχει ένα σύµβολο για τη µορφή της γραµµής, στη 

γραφική παράσταση δεν θα υπάρχει γραµµή που να συνδέει τα σηµεία. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(0,2*pi, 30); 

EDU>> y=sin(x); 

EDU>> plot(x,y, 'r*-',     

             'linewidth',1,'markersize',8) 
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 χρήστης µπορεί να σχεδιάσει περισσότερες από µια γραφικές παραστάσεις στο ίδιο 

γ

ηση y=3x3-26x+10 και η πρώτη και δεύτερη παράγωγός της παρουσιά-

ζο

Ο

ράφηµα µε την εντολή plot στην οποία θα προσδιορίζει και τις αντίστοιχες ιδιότητές 

τους.  

Έστω η συνάρτ

νται στο ίδιο γράφηµα. 

 

 
 

Το MATLAB διαθέτει λειτουργίες µε τις οποίες µπορεί κανείς να διαπιστώσει τις 

ιδιότητες κάθε αντικειµένου, ποιες είναι οι τιµές τους καθώς και τους τρόπους αλλαγής 

των τιµών τους.  

Κάθε ιδιότητα έχει µια τιµή, η  δεν είναι υποχρεωτικά ένας αριθµός αλλά µπορεί 

να είναι µια συµβολοσειρά, ένα διάνυσµα ή µια µήτρα.  

οποία

Οι ιδιότητες αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 1.4.1α. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(0,2*pi, 30); 

EDU>> y=sin(x); 

EDU>> plot(x,y, 'r*') 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=2:0.01:4; 

EDU> -26*x+10; > y=3*x.^3

EDU> -26; > yd=9*x.^2

EDU>> ydd=18*x; 

EDU>> plot(x,y,'-b', x,yd,'--r',   

             x,ydd,'k:') 
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Α α / Όνοµα ιδιότητας Επεξήγηση Τιµές 
1 Color Χρ α γραµµής ώµ r,g,b… 

[0 0 1] [ .3 .4 0] 
2 LineStyle Είδ γραµµής ος -.--,:, 
3 LineWidth Πάχος γραµµής [0.5 ], [1] 
4 Marker Είδ σηµαδιού ος +,*,x,… 
5 MarkerSize Μέγεθος σηµαδιού [ 8] [ 12] 
6 MarkerEdg olor eC Χρ α γραµµής ση ιού ώµ µαδ r,g,b…. 

[ ] [0 0 1  .3 .4 0] 
7 MarkerFaceColor Χρ α στο εσωτερι σηµαδιοώµ κό ύ r,g,b…. 

[0 0 1] [ .3 .4 0] 
Πίνακας 1.4.1α- Ιδιότητες  αντικει

 

Το τρισδιάστατο ιάν  που 

έχουν σχέση µε χρώµατα, ονοµάζεται rgb τύπος του χρώµατος. Τα στοιχεία r, g, b είναι 

αριθ

Οι rgb τύποι χρωµάτων παρουσιάζονται στον πίνακα 1.4.1β. 

 ενός µένου 

 δ υσµα [  b] που αναγράφεται στ r, g, ις τιµές των ιδιοτήτων

µοί του κλειστού διαστήµατος [0.0, 0.1].  

Όλα τα χρώµατα µπορούν να εµφανιστούν µε κατάλληλες αναµίξεις τριών βασικών 

χρωµάτων του κόκκινου (r), του πράσινου (g) και του µπλε (b).  

 

r g b Χρώµα 
0 0 0 Μαύρο 
1 1 1 Λευκό 
1 0 0 Κόκκινο 
0 1 0 Πράσινο 
0 0 1 Μπλε 
1 1 0 Κίτρινο 
1 0 1 Μοβ 
0 1 1 Ανοικτό µπλε 

0.1 0.1 0.1 Ανοικτό γκρι 
0.5 0.5 0.5 Γκρι 
0.75 0.75 0.75 Σκούρο Γκρι 

1 0.62 0.40 Μπρούτζινο 
Πίνακας 1.4.1β - Οι rgb τύποι χρωµάτων 

όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή  τόσο πιο µεγάλο είναι το σηµάδι. 

 

 

Όσο αναφορά την τιµή της ιδιότητας Linewidth όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή τόσο πιο 

παχιά είναι η γραµµή. Επίσης το ίδιο ισχύει και για τις τιµές της ιδιότητας Markersize, 
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Οι τιµές των ιδιοτήτων των γραµµών και των σηµαδιών προσδιορίζονται µε ειδική 

σύνταξη της εντολής plot. Με την εντολή plot µπορεί ο χρήστης να ζωγραφίσει όσες 

γραµµές επιθυµεί. Για κάθε γραµµή εισάγονται τα δεδοµένα µε τη µορφή 

x, y, ‘lmc’, ‘property1’, ‘

όπ  τετµηµένη και η τεταγ

  ειρά που πρ

  ού και το χρώµα  e

όµατα ιδιοτήτων και

 όσα ζευγάρια επιθυ

µα της ιδιότητ

. 

ρεί να σχεδιάσει περισσότερ  α το ίδιο 

γράφηµα  και hold off. Με την εντολή hold on το 

παράθ ση 

µιας νέας σης µε την εντολή plot, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη χρήση 

της ε λ

value1’, ‘property2’, ‘value2’….  

µένη ενός σηµείου αντίστοιχα, ου  - x και y είναι η

        - lmc είναι η συµβολοσ οσδιορίζει το είδος της γραµµής και και το  

 και τα ζευγάρια του τύπου prop rty, 

 οι αντίστοιχες τιµές τους. Ο χρήστης να µπορεί  

µεί αρκεί η τιµή να είναι συµβατή µε την  

ας µπαίνει µέσα σε εισαγωγικά (Παπαρρίζος 

          είδος του σηµαδι

 -value είναι ον

    συµπεριλάβει

    ιδιότητα. Το όνο

2004, σελ. 175-176)

 Ο χρήστης µπο ες πό µια γραφικές παραστάσεις σ

 χρησιµοποιώντας τις εντολές hold on

υρο γραφικών µένει ανοικτό κάθε φορά που προστίθεται η γραφική παράστα

 συνάρτη

ντο ής hold off. 

 
 

 χρήστης µπορεί να αλλάξει την εµφάνιση ενός γραφήµατος µε την εντολή axis, η 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=2:0.01:4; 

EDU>> y=3*x.^3-26*x+10; 

EDU>> yd=9*x.^2-26; 

EDU ; >> ydd=18*x

EDU>> plot(x,y,'-b') 

EDU>> hold on 

EDU>> plot(x, yd,'--r') 

EDU>> plot(x, ydd, 'k:') 

EDU>> hold off 

 Ο

οποία καθορίζει το µέγεθος της µονάδας των αξόνων, τα όριά τους και διάφορα άλλα 

χαρακτηριστικά ανάλογα µε τις παραµέτρους που δέχεται. Υπάρχουν πολλές επιλογές 

στην εντολή axis, ορισµένες από τις οποίες είναι οι εξής: 
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 Η εντολή axis equal θέτει ίσες µονάδες µέτρησης στους δυο άξονες. 

 Η εντολή axis square εµφανίζει τη 

uto επαναφέρει την

 εµφανίζει καθ

Η  b c d]) όπου a<b  x και y 

α αρρίζος 2004, σελ. 17

γραφική παράσταση µέσα σε τετράγωνο 

 εξ’ ορισµού αρχική κατάσταση. 

όλου τους άξονες. 

και c<d καθορίζει τα όρια αξόνων

9-180). 

πλαίσιο. 

 Η εντολή axis a

 Η εντολή axis off δεν

 εντολή axis ([a

ντίστοιχα (Παπ

 

 

 Ο χρήστης µπορεί αν θέλει να εµφανίσει µόνο τους άξονες και όχι το κουτί στο 

ποίο παρουσιάζεται η γραφική παράσταση µε την εντολή box off, ενώ µε την εντολή

ή 

ο  

box on επαναφέρει την αρχική κατάσταση και µε την εντολή box απλά γίνεται εναλλαγ

από τη µια κατάσταση στην άλλη (Παπαρρίζος 2004, σελ. 179-181). 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-8:0.01:8; 

EDU>> y=cos(x); 

EDU>> axis([-2,2,-1,1]) 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-8:0.01:8; 

EDU>> y=cos(x); 

EDU>> axis([-2,2,-1,1]) 

DU>> axis square 

EDU>> box off 

 
 

  πλέγµα σε ένα γράφηµα µε την εντολή grid 

on, την αρχική κατάσταση και µε την εντολή grid 

απλ  στην άλλη (Παπαρρίζος 2004, σελ. 184-

87).

Ο χρήστης µπορεί να τοποθετήσει ένα

ενώ η εντολή grid off επαναφέρει 

ά γίνεται εναλλαγή από τη µια κατάσταση
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 Ο χρήστη πορε στά- 

σεις που σχε ζει µε αίνεται στο παράδειγµα που ακολουθεί. 

ς µ ί να προσθέσει κείµενο στους άξονες και στις γραφικές παρα

διά  την εντολή text όπως φ

 
 

 Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει επεξηγηµατικά σχόλια µέσα στην γραφική παράστα- 

ση ή εκτός αυτής σε ειδικό πλαίσιο µε την εντολή legend. 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-8:0.01:8; 

EDU>> y=cos(x); 

EDU>> plot(x,y,' -b') 

EDU>> box off 

EDU>> grid on 

 

Παράδειγ  µα

EDU>> x=2:0.01:4; 

E UD >> y=3*x.^3-26*x+10; 

EDU>> yd=9*x.^2-26; 

EDU>> ydd=18*x; 

E UD >> plot(x,y,' -b', x,yd,'--r', x,ydd,'k:') 

ED >> xlabel('x-Axis'); U

ED >> ylabel('y-Axis'); U

ED >> title('polynomial functions') U

ED >> text( 3,0.3,'y=f(x)') U

EDU>> text( 2.6,30,'1st derivative') 

EDU>> text( 2.2,50,'2nd derivative') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-8:0.01:8; 

EDU>> y=3*x.^3-26*x+10; 

EDU>> z=18*x; 

EDU>> plot(x,y,' -b', x,z,'--r') 

EDU>> legend('3*x.^3-26*x+10','18*x', 4) 
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Η εντολή legend δέχεται σαν µεταβλητές εισόδου κείµενο µέσα σε αποστρόφους. Το 

κ µβολοσειρά. Η πρώτη συµβολοσειρά αναφέρεται στην πρώτη 

γρ ρη συµβολοσειρά στη δεύτερη γραφική παράσταση κλπ. Η 

τελευταία µεταβλητή είναι ένας αριθµός που προσδιορίζει τη θέση στην οποία θα 

τοποθετηθεί το πλαίσιο της λεζάντας (Παπαρρίζος 2004, σελ. 188).  

Οι αριθµοί µε τις αντίστοιχες θέσεις της λεζάντας αναφέρονται στον Πίνακα 1.4.1γ.  

είµενο θεωρείται συ

αφική παράσταση, η δεύτε

Αριθµός Θέση Λεζάντας 
-1 ∆εξιά έξω από τη γραφική παράσταση 
0 Επιλέγεται θέση ώστε να υπάρχουν ελάχιστες επικαλύψεις 
1 Πάνω δεξιά γωνία 
2 Πάνω αριστερή γωνία 
3 Κάτω αριστερή γωνία 
4 Κάτω δεξιά γωνία 

Πίνακας 1.4.1γ – Αριθµοί µε αντίστοιχες θέσεις λεζάντας 

 Οι πιο γνωστές ιδιότητες των αντικειµένων της εντολή text είναι οι εξής: 

 FontName (το όνοµα της γραµµατοσειράς), 

 FontSize (το ύψος των χαρακτήρων), 

 FontAngle (η γων

(Π 004, σελ. 189). 

Ο ραστήσει στο ίδιο πα

γρα τολή subplot(m,n,k).  

ία κλίσης των χαρακτήρων), 

 FontWeight (το πάχος των χαρακτήρων), 

 Horizontal Alignment (οριζόντια στοίχιση), 

 Vertical Alignment (κατακόρυφη στοίχιση), 

 Rotation (περιστροφή κειµένου), 

απαρρίζος 2

 χρήστης µπορεί να πα ράθυρο γραφικών περισσότερα του ενός 

φήµατα µε την εν

  

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-pi:pi/50:pi; 

ED  U>> y=sin(x);

   EDU>> subplot(2,2,1); 

EDU>> plot(x,y,'-b') 

EDU>> title('sin(x)') 

EDU>> z=cos(x); 
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Το παράθυρο εντολών χωρίζεται σε m*n κελιά µέσα στα οποία µπορούν να γίνουν 

διάφορες γραφικές παραστάσεις. Τα κελιά της 1ης γραµµής αριθµούνται από αριστερά 

προς τα δεξιά 1,2,….n, τα κελιά της 2ης γραµµής 2n+1, 2n+2….2n+n κλπ. 

 Ο χρήστης µπορεί να κατασκευάσει ένα παράθυρο γραφικών µέσα σε ένα ενεργό µε  

τη α γραµµής µε 4 στοιχεία 

rect = [ αριστερό, κάτω, µήκος, ύψος] 

ιστερή γωνία του παραθύρου

π ατος rect.

π  προβλεφθε

υνεχείς τροποποιήσεις των συνιστωσών τ

ν εντολή axes(position, rect), όπου rect είναι ένα διάνυσµ

EDU>> subplot(2,2,2); 

  EDU>> plot(x, z,'-r')  

  EDU>> title('cos(x)')   

EDU>> subplot(2,2,3); 

EDU>> plot(x, y, '-b', x,z,'-r') 

EDU>> title('trigonometric functions')     

EDU>> w=sin(x)+cos(x) 

EDU>> subplot(2,2,4); 

Η κάτω αρ  των αξόνων προσδιορίζεται από τις δυο 

 Επειδή οι µονάδες µέτρησης είναι κανονικο-

ί η νέα θέση των αξόνων, γι’ αυτό χρειάζονται 

ου διανύσµατος (Παπαρρίζος 2004, σελ 193). 

ρώτες συνιστώσες του διανύσµ

οιηµένες, δεν είναι εύκολο να

σ

EDU>> plot(x, w,'-k') 

EDU>> title('sin(x)+cos(x)') 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-pi:pi/50:pi; 

EDU>> y=sin(x); 

EDU>> z=cos(x); 

EDU>> w=sin(x)+cos(x); 

EDU>> plot(x,w,'-k') 

EDU>> pause 

EDU>> axes('position', [0.3 0.3 0.4 0.4 ]) 

EDU>> plot(x,y,'-b') 

EDU>> pause 

EDU>> axes('position', [0.1 0.1 0.4 0.4 ]) 

EDU>> plot(x,z,'-r')  
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1.4.2. Ειδικές δυσδιάστατες γραφικές παραστάσεις 

 

Παρόµοιες µε τη συνάρτηση plot είναι οι συναρτήσεις line, fplot, pltyy. Η συνάρτηση 

line(x,y) δέχεται σαν µεταβλητές εισόδου µόνο τα διανύσµατα  x και y.  

 
‘συµβολοσειρά’, ‘όρια’). Η ‘σ µβολο-

σταση που περιέχει µια µεταβλητή ή το 

υ, ‘όρια’, µπορεί να είναι ένα δυσδιάστατο 

ια του άξονα των x ή ένα τετραδιάστατο 

διάνυσµα του οποίου οι δυο πρώτες συνιστώσες προσδιο

Η σύνταξη της συνάρτησης fplot είναι fplot( υ

σ θµητική παρά

όν τή εισόδο

δι διορίζει τα όρ

ρίζουν τα όρια του άξονα των x 

 οι δυο τελευταίες συνιστώσες προσδιορίζουν τα όρια του άξονα των y. 

νάρτηση y=x2+4sin(2x)-1 στο διάστηµα [-3,3] 

ειρά’ µπορεί να είναι µια αρι

οµα µιας συνάρτησης. Η µεταβλη

άνυσµα [a, b] το οποίο προσ

και

Έστω η συ

 
Η συνάρτηση plotyy(x, y, z, w) κάνει µια γραφική παράσταση µε τα διανύσµατα x και y 

και µια δεύτερη µε τα διανύσµατα z και w. Στον οριζόντιο άξονα χρησιµοποιούνται τα 

σηµεία των διανυσµάτων x και w. Υπάρχει ο άξονας των y αριστερά και ένας άλλος 

άξονας των y από τα δεξιά για σηµεία των w, ο οποίος βρίσκεται δεξιά της γραφικής 

παράστασης (Παπαρρίζος 2004, σελ. 196-198) και Dacu (2006). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-pi:pi/50:pi; 

EDU>> y=sin(2*x); 

EDU>>  line(x,y, 'linestyle','-', 'color','b') 

 

 

Παράδειγµα 

fplot('x^2+4*sin(2*x)-1', [-3,3]) 

legend('x^2+4*sin(2*x)-1', 4) 
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 Οι συναρτήσεις semilogx, semilogy και loglog είναι ίδιες µε τη συνάρτηση plot µε τη  

µόνη διαφορά ότι χρησιµοποιούν λογαριθµικές κλίµακες στους άξονες. Στη συνάρτηση  

semilogx, ο άξονας των x έχει λογαριθµική κλίµακα και ο άξονας των y γραµµική. Αντί-

θετα στη συνάρτηση semilogy, ο  άξονας των x είναι γραµµικός και ο άξονας των y είναι 

λογαριθµικός. Στη συνάρτηση loglog και οι δυο άξονες είναι λογαριθµικοί.  

 
 

 Ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει ιστογράµµατα µε την εντολή hist(y). Τα ιστογράµµα- 

τα είναι σχεδιαγράµµατα που δείχνουν την κατανοµή των δεδοµένων. Η εντολή hist(y) 

χωρίζει το εύρος του διανύσµατος y σε 10 ίσα διαστήµατα [xi, xi+1] όπου i=1,2…..10 και 

µετρά τις συχνότητες n των στοιχείων του y σε κάθε διάστηµα. Η συχνότητα είναι το 

πλήθος των στοιχείων του y που ανήκουν στο ηµιανοικτό διάστηµα (xi, xi+1]. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=2:0.01:4; 

EDU>>y=3*x.^3-26*x+10; 

EDU>> z=18*x; 

EDU>> plotyy(x,y, x, z); 

EDU>> title('function plotyy') 

 

Παράδειγµα 

ΕDU>> x=linspace(0.1,60,1000); 

EDU>>y=2.^(-0.2*x+10); 

ΕDU>> subplot(2,2,1); plot(x,y, '-b'); 

ΕDU>> title('linear'); grid on; 

ΕDU>> subplot(2,2,2); semilogy(x,y); 

ΕDU>> title('semilogy'); grid on;  

ΕDU>> subplot(2,2,3); semilogx(x,y); 

ΕDU>> title('semilogx'); grid on 

ΕDU>> subplot(2,2,4); loglog(x,y); 

ΕDU>> title('loglogx'); grid on; 
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Έστω m είναι το µέσο του [xi, xi+1]. Οι συχνότητες και τα µέσα µπορούν να υπολογι-

στούν µε την εντολή  

[fr, middles]=hist(y) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 199-200). 

Ο χρήστης µπορεί να πάρει µόνο τις συχνότητες µε τη σύνταξη [fr]=hist(y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει ιστογράµµατα µε τις εντολές bar(x,y) και barh(x,y). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> y=[58 73 73 53 50 48 56 73 73 66 69    

                  63 74 82 84 91 93 89 91 80 59 69  

                  56 64 63 66 64 74 63 69]; 

EDU>> hist(y) 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [fr, middles]=hist(y) 

    fr = 

     2     3     2     7     3     6     0     3     0     4 

middles = 

  Columns 1 through 7  

   50.2500   54.7500   59.2500   63.7500    

  68.2500   72.7500   77.2500 

  Columns 8 through 10  

   81.7500   86.2500   90.7500 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=[1988:1994]; 

EDU>> y=[8 12 20 22 18 24 27]; 

EDU>> bar(x,y) 

EDU>> xlabel('Year') 

EDU>> ylabel('Sales Millions') 
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Η συνάρτηση bar ζωγραφίζει τους δοκούς κάθετα, ενώ η συνάρτηση barh ζωγραφίζει 

τους δοκούς οριζόντια (Παπαρρίζος 2004, σελ. 201). 

 Ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει ιστογράµµατα µε µια άλλη εντολή η οποία είναι η  

pareto. Οι δοκοί διατάσσονται από τον µεγαλύτερο αριστερά προς τον µικρότερο δεξιά 

και ταυτόχρονα ζωγραφίζεται µια καµπύλη µε τα αθροίσµατα των συχνοτήτων. 

 
   Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει συναρτήσεις µε τις εντολές stairs, stem και 

errorbar (Παπαρρίζος 2004, σελ. 202-203). 

 Η συνάρτηση stairs κάνει µια γραφική παράσταση που φαίνεται σαν σκάλα. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> y=[1988:1994]; 

EDU>> x=[8 12 20 22 18 24 27]; 

EDU>> barh(y,x) 

EDU>> xlabel('Sales Millions') 

EDU>> ylabel('Year') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=[1988:1994]; 

EDU>> y=[8 12 20 22 18 24 27]; 

EDU>> pareto (x,y) 

EDU>> xlabel('x-axis') 

EDU>> ylabel('y-axis') 

EDU>> title('Pareto function') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=[1988:1994]; 

EDU>> y=[8 12 20 22 18 24 27]; 

EDU>> stairs(x,y) 

EDU>> xlabel('Year') 

EDU>> ylabel('Sales Millions') 

EDU>> title('stairs') 
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 Η συνάρτηση stem ζωγραφίζει ένα στήµονα για κάθε σηµείο. Ο στήµονας είναι  

κάθετος στον άξονα x.  

 
 Η συνάρτηση errorbar αναπτύχθηκε για να απεικονίζει γραφικά τα λάθη που γίνονται 

σε διάφορες προσεγγιστικές µεθόδους. Σε κάθε σηµείο της συνάρτησης ζωγραφίζεται 

ένα ευθύγραµµο τµήµα κάθετο προς τον άξονα x µε µήκος ίσο µε την αντίστοιχη τιµή 

του λάθους, το µέσο του ευθύγραµµου τµήµατος πάνω στην καµπύλη. 

 
Ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει γραφικά σε σχήµα κύκλου (πίτας) µε την εντολή pie(x). 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=[1988:1994]; 

EDU>> y=[8 12 20 22 18 24 27]; 

EDU>> stem(x,y) 

EDU>> xlabel('Year') 

EDU>> ylabel('Sales Millions') 

EDU>> title('stem') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=[1988:1994]; 

EDU>> y=[8 12 20 22 18 24 27]; 

EDU>> errorbar(x,y) 

EDU>> title('errorbar') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=[11 18 26 9 5]; 

EDU>> pie(x) 
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1 ικών σε πολικές συντεταγµένες 

 

για την αναπαράσταση καµπυλών σε πολικές ή σφαιρικές 

συντεταγµένες είναι η συνάρτηση polar. H σύνταξη polar(t,r), όπου t,r ισοδιάστατα 

διανύσµατα, ενώνει τα σηµεία (t(i), r(i)) µε ευθείες γραµµές. Η συνάρτηση µπορεί να 

δεχτεί και µια τρίτη µεταβλητή εισόδου που θα προσδιορίζει το χρώµα, το σηµάδι ή το 

είδος της γραµµής (Παπαρρίζος 2004, σελ. 203-206). 

.4.3. Συναρτήσεις γραφ

Η πιο γνωστή συνάρτηση 

 
 
Ο χρήστης µπορεί να κάνει γραφική παράσταση δύο καµπύλων στο ίδιο παράθυρο 

γραφικών µε την εντολή hold on. 

 
 

 Ο χρήστης µπορεί να ζωγραφίσει κυκλικούς τοµείς µε την εντολή rose(x). Αν x είναι  

ένα διάνυσµα οι συνιστώσες του λαµβάνονται σαν γωνίες σε ακτίνια. Η ακτίνα κάθε 

τοµέα είναι ίση µε τη συχνότητα των στοιχείων του x στον τοµέα.  

 

Παράδειγµα 

EDU>> t=linspace(0,2*pi); 

EDU>> r=sin(2*t).*cos(2*t); 

EDU>> polar(t,r) 

EDU>> title('Polar plot') 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> t=linspace(0,3*pi); 

EDU>> polar(t,t,'b') 

EDU>> hold on 

EDU>> r=(5*cos(t)+2); 

EDU>> polar(t,r,'r') 
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Μια δεύτερη µεταβλητή  εισόδου που είναι ένας αριθµός, ορίζει το πλήθος των κυκλι-

κών τοµέων που θα χρησιµοποιηθούν. Οι γωνίες πρέπει να είναι σε ακτίνια στο διάστηµα 

από 0 µέχρι 2π. 

 
1.4.4. Συναρτήσεις για τόξα 

 

Επίσης, ο χρήστης µπορεί να ζωγραφίσει τόξα µε τις εντολές compass, feather, quiver 

(Παπαρρίζος 2004, σελ. 207-209). 

 Η συνάρτηση compass(x,y), όπου x και y ισοδιάστατα διανύσµατα, ζωγραφίζει τα 

τόξα τα οποία έχουν την αρχή των αξόνων και πέρας τα σηµεία (x(i), y(i) ). 

 
 

 Η συνάρτηση feather(x,y) ζωγραφίζει τα τόξα κατά µήκος του οριζόντιου άξονα.  

Οι αρχές των αξόνων βρίσκονται πάνω σε ισαπέχοντα σηµεία. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> t=linspace(0,2*pi); 

EDU>> rose(t,100) 

EDU>> title('rose function') 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> t=-pi:pi/5:pi; 

EDU>> zx=cos(t); 

EDU>> zy=sin(t); 

EDU>> z=zx+i*zy; 

EDU>> compass(z) 

EDU>> title('Compass plot') 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                           Αδαµόπουλου Αντώνη 



1.4. Γραφικά στο MATLAB                                                                                            143  

 
 Η συνάρτηση quiver(x,y) επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει αυτός την αρχή και το 

µέγεθος του τόξου που θα ζωγραφιστούν. 

 
Όταν σαν µεταβλητές εισόδου χρησιµοποιούνται 4 ισοδιάστατα διανύσµατα, τα δυο 

πρώτα a, b, ορίζουν τις αρχές των αξόνων, ενώ τα δυο τελευταία x,y, έχουν σχέση µε το 

µέγεθος των τόξων. Όµως, η συνάρτηση αυτή δεν ζωγραφίζει τα τόξα σε απόλυτα 

µεγέθη. Γι αυτό µπορεί ο χρήστης να εισάγει µια πέµπτη µεταβλητή την οποία ονοµάζει 

scale (όπου scale=0). Επίσης, ο χρήστης µπορεί να ορίσει τα όρια των αξόνων, ώστε να 

συµπεριλάβει την αρχή των αξόνων στη γραφική παράσταση των τόξων. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> t=-pi:pi/5:pi; 

EDU>> zx=cos(t); 

EDU>> zy=sin(t); 

EDU>> z=zx+i*zy; 

EDU>> feather(zx, zy) 

EDU>> title('Feather plot') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> t=-pi:pi/5:pi; 

EDU>> zx=cos(t); 

EDU>> zy=sin(t); 

EDU>> z=zx+i*zy; 

EDU>> quiver(zx, zy) 

EDU>> title('Quiver plot') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> plot(0,0) 

EDU>> hold on 

EDU>> quiver([1 1 ], [1 2], [1 3 ], [1 4], 0) 
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 Η συνάρτηση area(x,y) µπορεί να γεµίσει ορισµένες περιοχές µε σκούρο µπλε 

χρώµα. Η συνάρτηση δέχεται δυο µεταβλητές εισόδου και µία τρίτη µεταβλητή προαι-

ρετική που προσδιορίζει το ύψος της οριζόντιας γραµµής. H συνάρτηση αυτή δείχνει το 

εµβαδόν που περικλείεται µεταξύ της καµπύλης και του άξονα x [Παπ 2004, σελ 213].     

 
 Η συνάρτηση fill(x,y) µπορεί να γεµίσει ορισµένες περιοχές µε το χρώµα που προσ- 

διορίζει ο χρήστης εισάγοντας ως τρίτη µεταβλητή στην εντολή fill [Παπ 2004, σελ 214]     

 
Τέλος, µε τη συνάρτηση scatter(x,y), ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει  τη γραφική παρά-

σταση τη σχέσης δυο διανυσµάτων προσδιορίζοντας το µέγεθος και το χρώµα των µι-

κρών κύκλων των σηµείων των δεδοµένων. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(-3*pi,3*pi,1000); 

EDU>> y=-sin(x)./x; 

EDU>>  subplot(1,2,1); 

EDU>> area(x,y) 

EDU>> subplot(1,2,2); 

EDU>> area(x,y, 0.2);  

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=sin(t); 

EDU>> y=cos(t); 

EDU>> fill(x,y,'c') 

EDU>> axis square 

EDU>> axis([-0.5 0.5 -0.5 0.5]) 

 

Παράδειγµα 

EDU>> t=linspace(0,2*pi); 

EDU>> r=sin(2*t).*cos(2*t); 

EDU>> scatter(t,r) 
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1.4.5. Ειδικές τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις 

 

Ο χρήστης µπορεί να ζωγραφίσει καµπύλες στο χώρο µε την εντολή plot3. Η βασική 

διαφορά ανάµεσα στην plot και την plot3 είναι ότι η συνάρτηση plot χρησιµοποιείται για 

το σχεδιασµό δυσδιάστατων γραφικών, ενώ η συνάρτηση plot3 χρησιµοποιείται για το 

σχεδιασµό τρισδιάστατων γραφικών (Παπαρρίζος 2004, σελ. 218-219).  

 
Οι άξονες ζωγραφίζονται έτσι ώστε να υπάρχει καλή οπτική εικόνα για την παράστα-

ση. Οι άξονες των x και y είναι γνωστοί, ενώ ο άξονας z είναι ο κάθετος άξονας. Η 

εντολή grid on βοηθά το χρήστη να διακρίνει την αρχή των αξόνων.  

 

                                                 z 

                     y  x 

 

 
 

Εικόνα 1.4.4 Σχηµατική  των θετικών αξόνων σε τρισδιάστατες παραστάσεις 

 

 Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει την εντολή view για να παραστήσει τρισδιά-

στατα γραφικά. Εξ’ ορισµού οι τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις εµφανίζονται σαν 

να τις παρατηρεί κάποιος από µια συγκεκριµένη οπτική κατεύθυνση.  

παράσταση

                                                                                    

 

Παράδειγµα 

EDU>> t=0:0.1:6*pi; 

EDU>> x=sqrt(t).*sin(2*t); 

EDU>> y=sqrt(t).*cos(2*t); 

EDU>> z=0.5*t; 

EDU>> plot3(x,y,z); grid on 

EDU>> xlabel('x-axis');  ylabel('y-axis') 

EDU>> zlabel('z-axis') ;  title('3d-axis') 
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o  Η γωνία που σχηµατίζει η προβολή της οπτικής κατεύθυνσης στο επίπεδο x-y µε τον  

    αρνητικό άξονα y ονοµάζεται αζιµούθιο (azimouth). 

o  Η γωνία που σχηµατίζει η οπτική κατεύθυνση µε την προβολή της στο επίπεδο x-y 

    ονοµάζεται ανύψωση (elevation) (Παπαρρίζος 2004, σελ. 220-224). 

 

Η ανύψωση είναι θετική αν ο παρατηρητής βρίσκεται πάνω από το επίπεδο x-y και 

αρνητική αν βρίσκεται από κάτω. Το αζιµούθιο δηλώνει πόσες µοίρες πρέπει να στραφεί 

ο άξονας y για να συµπέσει µε την προβολή της οπτικής κατεύθυνσης στο επίπεδο x,y.   

Αν η στροφή γίνει µε κατεύθυνση αντίθετη της φορά των δεικτών ρολογιού, το 

αζιµούθιο είναι θετικό διαφορετικά είναι αρνητικό. 

 Οι εξ’ ορισµού τιµές του αζιµούθιου και της ανύψωσης είναι -37.5 και 30 µοίρες 

αντίστοιχα. Συνεπώς, η οπτική κατεύθυνση µπορεί να προσδιοριστεί µε τη συνάρτηση 

view (αζιµούθιο, ανύψωση).  

- Η επιλογή view(0,90) τοποθετεί τον παρατηρητή στον θετικό άξονα z. Στην περί-

πτωση αυτή η παράσταση προβάλλεται στο επίπεδο x-y.  

- Αν όµως ο παρατηρητής τοποθετηθεί στον αρνητικό άξονα  z  µε την εντολή view(0, -

90), βλέπει διαφορετικά την προβολή πάνω στο επίπεδο x-y. Στην παράσταση αυτή ο 

άξονας y είναι αντιστραµµένος αφού το +∞ βρίσκεται κάτω και το -∞ πάνω. 

 
 

- Υπάρχει περίπτωση ο παρατηρητής να τοποθετηθεί στον θετικό άξονα x µε την 

επιλογή view(90, 0) ή να τοποθετηθεί στον θετικό άξονα y µε την επιλογή view(0,0). 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> plot3(x,y,z) 

EDU>> view(0,90) 

EDU>> xlabel('x-axis') ; ylabel('y-axis') 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> view(0,-90) 

EDU>> xlabel('x-axis');  ylabel('y-axis') 
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1.4.5.1. Γραφικές παραστάσεις επιφανειών.  

 

Το MATLAB είναι ένα ισχυρό εργαλείο εµφάνισης και σχεδιασµού επιφανειών σε 

τρισδιάστατο χώρο. Η γραφική αναπαράσταση επιφανειών αποτελεί τον πιο εντυπω-

σιακό και δυναµικό τρόπο παρουσίασης µιας έρευνας (Παπαρρίζος 2004, σελ. 225-231). 

 

1.4.5.1α. Η συνάρτηση mesh και οι παραλλαγές της. 

 

Έστω ότι ο χρήστης θέλει να κάνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης  

z=f(x,y) 

η οποία παριστάνει µια επιφάνεια στον τρισδιάστατο χώρο. Αρχικά πρέπει να υπολογίσει 

τα σηµεία z= f(xi, yi), αφού δηµιουργήσει τα σηµεία  (xi, yi). 

Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί τη συνάρτηση meshgrid(x,y) η οποία παίρνει δυο 

µεταβλητές εισόδου, τα διανύσµατα x και y και υπολογίζει δυο µεταβλητές εξόδου τις 

µήτρες Χ και Y. Το στοιχείο Χ(i,j) είναι η τετµηµένη του σηµείου (xi, yi) και το στοιχείο 

Υ(i,j) είναι η τεταγµένη του ίδιου σηµείου. Χρησιµοποιώντας τις µήτρες X και Y τα 

σηµεία της επιφάνειας δίνονται µε τη µήτρα Z που υπολογίζεται από τη σχέση Ζ=f(X,Y). 

Τα σηµεία της επιφάνειας  

22

22 )(
yx
yxxyz

+
−

=  

υπολογίζονται από τη σχέση:  

Z=X.*Y.*(X.^2-Y.^2 )./ (X.^2+Y.^2) 

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1);  plot3(x,y,z) 

EDU>> view(90,0) 

EDU>> xlabel('x-axis');ylabel('y-axis') 

EDU>> subplot(1,2,2) ; plot3(x,y,z) 

EDU>> view(0,0) 

EDU>> xlabel('x-axis'); ylabel('y-axis') 
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Mε τη συνάρτηση plot3(X,Y,Z ‘k’) o χρήστης µπορεί να ζωγραφίσει την επιφάνεια των 

σηµείων και µε τη συνάρτηση mesh(X,Y,Z) να εµφανίσει την επιφάνεια χρησιµοποιώ-

ντας ένα πλέγµα, το οποίο έχει σχηµατιστεί έτσι ώστε τα σηµεία που έχουν µεγάλες τιµές 

z να έχουν διαφορετικό χρώµα από τα σηµεία µε µικρή τιµή.  

 
Τα τµήµατα της επιφάνειας που δεν είναι ορατά δεν εµφανίζονται. Αν θέλει ο χρήστης 

µπορεί να εµφανίσει τα µη ορατά σηµεία µε την εντολή hidden που παίρνει δυο επιλογές 

on και off. Η εξ’ ορισµού είναι η hidden off. Ο χρήστης µπορεί να ζωγραφίσει την 

επιφάνεια Ζ µε τη συνάρτηση hidden. Με την επιλογή hidden off µπορεί να δει µέσα από 

την επιφάνεια όχι όµως µε την εντολή hidden on.  

)exp(* 22 yxxZ −=  

 
 Οι συναρτήσεις meshz και meshc είναι παρόµοιες µε τη συνάρτηση mesh. Η συνάρτη 

ση meshz προσθέτει κατακόρυφες ευθείες που βρίσκονται στο σύνορο της επιφάνειας, 

ενώ η συνάρτηση meshc προσθέτει ισοσταθµικές καµπύλες στο επίπεδο x και y.  

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(-2,2,50); 

EDU>> y=linspace(-2,2,50); 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=X.*Y.*(X.^2-Y.^2 )./…    

              (X.^2+Y.^2); 

EDU>> subplot(1,2,1) ; plot3(X,Y,Z,'r')  

EDU>> subplot(1,2,2) ; mesh(X,Y,Z) 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> x=linspace(-2,2,20); 

EDU>> y=linspace(-2,2,20); 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2); 

EDU>> mesh(X,Y,Z); hidden on 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> mesh(X,Y,Z) ; hidden off 
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 Έστω ότι ο χρήστης θέλει να απεικονίσει γραφικά την επιφάνεια  

)1( 22 yx
zz
++

−
=  

µε τις συναρτήσεις meshz και meshc. 

 
 Έστω ότι ο χρήστης θέλει να απεικονίσει γραφικά την επιφάνεια 

)5.0cos()sin(8.1
225.1 yxz yx +−=   

στα διαστήµατα -3 ≤ x ≤ 3 και -3 ≤ y ≤ 3 µε τις συναρτήσεις mesh, meshz και meshc.  

 

 
Οι συναρτήσεις τύπου mesh αναπαριστούν τις επιφάνειες µε ένα πλέγµα. Τα τµήµατα 

ανάµεσα στις γραµµές του πλέγµατος ονοµάζονται κοµµατάκια (patches). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(-2,2,50); y=linspace(-2,2,50); 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=-2./(1+X.^2+Y.^2); 

EDU>> subplot(1,2,1); meshz(X,Y,Z); hidden off 

EDU>> subplot(1,2,2); meshc(X,Y,Z); hidden on 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-3:0.25:3; 

EDU>> y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>>Z=1.8.^(-1.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).* 

              sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> mesh(X,Y,Z); 

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> meshz(X,Y,Z); 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> meshc(X,Y,Z); 
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1.4.5.1β. Η συνάρτηση surf  και οι παραλλαγές της. 

 

Η συνάρτηση surf είναι παρόµοια µε τη συνάρτηση mesh µε τη διαφορά ότι τα τµήµα-

τα ανάµεσα στις γραµµές του πλέγµατος χρωµατίζονται. Οι παραλλαγές της συνάρτησης 

surf είναι πολύ ισχυρές συναρτήσεις, αφού µπορούν να εµπλουτίσουν τις επιφάνειες µε 

σκιάσεις, ανακλάσεις και διαχύσεις φωτός που προέρχεται από επιλεγµένες κατευθύν-

σεις (Παπαρρίζος 2004, σελ. 231-234). 

Η συνάρτηση surfc είναι ίδια µε τη συνάρτηση surf διαφέρει µόνο στο ότι προσθέτει 

ισοβαρείς καµπύλες στο επίπεδο x,y.  

Η συνάρτηση surfl ζωγραφίζει την επιφάνεια σαν να πέφτει φως επάνω της από µια 

κατεύθυνση, η οποία περνάει από την αρχή των αξόνων και το σηµείο s=[sx sy sz]. Η 

κατεύθυνση του φωτός µπορεί να προσδιοριστεί και σε πολικές συντεταγµένες s= 

[αζιµούθιο, ανύψωση]. Τα τµήµατα ανάµεσα στις γραµµές του πλέγµατος της επιφάνειας 

χρωµατίζονται έτσι ώστε να δείχνουν την ανάκλαση του φωτός.  

Επίσης, µπορούν να προσδιοριστούν το φως του σκηνικού, η διάχυση, η ένταση και η 

διασπορά της ανάκλασης. Οι τέσσερις αυτοί παράµετροι προσδιορίζονται µε ένα διάνυ-

σµα k. Οι παράµετροι s και k είναι προαιρετικοί. Η εξ’ ορισµού κατεύθυνση είναι 45ο 

δεξιά της κατεύθυνσης µε την οποία βλέπει ο παρατηρητής στην εικόνα.  

 

 Έστω ότι ο χρήστης θέλει να απεικονίσει γραφικά την επιφάνεια 

2

22

)cos()sin(
yx

exxz
+

−
=  

στα διαστήµατα -3 ≤ x ≤ 3 και -3 ≤ y ≤ 3 µε τις συναρτήσεις surf, surfc, surfl. 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-3:.2:3; y=-3:.2:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=sin(X).*cos(X).*  

             exp(- sqrt(X.^2+Y.^2)/2); 

EDU>> surf(X,Y,Z)  

EDU>> colormap jet 
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 Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει για τη σκίαση ενός γραφήµατος τη συνάρτηση shading 

Υπάρχουν τρεις µορφές σκίασης, η επίπεδη (flat), η παρεµβολική (interpolated), η 

σκίαση όψεων (faceted).  Στην επίπεδη σκίαση κάθε µπάλωµα έχει σταθερό χρώµα, ενώ 

οι γραµµές του πλέγµατος δε φαίνονται. Στην παρεµβολική σκίαση ο χρωµατισµός 

αλλάζει οµαλά από το ένα µπάλωµα στο άλλο, ενώ η σκίαση όψεων είναι εξ’ ορισµού 

επιλογή. 

 

Παράδειγµα  

EDU>> subplot(1,2,1);  

EDU>> surfc(X,Y,Z) 

EDU>> subplot(1,2,2);  

EDU>> surfl(X,Y,Z) 

EDU>> colormap jet 

 

Παράδειγµα  

EDU>> x=-3:.2:3; 

EDU>> y=-3:.2:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=sin(X).*cos(X).*exp(-

sqrt(X.^2+Y.^2)/2); 

EDU>> surf(X,Y,Z); shading flat 

EDU>> colormap hot 

 

Παράδειγµα  

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> surf(X,Y,Z) ; shading interp 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> surf(X,Y,Z); shading faceted 

EDU>> colormap hot 
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 Έστω ότι ο χρήστης θέλει να απεικονίσει γραφικά την επιφάνεια  

)5.0cos()sin(8.1
225.1 yxz yx +−=  

στα διαστήµατα -3 ≤ x ≤ 3 και -3 ≤ y ≤ 3 µε τις συναρτήσεις shading flat, shading interp  

και shading faceted.  

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-3:0.25:3;y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=1.8.^(-.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).*    

              sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> surf(X,Y,Z) ; shading flat 

EDU>> colormap cool 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-3:0.25:3;y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=1.8.^(-.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).*  

             sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> surfc(X,Y,Z) ; shading flat 

EDU>> colormap cool 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-3:0.25:3;y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=1.8.^(-.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).*    

              sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> surfl(X,Y,Z) ; shading flat 

EDU>> colormap cool 
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Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> surf(X,Y,Z) ;shading interp 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> surf(X,Y,Z); shading faceted 

EDU>> colormap cool 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> surfc(X,Y,Z) ;shading interp 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> surfc(X,Y,Z); shading faceted 

EDU>> colormap cool 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> surfl(X,Y,Z) ;shading interp 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> surfl(X,Y,Z); shading faceted 

EDU>> colormap cool 
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 Έστω ότι ο χρήστης θέλει να απεικονίσει γραφικά την επιφάνεια 

4

22

)cos()cos(
yx

eyxZ
+

−
=  

στα διαστήµατα -5 ≤ x ≤ 5 και -5 ≤ y ≤ 5 µε τις συναρτήσεις surf, surfc, surfl και τις 

εντολές shading flat, shading interp και shading faceted. 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-5:0.2:5; y=-5:0.2:5; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=cos(X).*cos(Y).* 

              exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)./4); 

EDU>> surf(X,Y,Z) ; shading flat 

EDU>> colormap jet 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-5:0.2:5; y=-5:0.2:5; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=cos(X).*cos(Y).* 

              exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)./4); 

EDU>> surfc(X,Y,Z) ; shading flat 

EDU>> colormap jet 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-5:0.2:5; y=-5:0.2:5; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=cos(X).*cos(Y).* 

              exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)./4); 

EDU>> surfl(X,Y,Z) ; shading flat 

EDU>> colormap jet 
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Είναι εµφανής η διαφορά όταν δεν χρησιµοποιείται η εντολή shading, ενώ εντυπω-

σιάζει ο συνδυασµός χρωµάτων της εντολής colormap pink.  

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> surf(X,Y,Z) ;shading interp 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> surf(X,Y,Z); shading faceted 

EDU>> colormap jet 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> surfc(X,Y,Z) ;shading interp 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> surfc(X,Y,Z); shading faceted 

EDU>> colormap jet 

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> surfl(X,Y,Z) ;shading interp 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> surfl(X,Y,Z); shading faceted 

EDU>> colormap jet 
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Παράδειγµα 

EDU>> x=-5:0.2:5; y=-5:0.2:5; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=cos(X).*cos(Y).* 

              exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)./4); 

EDU>> surf(X,Y,Z);  

EDU>> colormap jet 

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> surfc(X,Y,Z) ; 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> surfl(X,Y,Z);  

EDU>> colormap jet 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-5:0.2:5; y=-5:0.2:5; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=cos(X).*cos(Y).* 

              exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)./4); 

EDU>> surf(X,Y,Z);  

EDU>> colormap pink 

 

Παράδειγµα 

EDU>> subplot(1,2,1) 

EDU>> surfc(X,Y,Z) ; 

EDU>> subplot(1,2,2) 

EDU>> surfl(X,Y,Z);  

EDU>> colormap pink 
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1.4.6. Γραφικές παραστάσεις ισοβαρών καµπυλών. 

 

Σε µια δοθείσα επιφάνεια στο χώρο, όλα τα σηµεία που έχουν την ίδια τιµή της µετα-

βλητής z, σχηµατίζουν µια καµπύλη η οποία ονοµάζεται ισοβαρής ή ισοσταθµική 

καµπύλη (Παπαρρίζος 2004, σελ. 235-250). 

 

1.4.6.1. Συναρτήσεις contour και pcolor 

 

 Ο χρήστης µπορεί να ζωγραφίσει ισοσταθµικές καµπύλες µιας επιφάνειας z=f(x,y) µε 

τη συνάρτηση contour(X,Y,Z) στο επίπεδο. Οι ισοσταθµικές καµπύλες έχουν διαφο-

ρετικά χρώµατα και το πλήθος τους υπολογίζεται αυτόµατα.   

 
 Ο χρήστης µπορεί να ζωγραφίσει ισοσταθµικές καµπύλες στο χώρο µε τη συνάρτηση 

contour3(X,Y,Z). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-3:0.25:3; 

EDU>> y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>>Z=1.8.^(-1.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).* 

              sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> contour(X,Y,Z); 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-3:0.25:3; 

EDU>> y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>>Z=1.8.^(-1.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).* 

              sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> contour3(X,Y,Z); 
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 Ο χρήστης µπορεί να γεµίσει µε χρώµατα τις ισοσταθµικές καµπύλες στο χώρο µε τη 

συνάρτηση contourf(X,Y,Z). 

 
Ο χρήστης µπορεί να προσδιορίσει το πλήθος, το είδος και το ύψος των ισοσταθµικών 

καµπυλών µε µια τέταρτη µεταβλητή εισόδου.  

Πιο συγκεκριµένα η τέταρτη µεταβλητή µπορεί να είναι ένας αριθµός που δηλώνει το 

πλήθος των ισοσταθµικών καµπυλών, µπορεί να είναι ένα διάνυσµα που οι συνιστώσες 

του προσδιορίζουν τα ύψη των καµπυλών, ή µπορεί να είναι µια συµβολοσειρά που 

περιέχει το χρώµα και το είδος της καµπύλης.  

Η συνάρτηση contour µπορεί να συνδυαστεί µε τη συνάρτηση clabel για γραφεί σε 

κατάλληλες θέσεις ισοσταθµικών κείµενο µε το ύψος των καµπυλών.  

 
 

Ακόµα  µπορεί να δέχεται δυο µεταβλητές εισόδου που να υπολογίζουν την ελάχιστη ή 

µέγιστη τιµή της µήτρας z. 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-3:0.25:3; 

EDU>> y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>>Z=1.8.^(-1.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).* 

              sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> contourf(X,Y,Z); 

 

Παράδειγµα 

EDU>> y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=1.8.^(-1.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).* 

              sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> C=contour(X,Y,Z, 5, '-r'); 

EDU>> clabel(C) 
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Ο χρήστης µπορεί να χρωµατίσει τις καµπύλες µε τη συνάρτηση pcolor και την επιλογή 

του συνδυασµού χρωµάτων που επιθυµεί (jet, hsv, hot, cool, spring, summer, autumn, 

winter, gray, bone, cooper, pink, lines).  

 
Η εντολή µε την οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τους χρωµατικές µήτρες είναι η 

colormap. Η εξ’ ορισµού χρωµατική µήτρα ορίζεται µε την εντολή colormap(‘default’).  

Η επιλογή colormap('default') προσδιορίζει ουσιαστικά την επιλογή colormap('jet'). 

 

Παράδειγµα 

EDU>> ma=max(max(Z)); 

EDU>> mi=min(min(Z)); 

EDU>> v=linspace(mi,ma,9); 

EDU>> contour3(X,Y,Z, v, '-r'); 

 

Παράδειγµα 

EDU>> y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=1.8.^(-1.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).* 

              sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> contour(X,Y,Z); 

EDU>> pcolor(X,Y,Z) 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-9:0.5:9; y=x; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> r=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps; 

EDU>> Z=sin(r)./r; 

EDU>> surf(X,Y,Z); colormap('default') 
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Όταν ο χρήστης αλλάξει τη χρωµατική µήτρα, αλλάζει και ο χρωµατισµός της επιφά-

νειας Somprero. 

 
Ο χρήστης µπορεί να χρωµατίσει την επιφάνεια Somprero ανάλογα µε την απόσταση 

ενός σηµείου από την αρχή των αξόνων. 

 
Ο χρήστης µπορεί µε την εντολή caxis([cmin cmax]) να χρησιµοποιήσει την τρέχουσα 

χρωµατική µήτρα για να καλύψει τα δεδοµένα από την τιµή cmin µέχρι την τιµή cmax. 

Αν ένα σηµείο αντιστοιχεί σε τιµή µικρότερη του cmin µέχρι την τιµή cmax.  

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-9:0.5:9; y=x; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> r=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps; 

EDU>> Z=sin(r)./r; 

EDU>> surf(X,Y,Z); colormap('hsv')  

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-9:0.5:9; y=x; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> r=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps; 

EDU>> Z=sin(r)./r; 

EDU>> surf(X,Y,Z, r); colormap('cool')  

 

Παράδειγµα 

EDU>> [cmin cmax]= caxis; 

EDU>> surf(X,Y,Z,r); colormap('cool') 

EDU>> caxis([cmin cmax]/2) 
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Το εύρος των δεδοµένων χρωµατίζεται µε ένα τµήµα χρωµάτων της τρέχουσας χρωµα-

τικής µήτρας. 

 
 
1.4.7. Γραφικές παραστάσεις παραµετρικών επιφανειών 

 

  Η γενική περιγραφή µιας επιφάνειας στον τρισδιάστατο χώρο µπορεί να γίνει µε τη 

βοήθεια των ορθογώνιων συντεταγµένων x,y,z κάθε σηµείου ως συναρτήσεων δυο 

παραµέτρων u και v (Φουντάς 2006). 

 

1.4.7.1.Οι συναρτήσεις sphere, ellipsoid και cylinder 

 
 Ο χρήστης µπορεί να απεικονίσει γραφικά µια σφαιρική επιφάνεια µε την εντολή 

sphere προσδιορίζοντας τις σφαιρικές συντεταγµένες της. 

 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [cmin cmax]= caxis; 

EDU>> surf(X,Y,Z,r); colormap('copper') 

EDU>> caxis([cmin 3*cmax]) 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-3:0.25:3; 

EDU>> y=-3:0.25:3; 

EDU>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

EDU>> Z=1.8.^(-1.5*sqrt(X.^2+Y.^2)).* 

                 sin(X).*cos(0.5*Y); 

EDU>> [X,Y,Z]=sphere(20); 

EDU>> surf(X,Y,Z) 
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Ο χρήστης µπορεί να απεικονίσει γραφικά µια κυλινδρική επιφάνεια µε την εντολή 

cylinder προσδιορίζοντας τις κυλινδρικές συντεταγµένες της. 

  

 
 
Ο χρήστης µπορεί να απεικονίσει γραφικά µια ελλειψοειδής  επιφάνεια µε την εντολή 

ellipsoid.   

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(0,pi,20); 

EDU>> y=1+sin(x); 

EDU>> [X,Y,Z]=cylinder(y); 

EDU>> surf(X,Y,Z) 

EDU>> colormap('cool') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> t=0:pi/10:2*pi; 

EDU>> [X,Y,Z]=cylinder(2+cos(t)); 

EDU>> surf(X,Y,Z) 

 

Παράδειγµα 

EDU>> cx=-10; cy=5; cz=-7; 

EDU>> rx=3; ry=2; rz=6; 

EDU>> ellipsoid(cx, cy, cz, rx, ry, rz) 

EDU>> axis equal 
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1.4.7.2.Οι συναρτήσεις ezsurf, inline και slice. 

 

Ο χρήστης µπορεί να απεικονίσει παραµετρικά την επιφάνεια ενός παραβολοειδούς 

z=xP

2
P+yP

2
P µε τη συνάρτηση ezsurf λαµβάνοντας υπόψη τις σφαιρικές συντεταγµένες.   

 
 

 
 

Ο χρήστης µπορεί να απεικονίσει γραφικά την επιφάνεια ενός ελλειπτικού παραβολο-

ειδούς x=zP

2
P+yP

2
P µε τη συνάρτηση ezsurf. 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-8:2:8; y=-5:0:5; 

EDU>> z:0:10:50; 

EDU>> ezsurf('u.*cos(v)', 'u.*sin(v)', 'u.^2') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(0,pi,20); 

EDU>> y=1+sin(x); 

EDU>> ezsurf('x^2+y^2') 

EDU>> colormap('spring') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=20:20:80; 

EDU>> y=-5:5; z=y; 

EDU>> ezsurf('u.^2+v.^2', 'u', 'v') 

EDU>> colormap('autumn') 
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Ο χρήστης µπορεί να απεικονίσει γραφικά µια επιφάνεια µε τη συνάρτηση inline. 
 

 
 
Ο χρήστης µπορεί να οπτικοποιήσει τον όγκο µιας επιφάνειας µε την εντολή slice. 

 
 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=-pi/2:pi/2; 

EDU>> y=x; 

EDU>> z=inline('x./(y+eps)'); 

EDU>> ezsurf(z) 

EDU>> colormap('spring') 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(-3,3,13); 

EDU>> y=x; z=-3:3; 

EDU>> [X,Y,Z]=meshgrid(x,y,z); 

EDU>> f=X.^3+Y.^2-Z.^3; 

EDU>> slice(X,Y,Z,f, [0 2], [-2 3], [-2 3]); 

EDU>> xlabel('x') ; ylabel('y') ; zlabel('z') 

EDU>> title('f=x^3+y^2-z^3') 

EDU>> colormap(spring ) 

 

Παράδειγµα 

EDU>> x=linspace(-3,3,13); 

EDU>> y=x; z=-3:3; 

EDU>> [X,Y,Z]=meshgrid(x,y,z); 

EDU>> f=X.^3+Y.^2-Z.^3; 

EDU>> slice(X,Y,Z,f, [0 2], [-2 3], [-2 3]); 

EDU>> xlabel('x') ; ylabel('y') ; zlabel('z') 

EDU>> title('f=x^3+y^2-z^3') 

EDU>> colormap(jet ) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας εστιάζεται στην παρουσίαση, ανάπτυξη, και 

ανάλυση των µεθόδων του µαθηµατικού πακέτου MATLAB όσο αναφορά τη µελέτη 

οικονοµικών µοντέλων µε τη χρήση ανάλογων εφαρµογών.  

Είναι γνωστό ότι το πακέτο MATLAB αποτελεί θεµέλιο λίθο γνώσης στη σύγχρονη 

εποχή και εξίσου ένα απαραίτητο εργαλείο για µια επιστηµονική έρευνα.  

      Η ευρεία χρήση του MATLAB στις Θετικές Επιστήµες αλλά και η πρόσφατη 

εισαγωγή του στις Κοινωνικές Επιστήµες και ιδιαίτερα στην Οικονοµία, προσελκύει το 

έντονο ενδιαφέρον ενός νέου επιστήµονα για την εκµάθηση και την χρήση των 

πολυάριθµων εφαρµογών του.  

      Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εµβαθύνει σε βασικές πτυχές της επιστηµονικής 

έρευνας και να εξετάσει τις βασικές λειτουργίες και τη χρησιµότητα του µαθηµατικού 

πακέτου στην διερεύνηση οικονοµικών µοντέλων.  

      Στην διπλωµατική αυτή εργασία ο ερευνητής επικεντρώνει την προσοχή του στην 

περιγραφή και χρήση των βασικών εντολών του πακέτου MATLAB σε τοµείς της 

γραµµικής άλγεβρας, της στατιστικής και της χρηµατοοικονοµικής µε την παρουσίαση 

ανάλογων παραδειγµάτων. 

      Η πρωτοτυπία της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη εφαρµογών που θα συνδυάζουν 

τα εργαλεία και τις µεθόδους του πακέτου, λαµβάνοντας υπόψη το ισχυρό θεωρητικό 

υπόβαθρο της µαθηµατικής και της οικονοµικής επιστήµης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Το MATLAB είναι ένα επιστηµονικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα επίλυσης 

πολλών προβληµάτων τεχνικής υπολογιστικής. Η ευρεία χρήση των πολυάριθµων εφαρ-

µογών του στην οικονοµία προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον του ερευνητή.   

Στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει τις βασικές λειτουργίες και τη χρησιµότητα 

του µαθηµατικού πακέτου στην διερεύνηση οικονοµικών µοντέλων.  

Η εργασία εισάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες της µαθηµατικής και τις οικο-

νοµικής επιστήµης µε απώτερο σκοπό την εφαρµογή τους στην πράξη για την κατανόη-

ση ερευνητικών θεµάτων που τον απασχολούν.  

Βέβαια, για την πλήρη κατανόηση του αντικειµένου απαιτούνται βασικές γνώσεις 

γραµµικής άλγεβρας, στατιστικής και χρηµατοοικονοµικής. Ωστόσο, η εργασία αυτή 

διακρίνεται για τον ανάγλυφο τρόπο γραφής και την απλότητά της, ώστε να είναι εύκολα 

αναγνώσιµη από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να µάθει και να ενηµερωθεί. 

Τα θέµατα που διαπραγµατεύεται η εργασία αυτή αναπτύσσονται σε βάθος και σε 

έκταση. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια ενδελεχή περιγραφή των τµηµάτων που 

περιλαµβάνει το MATLAB (κεφ 1.1), όπως η επιφάνεια εργασίας, το παράθυρο εντολών 

και το ιστορικό εντολών, ο τρέχον κατάλογος και η διαδροµή αναζήτησης, ο πλοηγός 

χώρου εργασίας και ο κειµενογράφος µητρών, ο επεξεργαστής σφαλµάτων και ο πλοηγός 

βοήθειας.  

Επιπλέον, γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση της πλούσιας βιβλιογραφίας που έχει 

αναπτυχθεί για την χρησιµότητα του MATLAB (κεφ 1.2). Ο αναγνώστης έχει τη δυνα-

τότητα να µελετήσει τις βασικές λειτουργίες του MATLAB, όσο αναφορά τη διενέργεια 

αριθµητικών πράξεων, τη χρήση µεταβλητών και συναρτήσεων, τη διαχείριση και τη 

χρήση των µητρών στο MATLAB µε την εκµάθηση βασικών εντολών και την παρου-

σίαση ανάλογων παραδειγµάτων (κεφ 1.3). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ανάπτυξη 

γραφικών στο χώρο και στο επίπεδο στο MATLAB µε τη χρήση κατάλληλων συναρτή-

σεων (κεφ 1.4). 

Στη συνέχεια η εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη στη χρήση του 

MATLAB σε οικονοµικές εφαρµογές (κεφ 2), όπως η επίλυση οικονοµικών προβληµά-
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των µε τη βοήθεια του συστήµατος γραµµικών εξισώσεων (κεφ 2.2) και η ανάλυση 

χαρτοφυλακίου επενδύσεων (κεφ 2.3). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην διερεύνηση της 

σχέσης κινδύνου-απόδοσης µιας επένδυσης (κεφ 2.3.2) και στην έννοια του αποτελε-

σµατικού συνόρου (κεφ 2.3.3.).  

Ένα από τα  βασικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει το MATLAB είναι ότι επιτρέπει 

στον χρήστη να δηµιουργεί, να διαχειρίζεται και να σχεδιάζει οικονοµικές χρονικές σει-

ρές µε µεγάλη ευκολία, µε σκοπό τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου (portfolio analysis)  

και την ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων (κεφ 3). 

Τέλος, εξετάζονται αναλυτικά τα υποδείγµατα GARCH και η χρήση τους (κεφ 4). 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ανάλυση των µεθόδων της εκτίµησης των µοντέλων 

GARCH (κεφ 4.3), της πρόβλεψης (κεφ 4.6) και της προσοµοίωσης (κεφ 4.7).  

Ο µεταπτυχιακός φοιτητής, Αδαµόπουλος Αντώνης, που εκπόνησε την εργασία αυτή, 

θα ήθελε ιδιαίτερα να ευχαριστήσει θερµά τους αγαπητούς καθηγητές του, τον επιβλέπο-

ντα καθηγητή κύριο Παπαρρίζο Κωνσταντίνο και τον λέκτορα κύριο Σαµαρά Νικόλαο, 

καθηγητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, για τις πολύτιµες συµβουλές τους, 

την άριστη συνεργασία και την ηθική συµπαράσταση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της 

συγγραφής της. 

Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι η εργασία αυτή είναι προϊόν βαθύτερης επιστη-

µονικής έρευνας, έντονης προσπάθειας και επιµέλειας του ερευνητή και είναι πεποίθηση 

ότι θα αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα και µελέτη στο µέλλον.    
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2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MATLAB ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

2.1. Λειτουργίες του Financial Toolbox στο MATLAB.  

 

Το MATLAB µε το Financial Toolbox παρέχει στο χρήστη ένα πλήρες ολοκληρωµένο 

υπολογιστικό περιβάλλον απαραίτητο για χρηµατοοικονοµική ανάλυση και επεξεργασία 

οικονοµικών µοντέλων.  

Το Financial Toolbox δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγµατοποιήσει οικονο-

µικές εφαρµογές µε τη βοήθεια των µεθόδων της µαθηµατικής και στατιστικής ανάλυσης 

στο MATLAB και να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της έρευνάς του µε τη χρήση των 

γραφικών [FTUG 2006, κεφ 1]. 

Γενικότερα, ορισµένες από τις λειτουργίες που διαθέτει το Financial Toolbox είναι  

 Εκτίµηση των τιµών και των αποδόσεων των χρηµατιστηριακών παραγώγων και  

ανάλυση ευαισθησίας χαρτοφυλακίου ασφαλειών.  

 Ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio analysis).  

 Σχεδιασµός και εκτίµηση στρατηγικών αντιστάθµισης (hedging strategies). 

 Εκτίµηση και διαχείριση κινδύνου (control risk).  

 Ανάλυση και εκτίµηση ταµειακών εισροών περιλαµβάνοντας το ποσοστό απόδοσης  

επένδυσης και το κόστος απόσβεσης. 

 Ανάλυση και πρόβλεψη οικονοµικής δραστηριότητας. 

 Οπτικοποίηση και ανάλυση χρονικών σειρών οικονοµικών δεδοµένων. 

 Ακαδηµαϊκή έρευνα. 

Η γραµµική άλγεβρα συνδέεται άρρηκτα µε τις οικονοµικές εφαρµογές στο MATLAB. 

Η χρήση των συναρτήσεων µητρών στις οικονοµικές εφαρµογές πληρούν τις ιδιότητες 

και τις αλγεβρικές πράξεις τετραγωνικών µητρών που έχουν αναφερθεί σε προηγούµενο 

κεφάλαιο της εργασίας αυτής [FTUG 2006, κεφ 1]. 

 Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις µήτρες όπως εισαγωγή στοιχείων γραµµής ή 

στήλης, διαγραφή στοιχείων, εύρεση αντιστρόφου πίνακα και οι αλγεβρικές πράξεις 

µητρών όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση µητρών, η 

επίλυση ταυτόσηµων γραµµικών εξισώσεων και οι πράξεις στοιχείο µε στοιχείο υλο-

ποιούνται πλήρως στο Financial Toolbox του MATLAB.  
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Ενδεικτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια ορισµένα χρήσιµα παραδείγµατα σχετικά µε 

τη διαχείριση µητρών στο MATLAB για την υλοποίηση οικονοµικών εφαρµογών. 

  

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.4] 

EDU>> Bonds = [1000 0.06 2 

                              500 0.055 4]; 

EDU>> Cash = [1500 4470 5280 -1299]; 

EDU>> Bonds(1,2) 

ans = 

    0.0600 

EDU>> Cash(3) 

ans = 

        5280 

EDU>> AddBond = [1000 0.065 2]; 

EDU>> Bonds = [Bonds; AddBond] 

Bonds = 

        1000        0.06         2 

          500        0.055       4 

         1000       0.065       2 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.5] 

EDU>> Prices = [987.50 

                             475.00 

                              995.00]; 

Bonds = [Prices, Bonds] 

Bonds = 

          987.5      1000      0.06       2 

          475         500        0.055      4 

          995         1000      0.065      2 

EDU>> BondItems = Bonds(2, 2:4) 

BondItems = 

  500.0000    0.0550    4.0000 

 
 
 
Ο πίνακας Bonds Α 2×3 

 

∆ιάνυσµα στοιχείων γραµµής 1×4 

 
Το στοιχείο 1ης γραµµής και 2ης στήλης  
 
 
 
Το στοιχείο 1ης γραµµής και 3ης στήλης 
 
 
 
∆ιάνυσµα στοιχείων γραµµής 1×3 

 
Εισαγωγή στοιχείων νέας γραµµής 
 
 
   
Ο τετραγωνικός πίνακας 3×3 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάνυσµα στοιχείων στήλης 3×1 

 
 
 
Εισαγωγή στοιχείων νέας στήλης 
 
 
 
 
Ο πίνακας 3×4 
 
 
 
Επιλογή στοιχείων 2ης γραµµής και 2ης έως 4ης στήλης 
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Ο χρήστης µπορεί να υλοποιήσει  όλες τις γνωστές πράξεις µητρών από τα µαθηµατικά 

στο οικονοµικό πακέτο του MATLAB, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και 

διαίρεση.   

  Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης υλοποιούνται σε µήτρες ίδιων διαστάσεων 

στοιχείο µε στοιχείο. Το αποτέλεσµα είναι µια νέα µήτρα ίδιων διαστάσεων, όπου κάθε 

στοιχείο είναι το άθροισµα ή η διαφορά κάθε αντίστοιχου στοιχείου εισροής. 

  

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.7] 

EDU>>  Cash = [1500 4470 5280 -1299]' 

Cash = 

        1500 

        4470 

        5280 

       -1299 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.8] 

EDU>> Portfolios_PQ = [100 200 

                                         500 400 

                                         300 150]; 

Portfolios_RS = [175 125 

                            200 200 

                            100 500]; 

NewPortfolios = Portfolios_PQ + Portfolios_RS 

NewPortfolios = 

                          275   325 

                          700   600 

                          400   650  

EDU>> SmallerPortf = NewPortfolios-10 

SmallerPortf = 

                       265   315 

                       690   590 

                       390   640 

 
 
 
Εύρεση ανάστροφου πίνακα  

 
 
Ο ανάστροφος πίνακας Cash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόσθεση δυο πινάκων  

ίδιων διαστάσεων  

 
 
 
 
 
Αφαίρεση των δυο πινάκων 

ίδιων διαστάσεων 
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Οι πράξεις του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης δεν υλοποιούνται σε µήτρες ίδιων 

διαστάσεων στοιχείο µε στοιχείο αλλά σύµφωνα µε τους κανόνες της γραµµικής άλγε-

βρας. Στον πολ/σµό δυο µητρών οι εσωτερικές διαστάσεις τους πρέπει να είναι ίδιες. 

Έστω ότι η πρώτη µήτρα είναι διαστάσεων m×3, ενώ η δεύτερη µήτρα είναι 3×n. Η τελι-

κή µήτρα είναι m×n. Επίσης, δεν ισχύει η ιδιότητα της ισότητας (Α*Β ≠ Β*Α). 

Η τιµή του χαρτοφυλακίου (PortfValue) υπολογίζεται από το γινόµενο της τιµής 

κλεισίµατος (ClosePrises) και του αριθµού µετοχών (NumShares).  

 
 

 
∆ιάνυσµα στοιχείων γραµµής 1×3 

∆ιάνυσµα στοιχείων στήλης 3×1 

 

 

Πολ/σµός δύο διανυσµάτων 

 

Η µήτρα 1×1 

 
 
 
Η µήτρα 3×3 

 
 
 
 

 
Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού γινοµένου δυο διανυσµάτων είναι το άθροισµα των 

γινοµένων των στοιχείων τους. 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.9] 

EDU>> ClosePrices = [42.5 15 78.875]; 

EDU>> NumShares = [100 

                                      500 

                                      300]; 

EDU>> PortfValue = ClosePrices * NumShares 

PortfValue = 

                     35413 

EDU>> Values = NumShares * ClosePrices 

Values = 

          4250         1500       7887.5 

        21250         7500        39438 

        12750         4500        23663 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.9] 

EDU>> Value = sum(NumShares .* ClosePrices') 

Value = 

             35413 

 

 

 

Άθροισµα γινοµένου στοιχείων  

δυο διανυσµάτων 
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Η τιµή χαρτοφυλακίου ανά εβδοµάδα προκύπτει από το γινόµενο τελικών τιµών 

κλεισίµατος του χαρτοφυλακίου κάθε µέρα και των ποσοτήτων αποθεµάτων στο χαρτο-

φυλάκιο. 
  

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.10] 

EDU>> WeekClosePr = [42.5      15         78.875 

                                        42.125   15.5       78.75 

                                        42.125   15.125   79 

                                        42.625   15.25     78.875 

                                        43          15.25     78.625]; 

EDU>> PortQuan = [100 

                                  500 

                                  300]; 

EDU>> WeekPortValue = WeekClosePr * PortQuan 

WeekPortValue = 

        35413 

        35588 

        35475 

        35550 

        35513 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.11] 

EDU>> Portfolios = [100 200 

                                  500 400 

                                  300 150]; 

EDU>> PortfolioValues = WeekClosePr * Portfolios 

PortfolioValues = 

        35413        26331 

        35588        26438 

        35475        26325 

        35550        26456 

        35513        26494 

 

 

Ο πίνακας 5×3 

 

 

 

 

∆ιάνυσµα στοιχείων στήλης 3×1 

 

 

Πολ/σµός διανύσµατος µε πίνακα 

 

Ο τελικός πίνακας τάξης 5×1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πίνακας διαστάσεων 3×2  
 
 
 
 
Πολ/σµός πινάκων µε ίδιες τις  

εσωτερικές διαστάσεις 
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Η διαίρεση πινάκων είναι χρήσιµη για την επίλυση αλγεβρικών γραµµικών εξισώσεων. 
 

 
 
 

Ο πίνακας Α 2×2 

 
 
Ο πίνακας Β 2×1 

 
 
Επίλυση γραµµικού συστήµατος 

Α*Χ =Β 

 
Ο πίνακας Χ 2×1 
 
 

 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.14] 

EDU>> A=[ 2 1 

                    1 -3];  

EDU>> B=[ 13 

                    -18]; 

EDU>> X=A\B 

X = 

     3 

     7 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.16]  

EDU>> Dividends = [1.90 0.40 1.56 4.50]; 

Prices = [25.625 17.75 26.125 60.50]; 

Yields = Dividends ./ Prices 

Yields = 

             0.0741    0.0225    0.0597    0.0744 

 
 
 
 
Ο πίνακας  1×4 

Ο πίνακας  1×4 

 
 
∆ιαίρεση πινάκων στοιχείο µε στοιχείο 

µε τις ίδιες διαστάσεις 

 
 

2.2. Επίλυση συστήµατος γραµµικών εξισώσεων 

 

  ∆υο υποθηκευµένα χαρτοφυλάκια που έχουν ετήσιες ταµειακές πληρωµές της τάξης των 

100$ και 70$ αντίστοιχα βασίζονται στο ηµερήσιο βασικό τους επιτόκιο. Έστω ένας 

επενδυτής-πελάτης θέλει να αγοράσει 10 µονάδες υποθηκευµένων χρεογράφων (Μ1) από 

το πρώτο χαρτοφυλάκιο και 20 µονάδες υποθηκευµένων χρεογράφων (Μ2) από το δεύτε-

ρο.  

- Αν το βασικό επιτόκιο µειωθεί 1%, οι ταµειακές πληρωµές θα µειωθούν αντίστοιχα σε 

80$ για το πρώτο χαρτοφυλάκιο και 40$ για το δεύτερο.  

   Τα συνολικά έσοδα προκύπτουν από το γινόµενο των ταµειακών πληρωµών µε τις 

διαθέσιµες µονάδες χρεογράφων από τα δυο χαρτοφυλάκια σε κάθε περίπτωση.  
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Ταµειακές πληρωµές 

 

 

Μονάδες χρεογράφων 

 

 

Συνολικά έσοδα 
 
 
 
 

Ο επενδυτής θα πληρώσει για  

Την αρχική τιµή:     100$*10+70$*20 = 2400$ 

Μείωση 1%:              80$*10+40$*20 = 1600$ 

 

- Αν όµως ο επενδυτής θέλει να επενδύσει 7000$ µε σταθερό το βασικό επιτόκιο και 5000$ 

µε µείωση του επιτοκίου κατά 1%, πόσες µονάδες χρεογράφων θα χρειαστεί να αγοράσει 

σε κάθε περίπτωση; 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.15] 

EDU>> Cash = [100 70 

                            80 40]; 

EDU>> Units =[10 

                           20]; 

Receipts = Cash * Units 

Receipts = 

                 2400 

                 1600 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 1.16] 

EDU>> Cash = [100 70 

                            80 40]; 

Receipts = [7000 

                  5000]; 

Units = Cash \ Receipts 

Units = 

            43.75 

            37.5 

 
 
 
 

Ταµειακές πληρωµές 

 

Συνολικά έσοδα 
 

 

Μονάδες χρεογράφων 

 

 

 
Ο επενδυτής θα πληρώσει για  

Την αρχική τιµή:     100$*x+70$*y = 7000$ 

Μείωση 1%:              80$*x+40$*y = 5000$ 

Μονάδες = ταµειακές πληρωµές διά συνολικά έσοδα 

∆ηλαδή για το πρώτο χαρτοφυλάκιο 43.75 µονάδες και για το δεύτερο 37.5. 
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2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

2.3.1. Βασικές έννοιες 

 

Η χρηµατοοικονοµική θεωρία που ασχολείται µε τη δηµιουργία και τη διαχείριση 

επενδυτικών χαρτοφυλακίων ορίζεται ως θεωρία χαρτοφυλακίου. Ως χαρτοφυλάκιο από-

καλείται το σύνολο των κάθε είδους επενδύσεων, όπου ένας ιδιώτης έχει κατανείµει τα 

διαθέσιµα για επενδυτικούς σκοπούς κεφάλαιά του.  

Τα χαρτοφυλάκια συνήθως δηµιουργούνται από ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

όπως τα χρεόγραφα και οι τίτλοι µετοχών.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά της σχέσης κινδύνου-

απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Στόχος ενός επενδυτή ή µιας επιχείρησης είναι να 

µεγιστοποιούνται οι αποδόσεις και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος, για την επίτευξη 

αποδοτικών επενδύσεων στη χρηµατιστηριακή αγορά. 

Ο συνολικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου διαιρείται σε δυο συνιστώσες α) στο διαφορο-

ποιήσιµο κίνδυνο και στον β) µη διαφοροποιήσιµο. 

Όταν σε ένα χαρτοφυλάκιο προστίθενται περισσότεροι τίτλοι ή χρεόγραφα, ο διαφορο-

ποιήσιµος κίνδυνος µπορεί να µειωθεί. Υπάρχει όµως µια παγίδα. Αν ο επενδυτής προ-

σθέσει χρεόγραφα που έχουν τον ίδιο τύπο διασποράς και κίνησης µε τα χρεόγραφα που 

ήδη υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο, ο κίνδυνος παραµένει αµετάβλητος. Σκοπός είναι να 

βρεθούν χρεόγραφα που κινούνται διαφορετικά Groppeli and Nikbakht (1996). 

Η σύγχρονη θεωρία του χαρτοφυλακίου εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο οι επενδυτές 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν εξελιγµένα µαθηµατικά µοντέλα, για να προσδιορίσουν 

την έννοια του αποτελεσµατικού συνόρου, που θα παρέχει τις βέλτιστες αποδόσεις σε 

διαφορετικά επίπεδα κινδύνου.  

Ο επενδυτής πρέπει να αποφασίσει πόσο κίνδυνο µπορεί να αναλάβει, έπειτα να 

δηµιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο που θα του αποφέρει µια βέλτιστη αναµενόµενη 

απόδοση, ενώ στη συνέχεια µπορεί να βελτιώσει την επίδοση του χαρτοφυλακίου είτε 

αλλάζοντας τη σύνθεσή του µε άλλα χρεόγραφα που θα βρει και θα του αποφέρουν υψη-

λότερη απόδοση, είτε διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο προσθέτοντας νέα χρεόγραφα 

των οποίων οι αποδόσεις κυµαίνονται µε διαφορετικό τρόπο από τις αποδόσεις των 
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χρεογράφων που ήδη υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται 

ο κίνδυνος και αυξάνονται οι επενδύσεις του Groppeli and Nikbakht (1996). 

 

2.3.2. Σχέση κινδύνου-απόδοσης 

 

Όσο αναφορά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

επίτευξη της καλύτερης ισορροπίας ανάµεσα στον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο και την 

απόδοση επένδυσης. Η σχέση κινδύνου-απόδοσης διαφοροποιείται µε βάση τη σύνθεση 

του κάθε χαρτοφυλακίου. Ο κίνδυνος και η απόδοση είναι οι βάσεις στις οποίες στηρίζε-

ται κάθε λογική και έξυπνη επενδυτική πολιτική. 

 Ο κίνδυνος (risk) ορίζεται ως ο βαθµός της χρονικής αβεβαιότητας και της µεταβλη-

τότητας που εµπεριέχει µια επένδυση, ενώ η απόδοση (return) ορίζεται ως το σύνολο 

των αναµενόµενων εισπράξεων από µια επένδυση. 

Στη χρηµατοοικονοµική, ο κίνδυνος µετράται µε το βαθµό µεταβλητότητας που συνδέ-

εται µε την αναµενόµενη απόδοση. Η µεταβλητότητα είναι το ποσό της διακύµανσης που 

προκύπτει σε µια σειρά αριθµών, όταν αυτοί αποκλίνουν από ένα αντιπροσωπευτικό 

µέσο όρο. Για παράδειγµα, ο µέσος όρος της σειράς, 1, 2, 3 είναι το 2 και της σειράς 1, 3, 

5, είναι το 3. Η δεύτερη σειρά αριθµών θεωρείται περισσότερη µεταβλητή από την 

πρώτη, οπότε όσο µεγαλύτερη είναι η µεταβλητότητα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό 

του κινδύνου. 

Οι αποδόσεις που αποφέρει το ποσό που επενδύει ο επενδυτής, πρέπει να είναι ανά-

λογες µε τον κίνδυνο που έχει η επένδυση. Συνεπώς, ο κίνδυνος είναι µέτρο της µεταβλη-

τότητας των αποδόσεων αλλά και της αβεβαιότητας των µελλοντικών αποτελεσµάτων.  

Μερικές επενδύσεις έχουν υψηλή απόδοση και άλλες χαµηλή. Βέβαια, δεν µπορεί να 

περιµένει ο επενδυτής υψηλή απόδοση από µια επένδυση που θεωρείται «σίγουρη». Είναι 

λογικό, όµως, να ζητά µεγάλα κέρδη, όταν επενδύει χρήµατα σε µια αβέβαιη και ριψο-

κίνδυνη επένδυση Groppeli and Nikbakht (1996). 

Όσο πιο µεταβλητή είναι η απόδοση της επένδυσης, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυ-

νος. Όταν δυο επενδυτικά προγράµµατα έχουν την ίδια αναµενόµενη απόδοση, ο επενδυ-

τής θα επιλέξει εκείνο που έχει το χαµηλότερο ποσοστό κινδύνου. Χαµηλό ποσοστό 

κινδύνου σηµαίνει µικρή απόδοση και υψηλό ποσοστό κινδύνου µεγάλη απόδοση. 
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Ένας άλλος παράγοντας που προστίθεται στον κίνδυνο είναι ο χρόνος. Ο κανόνας είναι 

ότι το µέλλον περιέχει περισσότερο κίνδυνο απ’ ότι το παρόν. Καθώς επενδύονται 

περισσότερα χρήµατα, ο κίνδυνος αυξάνεται και οι επενδυτές θέλουν να αποζηµιωθούν 

για τον επιπλέον κίνδυνο που αναλαµβάνουν.  

Το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης (προεξοφλητικό επιτόκιο) αυξάνεται όσο αυξά-

νεται ο κίνδυνος της δέσµευσης περισσότερων κεφαλαίων σε ένα περιουσιακό στοιχείο 

που υπόσχεται µελλοντική απόδοση. 

Το κλειδί για τη λήψη κάθε απόφασης που αφορά την αξιολόγηση και τον προϋπολο-

γισµό επενδύσεων είναι η ανάλυση του κινδύνου και του κέρδους. Κατά τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τον προϋπολογισµό επενδύσεων πρέπει να γίνεται αναπροσαρ-

µογή των µελλοντικών αναµενόµενων αποδόσεων και να συγκρίνονται οι αποδόσεις 

αυτές µε το κόστος της επένδυσης. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να προσδιοριστεί αν µια 

επένδυση είναι πιο αποδοτική από µια άλλη ή όχι Groppeli and Nikbakht (1996). 

Ως κίνδυνος µπορεί να θεωρηθεί η πιθανότητα να υπάρξει ζηµία ή κέρδος από την 

επένδυση σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Οι πιθανότητες να υπάρξει κέρδος ή ζηµιά 

είναι µεγάλες ή µικρές ανάλογα µε το βαθµό του κινδύνου (τη διακύµανση των αναµενό-

µενων αποδόσεων) που σχετίζεται µε µια συγκεκριµένη επένδυση.  

Ο απλούστερος τρόπος για την ανάλυση του κινδύνου είναι η διάκρισή του σε δυο 

συνιστώσες: το εύρος της µεταβλητότητας και τον κίνδυνο του χρόνου. Το εύρος της 

µεταβλητότητας (beta) ορίζεται ως η διακύµανση ενός χρεογράφου σε σχέση µε τη 

διακύµανση ενός χαρτοφυλακίου της αγοράς. Αν η διακύµανση της αγοράς είναι ίση µε 

1, τα περιουσιακά στοιχεία µε εύρος διακύµανσης >1 έχουν µεγαλύτερη διακύµανση από 

τα περιουσιακά στοιχεία µε εύρος <1. 

 Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη, γιατί οι επενδυτικές αποφάσεις βασίζονται στον 

υπολογισµό της παρούσας αξίας των ταµειακών ροών που θα προέλθουν από την 

επένδυση. Συνεπώς, πρέπει να καθοριστεί αρχικά ο βαθµός κινδύνου και έπειτα να 

ληφθεί υπόψη η αξία του χρήµατος στην διάρκεια του χρόνου. 

Ο κίνδυνος είναι αυξανόµενη συνάρτηση του χρόνου, δηλαδή όσο περισσότερα επεν-

δεδυµένα κεφάλαια παραµένουν, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Αν µια επένδυση 

γίνεται για πολύ µικρή χρονική περίοδο και αν είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει ζηµιά 

από την επένδυση, τότε γίνεται λόγος για επένδυση άνευ κινδύνου. Αν όµως η χρονική 
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περίοδος είναι µεγαλύτερη, τότε πρέπει να δοθεί στους δανειστές µια προµήθεια για τον 

κίνδυνο που αναλαµβάνουν λόγω του χρόνου Groppeli and Nikbakht (1996). 

Η συνολική απόδοση ορίζεται ως το άθροισµα του ποσοστού απόδοσης άνευ κινδύνου 

και της προσαύξησης λόγω κινδύνου. H απόδοση άνευ κινδύνου (free-risk-rate) ορίζεται 

ως το επιτόκιο, που καταβάλλεται για χρεόγραφα που έχουν βέβαιη απόδοση και θεω-

ρείται ως το σηµείο αναφοράς για τη µέτρηση του κινδύνου των άλλων χρεογράφων. 

Προσαύξηµα λόγω κινδύνου (risk premium) είναι το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης 

ενός χρεογράφου πέρα και πάνω από την απόδοση άνευ κινδύνου.   

Ο κίνδυνος υπολογίζεται αν ληφθεί υπόψη η διακύµανση των πραγµατικών ή πιθανών 

αποδόσεων σε σχέση µε την αναµενόµενη απόδοση. Όσο µεγαλύτερη είναι η διακύ-

µανση (variance) των αποδόσεων τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος. Η µεταβλητότητα 

αυτή µπορεί να υπολογιστεί µε την τυπική απόκλιση (standard deviation) που είναι η 

τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης. 

Για να προσδιοριστεί η σχέση ανάµεσα στον κίνδυνο που έχει µια επένδυση και τα 

κέρδη που αναµένεται να αποφέρει, εκτιµάται ο συντελεστής διακύµανσης (coefficient 

of variation), δηλαδή ο λόγος ανάµεσα στην τυπική απόκλιση των αποδόσεων και στις 

αναµενόµενες αποδόσεις Groppeli and Nikbakht (1996). 

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για να υπολογισθεί ο τρόπος µε τον οποίο κινείται µια 

απόδοση σε σχέση µε µια άλλη απόδοση του χαρτοφυλακίου ορίζεται ως συνδιακύµανση 

(covariance). O συντελεστής συνδιακύµανσης παίρνει τιµές από -1 έως 1 και καθορίζει 

το βαθµό συσχέτισης των αποδόσεων, το πόσο κινούνται δηλαδή η µια σε σχέση µε την 

άλλη. Αν κινούνται µε τον ίδιο τρόπο ο συντελεστής έχει τιµή +1, αν κινούνται σε 

ακριβώς αντίθετες κατευθύνσεις είναι -1 και αν δε συσχετίζονται η µια απόδοση µε την 

άλλη ο συντελεστής είναι ίσος µε 0.  Για παράδειγµα ορισµένοι επενδυτές που επιθυµούν 

να µειώσουν τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν, προσθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους µετο-

χές και οµολογίες, επειδή οι τιµές αυτών των δυο τύπων χρεογράφων κινούνται συνήθως 

σε διαφορετικές κατευθύνσεις κατά τη διάρκεια ενός πλήρους οικονοµικού κύκλου. 

Τα διευθυντικά στελέχη µιας επιχείρησης µπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 

της επιχείρησης αν κατανοήσουν και εφαρµόσουν τις αρχές που αποτελούν τη βάση της 

θεωρίας του χαρτοφυλακίου, χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς τη θεωρία του 

αποτελεσµατικού συνόρου Groppeli and Nikbakht (1996). 
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2.3.3. Η έννοια του αποτελεσµατικού συνόρου 

 

Τα χαρτοφυλάκια που µεγιστοποιούν την απόδοση µε δεδοµένο τον κίνδυνο ή αντίθετα 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο µε δεδοµένη την απόδοση ονοµάζονται αποτελεσµατικά 

(efficient portfolios). Η επιλογή ενός αποτελεσµατικού χαρτοφυλακίου για έναν επενδυτή 

είναι µια δύσκολη διαδικασία. 

Ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων χαρτοφυλακίων που προσφέρουν τη µέγιστη απόδο-

ση για κάθε επίπεδο κινδύνου ή προσφέρουν τον ελάχιστο κίνδυνο σε κάθε επίπεδο ανα-

µενόµενης απόδοσης ονοµάζεται αποτελεσµατικό σύνορο (efficient frontier), δηλαδή το 

αποτελεσµατικό σύνορο ορίζεται ως το σύνολο των βέλτιστων επιλογών µε σκοπό την 

άριστη κατανοµή των διαθέσιµων κεφαλαίων του επενδυτή Σταφυλίδης και Στραβελά-

κης (2004).  

Η έννοια του αποτελεσµατικού συνόρου συνδέεται άρρηκτα µε την έννοια της αριστο-

ποίησης κατά Pareto. Η κατανοµή των πόρων είναι άριστη κατά Pareto, όταν δεν µπορεί 

να υπάρξει καµιά ανακατανοµή που να βελτιώνει την κατάσταση ενός ατόµου ή οικονο-

µικού παράγοντα χωρίς να δυσχεραίνει την κατάσταση ενός άλλου.  

Ο όρος χρησιµοποιείται γενικότερα στην οικονοµική ανάλυση γενικής ισορροπίας και 

ευηµερίας για οποιαδήποτε οικονοµική κατάσταση (state of the economy) από την οποία 

είναι αδύνατο να υπάρξει µετάβαση σε άλλη προτιµότερη ή καλύτερη, χωρίς κάποιος να 

υποστεί ζηµιά ή κόστος Ξιάρχος (1994). 

Η εύρεση του αποτελεσµατικού συνόρου προσδιορίζεται από 

 Τη σχέση κινδύνου/απόδοσης κάθε περιουσιακού στοιχείου. 

 Το ποσοστό του επιτοκίου ελεύθερου κινδύνου. 

 Το ποσοστό του επιτοκίου δανεισµού. 

 Το βαθµό αποστροφής κινδύνου που χαρακτηρίζει τον επενδυτή. 

 

2.3.3.1. Συναρτήσεις υπολογισµού του Αποτελεσµατικού Συνόρου 

 

Το Financial Toolbox περιλαµβάνει ένα σύνολο συναρτήσεων αριστοποίησης (ή βελτι-

στοποίησης) χαρτοφυλακίου επενδύσεων ειδικά σχεδιασµένων για την εύρεση εκείνου 

του χαρτοφυλακίου που ικανοποιεί καλύτερα τις επενδυτικές απαιτήσεις.  
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Οι συναρτήσεις αριστοποίησης επενδύσεων χαρτοφυλακίου ουσιαστικά εξυπηρετούν 

τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων, οι οποίοι επιδιώκουν να δηµιουργήσουν χαρτοφυλά-

κια που βελτιστοποιούν τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο και την απόδοση της επένδυ-

σης [ FTUG 2006, σελ. 3.3]. 

Ο χρήστης µπορεί να εκτιµήσει το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και να σχεδιάσει την 

καµπύλη αποτελεσµατικού συνόρου για ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων, µε βάση 

τους περιορισµούς που εκφράζουν η µέγιστη και η ελάχιστη αξία καθενός στοιχείου ή 

ενός συνόλου ειδικών περιουσιακών στοιχείων µε τη συνάρτηση frontcon.  

O χρήστης µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά την καµπύλη αποτελεσµατικού συνόρου 

µε τη χρήση της συνάρτησης frontier, για να δείξει πώς η κατανοµή κεφαλαίων επηρεά-

ζει τον κίνδυνο αγοράς και την απόδοση της επένδυσης διαχρονικά. 

Επίσης, ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει την καµπύλη αποτελεσµατικού συνόρου, λαµ-

βάνοντας υπόψη του ένα σύνολο ειδικών περιορισµών γραµµικών εξισώσεων µε τη 

χρήση της συνάρτησης portopt. Ειδικότερα, οι περιορισµοί αυτοί εισάγονται µε τη χρήση 

των παρακάτω συναρτήσεων [ FTUG 2006, σελ. 3.4]. 

 Με τη χρήση της συνάρτησης 

 portcons παράγεται µια µήτρα περιορισµών για ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 

περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποιώντας γραµµικές ανισότητες 

 pcalims παράγεται µια µήτρα περιορισµών για να εκτιµήσει την µέγιστη και την 

ελάχιστη αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου 

 pcgcomp παράγεται µια µήτρα περιορισµών για να συγκρίνει τις µέγιστες και 

ελάχιστες τιµές ανάµεσα σε ζεύγη οµάδων περιουσιακών στοιχείων 

 pcglims παράγεται µια µήτρα περιορισµών για να εκτιµήσει την µέγιστη και την 

ελάχιστη συνολική αξία κάθε συγκεκριµένης οµάδας περιουσιακών στοιχείων 

 pcpval παράγεται ένα σύνολο περιορισµών για να εκτιµήσει τη συνολική αξία του 

χαρτοφυλακίου 

 abs2active µετατρέπεται µια µήτρα περιορισµών που εκφράζεται µε τη µορφή 

απόλυτης αξίας σε µια ισοδύναµη µήτρα ενεργής αξίας 

 active2abs έχει την αντίθετη λειτουργία από τη abs2active δηλαδή µετατρέπεται 

µια µήτρα περιορισµών που εκφράζεται µε τη µορφή ενεργής αξίας σε µια 

ισοδύναµη µήτρα απόλυτης αξίας. 
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Οι συναρτήσεις υπολογισµού του αποτελεσµατικού συνόρου δίνουν πληροφορίες 

σχετικά µε κάθε περιουσιακό στοιχείο σε κάθε χαρτοφυλάκιο. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

εισροή δεδοµένων σε µια συνάρτηση διαµέσω δυο µητρών.  

Το διάνυσµα της αναµενόµενης απόδοσης και τη µήτρα συνδιακύµανσης. Το διάνυσµα 

της αναµενόµενης απόδοσης περιλαµβάνει τη µέση αναµενόµενη απόδοση για κάθε 

περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιο.  

Η µήτρα συνδιακύµανσης είναι ένας τετραγωνικός πίνακας που εκφράζει την αλληλο-

συσχέτιση ανάµεσα σε ζεύγη περιουσιακών στοιχείων.  

Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να προσδιορισθούν άµεσα ή να εκτιµηθούν µε τη χρήση 

χρονικών σειρών αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων µε τη συνάρτηση ewstats. 

 

2.3.3.2. Εύρεση του Αποτελεσµατικού Συνόρου  

 

Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της καµπύλης αποτελεσµατικού συνόρου 10 διαφο-

ρετικών χαρτοφυλακίων, λαµβάνοντας υπόψη ότι η αναµενόµενη απόδοση του πρώτου 

περιουσιακού στοιχείου είναι 10%, του δεύτερου 20% και του τρίτου 15%. 

Το κάθε χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τρία διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία. Η 

συνδιακύµανση ορίζεται µε τη µήτρα ExpCovariance.  

Αφού δεν υπάρχουν περιορισµοί, ο χρήστης µπορεί να καλέσει τη συνάρτηση frontcon 

άµεσα µε τα δεδοµένα που ήδη διαθέτει και να αναπαραστήσει γραφικά την καµπύλη του 

αποτελεσµατικού συνόρου (efficient frontier) αρχικά χωρίς να προσδιορίζει καµιά 

µεταβλητή εκροής. 

  

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 3.5-3.7] 

EDU>> ExpReturn = [0.1 0.2 0.15]; 

EDU>> ExpCovariance = [ 0.005 -0.010 0.004 

                                            0.010 0.040 -0.002 

                                            0.004 -0.002 0.023]; 

EDU>>NumPorts = 10; 

 
Αναµενόµενη απόδοση 

Συνδιακύµανση 

 

 

Αριθµός χαρτοφυλακίων 
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    Στον οριζόντιο άξονα αναπαριστώνται οι τιµές του κινδύνου και στον κάθετο άξονα οι 

τιµές της αναµενόµενης απόδοσης. Η γραφική παράσταση της καµπύλης του αποτελε-

σµατικού συνόρου αναπαριστά την άριστη κατανοµή των επενδεδυµένων κεφαλαίων ως 

προς τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου. 

 Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να εξάγει δεδοµένα εκροών προκύπτουν νέοι 

πίνακες που εκφράζουν τον κίνδυνο (PortRisk), το ποσοστό απόδοσης (PortReturn) και 

την συνολική αξία (PortWts) σε καθένα από τα 10 χαρτοφυλάκια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDU>> frontcon (ExpReturn,..  

             ExpCovariance, NumPorts); 

 

 

PortWts = 

    0.7692    0.2308    0.0000 

    0.6667    0.2991    0.0342 

    0.5443    0.3478    0.1079 

    0.4220    0.3964    0.1816 

    0.2997    0.4450    0.2553 

    0.1774    0.4936    0.3290 

    0.0550    0.5422    0.4027 

         0         0.6581    0.3419 

         0         0.8291    0.1709 

         0         1.0000         0 

 

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = 

frontcon(ExpReturn,ExpCovariance, 

NumPorts) 

PortRisk = 
                  0.0392 
                  0.0445 
                  0.0559 
                  0.0701 
                  0.0858 
                  0.1023 
                  0.1192 
                  0.1383 
                  0.1661 
                  0.2000 
PortReturn = 
                   0.1231 
                   0.1316 
                   0.1402 
                   0.1487 
                   0.1573 
                   0.1658 
                   0.1744 
                   0.1829 
                   0.1915 
                   0.2000 
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Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται για παράδειγµα ότι στο δεύτερο 

χαρτοφυλάκιο το ποσοστό του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου είναι 0.0445%, το ποσο-

στό της αναµενόµενης απόδοσης είναι 13.16% και η κατανοµή κεφαλαίων είναι για το 

πρώτο περιουσιακό στοιχείο 67% για το δεύτερο 30% και για το τρίτο 3%. 

 

2.3.3.3. Ο βαθµός αποστροφής κινδύνου 

 

Ο βαθµός αποστροφής κινδύνου αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες που 

πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από ένα επενδυτή στην προσπάθεια του να επιλέξει το 

άριστο χαρτοφυλάκιο.  

Ο βαθµός αποστροφής κινδύνου χαρακτηρίζεται κυρίως από την καµπύλη αδιαφορίας 

(indifference curve) του επενδυτή, που προσδιορίζει την σχέση ισορροπίας (trade-off) 

ανάµεσα στην αναµενόµενη απόδοση και τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο. Μια αύξηση 

στην απόδοση της επένδυσης πιθανό να προκαλέσει µια αντίστοιχη αύξηση του χρηµα-

τοοικονοµικού κινδύνου.  

Ο συντελεστής της αποστροφής κινδύνου κυµαίνεται από 2.0 έως 4.0 µε την υψηλό-

τερη τιµή του να εκφράζει τη µικρότερη ανοχή στην δηµιουργία χρηµατοοικονοµικού 

κινδύνου [FTUG 2006, σελ. 3.8.]. 

 

2.3.3.4. Εύρεση Άριστου Χαρτοφυλακίου 

 

O χρήστης µπορεί να εκτιµήσει τη σχέση απόδοσης-κινδύνου ενός άριστου χαρτοφυ-

λακίου σύµφωνα µε τη θεωρία του αποτελεσµατικού συνόρου, λαµβάνοντας υπόψη το 

επιτόκιο ελεύθερου κινδύνου, τον βαθµό αποστροφής επενδυτικού κινδύνου και το επι-

τόκιο δανεισµού, µε τη χρήση της συνάρτησης portalloc.  

Ο χρήστης, αφού αναπαραστήσει γραφικά την καµπύλη αποτελεσµατικού συνόρου µε 

τη χρήση της συνάρτησης frontcon ή µε την portopt, όπως διαπιστώνεται στην προηγού-

µενη εφαρµογή, εισάγει ως δεδοµένα τρεις επιπλέον µεταβλητές: 

 το επιτόκιο δανεισµού (BorrowRate),  

 το βαθµό αποστροφής κινδύνου του επενδυτή (RiskAversion) και  

 το επιτόκιο ελεύθερου κινδύνου (free-risk rate).  
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Επειδή δεν υπάρχουν περιορισµοί, ο χρήστης µπορεί να καλέσει τη συνάρτηση 

portalloc άµεσα µε τα δεδοµένα που ήδη διαθέτει και να αναπαραστήσει γραφικά την 

καµπύλη αποτελεσµατικού συνόρου του άριστου χαρτοφυλακίου χωρίς να προσδιορίζει 

καµιά µεταβλητή εκροής.  

 
 Ο χρήστης µπορεί να εκτιµήσει την τυπική απόκλιση (RiskyRisk), την αναµενόµενη 

απόδοση (Risky Return) και την αξία των περιουσιακών στοιχείων (RiskyWts) του 

άριστου χαρτοφυλακίου µε τη χρήση της συνάρτησης portalloc. Επιπλέον µπορεί να 

υπολογίσει το δείκτη ανοχής κινδύνου χαρτοφυλακίου (RiskyFraction), την τυπική από-

κλιση (OverallRisk) και την συνολική αναµενόµενη απόδοση (OverallReturn) του άρι-

στου συνολικού χαρτοφυλακίου. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο συνδυάζει επενδύσεις 

περιουσιακών στοιχείων άνευ κινδύνου και επενδύσεις χαρτοφυλακίου κινδύνου. 

 

 Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 3.9] 

EDU>> ExpReturn = [0.1 0.2 0.15]; 

EDU>> ExpCovariance =  

                 [ 0.005 -0.010 0.004 

                   0.010 0.040 -0.002 

                    0.004 -0.002 0.023]; 

EDU>>NumPorts = 20; 

EDU>> RisklessRate = 0.08; 

              BorrowRate = 0.12; 

               RiskAversion = 3; 

EDU>> portalloc (PortRisk,  

PortReturn, PortWts, RisklessRate,.. 

BorrowRate, RiskAversion); 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 3.10-3.11] 

[RiskyRisk, RiskyReturn, RiskyWts,RiskyFraction, 

OverallRisk, OverallReturn] = portalloc (PortRisk, 

PortReturn, PortWts,.RisklessRate, BorrowRate, 

RiskAversion) 

 

 

 
Η συνάρτηση portalloc 
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RiskyRisk = 

                       0.1289 

RiskyReturn = 

                       0.1791 

RiskyWts = 

                       0   0.5827    0.4173 

RiskyFraction = 

                       1.1869 

OverallRisk = 

                       0.1530 

OverallReturn = 

                       0.1902 

Τυπική απόκλιση 
 
Αναµενόµενη απόδοση 
 
Αξία περιουσιακών στοιχείων 
 
∆είκτης ανοχής κινδύνου 
 
Συνολική τυπική απόκλιση 
 
Συνολική αναµενόµενη απόδοση 
 

 

Η τιµή του RiskyFraction υπερβαίνει το 1. Αυτό υποδηλώνει ότι η ανοχή του κινδύνου 

επιτρέπει το δανεισµό χρηµάτων για επενδύσεις σ’ ένα χαρτοφυλάκιο κινδύνου, ενώ δεν 

επιτρέπει τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία άνευ κινδύνου και το δανεισµένο κεφά-

λαιο προστίθεται στο αρχικό διαθέσιµο κεφάλαιο για επενδύσεις. Τέλος, ο πελάτης µπο-

ρεί να ανεχθεί δανεισµό της τάξης του 18,69% του ποσού του αρχικού κεφαλαίου.  

 

2.3.3.5. Εύρεση Αποτελεσµατικού Συνόρου µε τη χρήση περιορισµών 

  

 Να υπολογιστεί το αποτελεσµατικό σύνορο 8 διαφορετικών χαρτοφυλακίων µε την 

προϋπόθεση ότι το καθένα διαθέτει τρία διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία (ΙNTC, XON, 

RD). Οι περιορισµοί που τίθενται για την εύρεση του αποτελεσµατικού συνόρου είναι οι 

εξής: 

α) Πώληση της τάξης του 10% κάθε περιουσιακού στοιχείου ως προς τη συνολική τιµή 

του χαρτοφυλακίου περιορίζοντας την επένδυση κάθε περιουσιακού στοιχείου της τάξης 

του 110% της συνολική τιµή του χαρτοφυλακίου. 

β) Κάθε περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε έναν από τους δυο τοµείς της τεχνολογίας ή της 

ενέργειας. Οι επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας είναι της τάξης του 80%, ενώ στον 

τοµέα της τεχνολογίας είναι της τάξης του 70%. 
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   Για την επίλυση του προβλήµατος ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει το αποτελεσµατικό 

σύνορο (όριο) για καθένα χαρτοφυλάκιο µε βάση τα δεδοµένα και τους περιορισµούς µε 

τη χρήση της συνάρτησης frontcon.  

 
 

Αναµενόµενη απόδοση 

Συνδιακύµανση 

 

 

Αριθµός χαρτοφυλακίων 

 

Όσο αναφορά τον πρώτο περιορισµό, ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει τη µήτρα 

AssetBounds, όπου κάθε στήλη εκφράζει ένα περιουσιακό στοιχείο. Η πρώτη γραµµή 

περιέχει τα χαµηλότερα όρια και η δεύτερη περιέχει τα υψηλότερα όρια. 

Όσο αναφορά τον δεύτερο περιορισµό, µπορεί να δηµιουργήσει τη µήτρα Groups που 

περιέχει στοιχεία 0 ή 1 ανάλογα µε το αν ανήκει ή όχι το περιουσιακό στοιχείο στην 

οµάδα. Κάθε γραµµή του πίνακα εκφράζει την οµάδα και κάθε στήλη του εκφράζει το 

περιουσιακό στοιχείο. 

  Η µήτρα GroupBounds επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει το ανώτερο και το κατώ-

τερο όριο για κάθε οµάδα. Η πρώτη στήλη προσδιορίζει την ελάχιστη κατανοµή κεφα-

λαίων και η δεύτερη στήλη τη µέγιστη κατανοµή σε κάθε οµάδα. Κάθε γραµµή του 

πίνακα εκφράζει µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων. 

 
 

Όρια περιουσιακών στοιχείων 

 

Οµάδες 

 

Όρια οµάδων 

 

 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 3.12-3.14] 

EDU>> ExpReturn = [0.1 0.2 0.15]; 

EDU>> ExpCovariance = [ 0.005 -0.010 0.004 

                                            -0.010 0.040 -0.002 

                                            0.004 -0.002 0.023]; 

EDU>> NumPorts = 8; 

 

EDU>> AssetBounds = [-0.10, -0.10, -0.10 

                                        1.10, 1.10, 1.10]; 

EDU>> Groups = [0 1 1 

                              1 0 0]; 

EDU>> GroupBounds = [0 0.80 

                                          0 0.70]; 

Αν ο χρήστης θέλει να εξάγει δεδοµένα εκροών, προκύπτουν νέοι πίνακες που 

εκφράζουν τον κίνδυνο (PortRisk), το ποσοστό απόδοσης (PortReturn) και την συνολική 

αξία των περιουσιακών στοιχείων (PortWts) σε καθένα από τα 8 χαρτοφυλάκια. 
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Η συνάρτηση frontcon 

 

 

 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDU>> [PortRisk, PortReturn, PortWts] = 

frontcon(ExpReturn, ExpCovariance,.. 

NumPorts, [], AssetBounds, Groups,.. 

GroupBounds) 

 

PortRisk = 

    0.0416 

    0.0499 

    0.0624 

    0.0767 

    0.0920 

    0.1100 

    0.1378 

    0.1716 

PortReturn = 

    0.1279 

    0.1361 

    0.1442 

    0.1524 

    0.1605 

    0.1687 

    0.1768 

    0.1850 

 

PortWts = 

    0.7000    0.2582    0.0418 

    0.6031    0.3244    0.0725 

    0.4864    0.3708    0.1428 

    0.3696    0.4172    0.2132 

    0.2529    0.4636    0.2835 

    0.2000    0.5738    0.2262 

    0.2000    0.7369    0.0631 

    0.2000    0.9000   -0.1000 

Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι για παράδειγµα στο πρώτο χαρτοφυλάκιο το  

ποσοστό του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου είναι 0.0416%, το ποσοστό της αναµενό-

µενης απόδοσης είναι 12.79% και η κατανοµή κεφαλαίων είναι για το πρώτο περιου-

σιακό στοιχείο 70% για το δεύτερο 25% και για το τρίτο 0.04%.  
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2.3.3.6. Περιορισµοί γραµµικών εξισώσεων 

 

Ενώ η συνάρτηση frontcon προσδιορίζει ένα σταθερό σύνολο περιορισµών, όσο ανα-

φορά τις ελάχιστες και τις µέγιστες τιµές των περιουσιακών στοιχείων, ο χρήστης µπορεί 

να επιλέξει τη συνάρτηση portopt όταν θέλει να εισάγει περισσότερους περιορισµούς για 

την εύρεση ενός άριστου χαρτοφυλακίου κινδύνου. Η βοηθητική συνάρτηση portcons 

µπορεί να δηµιουργήσει µια µήτρα περιορισµών στην οποία κάθε σειρά αντιπροσωπεύει 

µια ανισότητα. Η ανισότητα είναι της µορφής                   

                                                 A*Wts <= b  

όπου Α είναι µια µήτρα,  

         b είναι ένα διάνυσµα, 

            Wts είναι ένα διάνυσµα στοιχείων γραµµής. 

Ο αριθµός των στηλών της µήτρας Α και το µήκος του διανύσµατος Wts αντιστοιχούν 

στον αριθµό των περιουσιακών στοιχείων. Ο αριθµός των γραµµών της µήτρας Α και το 

µήκος του διανύσµατος b αντιστοιχούν στον αριθµό των περιορισµών. Η µέθοδος αυτή 

επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει κάθε σχέση γραµµικών ανισοτήτων επιλέγοντας 

τη συνάρτηση portopt. 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 3.14-3.17] 

  Η έκθεση σε κίνδυνο ενός επενδυτή ή ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος µε βάση την 

αξία των περιουσιακών στοιχείων που επενδύει σ’ ένα χαρτοφυλάκιο καθορίζεται από τις 

στρατηγικές που ακολουθεί. Οι ελάχιστος ή ο µέγιστος βαθµός έκθεσης κινδύνου σε συν-

δυασµό µε τα διαθέσιµα επενδυτικά κεφάλαια ενός επενδυτή µπορούν να εκφραστούν µε 

µαθηµατικό τρόπο µε τη µορφή ανισοτήτων λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που τί-

θενται στην αξία των περιουσιακών στοιχείων και εκφράζονται µε το διάνυσµα Wts = [W1 

W2 W3]. 

Πίνακας 4.1. Maximum and Minimum Group Exposure 

Group Minimum Exposure Maximum Exposure 

North America 0.30 0.75 

Europe 0.10 0.55 

Latin America 0.20 0.50 

Asia 0.50 0.50 
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Πίνακας 4.2.Group Membership 

Group Fund 1 Fund 2 Fund 3 

North America X X  

Europe   X 

Latin America X   

Asia  X X 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν οι ακόλουθες ανισότητες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εξισώσεις 1,3, και 5 πολ/ζονται µε το -1, ενώ η εξίσωση 7 υποδηλώνει δυο ανισό-

τητες που η τοµή τους είναι η εξισωτική σχέση.  

 

1. W1 + W2 ≥ 0.30 

2. W1 + W2 ≤ 0.75 

3. W3 ≥ 0.10 

4. W3 ≤ 0.55 

5. W1 ≥ 0.20 

6. W1 ≤ 0.50 

7. W2 + W3 = 0.50 

 

1. -W1 - W2 ≤ -0.30 

2. W1 + W2 ≤ 0.75 

3. -W3 ≤ -0.10 

4. W3 ≤ 0.55 

5. -W1 ≤ -0.20 

6. W1 ≤ 0.50 

7. -W2 - W3 ≤ -0.50 

8. W2 + W3 ≤ 0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφράζοντας τις ανισότητες σε µορφή πινάκων προκύπτουν ο πίνακας Α και το 

διάνυσµα b, ενώ η τελική µορφή της σχέσης που αναπαριστά τη δηµιουργία της µήτρας 

των παραπάνω περιορισµών είναι η ConSet = [A, b].  
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EDU>> A = [-1 -1  0 

                       1  1   0 

                        0 0 -1 

                        0 0  1 

                       -1 0 0 

                        1 0 0 

                       0 -1 -1 

                        0 1 1]; 

EDU>> b = [-0.30 

                      0.75 

                     -0.10 

                      0.55 

                     -0.20 

                      0.50 

                     -0.50 

                      0.50]; 

 
EDU>> ConSet= [A, b] 

ConSet = 

           -1           -1            0         -0.3 

            1            1            0         0.75 

            0            0           -1         -0.1 

            0            0            1         0.55 

           -1            0            0         -0.2 

            1            0            0          0.5 

            0           -1           -1         -0.5 

            0            1            1          0.5 

Σκοπός αυτού του παραδείγµατος είναι να προσδιορίσει τις οµάδες των περιουσιακών 

στοιχείων, να καθορίσει τα ανώτερα και κατώτερα όρια για τη συνολική κατανοµή κεφα-

λαίων σε καθεµία οµάδα, και να εκτιµήσει τη σταθερή αξία των περιουσιακών στοιχείων.  

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιµοποιείται η συνάρτηση portcons που δέχεται σαν 

δεδοµένα εισροής µια λίστα περιορισµών µε τη µορφή ειδικών χαρακτήρων (string).  

Αν υποτεθεί ότι πρέπει να προστεθούν επιπλέον περιορισµοί στη συνάρτηση, το σταθµικό 

άθροισµα σε κάθε χαρτοφυλάκιο πρέπει να ισούται µε τη µονάδα, ενώ για κάθε 

περιουσιακό στοιχείο η στάθµη πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το 0. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

πίνακας πρέπει να περιλαµβάνει 5 επιπλέον γραµµές (2 αφορούν την νέα ισότητα και 3 

δείχνουν ότι κάθε αξία είναι µεγαλύτερη από το 0). Ο συνολικός αριθµός των ανισοτήτων 

γίνεται 13. 

   Οι χαρακτήρες που ο χρήστης χρησιµοποιεί στο παράδειγµα αυτό είναι οι εξής: 

‘Default’ που δείχνει ότι η αξία ενός περιουσιακού είναι µεγαλύτερη από το 0 και το 

συνολικό σταθµικό άθροισµα ισούται µε τη µονάδα. 

‘Grouplims’ που ορίζει την µέγιστη και ελάχιστη κατανοµή κεφαλαίων σε κάθε οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων. 
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Ο περιορισµός Default αναφέρεται κυρίως στον αριθµό των περιουσιακών στοιχείων, 

ενώ ο περιορισµός Grouplims δέχεται ως δεδοµένα την µήτρα Groups που δείχνει τα 

περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε κάθε οµάδα, το διάνυσµα Groupmin που εκφράζει  

τα ελάχιστα όρια για κάθε οµάδα και το διάνυσµα Groupmax που εκφράζει τα µέγιστα ό-

ρια για κάθε οµάδα περιουσιακών στοιχείων. Όσο αναφορά τη µήτρα Group κάθε στήλη 

της ορίζει τα περιουσιακά στοιχεία και κάθε γραµµή εκφράζει την οµάδα που ανήκουν.  

 
 
 
Οµάδα περιουσιακών στοιχείων 
 
 
 

 

Ελάχιστα όρια 

Μέγιστα όρια 

 
Ο χρήστης δηµιουργεί τη µήτρα περιορισµών ConSet µε βάση τους περιορισµούς που 

αναπτύχθηκαν. 

 
 
Η συνάρτηση portcons 
 
 

 
Ο χρήστης µπορεί µε τη συνάρτηση portopt να υπολογίσει τον κίνδυνο (PortRisk), το 

ποσοστό απόδοσης (PortReturn) και την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων 

(PortWts). Στην περίπτωση αυτή οι περιορισµοί επιτρέπουν τη δηµιουργία µόνο ενός 

άριστου χαρτοφυλακίου. 

 

EDU>> Group = [1 1 0 

                             0 0 1 

                             1 0 0 

                             0 1 1]; 

EDU>> GroupMin = [0.30 0.10 0.20  0.50]; 

GroupMax = [0.75 0.55 0.50 0.50]; 

 

EDU>> ConSet = portcons('Default', 3, 

'GroupLims', Group, GroupMin,GroupMax); 

 

EDU>> ExpReturn = [0.1 0.2 0.15]; 

EDU>> ExpCovariance = [ 0.005 -0.010 0.004 

                              -0.010 0.040 -0.002 

                              0.004 -0.002 0.023]; 

EDU>> [PortRisk, PortReturn, PortWts] = 

portopt(ExpReturn, ExpCovariance, [], [], 

ConSet) 

 
 
Αναµενόµενη απόδοση 

Συνδιακύµανση 

 
 
 
 
Η συνάρτηση portopt 
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∆ιακύµανση 
 
Αναµενόµενη απόδοση 
 
Αξία κινδύνου 
 
 

 

 Στο παρακάτω παράδειγµα σκοπός είναι να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί το αποτελε-

σµατικό σύνορο για ένα χαρτοφυλάκιο που διαθέτει τρία διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία 

µε τις ανάλογες αποδόσεις, τις τυπικές αποκλίσεις και τις συσχετίσεις.  

 
 

Απόδοση 

Τυπική απόκλιση 

Συσχετίσεις 

 

 

 

 

Ο χρήστης για να δηµιουργήσει τη µήτρα συνδιακύµανσης (Covariances) µετατρέπει 

τις τυπικές αποκλίσεις και τις συσχετίσεις µε τη συνάρτηση corr2cov, ενώ µε τη συνάρ-

τηση portopt προσπαθεί να υπολογίσει και να σχεδιάσει την καµπύλη αποτελεσµατικού 

συνόρου 20 σηµείων µε τις ανάλογες αναµενόµενες αποδόσεις και συνδιακυµάνσεις. 

 

EDU>> PortRisk = 

                           0.05863 

EDU>> PortReturn = 

                            0.1375 

EDU>> PortWts = 

                               0.5  0.25  0.25 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 5.19-5.21) 

EDU>> Returns      = [0.1 0.15 0.12]; 

             STDs          =  [0.2 0.25 0.18]; 

             Correlations = [ 1   0.8  0.4 

                                      0.8   1   0.3 

                                      0.4  0.3   1 ]; 

 

EDU>> Covariances = corr2cov(STDs, 

Correlations); 

portopt(Returns, Covariances , 20) 

 

 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                           Αδαµόπουλου Αντώνη 



3. Οικονοµικές χρονικές σειρές                                                                                       190            

Έστω ότι η καµπύλη του αποτελεσµατικού συνόρου υποδηλώνει την αξία των περιου-

σιακών στοιχείων 1000 τυχαίων χαρτοφυλακίων µε εναρκτήριο σηµείο την τιµή το 0. 

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων εκφράζεται σε ένα πίνακα που κανονικοποιείται 

ώστε το χαρτοφυλάκιο να θεωρείται έγκυρο.  

 
 

Ο αριθµός 3 εκφράζει τον αριθµό των περιουσιακών 

στοιχείων 

 
 

 

Καθορισµός συµβατού µεγέθους µήτρας 

Κανονικοποίηση ώστε άθροισµα να είναι 1 

 

 

Εν τέλει, ο χρήστης εκτιµά την αναµενόµενη απόδοση και τον κίνδυνο κάθε χαρτοφυ-

λακίου µε βάση την αξία των περιουσιακών στοιχείων και σχεδιάζει την καµπύλη απο-

τελεσµατικού συνόρου 1000 τυχαίων χαρτοφυλακίων µε τη χρήση της συνάρτησης 

portstats. 

 

EDU>> rand('state' , 0) 

weights = rand(1000 , 3); 

 

 

EDU>> total =  sum(weights, 2); 

total   =  total(:,ones(3,1)); 

weights =  weights./total; 

 

EDU>> [portRisk , portReturn] =…. 

portstats(returns, covariances, weights); 

hold on 

plot (portRisk, portReturn, '.r') 

title('Mean-Variance Efficient Frontier and 

Random Portfolios') 

hold off 

 
Από το παραπάνω γράφηµα συµπεραίνεται ότι τα 1000 τυχαία χαρτοφυλάκια κατανέ-

µονται επί και κάτω από την καµπύλη του αποτελεσµατικού συνόρου. 

Συνοψίζοντας, παρουσιάζεται στη συνέχεια η οικονοµική ερµηνεία της εύρεσης αποτε-

λεσµατικού συνόρου χαρτοφυλακίων κινδύνου. 
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2.3.3.7. Στατιστική ανάλυση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης χαρτοφυλακίου 

 

Για την εύρεση του αποτελεσµατικού συνόρου ενός άριστου χαρτοφυλακίου απαραί-

τητη προϋπόθεση είναι να ερµηνευθεί και να αναλυθεί σε βάθος η σχέση κινδύνου- 

απόδοσης. 

Η αναµενόµενη απόδοση ορίζεται ως η απόδοση που αναµένεται από µια µετοχή στην 

αρχή της περιόδου. Θεωρητικά, η αναµενόµενη απόδοση αποτελείται από το µέσο όρο 

όλων των πιθανών αποδόσεων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο τέλος της χρονι-

κής περιόδου.  

Ο τύπος για τον προσδιορισµό της αναµενόµενης απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου Rp

i

n

i
ip RWR ∑

=

=
1

 

όπου 

 R: είναι η αναµενόµενη αποδοτικότητα του στοιχείου i, 

 W: το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η αξία της επένδυσης i στη συνολική αξία του  

       χαρτοφυλακίου, 

 n: είναι το σύνολο των επενδύσεων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο. 

 

Ο αναµενόµενος βαθµός απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου είναι ο σταθµικός µέσος όρος 

των αναµενόµενων αποδόσεων από τις επιµέρους επενδύσεις που αποτελούν το χαρτοφυ-

λάκιο.  

Από τον τύπο διαπιστώνεται ότι η αναµενόµενη απόδοση είναι ίση µε το σταθµικό 

µέσο όρο των επενδυτικών στοιχείων που περιλαµβάνεται στο χαρτοφυλάκιο.  

Συνεπώς, ισχύει: 

∑
=

=+++=
n

i
iiii WWWW

1
1...  

Εφόσον, υπάρχουν περισσότερες από µια δυνατές αποδόσεις, θα πρέπει να προσδιο-

ριστεί η απόκλιση όλων των δυνατών αποδόσεων από την αναµενόµενη απόδοση. Η 

απόκλιση ή ο κίνδυνος υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον τύπο 

∑
=

Π−=
n

i
i XX

1
)( ισ  
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όπου 

X : είναι η µέση αναµενόµενη τιµή των εσόδων από τη µετοχή, 

 Χ:  είναι τα έσοδα από την τιµή πώλησης της µετοχής και το µέρισµα στο τέλος της  

      χρονικής περιόδου, 

Πi: είναι η πιθανότητα πραγµατοποίησης των αντίστοιχων εσόδων .

 

Το σ αντιπροσωπεύει το συνολικό κίνδυνο της µετοχής και είναι γνωστό ως η µέση 

απόκλιση τετραγώνου (ή τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης).  

Η αξιολόγηση των επενδύσεων ενός χαρτοφυλακίου δεν εξαρτάται µόνο από τον 

βαθµό της αναµενόµενης απόδοσης αλλά και από την εκτίµηση του χρηµατοοικονοµικού 

κινδύνου. 

Ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου εξαρτάται από τους κινδύνους των επιµέρους επεν-

δύσεων και από την αλληλεπίδραση του κινδύνου ή τη συνδιακύµανση µεταξύ των 

επενδύσεων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο.  

Ο γενικός τύπος για τον προσδιορισµό του κινδύνου δίνεται από τη σχέση 

∑∑
==

=
n

j
ijji

n

i
p xx

11

2 σσ  

όπου 
2
pσ : είναι η διακύµανση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου, 

xi: είναι το ποσοστό που έχει επενδυθεί στο στοιχείο i, 

xj: είναι το ποσοστό που έχει επενδυθεί στο στοιχείο j, 

σij : είναι η συνδιακύµανση µεταξύ των αποδόσεων των επενδυτικών στοιχείων i και j. 

 

Η συνδιακύµανση καθορίζει το βαθµό αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις αναµενόµενες 

αποδόσεις των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.  

Ο γενικός τύπος της συνδιακύµανσης είναι: 

∑∑
==

−−Π=
n

j
jjii

n

i
ij rrrr

11
))((covσ  

όπου 

  Πi: είναι η από κοινού πιθανότητα ότι τα στοιχεία i και j θα έχουν µια συγκεκριµένη τιµή,  

  ri: είναι η απόδοση του στοιχείου i και rj: είναι η απόδοση του στοιχείου j. 
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Ο κίνδυνος εκφράζει µια αβεβαιότητα, επειδή δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την 

απόδοση µιας συγκεκριµένης µετοχής. Αυτό έχει ως συνέπεια να µην µπορεί να γίνει 

ακριβή εκτίµηση της µελλοντικής πορείας της εθνικής και της διεθνούς οικονοµίας.  

Συνοψίζοντας, ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου εξαρτάται από τους κινδύνους των επεν-

δύσεων που συµµετέχουν στο χαρτοφυλάκιο, το ποσοστό συµµετοχής κάθε επένδυσης 

στο συνολικό χαρτοφυλάκιο και τη συνδιακύµανση των αποδόσεων των επενδύσεων που 

υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο Καραθανάσης (1995). 

 

2.3.3.8. Οικονοµική ερµηνεία εύρεσης του αποτελεσµατικού συνόρου 

 

Οι βασικές αρχές της θεωρίας του χαρτοφυλακίου παρέχουν ένα σηµείο αναφοράς για 

τη λήψη έξυπνων επενδυτικών αποφάσεων που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα, θα 

αυξήσουν τις αποδόσεις µε τον ελάχιστο κίνδυνο και θα προάγουν τη µεγιστοποίηση του 

πλούτου των µετοχών. Εδώ εισάγεται η έννοια του αποτελεσµατικού συνόρου που 

αποτελεί τη βάση της θεωρίας χαρτοφυλακίου. 

  Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της καµπύλης του 

αποτελεσµατικού συνόρου. 

              Καµπύλη αποτελεσµατικού συνόρου 

                                    

                             

      

 
            
 

                                   ∆           Α               Β                                    

    Χ            Υ 

 

Ε                                 Γ

 

Ο κίνδυνος Α έχει αντίστοιχη βέλτιστη απόδοση Χ. Το επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να 

αποφέρει απόδοση ίση µε Υ. Επειδή ο κίνδυνος Β είναι µεγαλύτερος του κινδύνου Α, η 

απόδοση Χ είναι µικρότερη της απόδοσης Υ. Ο επενδυτής πρέπει να εκτιµήσει το χαρτοφυ-

λάκιο που θα του αποφέρει την άριστη αναµενόµενη απόδοση.  
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 Έστω ότι ο επενδυτής θέλει να αναλάβει τον κίνδυνο Β και δηµιουργεί ένα χαρτο-

φυλάκιο που αποφέρει απόδοση Γ. Η επίδοση του χαρτοφυλακίου είναι κάτω του µετρίου.  

Ο επενδυτής έχει δυο επιλογές. Η πρώτη είναι να αλλάξει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου 

και να αυξήσει την απόδοση σε Υ δεδοµένο ότι υπάρχουν και άλλα χρεόγραφα που 

αποφέρουν υψηλότερη απόδοση κινδύνου στο Β.  

Η άλλη επιλογή του είναι να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο προσθέτοντας νέα 

χρεόγραφα που οι αποδόσεις τους κυµαίνονται διαφορετικά από εκείνα που ήδη υπάρχουν. 

Ο επενδυτής µπορεί να έχει τις ίδιες αποδόσεις στο Ε (Ε=Γ), αλλά µε χαµηλότερο επίπεδο 

κινδύνου στο ∆.   

Το πρόβληµα της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα πεδία έρευνας της χρηµατοοικονοµικής θεωρίας. Τα τελευταία 50 χρόνια 

το πρόβληµα αυτό έγκειται στη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων (µετοχές, 

οµόλογα, έντοκα γραµµάτια, αµοιβαία κεφάλαια, repos, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα), έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η χρησιµότητα του επενδυτή. Η διαδικασία 

κατασκευής του χαρτοφυλακίου περιλαµβάνει δυο στάδια: 

•  Στο πρώτο στάδιο ο επενδυτής πρέπει να αξιολογήσει τα διαθέσιµα χρεόγραφα και να 

επικεντρώσει το ενδιαφέρον του σε ένα περιορισµένο αριθµό εκείνων που διαθέτουν τις 

καλύτερες επενδυτικές προοπτικές ιδιαίτερα όταν πρόκειται για µετοχές. Ο µεγάλος 

αριθµός µετοχών που διαπραγµατεύονται στις χρηµατιστηριακές αγορές, καθιστά 

προφανώς δύσκολη τη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου διερευνώντας ταυτόχρονα τις 

χιλιάδες µετοχές που είναι διαθέσιµες ως επενδυτικές επιλογές.  

•  Στο δεύτερο στάδιο, ο επενδυτής έχοντας εντοπίσει ένα περιορισµένο αριθµό κατάλ-

ληλων χρεογράφων, πρέπει να αποφασίσει σχετικά µε την κατανοµή του διαθέσιµου 

κεφαλαίου του σ’ αυτά συνθέτοντας µε τον τρόπο αυτό το άριστο (βέλτιστο) χαρτοφυ-

λάκιο. 

Η υλοποίηση των δυο αυτών σταδίων βασίζεται στην επενδυτική στρατηγική κάθε 

επενδυτή. Η χρηµατοοικονοµική θεωρία υποθέτει ότι το σύστηµα αξιών που χαρακτη-

ρίζει την επενδυτική στρατηγική του κάθε επενδυτή µπορεί να αναπαρασταθεί µε µια 

συνάρτηση χρησιµότητας, η µεγιστοποίηση της οποίας οδηγεί στην βέλτιστη αντιµετώ-

πιση του προβλήµατος.  
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Ο θεµελιωτής της θεωρίας χαρτοφυλακίου, Νοµπελίστας Harry Markowitz διατείνεται 

ότι η χρησιµότητα του επενδυτή είναι συνάρτηση δυο παραγόντων: 

 της αναµενόµενης απόδοσης των χρεογράφων και 

 του κινδύνου που εµπεριέχουν. 

Οι δυο αυτοί παράγοντες καθορίζουν τους βασικούς στόχους κάθε επενδυτή κατά την 

επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων που είναι: 

 η µεγιστοποίηση της αναµενόµενης απόδοσης και 

 η ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

Για τη µέτρηση των δυο αυτών παραγόντων, ο Markowitz χρησιµοποίησε δυο στατι-

στικά µεγέθη: τη µέση τιµή των αναµενόµενων αποδόσεων ως µέτρο απόδοσης και την 

διακύµανσή τους ως µέτρο κινδύνου. 

Καθώς όµως ο καθορισµός της αναλυτικής µορφής της συνάρτησης χρησιµότητας είναι 

µια περίπλοκη διαδικασία, Markowitz (1959) ανέπτυξε ένα υπόδειγµα τετραγωνικού 

µαθηµατικού προγραµµατισµού, η επίλυση του οποίου οδηγεί στη σύνθεση ενός χαρτο-

φυλακίου το οποίο ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο (δηλαδή τη διακύµανση αναµενόµενων 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου) για ένα δεδοµένο επίπεδο επιθυµητής αναµενόµενης 

απόδοσης. 

Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα γίνεται µια σύγκριση όλων των δυνατών χαρτοφυλακίων 

που µπορεί να σχηµατισθούν από Ν µετοχές που παρουσιάζονται στην περιοχή Ζ.  

                              

                                                                                                     Β                                                    

                                                                              Π 

                                                                     P                     Z 

                                                                            K 

                                                              Η                                                                                    

 

 

 

Οι επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο έχουν το πρόβληµα της επιλογής από όλα τα 

δυνατά χαρτοφυλάκια που βρίσκονται στην περιοχή Ζ. Οι επενδυτές ποτέ δεν θα επιλέ-

ξουν χαρτοφυλάκιο στο εσωτερικό της περιοχής Ζ. 
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Για παράδειγµα το χαρτοφυλάκιο Κ είναι µη αποδοτικό επειδή υπάρχει κάποιο άλλο 

αποδοτικό χαρτοφυλάκιο το Π, το οποίο υπερέχει του Κ, επειδή έχει τον ίδιο κίνδυνο 

αλλά υψηλότερη αναµενόµενη απόδοση. Εναλλακτικά το χαρτοφυλάκιο Ρ υπερέχει του 

χαρτοφυλακίου Κ, επειδή έχει την ίδια αναµενόµενη απόδοση  µε το Κ αλλά µικρότερο 

κίνδυνο.  

Σύµφωνα µε την βασική αρχή των αποδοτικών χαρτοφυλακίων, εξάγεται το συµπέρα-

σµα ότι µόνο τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται πάνω στην καµπύλη ΗΒ θεωρούνται ότι 

είναι αποδοτικά. Όλα τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια δεν θα επιλεγούν από ορθολογικούς 

επενδυτές, επειδή είναι µη αποδοτικά.  

Η καµπύλη ΗΒ αποτελείται από αποδοτικούς συνδυασµούς αναµενόµενης απόδοσης 

και κινδύνου. Η καµπύλη αυτή έχει οριστεί ως το σύνορο των αποδοτικών χαρτοφυλα-

κίων (efficient frontier). Το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο που θα επιλέξει κάποιος επεν-

δυτής επί της καµπύλης ΗΒ, εξαρτάται από τις προτιµήσεις του ως προς την ποσότητα 

του κινδύνου που επιθυµεί να αναλάβει.  

Για παράδειγµα ένας συντηρητικός επενδυτής µπορεί να επιλέξει το αποδοτικό χαρτο-

φυλάκιο Η, ενώ ένας άλλος επιθετικός επενδυτής µπορεί να επιλέξει αποδοτικό χαρτο-

φυλάκιο Β. Παρατηρείται ότι η αναµενόµενη απόδοση είναι συνάρτηση του κινδύνου 

Καραθανάσης (1995). 

 

2.3.3.9. Βελτιστοποίηση κατά Pareto
 

Η εύρεση του αποτελεσµατικού συνόρου µπορεί να ερµηνευθεί µε µαθηµατικό τρόπο 

µε βάση τη θεωρία του Pareto περί βελτιστοποίησης. 

Ένα εφικτό σηµείο x* ενός πολυκριτήριου γραµµικού προβλήµατος της µορφής 

                      min z = C x 

                      µ.π        Ax=b 

                                      x≥0  

είναι βέλτιστο κατά Pareto (Pareto optimal), αν δεν υπάρχει άλλο εφικτό σηµείο x≠x* 

τέτοιο ώστε  

z(x) ≤ z (x*) 

και για τουλάχιστον ένα δείκτη i να ισχύει η σχέση 
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zi(x) < zi(x*) 

Τα βέλτιστα κατά Pareto σηµεία ονοµάζονται και αποτελεσµατικά σηµεία (efficient 

points). Το σύνολο των αποτελεσµατικών σηµείων ονοµάζεται αποτελεσµατικό µέτωπο 

Παπαρρίζος (2004 σελ. 229).  

Η έννοια της βελτιστότητας κατά Pareto είναι θεµελιώδους σηµασίας στην πολυκριτη-

ρια ανάλυση. Στη συνέχεια περιγράφεται πιο αναλυτικά για την περίπτωση των δικριτη-

ριων γραµµικών προβληµάτων. 

Έστω λοιπόν ένα δικριτήριο πρόβληµα της µορφής µε αντικειµενικές συναρτήσεις z1 

και z2. 

                              min z = C x 

                              µ.π        Ax=b 

                                             x≥0  

Στο παρακάτω γράφηµα απεικονίζονται τα εφικτά σηµεία του δικριτήριου γραµµικού 

προβλήµατος στο επίπεδο µε άξονες z1 και z2, δηλαδή σε κάθε εφικτό σηµείο x αντιστοι-

χεί το σηµείο (z1(x), z2(x)). Το πεδίο τιµών τέτοιων απεικονίσεων είναι ένα κυρτό 

σύνολο S 

z2 

 

 

 

C 
              S   
(a1, a2) 

 

z1

Για να βρεθεί αν ένα σηµείο (α1,α2) του συνόλου S είναι αποτελεσµατικό ή όχι 

αναπαριστάται γραφικά από το σύνολο των σηµείων  

Q = {(z1, z2): z1 ≤ a1 και z2 ≤ a2 } 

Το σύνολο Q είναι µια απεριόριστη ορθή γωνία µε κορυφή το σηµείο (α1,α2). Αν η 

τοµή (Q∩ S) περιέχει και άλλα σηµεία εκτός της κορυφής το σηµείο (α1,α2) δεν είναι 

αποτελεσµατικό. Συνεπώς, τα αποτελεσµατικά σηµεία βρίσκονται στο σύνορο του 

συνόλου S. Στο παραπάνω γράφηµα το αποτελεσµατικό σύνορο είναι η κυρτή καµπύλη 

ΑΒ. Το εσωτερικό σηµείο C δεν είναι αποτελεσµατικό, ούτε το συνοριακό σηµείο D. Το 

αποτελεσµατικό µέτωπο στο παραπάνω γράφηµα µπορεί να υπολογιστεί ως εξής:  
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Έστω z1(Α) η βέλτιστη αντικειµενική τιµή της πρώτης αντικειµενικής συνάρτησης και 

z1(Β) η τιµή της στο σηµείο στο οποίο είναι βέλτιστη η δεύτερη αντικειµενική 

συνάρτηση. Έστω επίσης µ µια πραγµατική παράµετρος τέτοια ώστε z1(Α) ≤ µ ≤ z1(Β). 

Τότε το αποτελεσµατικό σύνορο προκύπτει από την επίλυση του παραµετρικού προβλή-

µατος 

                                                min z(x) = (c2)T x 

                                z1(x) = µ 

                              µ.π     Ax=b 

                                               x≥0  

                                z1(Α) ≤ µ ≤ z2(Β). 

 

Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση που το δικριτήριο γραµµικό πρόβληµα είναι 

απεριόριστο ως προς τη συνάρτηση z2, τότε το διάστηµα τιµών της παραµέτρου z1(Α) ≤ 

µ ≤ +∞. Επίσης, αν το πρόβληµα είναι απεριόριστο ως προς τις δυο συναρτήσεις, τότε 

είναι -∞ < µ < +∞ Παπαρρίζος (2004, σελ. 230).  

 Για να κατανοηθεί καλύτερα η θεωρία της βελτιστοποίησης κατά Pareto θα ήταν 

χρήσιµο να εξεταστεί το επόµενο παράδειγµα προσεκτικά.  

 

• Να βρεθεί το αποτελεσµατικό µέτωπο του δικριτήριου γραµµικού προβλήµατος  

 min y1  = -50 x1 - 35 x2 - 20 x3

 min y2  = 9 x1 + 8 x2 + 7 x3

 µ.π        15 x1 + 10 x2 + 5 x3 ≤ 1.300.000 

              6 x1 + 4 x2 + 2 x3 ≤ 1.000.000 

                                       x1 , x2 , x3 ≥ 0 

Λύση 

 Το βέλτιστο σηµείο για το µονοκριτήριο πρόβληµα µε την πρώτη αντικειµενική συ-

νάρτηση y1 είναι το σηµείο (0, 0, 2600000) µε αντικειµενική τιµή y1 (A) = -5.200.000.  

Το βέλτιστο σηµείο της αντικειµενικής συνάρτησης y2 είναι το σηµείο Β(0, 0, 0). 

Επειδή είναι y1(B)=0, ο προσδιορισµός του αποτελεσµατικού µετώπου προκύπτει από την 

επίλυση του παραµετρικού προβλήµατος της µορφής
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 min y2  = 9 x1 + 8 x2 + 7 x3

 µ.π        15 x1 + 10 x2 + 5 x3 ≤ 1.300.000 

                                      6 x1 + 4 x2 + 2 x3 ≤ 1.000.000 

                            -50 x1 - 35 x2 - 20 x3 = -5.200.000 +µ 

                                        x1 , x2 , x3 ≥ 0 

για την τιµή 0 ≤ µ ≤ 5.200.000 + µ 

 
x1 x2 x3

0 0 2600000 

0 1155600 288900 

808900 0 0 

693300 0 0 

577800 0 0 

462200 0 0 

346700 0 0 

231100 0 0 

156600 0 0 

0 0 0 

 

 

 
EDU>>  x=0:6; 

EDU>>  x1=[ 0 0 808900 693300 577800…        

               462200 346700 231100 156600 0]; 

EDU>>  x2=[ 0 1155600  0 0 0 0 0 0 0 0 ]; 

EDU>>  x3= [2600000 288900 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

EDU>>  y=9*x1+8*x2+7*x3; plot(y) 

EDU>>  ylabel('y2');  xlabel('Parameter m') 

EDU>>  title('efficient frontier points') 

 

Το παραπάνω πρόβληµα έχει 2 κρίσιµες τιµές στο διάστηµα (0, 5.200.000), τις τιµές 

µ1=500000 και µ2=1150000. Η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης για διάφορες τιµές 

της παραµέτρου µ φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. Ορισµένα σηµεία του αποτελεσµα-

τικού µετώπου διακρίνονται στον αντίστοιχο πίνακα Παπαρρίζος (2004, σελ. 231). 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
 
Ένας από τους βασικούς σκοπούς της οικονοµετρικής ανάλυσης ενός οικονοµικού 

φαινοµένου είναι η διενέργεια προβλέψεων, δηλαδή η χρησιµοποίηση του εκτιµηµένου 

οικονοµετρικού υποδείγµατος για την πρόβλεψη των µελλοντικών τιµών των οικονο-

µικών µεγεθών. Η ανάγκη για έγκυρες προβλέψεις οδήγησε στην ανάπτυξη και στην 

εκτίµηση όχι µόνο των οικονοµετρικών υποδειγµάτων, αλλά και στην ανάπτυξη άλλων 

τεχνικών και µεθόδων ανάλυσης χρονολογικών σειρών ιδιαίτερα µετά τη δηµοσίευση 

του βιβλίου των Box και Jenkins (1970). Συνέπεια των εξελίξεων αυτών υπήρξε η 

σύνθεση της οικονοµετρικής θεωρίας και των τεχνικών ανάλυσης χρονολογικών σειρών 

όσο αναφορά τη µεθοδολογία της οικονοµετρικής ανάλυσης µε στατιστικά στοιχεία 

χρονολογικών σειρών (Χρήστου 2002 β τόµος σελ. 735).  

Χρονολογική σειρά (time series) είναι ένα δείγµα y1, y2, y3…..yT, όπου ο δείκτης 

παριστάνει ισαπέχοντα χρονικά σηµεία (έτη, µήνες) ή χρονικά διαστήµατα (10 έτη, 6 

µήνες). Οι παρατηρήσεις y1, y2, y3…..yT, είναι συγκεκριµένες τιµές ή συγκεκριµένες 

πραγµατοποιήσεις (realizations) των τυχαίων µεταβλητών Υ1, Υ2, Υ3…..ΥT, οι οποίες 

είναι µέρος µόνο µιας άπειρης σειράς (ή ακολουθίας) τυχαίων µεταβλητών. Η άπειρη 

ακολουθία των τυχαίων µεταβλητών ονοµάζεται στοχαστική ή τυχαία διαδικασία 

(stochastic process) ή στοχαστική ανέλιξη και συµβολίζεται µε {Υt}. Η έννοια της 

στοχαστικής διαδικασίας είναι ανάλογη της έννοιας του πληθυσµού και η έννοια της 

συγκεκριµένης πραγµατοποίησης είναι ανάλογη της έννοιας του δείγµατος (Χρήστου 

2002 β τόµος σελ. 736). 

Οι οικονοµικές χρονολογικές σειρές συνήθως χαρακτηρίζονται από τάση (trend), 

δηλαδή από µια συνεχή, διαχρονική αύξηση ή µείωση των τιµών τους. Αν µια µεταβλητή 

χαρακτηρίζεται από τάση, ο µέσος και πολύ πιθανόν και διακύµανση να µεταβάλλονται 

µε το χρόνο, µε αποτέλεσµα να εξάγεται το συµπέρασµα ότι η χρονική σειρά δεν είναι 

στάσιµη. Όταν η χρονική σειρά µιας µεταβλητής δεν είναι στάσιµη, τα στατιστικά αποτε-

λέσµατα όσο αναφορά τον υψηλό συντελεστή προσδιορισµού και τις τιµές του στατι-

στικού t µπορεί να είναι ικανοποιητικά, αλλά να µην έχουν καµιά οικονοµική σηµασία. 

Η στατιστικά σηµαντική σχέση που οφείλεται στην ασυνέπεια των εκτιµητών δεν συνε-

πάγεται αναγκαστικά την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης ανάµεσα στις µεταβλητές ενός 

υποδείγµατος.  
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Οι Granger και Newbold (1974) υιοθέτησαν τον όρο φαινοµενική παλινδρόµηση για 

να περιγράψουν το αποτέλεσµα αυτό, το οποίο είναι σύνηθες όταν χρησιµοποιούνται 

στοιχεία χρονολογικών σειρών. Όταν σε µια παλινδρόµηση η τιµή του συντελεστή 

προσδιορισµού είναι υψηλή και η τιµή του στατιστικού κριτηρίου Durbin-Watson είναι 

χαµηλή, τότε η παλινδρόµηση δεν είναι πραγµατική αλλά φαινοµενική (Χρήστου 2002 β 

τόµος σελ. 834-5). Συνεπώς για να είναι µια χρονική σειρά στάσιµη θα πρέπει να 

ισχύουν οι εξής υποθέσεις: 

 O µέσος να είναι σταθερός E(Yt) = µ. 

 H διακύµανση να είναι σταθερή V(Yt) = σ2. 

 H συνδιακύµανση εξαρτάται από την υστέρηση s, Cov(YT,YT+s)  = γs.  

   Όταν ικανοποιούνται όλες οι παραπάνω υποθέσεις η στοχαστική διαδικασία χαρακτη-

ρίζεται ως ασθενώς στάσιµη (weakly stationary) ή κατά συνδιακύµανση στάσιµη (cova-

riance stationary).  

   Επειδή YT,YT+s  είναι παρατηρήσεις της ίδιας µεταβλητής που απέχουν χρονικά µεταξύ 

τους κατά s, η συνδιακύµανση Cov(YT,YT+s) αναφέρεται και ως αυτοσυνδιακύµανση 

(autocovariance), (Χρήστου 2002 β τόµος σελ. 738). 

   Μια ακολουθία τυχαίων µεταβλητών {εt}για την οποία ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις 

είναι γνωστή ως διαδικασία λευκού θορύβου (white noise process)  

 O µέσος να είναι µηδέν E(Yt) = 0. 

 H διακύµανση να είναι σταθερή V(Yt) = σ2. 

 H συνδιακύµανση είναι µηδέν Cov(εt,εt-s)  = 0.  

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες στοχαστικών υποδειγµάτων χρονολογικών σειρών:     

 Αυτοπαλίνδροµα υποδείγµατα ή υποδείγµατα AR (Autoregressive models). 

 Υποδείγµατα κινητών µέσων ή υποδείγµατα MA (Moving Average models). 

 Μεικτά υποδείγµατα ή υποδείγµατα ARMA (Autoregressive Moving Average 

models) που είναι ο συνδυασµός των δυο προηγούµενων.  

Ανάλογα µε την τάξη του υποδείγµατος (p) που αναφέρεται στο µήκος της υστέρησης 

χαρακτηρίζονται ως υποδείγµατα πρώτης ή δεύτερης τάξης AR(1), MA(1), AR(2).      

Αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα χαρακτηρίζεται γιατί στο υπόδειγµα αυτό οι ερµηνευτικές 

µεταβλητές ή παλινδροµητές (regressors) είναι οι τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής µε 

χρονική υστέρηση (Χρήστου 2002 β τόµος σελ. 743-7). 
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3.1. ∆ηµιουργία Οικονοµικών Χρονικών Σειρών 
 

 

 Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει οικονοµικές χρονικές σειρές στο MATLAB µε τη 

συνάρτηση fints.  

Υπάρχουν 5 διαφορετικοί τρόποι σύνταξης της συνάρτησης fints ανάλογα µε τα 

δεδοµένα εισροής που προστίθενται κάθε φορά. 

1. fts = fints(dates_and_data) 

2. fts = fints(dates, data) 

3. fts = fints(dates, data, datanames) 

4. fts = fints(dates, data, datanames, freq) 

5. fts = fints(dates, data, datanames, freq, desc) 

όπου 

fts               = 
 

το όνοµα της χρονικής σειράς 
 

dates           = ηµεροµηνίες δεδοµένων της χρονικής σειράς 
 

data             = δεδοµένα (στατιστικά στοιχεία) της χρονικής σειράς 
 

dataname    = ονοµασία δεδοµένων της χρονικής σειράς 
 

freq             = συχνότητα (frequency) της χρονικής σειράς 
 

desc            = περιγραφή (description) της χρονικής σειράς 

 

1. Εισαγωγή µοναδικής µήτρας (single matrix input) 

Ο γενικός τύπος της συνάρτησης είναι:  

 fts = fints(dates_and_data) 

Στην κατηγορία αυτή µπορεί να περιλαµβάνεται ή όχι η πληροφορία του ακριβούς 

χρόνου που προσδιορίζει µαζί µε την ηµεροµηνία την εξεταζόµενη χρονική σειρά στη 

σύνταξη της συνάρτησης fints. 

α) Time-of-day information excluded (∆εν περιλαµβάνεται ο χρόνος) 

Στην περίπτωση αυτή η µήτρα που εισάγεται αποτελείται από 2 στήλες (η πρώτη στήλη 

περιέχει τις ηµεροµηνίες και η δεύτερη τα δεδοµένα), ενώ η χρονική σειρά που προκύ-

πτει χαρακτηρίζεται από 4 πεδία (desc, freq, dates, series1).  
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Η επιλογή των δεδοµένων γίνεται τυχαία µέσω της συνάρτησης today. 

 
 

Στοιχεία 1ης στήλης πίνακα 

Στοιχεία 2ης στήλης πίνακα 

Η µήτρα dates_and_data 

Εκτίµηση χρονικής σειράς (fts1) µε τη συνάρτηση fints 

 
 

 

(desc) περιγραφή 

(freq) συχνότητα 

(dates) ηµεροµηνίες 

(series1) όνοµα δεδοµένων 

 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης µπορεί να εκτιµήσει τη χρονική σειρά ακόµα και όταν τα δεδοµένα εισροής 

είναι περισσότερα λαµβάνοντας υπόψη τη σωστή συχνότητα που αντιστοιχεί στη 

χρονική σειρά δεδοµένων ενώ τα πεδία αυξάνονται κατά ένα επιπλέον (series2). 

 

 

 

 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.4) 

EDU>> date_series = (today:today+5)'; 

data_series = exp(randn(1, 6))'; 

dates_and_data = [date_series data_series]; 

fts1 = fints(dates_and_data) 

 

fts1 =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (6)'    'series1:  (6)' 

    '03-Jul-2006'    [       3.2843] 

    '04-Jul-2006'    [       0.9631] 

    '05-Jul-2006'    [       1.3872] 

    '06-Jul-2006'    [       1.1908] 

    '07-Jul-2006'    [       0.8297] 

    '08-Jul-2006'    [       2.0664] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.5) 

EDU>> date_series = (today:today+5)'; 

    EDU>> data_series1 = exp(randn(1, 6))'; 

EDU>> data_series2 = exp(randn(1, 6))'; 

EDU>> dates_and_data = [date_series..  

              data_series1 data_series2]; 

EDU>>  fts2 = fints(dates_and_data) 

 

EDU>>  fts2.freq =1 

 fts2 =  

     desc:  (none) 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (6)'    'series1:  (6)'    'series2:  (6)' 

    '03-Jul-2006'    [       0.8930]    [       0.3613] 

    '04-Jul-2006'    [       1.4611]    [       0.8335] 

    '05-Jul-2006'    [       2.5708]    [       4.5769] 

    '06-Jul-2006'    [       0.1200]    [       0.9623] 

    '07-Jul-2006'    [       0.5248]    [       3.4125] 

    '08-Jul-2006'    [       0.4945]    [       0.4985] 
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 β) Time-of-day information included (Ο χρόνος περιλαµβάνεται) 

Στην περίπτωση αυτή η µήτρα που εισάγεται αποτελείται από 3 στήλες (η πρώτη στήλη 

περιέχει τις ηµεροµηνίες, η δεύτερη τα δεδοµένα και η τρίτη στήλη την ώρα), ενώ η 

χρονική σειρά που προκύπτει χαρακτηρίζεται από 5 πεδία (desc, freq, dates, series1, 

times).  

 

 

 

 

 

2. Εισαγωγή διανύσµατος (separate vector input) 

Ο γενικός τύπος της συνάρτησης είναι:  

 fts = fints(dates, data) 

Στην κατηγορία αυτή µπορεί να περιλαµβάνεται ή όχι η πληροφορία του ακριβούς 

χρόνου που προσδιορίζει µαζί µε την ηµεροµηνία την εξεταζόµενη χρονική σειρά στη 

σύνταξη της συνάρτησης fints. 

α) Time-of-day information excluded (∆εν περιλαµβάνεται ο χρόνος) 

Στην περίπτωση αυτή η µήτρα που εισάγεται αποτελείται από 2 διανύσµατα-στήλες, ενώ  

το δεύτερο διάνυσµα µπορεί να αποτελεί µήτρα όταν υπάρχουν περισσότερες σειρές 

δεδοµένων.  

 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.6) 

EDU>>  time_series = (now:now+5)'; 

EDU>>  data_series = exp(randn(1, 6))'; 

EDU>>  times_and_data = [time_series  

               data_series]; 

EDU>>  fts1 = fints(times_and_data) 

 

EDU>> fts1 

fts1 =  

     desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (6)'    'times:  (6)'    'series1:  (6)' 

    '03-Jul-2006'    '21:01'          [       1.0076] 

    '04-Jul-2006'    '21:01'          [       0.4571] 

    '05-Jul-2006'    '21:01'          [       1.7985] 

    '06-Jul-2006'    '21:01'          [       0.7779] 

    '07-Jul-2006'    '21:01'          [       1.6163] 

    '08-Jul-2006'    '21:01'          [       1.9506] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.7) 

EDU>>   dates = (today:today+5)'; 

EDU>>   data_series1 = exp(randn(1, 6))'; 

 

EDU>> fts 

fts = 

desc:  (none) 

 freq:  Unknown (0) 
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Η βασική διαφορά ανάµεσα στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση σύνταξης είναι ο 

διαφορετικός τρόπος εισαγωγής δεδοµένων στη συνάρτηση fints.   

β) Time-of-day information included (Ο χρόνος περιλαµβάνεται) 

Στην περίπτωση αυτή ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο γραφής στην 

εισαγωγή της ηµεροµηνίας και του χρόνου µε τη µορφή χαρακτήρων (string) ή σειρια-

κών αριθµών. Οι έγκυροι τρόποι γραφής είναι οι εξής:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
EDU>>  data_series2 = exp(randn(1, 6))'; 

EDU>>  data = [data_series1 data_series2]; 

EDU>>   fts = fints(dates, data) 

 

'dates:  (6)'    'series1:  (6)'    'series2:  (6)' 

    '03-Jul-2006'    [       0.9247]    [       1.0575] 

    '04-Jul-2006'    [       2.4331]    [       0.3305] 

    '05-Jul-2006'    [      10.0672]    [       1.6250] 

    '06-Jul-2006'    [       1.6898]    [       0.9950] 

    '07-Jul-2006'    [       0.9883]    [       0.7586] 

    '08-Jul-2006'    [       2.4921]    [       3.5839] 

 

'ddmmmyy hh:mm' or 'ddmmmyyyy hh:mm' 

'mm/dd/yy hh:mm' or 'mm/dd/yyyy hh:mm' 

'dd-mmm-yy hh:mm' or 'dd-mmm-yyyy hh:mm' 

'mmm.dd,yy hh:mm' or 'mmm.dd,yyyy hh:mm 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.8-6.9) 

EDU>>    f = fints([now;now+1],(1:2)') 

 

f =  

     desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (2)'    'times:  (2)'    'series1:  (2)' 

    '04-Jul-2006'    '10:35'          [            1] 

    '05-Jul-2006'    '10:35'          [            2] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.9) 

EDU>>   f = fints({'01-Jan-2001 12:00';'02-   

                Jan-2001 12:00'},(1:2)')    

 

f =  

     desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (2)'    'times:  (2)'    'series1:  (2)' 

    '01-Jan-2001'    '12:00'          [            1] 

    '02-Jan-2001'    '12:00'          [            2] 
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3. Εισαγωγή ονόµατος δεδοµένων 

Ο γενικός τύπος της συνάρτησης είναι:  

 fts = fints(dates, data, datanames) 

Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης µπορεί να εισάγει το όνοµα των δεδοµένων (datana-

mes) µε τη µορφή χαρακτήρα (string). Για περισσότερα από ένα ονόµατα δεδοµένων θα 

πρέπει να δηµιουργήσει πίνακα κελιών χαρακτήρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.10) 

EDU>>    dates = (today:today+5)'; 

EDU>>   data = exp(randn(1, 6))'; 

EDU>>   fts1 = fints(dates, data, 'First') 

 

fts1 =  

     desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (6)'    'First:  (6)' 

    '04-Jul-2006'    [     0.6488] 

    '05-Jul-2006'    [     0.1891] 

    '06-Jul-2006'    [     1.1335] 

    '07-Jul-2006'    [     1.3333] 

    '08-Jul-2006'    [     0.3178] 

    '09-Jul-2006'    [     3.2901] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.11) 

EDU>> dates = (today:today+5)'; 

EDU>> data_series1 = exp(randn(1, 6))'; 

EDU>> data_series2 = exp(randn(1, 6))'; 

EDU>> data = [data_series1 data_series2]; 

fts2 = fints(dates, data, {'First', 'Second'}) 

 

fts2 =  

     desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (6)'         'First:  (6)'    'Second:  (6)' 

    '04-Jul-2006'    [     3.2843]    [      0.5553] 

    '05-Jul-2006'    [     0.9631]    [      8.8745] 

    '06-Jul-2006'    [     1.3872]    [      0.8725] 

    '07-Jul-2006'    [     1.1908]    [      1.1207] 

    '08-Jul-2006'    [     0.8297]    [      2.9060] 

    '09-Jul-2006'    [     2.0664]    [      1.0611] 

Το πρόβληµα που τίθεται εδώ είναι η εγκυρότητα της συχνότητας. Για να διορθώσει ο 

χρήστης το λάθος πρέπει να ακολουθήσει τα βήµατα της επόµενης εντολής. 

 

4. Εισαγωγή δείκτη συχνότητας δεδοµένων 

Ο γενικός τύπος της συνάρτησης είναι:  

 fts = fints(dates, data, datanames, freq) 
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Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης µπορεί να εισάγει το δείκτη συχνότητας (freq) των 

δεδοµένων της χρονικής σειράς. Έγκυροι δείκτες συχνότητας δεδοµένων είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν η συχνότητα δεν προσδιορίζεται εκ των προτέρων τίθεται εξ’ ορισµού σε 0. 

 

 

 

 

 

5. Εισαγωγή περιγραφής πεδίου 

Ο γενικός τύπος της συνάρτησης είναι  

 fts = fints(dates, data, datanames, freq, desc) 

Στην κατηγορία αυτή ο χρήστης εισάγει το όνοµα περιγραφής πεδίου της εφαρµογής του. 

Στο επόµενο παράδειγµα το όνοµα της περιγραφής του πεδίου είναι‘Test TS’. 

 

UNKNOWN, Unknown, unknown, U, u,0 

DAILY, Daily, daily, D, d,1 

WEEKLY, Weekly, weekly, W, w,2 

MONTHLY, Monthly, monthly, M, m,3 

QUARTERLY, Quarterly, quarterly, Q, q,4 

SEMIANNUAL, Semiannual, semiannual, S, s,5 

ANNUAL, Annual, annual, A, a,6 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.12) 

EDU>>  fts = fints(dates, data, {'First', …   

              'Second'}, 1); 

EDU>> fts 

 

fts =  

    desc:  (none) 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (6)'    'First:  (6)'    'Second:  (6)' 

    '04-Jul-2006'    [     3.2843]    [      0.5553] 

    '05-Jul-2006'    [     0.9631]    [      8.8745] 

    '06-Jul-2006'    [     1.3872]    [      0.8725] 

    '07-Jul-2006'    [     1.1908]    [      1.1207] 

    '08-Jul-2006'    [     0.8297]    [      2.9060] 

    '09-Jul-2006'    [     2.0664]    [      1.0611] 

 

fts =  

     desc:  Test TS 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (2)'    'First:  (2)'    'Second:  (2)' 

    '04-Jul-2006'    [     2.2606]    [      3.6337] 

    '05-Jul-2006'    [     2.0379]    [      1.9515] 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.13) 

EDU>> dates = (today:today+1)'; 

EDU>> data_series1 = exp(randn(1, 2))'; 

EDU>> data_series2 = exp(randn(1, 2))'; 

EDU>> data = [data_series1 data_series2]; 

fts = fints(dates, data, {'First', 'Second'}, 1, 'Test TS') 
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3.2. ∆ιαχείριση οικονοµικών χρονικών σειρών 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει και να διαχειριστεί µε ευκολία διάφο-

ρες οικονοµικές χρονικές σειρές στο MATLAB µε τη βοήθεια κατάλληλων συναρτή-

σεων και εντολών. Μια από τις βασικές συναρτήσεις για τη δηµιουργία χρονικών σειρών 

είναι η συνάρτηση fints. 

   Μια οικονοµική χρονική σειρά χαρακτηρίζεται τρία από τα βασικά συστατικά που 

εισάγονται ως δεδοµένα εισροών στη συνάρτηση fints:  

 desc (description field) (περιγραφή πεδίου εφαρµογής), 

 freq (frequency data) (συχνότητα δεδοµένων), 

 dates (date vector) (διάνυσµα µε τις ανάλογες ηµεροµηνίες). 

   Η εξ’ ορισµού επιλογή για το δείκτη συχνότητας είναι (Unknown 0) και για την 

περιγραφή πεδίου εφαρµογής είναι το κενό χαρακτήρων (‘’), ενώ το διάνυσµα µε τις 

ανάλογες ηµεροµηνίες δεν έχει εξ’ ορισµού τιµές. 

   Επίσης, στη συνάρτηση fints µπορεί να εισάγονται περισσότερα του ενός διανύσµατα 

δεδοµένων χρονικών σειρών. Οι εξ’ ορισµού επιλογές ονοµασίας τους είναι series1, 

series2 κτλ. 

Στα επόµενα παραδείγµατα είναι εµφανείς οι διάφοροι τρόποι χειρισµού των χρονικών 

σειρών και η εξαγωγή των ανάλογων αποτελεσµάτων.  

 
 
 

 

myfts 

myfts =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (4)'    'series1:  (4)'    'series2:  (4)' 

    '11-May-1999'    [       1.3872]    [       0.5553] 

    '12-May-1999'    [       1.1908]    [       8.8745] 

    '13-May-1999'    [       0.8297]    [       0.8725] 

    '14-May-1999'    [       2.0664]    [       1.1207] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.4) 

EDU>> dates = (datenum('05/11/99'):  

EDU>> datenum('05/11/99')+3)'; 

EDU>> data_series1 = exp(randn(1, 4))'; 

EDU>> data_series2 = exp(randn(1, 4))'; 

EDU>> data = [data_series1 data_series2]; 

EDU>> myfts = fints(dates, data); 

Ο χρήστης µπορεί να εξάγει επιµέρους δεδοµένα χρονικών σειρών ή να εισάγει τα 

δεδοµένα χρονικών σειρών και τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες σε ένα πίνακα µε τη συνάρ-

τηση fts2mat (financial time series to matrix).  
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Ο χρήστης µπορεί να εισάγει ένα διάνυσµα-στήλη που περιλαµβάνει σειριακούς 

αριθµούς που αντιστοιχούν στις ηµεροµηνίες των δεδοµένων της χρονικής σειράς.  

 
 
 
Ο χρήστης µπορεί να εξάγει τα δεδοµένα µιας χρονικής σειράς ορίζοντας αρχικά την 

αντίστοιχη ηµεροµηνία τους µε τη µορφή χαρακτήρων.  

 
 
 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.5) 

EDU>>  srs2 = myfts.series2 

 

srs2 =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (4)'    'series2:  (4)' 

    '11-May-1999'    [       0.5553] 

    '12-May-1999'    [       8.8745] 

    '13-May-1999'    [       0.8725] 

    '14-May-1999'    [       1.1207] 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.6) 

   EDU>>  srs2_vec fts2mat(myfts.series2) 

 

srs2_vec = 

    0.5553 

    8.8745 

    0.8725 

    1.1207 

 

srs2_mtx = 

                    730251         0.555261256804747 

                    730252          8.87453392240479 

                    730253         0.872497157241673 

                    730254          1.12067514701035 

 

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.6) 

EDU>> format long g 

EDU>> srs2_mtx = fts2mat(myfts.series2, 1) 

 

ans =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (1)'    'series1:  (1)'    'series2:  (1)' 

    '11-May-1999'    [       1.3872]    [       0.5553] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.8) 

EDU>> format short 

EDU>> myfts('05/11/99') 

Ο χρήστης µπορεί να εξάγει επιµέρους δεδοµένα εισροών χρονικών σειρών ορίζοντας 

αρχικά την αντίστοιχη ηµεροµηνία τους µε τη µορφή χαρακτήρων. 
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Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.8) 

EDU>> myfts.series2('05/11/99') 

 

ans =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (1)'    'series2:  (1)' 

    '11-May-1999'    [       0.5553] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.9) 

EDU>> myfts({'05/11/99', '05/12/99',  

              '05/14/99'}) 

 

ans =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (3)'    'series1:  (3)'    'series2:  (3)' 

    '11-May-1999'    [       1.3872]    [       0.5553] 

    '12-May-1999'    [       1.1908]    [       8.8745] 

    '14-May-1999'    [       2.0664]    [       1.1207] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.9) 

EDU>> myfts ('05/11/99::05/13/99') 

 

ans =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (4)'    'series1:  (4)'    'series2:  (4)' 

    '11-May-1999'    [       1.3872]    [       0.5553] 

    '12-May-1999'    [       1.1908]    [       8.8745] 

    '13-May-1999'    [       0.8297]    [       0.8725] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.9) 

EDU>> myfts.series2({'05/11/99', '05/12/99',   

              '05/14/99'}) 

 

ans =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (3)'    'series2:  (3)' 

    '11-May-1999'    [       0.5553] 

    '12-May-1999'    [       8.8745] 

    '14-May-1999'    [       1.1207] 
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Ο χρήστης µπορεί να προσδιορίσει µε δείκτες ακέραιους αριθµούς που αντιστοιχούν 

στα επιµέρους δεδοµένα µιας χρονικής σειράς. 

 
 
 
 
 
 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.10) 

EDU>> myfts.series2('05/11/99:: 05/14/99') 

 

ans =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (4)'    'series2:  (4)' 

    '11-May-1999'    [       0.5553] 

    '12-May-1999'    [       8.8745] 

    '13-May-1999'    [       0.8725] 

    '14-May-1999'    [       1.1207] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.10) 

EDU>> nfts=myfts.series2('05/11/99::    

              05/14/99') 

 

nfts =  

     desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (4)'    'series2:  (4)' 

    '11-May-1999'    [       0.5553] 

    '12-May-1999'    [       8.8745] 

    '13-May-1999'    [       0.8725] 

    '14-May-1999'    [       1.1207] 

 

ans =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (1)'    'series2:  (1)' 

    '11-May-1999'    [       0.5553] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.11) 

EDU>> myfts.series2(1) 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.11) 

EDU>> myfts.series2([1, 3, 4]) 

 

ans =  

     desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (3)'    'series2:  (3)' 

    '11-May-1999'    [       0.5553] 

    '13-May-1999'    [       0.8725] 

    '14-May-1999'    [       1.1207] 
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Ο χρήστης µπορεί να εξάγει δεδοµένα µιας χρονικής σειράς προσδιορίζοντας αρχικά το 

χρόνο και την αντίστοιχη ηµεροµηνία τους µε τη χρήση της συνάρτησης cellstr.  

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.11) 

EDU>> myfts.series2(3:4)  

 

ans =  

     desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (2)'    'series2:  (2)' 

    '13-May-1999'    [       0.8725] 

    '14-May-1999'    [       1.1207] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.12) 

EDU>> myfts(2:4) % εύρεση 2ου έως 4ου  

                                  στοιχείου δεδοµένων 

                                  της χρονικής σειράς 

 

ans =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (3)'    'series1:  (3)'    'series2:  (3)' 

    '12-May-1999'    [       1.1908]    [       8.8745] 

    '13-May-1999'    [       0.8297]    [       0.8725] 

    '14-May-1999'    [       2.0664]    [       1.1207] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.12) 

EDU>> myfts(end) %  εύρεση του     

                                     τελευταίου στοιχείου 

                                     της χρονικής σειράς 

 

ans =  

    desc:  (none) 

    freq:  Unknown (0) 

    'dates:  (1)'    'series1:  (1)'    'series2:  (1)' 

    '14-May-1999'    [       2.0664]    [       1.1207] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.12-7.14) 

EDU>> dates = ['01-Jan-2001';'01-Jan-2001';  

'02-Jan-2001'; '02-Jan-2001'; '03-Jan-2001';..   

'03-Jan-2001']; 

times = ['11:00';'12:00';'11:00';'12:00';'11:00'; 

'12:00']; 

dates_times = cellstr([dates, repmat(' ',…  

size(dates,1),1), times]); 

timeday=fints(dates_times,(1:6)',{'Data1'},1,.. 

'My first FINTS') 

 

timeday =  

     desc:  My first FINTS 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (6)'    'times:  (6)'    'Data1:  (6)' 

    '01-Jan-2001'    '11:00'          [          1] 

             '     "     '    '12:00'         [          2] 

    '02-Jan-2001'     '11:00'         [          3] 

             '     "     '     '12:00'         [          4] 

     '03-Jan-2001'     '11:00'         [          5] 

              '     "     '     '12:00'         [          6] 
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Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τα στοιχεία δεδοµένων χρονικής σειράς που επιθυµεί 

που συνδυάζουν το χρόνο και την αντίστοιχη ηµεροµηνία τους. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Χρήση της συνάρτησης datestr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDU>> timeday(2:3) 

 ans =  

     desc:  My first FINTS 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (2)'    'times:  (2)'    'Data1:  (2)' 

    '01-Jan-2001'    '12:00'          [          2] 

    '02-Jan-2001'    '11:00'          [          3] 

 

EDU>> timeday('01-Jan-2001') 

ans =  

    desc:  My first FINTS 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (2)'    'times:  (2)'    'Data1:  (2)' 

    '01-Jan-2001'    '11:00'          [          1] 

             '     "     '    '12:00'          [          2] 

 

EDU>> timeday('01-Jan-2001 12:00') 

 ans =  

     desc:  My first FINTS 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (1)'    'times:  (1)'    'Data1:  (1)' 

    '01-Jan-2001'    '12:00'          [          2] 

 

EDU>> timeday('01-Jan-2001 12:00::03-Jan-2001 

11:00') 

 ans =  

     desc:  My first FINTS 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (4)'    'times:  (4)'    'Data1:  (4)' 

    '01-Jan-2001'    '12:00'          [          2] 

    '02-Jan-2001'    '11:00'           [          3] 

             '     "     '    '12:00'          [          4] 

    '03-Jan-2001'    '11:00'           [          5] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.15) 

datestr(timeday.times) 

ans = 

11:00 AM 

12:00 PM 

11:00 AM 

12:00 PM 

11:00 AM 

12:00 PM 
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Ο χρήστης µπορεί να εφαρµόσει βασικές αριθµητικές πράξεις ανάµεσα σε διάφορες 

χρονικές σειρές όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολ/σµό, διαίρεση µε τη χρήση κατάλληλων 

συναρτήσεων λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των πινάκων. 

  
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.16) 

EDU>> load dji30short 

EDU>> myfts1(1:2) 

ans =  

    desc:  DJI30MAR94.dat 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (2)'                 'Open:  (2)'     'High:  (2)'             'Low:  (2)'      'Close:  (2)' 

    '04-Mar-1994'    [3.8309e+003]    [3.8680e+003]    [3.8005e+003]    [3.8323e+003] 

    '07-Mar-1994'    [3.8517e+003]    [3.8824e+003]    [3.8247e+003]  [3.8562e+003] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.16) 

EDU>>  newfts = fints(myfts1.dates, fts2mat(myfts1)/100,... 

{'Open','High','Low', 'Close'}, 1, 'New FTS'); 

newfts(1:2) 

 ans =  

    desc:  New FTS 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (2)'             'Open:  (2)'     'High:  (2)'     'Low:  (2)'      'Close:  (2)'  

    '04-Mar-1994'    [   38.3090]    [   38.6804]    [  38.0050]    [    38.3230] 

    '07-Mar-1994'    [   38.5172]    [   38.8240]    [  38.2471]    [    38.5622] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.17) 

EDU>>  addup = myfts1 + newfts; 

 addup(1:2) 

   ans =  

    desc:  DJI30MAR94.dat 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (2)'            'Open:  (2)'     'High:  (2)'              'Low:  (2)'      'Close:  (2)' 

    '04-Mar-1994'    [3.8692e+003]    [3.9067e+003]    [3.8385e+003]    [3.8706e+003] 

    '07-Mar-1994'    [3.8902e+003]    [3.9212e+003]    [3.8630e+003]    [3.8948e+003] 
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Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.17) 

EDU>>  subout = myfts1 - newfts; 

 subout(1:2) 

 ans =  

     desc:  DJI30MAR94.dat 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (2)'              'Open:  (2)'     'High:  (2)'               'Low:  (2)'      'Close:  (2)' 

    '04-Mar-1994'    [3.7926e+003]    [3.8294e+003]    [3.7625e+003]    [3.7940e+003] 

    '07-Mar-1994'    [3.8132e+003]    [3.8436e+003]    [3.7865e+003]    [3.8177e+003] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.18) 

EDU>> addscalar = myfts1 + 10000; 

 addscalar(1:2) 

ans =  

desc:  DJI30MAR94.dat 

freq:  Daily (1) 

'dates:  (2)'                'Open:  (2)'        'High:  (2)'           'Low:  (2)'      'Close:  (2)' 

 '04-Mar-1994'    [1.3831e+004]    [1.3868e+004]    [1.3801e+004]    [1.3832e+004] 

     '07-Mar-1994'    [1.3852e+004]    [1.3882e+004]    [1.3825e+004]    [1.3856e+004] 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 7.18) 

EDU>>  submtx = myfts1 - randn(20, 4); 

submtx(1:2) 

 ans =  

    desc:  DJI30MAR94.dat 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (2)'              'Open:  (2)'     'High:  (2)'              'Low:  (2)'      'Close:  (2)' 

    '04-Mar-1994'    [3.8313e+003]    [3.8677e+003]    [3.8021e+003]    [3.8323e+003] 

    '07-Mar-1994'    [3.8534e+003]    [3.8837e+003]    [3.8245e+003]    [3.8565e+003] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο χρήστης µπορεί να επιτελέσει βασικές αριθµητικές πράξεις στο Matlab µε τη χρήση 

µαθηµατικών συναρτήσεων όπως η exp (εκθετική) η log ή η log10 (λογαριθµική) και 

άλλες που αναφέρονται σε επόµενο κεφάλαιο. 
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3.3. Γραφική ∆ιεπιφάνεια χρήστη Οικονοµικών Χρονικών Σειρών (GUI) 

 

Με τη γραφική διεπιφάνεια (graphical user interface) ο χρήστης µπορεί να αναλύσει 

τις χρονικές σειρές δεδοµένων και να παρουσιάσει γραφικά τα αποτελέσµατα µιας 

εφαρµογής. Η γραφική διεπιφάνεια χρήστη (GUI) µπορεί να απεικονίσει τα δεδοµένα και 

τα αποτελέσµατα την ίδια χρονική στιγµή [FTUG 2006, κεφ 8). 

 

3.3.1.Κύριο παράθυρο (Main Window) 

 

Ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει την γραφική διεπιφάνεια χρήστη για την ανάλυση 

οικονοµικών χρονικών σειρών µε την εντολή ftsgui στη γραµµή εντολών του MATLAB, 

τότε εµφανίζεται το κύριο παράθυρο εντολών.  

 
 

Η γραµµή τίτλου (title bar) του κύριου παράθυρου της γραφικής διεπιφάνειας χρήστη 

λειτουργεί ως µια ένδειξη της χρονική σειράς που εξετάζεται.  

Η γραµµή menu (menu bar) περιλαµβάνει 6 στοιχεία: File, Data, Analysis, Graphs, 

Window, Help.  

Αν ο χρήστης θέλει να φορτώσει ένα αρχείο ftsdata.mat που ανήκει σε ένα φάκελο 

αρχείων του MATLAB µε την ονοµασία ftsdata, τότε θα εµφανιστεί το επόµενο 

παράθυρο που περιγράφει τα βήµατα εντολών που ο χρήστης ακολουθεί. 
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Ο χρήστης µπορεί λοιπόν να ξεκινήσει µια εφαρµογή στη γραφική διεπιφάνεια 

φορτώνοντας ένα αρχείο από τον κατάλογο αρχείων του MATLAB µε την εντολή File-> 

Load. Για παράδειγµα ο χρήστης επιλέγει το αρχείο ftsdata.mat από το φάκελο αρχείων 

ftsdata του καταλόγου MATLAB_SV701\toolbox\ftseries \ftsdata\ftsdata.mat. 

 

 
 

 
 

Στη συνέχεια στη γραφική διεπιφάνεια χρήστη εµφανίζονται τρία διαφορετικά παρά-

θυρα που στο καθένα απεικονίζεται η γραφική παράσταση καθεµίας χρονικής σειράς. 

Στην γραµµή τίτλου διακρίνεται το όνοµα της χρονικής σειράς που εξετάζεται. Στο 

συγκεκριµένο αρχείο που επιλέγει ο χρήστης ftsdata.mat εξετάζονται οι ακόλουθες 

χρονικές σειρές: 

 International Business Machines Corporation (IBM), 

 Whirlpool (WHR), 

 Walt Disney Company (DIS). 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                           Αδαµόπουλου Αντώνη 



3.3. Γραφική διεπιφάνεια χρήστη οικονοµικών χρονικών σειρών (GUI)                       218                              

   

 
 

3.3.2. Μενού αρχείων (File Menu) 

 

 
 

Το µενού αρχείων περιέχει τις εντολές για εισαγωγή αρχείων (Import) µε την επέκταση 

της µορφής mat (MATLAB files) ή αρχείων κειµένου (ASCII text data) ή αρχείων Excel 

(XLS files) καθώς και για εξαγωγή αρχείων (Export). 
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Επίσης, το µενού αρχείων περιέχει εντολές για φόρτωση (Load), αποθήκευση (Save 

and Save As) και εκτύπωση (Print and Print Preview) αρχείων.  

Ο χρήστης µπορεί να κλείσει την γραφική διεπιφάνεια χρήστη µε την εντολή Close 

FTS GUI και να βγει έξω από το πρόγραµµα µε την εντολή Exit MATLAB.  

 

3.3.2.1. Αποθήκευση δεδοµένων χρονικών σειρών 

 

Ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εφαρµογές του στη γραφική διεπιφάνεια  µε 

την εντολή File->Save As στο αρχείο µε την ονοµασία myfttestdata.mat στο φάκελο 

αρχείων work του MATLAB 

 
 

ή µε την εντολή File->Save (ALL time series data). Το παράθυρο που εµφανίζεται 

επιβεβαιώνει ότι όλες οι ενέργειες έχουν αποθηκευτεί στο αρχείο µε την ονοµασία 

ftsdata.mat στο φάκελο αρχείων ftseries του MATLAB.  
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3.3.3. Μενού δεδοµένων (Data Menu) 

 

Το µενού δεδοµένων περιέχει εντολές σχετικές µε το χειρισµό συναρτήσεων για τη 

χρήση δεδοµένων χρονικών σειρών. Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει τα ελλιπή δεδο-

µένα (fill missing data) µιας χρονικής σειράς, να εξοµαλύνει (smooth data) και να 

φιλτράρει τα δεδοµένα (filter data), να υστερήσει (lag data) και να µετασχηµατίσει τα 

δεδοµένα (Box-Cox transformation) µιας χρονικής σειράς. 

 
 

Ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει τα ελλιπή στοιχεία µιας χρονικής σειράς µε την  

εντολή fill missing data ουσιαστικά χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση fillts. Ο χρήστης 

επιλέγει την χρονική σειρά που θέλει να εφαρµόσει την εντολή για να αυξήσει το εξετα-

ζόµενο δείγµα.  

Η διαφορά είναι ενδεικτική, όταν ο χρήστης µεγεθύνει (zoom) τo γράφηµα της 

γραφικής παράστασης που θέλει επιλέγοντας την ένδειξη  από την µπάρα εργαλείων. 

Τα κενά στην γραφική παράσταση  δείχνουν τα ελλιπή στοιχεία της χρονικής σειράς.  
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Ο χρήστης έχει επιλέξει τη γραµµική (linear) µέθοδο γραφικής παράστασης της χρονι-

κής σειράς µε την εντολή Fill method - Linear και πατώντας στη συνέχεια OK εµφανί-

ζεται το νέο γράφηµα στο οποίο έχουν εξαλειφθεί τα κενά στοιχεία της χρονικής σειράς. 

 
 

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να µετατρέψει τη συχνότητα των δεδοµένων 

(Convert Data Frequency To) σε ηµερήσια (daily), εβδοµαδιαία (weekly), µηνιαία 

(monthly), εξαµηνιαία (semi-annual), τριµηνιαία (quarterly), ετήσια στοιχεία (annual).   

 
 

Τα στοιχεία της χρονικής σειράς (WHR) µετατρέπονται σε µηνιαία (TO MONTHLY). 
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3.3.4. Μενού ανάλυσης δεδοµένων (Analysis Menu) 

 

Όπως µε το µενού δεδοµένων ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το µενού συναρτή-

σεων ανάλυσης δεδοµένων λαµβάνοντας υπόψη ότι εµφανίζεται η κατάλληλη χρονική 

σειρά που εξετάζεται στη γραµµή menu του κύριου παραθύρου της γραφικής διεπιφά-

νειας χρήστη. 

 
 

Το µενού ανάλυσης δεδοµένων περιέχει: 

 Σύνολο εκθετικών και λογαριθµικών συναρτήσεων. 

 Στατιστικά εργαλεία (Basics statistics) που υπολογίζουν το ελάχιστο (minimum), 

το µέγιστο (maximum) σηµείο, την τυπική απόκλιση (standard deviation), το 

µέσο (mean) και τη διακύµανση (variance) των δεδοµένων µιας τρέχουσας 

χρονικής σειράς (current active time series).  

 Υπολογισµός διαφοράς των δεδοµένων (difference) και του περιοδικού µέσου 

όρος (periodic average).  

 Συναρτήσεις τεχνικής ανάλυσης. 

 

Τα βασικά στατιστικά εµφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου που έχει την παρακάτω 

µορφή  
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Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το µενού ανάλυσης δεδοµένων για να υπολογίσει 

το φυσικό λογάριθµο των δεδοµένων της χρονικής σειράς που επιθυµεί ανάλογα. 

 
 

 Η γραφική παράσταση της λογαριθµηµένης χρονικής σειράς (IBM) έχει την ακόλουθη 

µορφή 

 
 

Από το µενού ανάλυσης δεδοµένων ο χρήστης µπορεί να επιλέγει τη µέθοδο τεχνικής 

ανάλυσης MACD των δεδοµένων της χρονικής σειράς που επιθυµεί ανάλογα και να την 

αναπαραστήσει γραφικά. 
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3.3.5. Μενού γραφικών (Graphs Menu) 

 

Το µενού γραφικών περιλαµβάνει συναρτήσεις που απεικονίζουν γραφικά την εξετα-

ζόµενη χρονική σειρά. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη συνάρτηση (chatfts) 

από το µενού γραφικών µέσω της εντολής interactive chart.  

 

 
 

 Οι επιλογές του χρήστη όσο αναφορά την παρουσίαση ενός γραφήµατος είναι οι εξής: 

 Line Plot 

 Bar Cart 

 Horizontal Bar Chart 

 3D Bar Cart 

 Horizontal 3D Bar Chart 

 Candle Plot 

 High-Low Plot. 
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 Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει από το µενού γραφικών την εντολή Graph->Candle 

Plot για να αναπαραστήσει γραφικά την χρονική σειρά που επιθυµεί.  

 

 
 

 
 

Η γραφική παράσταση της χρονικής σειράς (IBM) έχει την ακόλουθη µορφή 
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Πράγµατι, αν ο χρήστης µεγενθύνει τη γραφική παράσταση διαπιστώνει ότι τα σηµεία 

της γραφικής παράστασης σχηµατίζουν τη µορφή «κεριού» (candle).  

 

 
 

Αν ο χρήστης επιλέξει την εντολή Graph-Interactive Chart η γραφική παράσταση της 

χρονικής σειράς (WHR) θα έχει την ακόλουθη µορφή 
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3.3.6. Μενού παράθυρων (Window Menu) 

 

Το µενού παράθυρων περιλαµβάνει τη λίστα των παραθύρων που µένουν ανοικτά κατά 

τη διάρκεια της τρέχουσας εφαρµογής του χρήστη. 

 

 
 

3.3.7. Μενού βοήθειας (Help Menu) 

 

Το µενού βοήθειας περιέχει ένα σύνολο συνδέσεων (links).  

 

 
 

Οι επιλογές του χρήστη όσο αναφορά την παρουσίαση πληροφοριών-οδηγιών χρήσης 

είναι οι εξής: 

 Help on Financial Time Series GUI 

 Help on Financial Time Series Toolbox 

 Help on MATLAB 

 MATLAB Demos 
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3.4. Σχεδίαση Οικονοµικών Χρονικών Σειρών 

 

Το Financial Toolbox περιλαµβάνει τη συνάρτηση chartfts που χρησιµοποιείται για τη 

σχεδίαση οικονοµικών χρονικών σειρών. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπαραστήσει γραφικά κάθε χρονική σειρά µέσω 

ενός αλληλεπιδραστικού γραφήµατος (interactive chart) και µε τη βοήθεια δυο ακόµη 

εργαλείων σχεδίασης:  

 Zoom Tool (εργαλείο εστίασης σε κοντινές ή µακρινές αποστάσεις) 

 Combine Axes Tool (εργαλείο συνδυασµού αξόνων) 

Η συνάρτηση chartfts συνοδεύεται από το όνοµα της χρονικής σειράς που εξετάζεται 

(tsobj, time series object). 

Μια χρηµατιστηριακή µετοχή προσδιορίζεται από 4 είδη τιµών (χρονικών σειρών) 

 τιµές ανοίγµατος (opening prices) 

 τιµές κλεισίµατος (closing prices) 

 υψηλότερες τιµές (highest prices) 

 χαµηλότερες τιµές (lowest prices) 

καθώς και από τον όγκο χρηµατιστηριακών συναλλαγών (volume traded).  

O χρήστης µπορεί να σχεδιάσει τη χρονική σειρά (DIS) µε τη χρήση της συνάρτησης 

chartfts, ανοίγοντας το αρχείο disney.mat στο MATLAB.  

  

Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ. 6.17-6.22) 

EDU>>  load disney.mat 

EDU >> whos 

  Name             Size            Bytes  Class 

  dis                     782x5      39036  fints object 

  dis_CLOSE      782x1        6256  double array 

  dis_HIGH         782x1        6256  double array 

  dis_LOW          782x1        6256  double array 

  dis_OPEN         782x1        6256  double array 

  dis_VOLUME   782x1       6256  double array 

  dis_nv                782x4      32722  fints object 

  q_dis                  13x4         1974   fints object 

Grand total is 12856 elements using 105012 bytes 

 

 

 
 

dis = daily equity data including volume traded  

dis_CLOSE = daily equity data with closing prices 

dis_HIGH = daily equity data with higher prices     

dis_LOW  = daily equity data with lower prices      

dis_OPEN  = daily equity data with opening prices     

dis_VOLUME =daily equity data with volume traded 

dis_nv = daily equity data without volume traded 

q_dis= convert to quarterly equity data with vol traded 
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Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ  6.18) 

EDU>> chartfts(dis) 

 
 
 
 

 
 

 
 
Το γράφηµα περιλαµβάνει 5 σχήµατα ένα για καθεµία χρονική σειρά (open, high, low, 

close, volume). 

Με την µετακίνηση του ποντικιού αριστερά ή δεξιά πάνω στο γράφηµα εµφανίζεται 

µια κάθετη γραµµή σε κάθε σχήµα που απεικονίζει τις αντίστοιχες τιµές για κάθε χρονι-

κή σειρά.  

Οι τιµές που αναφέρονται σε κάθε χρονική σειρά αντιστοιχούν στην ηµεροµηνία (date) 

που εξετάζεται και εµφανίζεται στο κάτω τµήµα του παραθύρου.  

   Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να µελετήσει πιο εύκολα το γράφηµα µέσα από το 

πλαίσιο που παρατίθεται στο τέλος του παραθύρου και διαχωρίζει τις χρονικές σειρές σε 

ξεχωριστά µικρότερα πλαίσια.  

  Οι τιµές που αναγράφονται στα πλαίσια αφορούν τη συγκεκριµένη επιλογή του 

χρήστη σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία για όλες τις χρονικές σειρές (open, high, low, 

close, volume). 
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   Ένα από τα εργαλεία σχεδίασης (Chart tools) που ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει 

για τη σχεδίαση οικονοµικών χρονικών σειρών είναι το εργαλείο εστίασης σε κοντινές ή 

µακρινές αποστάσεις (zoom tool).  

 
 
Όταν το εργαλείο εστίασης ενεργοποιείται από το χρήστη µε την επιλογή (chart tools-

>zoom->on), απενεργοποιούνται στο παράθυρο σχεδίασης δυο επιλογές (zoom in και  

Reset zoom), ενώ όταν ο χρήστης επιλέξει την εντολή zoom off δεν εµφανίζονται  οι δυο 

παραπάνω επιλογές.     

 

 
 

 
 
 
Ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει την ένδειξη zoom in αφού προσδιορίσει πρώτα την 

ηµεροµηνία ανοίγµατος και κλεισίµατος της χρηµατιστηριακής µετοχής. Μια µπλε 

κάθετη γραµµή δείχνει την αρχική ηµεροµηνία που επέλεξε ο χρήστης και µια κόκκινη 

κάθετη γραµµή δείχνει την τελική ηµεροµηνία.  
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Αφού ενεργοποιηθεί η ένδειξη zoom in, ο χρήστης µπορεί να εστιάσει στη γραφική 

παράσταση της χρονικής σειράς.  

 
Η ένδειξη Reset zoom ενεργοποιείται όταν απενεργοποιηθεί η ένδειξη zoom in. Ο 

χρήστης µπορεί να επιστρέψει στην αρχική κατάσταση αν επιλέξει την ένδειξη Reset 

zoom. Επιλέγοντας ο χρήστης την εντολή zoom off το γράφηµα παραµένει όπως ήταν την 

τελευταία φορά, αν όµως επιλέξει την ένδειξη Reset zoom µε ενεργοποιηµένη την εντολή 

zoom on τότε το γράφηµα παίρνει την αρχική του µορφή. 

Το δεύτερο εργαλείο σχεδίασης οικονοµικών χρονικών σειρών που µπορεί να χειριστεί 

ο χρήστης είναι το εργαλείο συνδυασµού των αξόνων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

συνδυάσει τους άξονες από όλα τα σχήµατα των επιµέρους χρονικών σειρών και να τα 

συνθέσει σε ένα τελικό σχήµα µε την εντολή dis_nv. 

 

 
Παράδειγµα [FTUG 2006, σελ 6.23-6.30] 

EDU>> chartfts(dis_nv) 

Ο χρήστης µπορεί να συνδυάσει τους άξονες επιλέγοντας την εντολή Chart Tools-> 

Combine Axes->On.  
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Η διαφορά πλέον είναι ορατή στο παράθυρο σχεδίασης των χρονικών σειρών από την 

ενεργοποίηση της επιλογής Select all plots στο κάτω δεξιό τµήµα του.  

 
Ο χρήστης επιλέγοντας την ένδειξη Select all plots και έπειτα Combine Selected 

Graphs µπορεί να εξάγει ένα νέο συγκεντρωτικό γράφηµα που περιλαµβάνει όλα τα 

σχήµατα. Το χρώµα που αναλογεί στο πλαίσιο κάθε χρονικής σειράς είναι αντίστοιχο µε 

το χρώµα της καµπύλης της γραφικής παράστασης κάθε χρονικής σειράς στο τελικό 

γράφηµα. 
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Ο χρήστης µπορεί να συνδυάσει τους άξονες από τις χρονικές σειρές high και low και 

να εξάγει ένα τελικό γράφηµα που να συνδυάζει τις γραφικές τους παραστάσεις.  

  
Tέλος, µπορεί να επιλέξει την εντολή Chart Tools-> Combine Axes->Reset Axes και 

να επιστρέψει στην αρχική µορφή του γραφήµατος για να υλοποιήσει νέους συνδυα-

σµούς επιλογών.  
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Ο χρήστης διαπιστώνει ότι οι επιλογές του όσο αναφορά τα εργαλεία σχεδίασης 

οικονοµικών χρονικών σειρών έχουν πλέον απενεργοποιηθεί αυτόµατα.  
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3.5. Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων 
 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει και να διαχειριστεί τις χρονικές σειρές 

για την υλοποίηση µιας στατιστικής έρευνας, για την επίλυση ενός χρηµατοοικονοµικού 

προβλήµατος ή για τον υπολογισµό βασικών στατιστικών παραµέτρων (όπως ο µέσος 

και η τυπική απόκλιση). 

Ο χρήστης µπορεί να εισάγει χρηµατιστηριακά δεδοµένα στο MATLAB µε τη βοήθεια 

του λογισµικού πακέτου EXCEL και να εξετάσει τις αντίστοιχες χρονικές σειρές που 

επιθυµεί. 

Για παράδειγµα οι τιµές ανοίγµατος και κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών µετοχών, 

οι υψηλότερες ή οι χαµηλότερες τιµές τους αποτελούν στατιστικά δεδοµένα χρονικών 

σειρών προς διερεύνηση.  

Έτσι ο χρήστης µπορεί να µεταφέρει στατιστικά δεδοµένα χρονικών σειρών από το 

Χρηµατιστήριο µε τη µορφή φύλλων εργασίας του EXCEL στο MATLAB και να τα 

επεξεργαστεί µε τα εργαλεία που διαθέτει για να εξάγει ανάλογα συµπεράσµατα.  

 

3.5.1. Μεταφορά δεδοµένων από το EXCEL στο MATLAB 

Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για τη µεταφορά στατιστικών 

δεδοµένων από το EXCEL στο MATLAB είναι τα εξής: 

Αρχικά, ο χρήστης ανοίγει ένα φύλλο εργασίας στο EXCEL και αποθηκεύει τα 

στοιχεία της χρηµατιστηριακής µετοχής που τον ενδιαφέρει (πχ στο αρχείο data.xls στο 

φύλλο sdata) στο σκληρό του δίσκο στο φάκελο findemos που βρίσκεται στον κατάλογο 

του MATLAB.  
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Τα στατιστικά δεδοµένα που διαθέτει είναι ηµερήσια και καλύπτουν την περίοδο από 

4/01/1999 µέχρι 20//01/1999.  

Στη συνέχεια ανοίγει το χώρο εργασίας του ΜATLAB (µε απλό κλικ στο εικονίδιο του 

MATLAB στην επιφάνεια εργασίας των Windows) και στο παράθυρο εντολών που 

εµφανίζεται εισάγει τα στατιστικά δεδοµένα µε τη βοήθεια της συνάρτησης xlsread από 

το φύλλο εργασίας (sdata) και δηµιουργεί το αντικείµενο µιας χρονικής σειράς (t0) µε τη 

συνάρτηση fints.  

 

 
Παράδειγµα 

EDU>>[sdata sdates]=  xlsread('E:\MATLAB_SV701\A\toolbox\finance\findemos\data','sdata','a1:b13'); 

 t0 = fints(sdates, sdata, {'Close'},('d'), 'Inc'); 

Πιο συγκεκριµένα η συνάρτηση xlsread χαρακτηρίζεται από 

  το διάνυσµα sdata διαστάσεων 13×1 τύπου double, που περιέχει τα αριθµητικά 

(numeric) στοιχεία της χρονικής σειράς, 

 το διάνυσµα-πίνακα χαρακτήρων κελιών (cell string array) sdates διαστάσεων 

13×1 που περιέχει τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες σε µορφή «κειµένου» (txt), 

 το αρχείο του EXCEL (data.xls) που είναι αποθηκευµένα τα στοιχεία µέσα 

στον αντίστοιχο κατάλογο του MATLAB ('E:\MATLAB_SV701\A\toolbox\ 

finance \findemos\data'), 

 το όνοµα (sdata) του φύλλου εργασίας του αρχείου του EXCEL(data.xls), 

 τον προσδιορισµό του συνόλου των κελιών που περιέχει τα δεδοµένα ('a1:b13')  

από τα οποία ο χρήστης αντλεί τα δεδοµένα και τα µεταφέρει στο MATLAB. 

 

Η συνάρτηση fints χαρακτηρίζεται από 

 το διάνυσµα sdata, 

 το διάνυσµα sdates, 

 το όνοµα των δεδοµένων της χρονικής σειράς {'Close'} που αναφέρεται στις 

τιµές κλεισίµατος,  

 τη συχνότητα των δεδοµένων ('d') επειδή είναι ηµερήσια, 

 το όνοµα του πεδίου εφαρµογής ('Inc'). 

 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                           Αδαµόπουλου Αντώνη 



3.5.Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων                                                               236                              

Ο χρήστης εξάγει τα στατιστικά δεδοµένα της χρονικής σειράς στο MATLAB µε όλα 

τα χαρακτηριστικά της. 

  

EDU>>  t0 

t0 =  

     desc:  Inc 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (13)'    'Close:  (13)' 

    '04-Jan-1999'     [      9.9857] 

    '05-Jan-1999'     [     10.0630] 

    '06-Jan-1999'     [     10.0920] 

    '07-Jan-1999'     [     10.1040] 

    '08-Jan-1999'     [     10.2270] 

    '11-Jan-1999'     [     10.2890] 

    '12-Jan-1999'     [     10.3260] 

    '13-Jan-1999'     [     10.2990] 

    '14-Jan-1999'     [     10.1710] 

    '15-Jan-1999'     [     10.2220] 

    '18-Jan-1999'     [     10.1550] 

    '19-Jan-1999'     [     10.1570] 

    '20-Jan-1999'     [      9.9918] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εφαρµογές που έχει  επιτελέσει στο χώρο 

εργασίας του MATLAB µε την εντολή save data.mat 

Επιπλέον, µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά τη χρονική σειρά που εξετάζει µε τη 

βοήθεια γραφικής διεπιφάνειας χρονικών σειρών (graphical user interface) (GUI) του 

financial toolbox. 

Ο χρήστης µπορεί να εµφανίσει τη γραφική διεπιφάνεια απλά µε την εντολή ftsgui και 

να καλέσει το αρχείο data.mat µε την εντολή File->Load->MATLAB_SV701\Α\work\ 

data.mat. 
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Με την εντολή OPEN ανοίγει το αρχείο data.mat που είναι αποθηκευµένο στον 

κατάλογο του MATLAB στο φάκελο work και εµφανίζεται το γράφηµα της χρονικής 

σειράς.  

 
    Για µεγαλύτερο δείγµα δεδοµένων µιας χρονοσειράς το γράφηµά της παρουσιάζει 

εντυπωσιακή διαφορά. Έτσι αν ο χρήστης ακολουθήσει τα ίδια παραπάνω βήµατα αλλά 

εξετάσει την ίδια χρονοσειρά για µεγαλύτερη χρονική περίοδο από 4/01/99 µέχρι 

30/12/99, τότε όπως φαίνεται το γράφηµα της χρονοσειράς είναι πιο εντυπωσιακό. 

 

 
Παράδειγµα 

EDU>> [sdata sdates]=  xlsread('E:\MATLAB_SV701\A\toolbox\finance\findemos\data','sdata1','a1:b252'); 

EDU>> t0 = fints(sdates, sdata, {'Close'},('d'), 'Inc'); 
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Με την εντολή OPEN ανοίγει το αρχείο data1.mat που είναι αποθηκευµένο στον 

κατάλογο του MATLAB στο φάκελο work και εµφανίζεται το γράφηµα της χρονικής 

σειράς. 
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 Αν ο χρήστης επιθυµεί να υλοποιήσει µια εφαρµογή που να προσδιορίζει µαζί µε όλα  

τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν και τον πραγµατικό χρόνο διεκπεραίωσης των 

συναλλαγών, απλά πρέπει δηµιουργήσει ένα διάνυσµα που να περιλαµβάνει ταυτόχρονα 

την ηµεροµηνία και την ώρα. 

Αρχικά, ο χρήστης ανοίγει ένα φύλλο εργασίας στο EXCEL και αποθηκεύει τα 

στοιχεία της χρηµατιστηριακής µετοχής που τον ενδιαφέρει (πχ στο αρχείο data.xls στο 

φύλλο sdates_times) στο σκληρό του δίσκο στο φάκελο findemos που βρίσκεται στον 

κατάλογο του MATLAB.  

Τα στατιστικά δεδοµένα που διαθέτει είναι ηµερήσια και καλύπτουν την περίοδο από 

4/01/1999 µέχρι 20//01/1999. 

   
 

Στη συνέχεια ανοίγει το χώρο εργασίας του ΜATLAB (µε απλό κλικ στο εικονίδιο του 

MATLAB στην επιφάνεια εργασίας των Windows) και στο παράθυρο εντολών που 

εµφανίζεται εισάγει τα στατιστικά δεδοµένα µε τη βοήθεια της συνάρτησης xlsread από 

το φύλλο εργασίας (sdata) και δηµιουργεί το αντικείµενο µιας χρονικής σειράς (t0) µε τη 

συνάρτηση fints.  

 

 
Παράδειγµα  

EDU>> …. 

[sdata sdates_times]=xlsread('E:\MATLAB_SV701\A\toolbox\finance\findemos\data','sdates_times', 'a1:c10'); 

EDU>> t0 = fints(sdates_times, sdata, {'Close'}, 'd', 'Inc'); 
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  Πιο συγκεκριµένα η συνάρτηση xlsread χαρακτηρίζεται από 

  το διάνυσµα sdata διαστάσεων 10×1 τύπου double, που περιέχει τα αριθµητικά 

(numeric) στοιχεία της χρονικής σειράς, 

 το διάνυσµα-πίνακα χαρακτήρων κελιών (cell string array) sdates_times 

διαστάσεων 10×2 που περιέχει τις ηµεροµηνίες και τον αντίστοιχο χρόνο σε 

µορφή «κειµένου» (txt), 

 το αρχείο του EXCEL (data.xls) που είναι αποθηκευµένα τα στοιχεία µέσα 

στον αντίστοιχο κατάλογο του MATLAB ('E:\MATLAB_SV701\A\toolbox\ 

finance \findemos\data'), 

 το όνοµα (sdata) του φύλλου εργασίας του αρχείου του EXCEL(data.xls), 

 τον προσδιορισµό του συνόλου των κελιών που περιέχει τα δεδοµένα ('a1:c10')  

από τα οποία ο χρήστης αντλεί τα δεδοµένα και τα µεταφέρει στο MATLAB. 

Η συνάρτηση fints χαρακτηρίζεται από 

 το διάνυσµα sdata, 

 το διάνυσµα sdates_times, 

 το όνοµα των δεδοµένων της χρονικής σειράς {'Close'} που αναφέρεται στις 

τιµές κλεισίµατος , 

 τη συχνότητα των δεδοµένων ('d') επειδή είναι ηµερήσια, 

 το όνοµα του πεδίου εφαρµογής ('Inc'). 

Ο χρήστης εξάγει τα στατιστικά δεδοµένα της χρονικής σειράς στο MATLAB µε όλα 

τα χαρακτηριστικά της. 

 
 

EDU>> t0 

t0 =  

    desc:  Inc 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (10)'    'times:  (10)'    'Close:  (10)' 

    '04-Jan-1999'     '11:00'           [      9.9857] 

    '05-Jan-1999'     '11:00'           [     10.0630] 

    '06-Jan-1999'     '11:00'           [     10.0920] 

    '07-Jan-1999'     '11:00'           [     10.1040] 

    '08-Jan-1999'     '11:00'           [     10.2270] 
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    '11-Jan-1999'     '11:00'           [     10.2890] 

    '12-Jan-1999'     '11:00'           [     10.3260] 

    '13-Jan-1999'     '11:00'           [     10.2990] 

    '14-Jan-1999'     '11:00'           [     10.1710] 

    '15-Jan-1999'     '11:00'           [     10.2220] 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει όλες τις εφαρµογές που έχει  επιτελέσει στο χώρο 

εργασίας του MATLAB µε την εντολή save data1.mat. 

 

 Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα αντικείµενο (object) που  

να περιλαµβάνει χαρακτηριστικά για περισσότερες από µια χρονικές σειρές, ενώ µπορεί 

να τις αναπαραστήσει γραφικά µε τη βοήθεια της γραφικής διεπιφάνειας χρονικών 

σειρών (financial time series graphical user interface) (GUI) του financial toolbox. 

Αρχικά, ο χρήστης ανοίγει ένα φύλλο εργασίας στο EXCEL και αποθηκεύει τα 

στοιχεία της χρηµατιστηριακής µετοχής που τον ενδιαφέρει (πχ στο αρχείο data.xls στο 

φύλλο DIS) στο σκληρό του δίσκο στο φάκελο findemos που βρίσκεται στον κατάλογο 

του MATLAB.  

Τα στατιστικά δεδοµένα που διαθέτει είναι ηµερήσια και καλύπτουν την περίοδο από 

29/03/1996 µέχρι 29//03/1999. 

   
 

Στη συνέχεια ανοίγει το χώρο εργασίας του ΜATLAB (µε απλό κλικ στο εικονίδιο του 

MATLAB στην επιφάνεια εργασίας των Windows) και στο παράθυρο εντολών που 

εµφανίζεται εισάγει τα στατιστικά δεδοµένα µε τη βοήθεια της συνάρτησης xlsread από 
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το φύλλο εργασίας (sdata) και δηµιουργεί το αντικείµενο µιας χρονικής σειράς (t0) µε τη 

συνάρτηση fints.  

 

 
Παράδειγµα  

EDU>>[sdata sdates]=xlsread('E:\MATLAB_SV701\A\toolbox\finance\findemos\data','DIS','a2:e757'); 

EDU>> t0 = fints(sdates, sdata, {'Close', 'Open', 'High', 'Low'}, 'd', 'Inc'); 

  Πιο συγκεκριµένα η συνάρτηση xlsread χαρακτηρίζεται από 

  το διάνυσµα sdata διαστάσεων 756×4 τύπου double, που περιέχει τα αριθµη-

τικά (numeric) στοιχεία της χρονικής σειράς, 

 το διάνυσµα-πίνακα χαρακτήρων κελιών (cell string array) sdates διαστάσεων 

756×1 που περιέχει τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες σε µορφή «κειµένου» (txt), 

 το αρχείο του EXCEL (data.xls) που είναι αποθηκευµένα τα στοιχεία µέσα 

στον αντίστοιχο κατάλογο του MATLAB ('E:\MATLAB_SV701\A\toolbox\ 

finance \findemos\data'), 

 το όνοµα (sdata) του φύλλου εργασίας του αρχείου του EXCEL(data.xls), 

 τον προσδιορισµό του συνόλου των κελιών που περιέχει τα δεδοµένα 

('a2:e757') από τα οποία ο χρήστης αντλεί τα δεδοµένα και τα µεταφέρει στο 

MATLAB. 

Η συνάρτηση fints χαρακτηρίζεται από 

 το διάνυσµα sdata, 

 το διάνυσµα sdates, 

 τα ονόµατα των δεδοµένων των χρονικών σειρών {'Close', 'Open', 'High', 

'Low'},  που αναφέρονται στις τιµές κλεισίµατος και ανοίγµατος της µετοχής, 

στις υψηλότερες και χαµηλότερες τιµές της, 

 τη συχνότητα των δεδοµένων ('d') επειδή είναι ηµερήσια, 

 το όνοµα του πεδίου εφαρµογής ('Inc'). 

Ο χρήστης εξάγει τα στατιστικά δεδοµένα της χρονικής σειράς στο MATLAB µε όλα 

τα χαρακτηριστικά τους. 
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EDU>>  dis 

dis =  

     desc:  Inc 

    freq:  Daily (1) 

    'dates:  (756)'    'Close:  (756)'    'Open:  (756)'    'High:  (756)'    'Low:  (756)' 

    '29-Mar-1996'      [      21.2920]    [     21.1940]    [     21.6250]    [    21.2920] 

    '01-Apr-1996'      [      21.6250]    [     21.1120]    [     21.6250]    [    21.4170] 

    '02-Apr-1996'      [      21.8330]    [     21.3170]    [     21.8750]    [    21.6670] 

    '03-Apr-1996'      [      21.8750]    [     21.4800]    [     21.8750]    [    21.7500] 

    '04-Apr-1996'      [      21.6670]    [     21.4390]    [     21.8750]    [    21.5000] 

    '08-Apr-1996'      [      21.4580]    [     20.9480]    [     21.6670]    [    21.2080] 

    '09-Apr-1996'      [      21.2080]    [     21.1530]    [     21.5420]    [    21.2080] 

    '10-Apr-1996'      [      20.2920]    [     20.7390]    [     21.1670]    [    20.2500]…….. 

Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να καλέσει τη γραφική διεπιφάνεια απλά µε την εντολή 

ftsgui και να ανοίγει το αρχείο data.mat µε την εντολή File->Load->MATLAB_SV701\ 

Α\ work\ dis.mat. 

 

   
Με την εντολή OPEN ανοίγει το αρχείο dis.mat που είναι αποθηκευµένο στον 

κατάλογο του MATLAB στο φάκελο work και εµφανίζονται τα γραφήµατα όλων των 

χρονικών σειρών.  
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Ο χρήστης µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά ξεχωριστά καθεµία χρονική σειρά 

dis_OPEN, dis_CLOSE, dis_HIGH, dis_LOW. 
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Ο χρήστης µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά τις 1ες διαφορές των χρονικών σειρών 

και να συγκρίνει τις διαφορές που παρουσιάζονται στα χαρακτηριστικά τους. Για να το 

πετύχει αυτό πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήµατα: 

Αρχικά επιλέγει την µεταβλητή που θέλει να αναπαραστήσει γραφικά µε τη βοήθεια 

του Plot Browser και µε την εντολή Analysis->Difference από τη µπάρα εργαλείων της 

γραφικής διεπιφάνειας χρονικών σειρών (GUI) εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο µε το 

γράφηµα της 1ης διαφοράς της χρονικής σειράς µε την ονοµασία DIFF of και έπεται το 

όνοµα περιγραφής του πεδίου εφαρµογής (DIFF of  Inc). 

Για παράδειγµα για τη µεταβλητή dis_CLOSE  

 

     
 

     
 

Συνοπτικά µε την ίδια διαδικασία, ο χρήστης εξάγει όλα τα γραφήµατα για τις 4 

χρονικές σειρές στις 1ες διαφορές τους όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Επίσης, ο χρήστης µπορεί να εξετάσει τα βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά καθεµίας 

χρονικής σειράς µε την εντολή Analysis-> Basic Statistics. 

 

     
 

Συνεπώς, 

 για την dis_Close (στην 1η διαφορά της) o µέσος είναι 0.0155 και η τυπική 

απόκλιση 0.58, το µέγιστο σηµείο είναι 2.93 και το ελάχιστο είναι -3.187. 
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 για την dis_Open (στην 1η διαφορά της) o µέσος είναι 0.0157 και η τυπική 

απόκλιση 0.62 το µέγιστο σηµείο είναι 5.25 και το ελάχιστο είναι -3.875. 

 για την dis_High (στην 1η διαφορά της) o µέσος είναι 0.0153 και η τυπική 

απόκλιση 0.52, το µέγιστο σηµείο είναι 3.18 και το ελάχιστο είναι -2.688. 

 για την dis_Low (στην 1η διαφορά της) o µέσος είναι 0.0151 και η τυπική 

απόκλιση 0.57, το µέγιστο σηµείο είναι 4.12 και το ελάχιστο είναι -4.063. 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει γραφικά τις 4 χρονικές σειρές στις 1ες 

διαφορές τους ταυτόχρονα µε την εντολή Graph-> Interactive Chart.  

Με κατάλληλη µετακίνηση του ποντικού προς τα αριστερά ή τα δεξιά εµφανίζεται µια 

έντονη µαύρη κάθετη γραµµή που λειτουργεί ως δείκτης της τάσης των τιµών των 

χρονικών σειρών στην αντίστοιχη ηµεροµηνία που επιλέγεται. 

  

 
 

 
 

Στις 20/08/1997 η τιµή ανοίγµατος της χρηµατιστηριακής µετοχής ήταν 0.22, η τιµή 

κλεισίµατος 0.331, η υψηλότερη τιµή της ήταν 0.312 και η χαµηλότερη τιµή της 0.417.  
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Αντίστοιχα, λαµβάνοντας υπόψη τη διακύµανση της τάσης µετοχής στα αρχικά της 

επίπεδα και όχι στις 1ες διαφορές της το γράφηµα της είναι διαφορετικό.  

 

 
 

 
 

Στις 03/09/1997 η τιµή ανοίγµατος της χρηµατιστηριακής µετοχής ήταν 26.521, η τιµή 

κλεισίµατος 26.13, η υψηλότερη τιµή της ήταν 26.708 και η χαµηλότερη τιµή της ήταν 

26.333.  

 

 Επιπλέον, ο χρήστης µετατρέποντας τα στοιχεία σε ετήσια, τριµηνιαία, εβδοµαδιαία 

και µηνιαία από ηµερήσια, µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά την τάση της χρηµατιστη-

ριακής µετοχής µε την εντολή Data-> Convert Data Frequency To-> Annual ή 

Quarterly ή Monthly ή Weekly. 
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 Η διαφορά ανάµεσα στα γραφήµατα είναι εµφανής. Όσο περισσότερα στοιχεία διαθέ-

τει µια χρονοσειρά τόσο µεγαλύτερη θα είναι η διακύµανση της τάσης της. Συνήθως, 

χρησιµοποιούνται ηµερήσια στοιχεία για τη µελέτη µιας χρηµατιστηριακής µετοχής. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ GARCH 

 

Το GARCH Toolbox σε συνδυασµό µε τα Optimization και Statistics toolboxes (εργα-

λειοθήκες) παρέχει ένα ολοκληρωµένο υπολογιστικό περιβάλλον για µοντελοποίηση της 

µεταβλητότητας µονοµεταβλητών οικονοµικών χρονικών σειρών στο MATLAB.  

  Το GARCH Toolbox χρησιµοποιεί τη γενική µορφή ARMAX ενός υπό συνθήκη 

υποδείγµατος ως προς τον αριθµητικό µέσο (conditional mean model) σε συνδυασµό µε 

ένα υπό συνθήκη υπόδειγµα ως προς τη διακύµανση (conditional variance model) της 

µορφής GARCH, GJR, ή EGARCH µε σκοπό την πρόβλεψη, την προσοµοίωση και την 

εκτίµηση παραµέτρων µονοµεταβλητών οικονοµικών χρονικών σειρών.  

 Το GARCH Toolbox διαθέτει µια πλούσια συλλογή κατάλληλων και άρτια προγραµ-

µατισµένων συναρτήσεων που παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να επιτελεί αποτελε-

σµατικά και µε µεγάλη ευκολία όλους τους αναγκαίους ελέγχους για µια πλήρη και 

αξιόπιστη στατιστική έρευνα [GTUG 2004, κεφ 2].  

Πιο συγκεκριµένα ο χρήστης µπορεί να:  

 µετατρέπει τιµές χρονικών σειρών σε τιµές αποδόσεων (returns), 

 εξετάζει διαγνωστικούς ελέγχους (όπως αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικό-

τητα), ελέγχους υποθέσεων όπως οι Ljung-Box- Pearce-Q-test και Engle’s 

ARCH test και ελέγχους λόγου πιθανοφάνειας (likelihood ratio tests), 

 πραγµατοποιεί ελέγχους πρόβλεψης σφαλµάτων των υπό συνθήκη µέσου και 

διακύµανσης µοντέλων µονοµεταβλητών οικονοµικών χρονικών σειρών, 

 επιλέγει την τάξη (order) ενός υποδείγµατος µε βάση τα κριτήρια AIC/BIC, 

 µετασχηµατίζει υποδείγµατα ARMA πεπερασµένης τάξης  σε υποδείγµατα AR 

και MA άπειρης τάξης, 

 εκτιµά υποδείγµατα της µορφής GARCH, GJR, EGARCH για αποδόσεις οικονο-

µικών χρονικών σειρών, 

 επιτελεί προσοµοιώσεις Monte Carlo στις αποδόσεις, στα κατάλοιπα και στη 

µεταβλητότητα των οικονοµικών χρονικών σειρών, 

 αναπαριστάνει γραφικά τις χρονικές σειρές µε βάση την ανάλυση των ελέγχων 

αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) και µερικής αυτοσυσχέτισης (partial auto-

correlation). 
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4.1. Γενικά 

 

  Είναι γνωστό ότι οι χρονικές σειρές χαρακτηρίζονται από τη µεταβλητότητα της 

διακύµανσης των τιµών τους.  

    Η έννοια της ετεροσκεδαστικότητας προσδιορίζει την αστάθεια στην µεταβλητότητα 

των διαταρακτικών όρων σε ένα υπόδειγµα πρόβλεψης χρονικών σειρών. 

   Οι διακυµάνσεις των διαταρακτικών όρων που δεν είναι σταθερές, αλλά µεταβάλλο-

νται διαχρονικά χαρακτηρίζουν κυρίως υποδείγµατα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό-

τητας. Η µεταβολή αυτή σχετίζεται µε τη διακύµανση των τιµών τους στο παρελθόν.  

   Τα υποδείγµατα στα οποία η διακύµανση του διαταρακτικού όρου  εt  υπό την συνθήκη 

του αυτοπαλίνδροµου όρου εt-1 είναι ετεροσκεδαστική, χαρακτηρίζονται ως αυτοπαλίνν-

δροµα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγµατα (Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity ή ARCH)  σύµφωνα µε τον Engle (1982).  

Η γενική µορφή του υποδείγµατος ARCH(p) είναι η εξής: 

Υt= β0+β1Χ1t +…+ βkΧkt + εt   ~ εt = σt ut  και  2
110

2
−+= tt εαασ

Η υπό συνθήκη διακύµανση ( ) είναι συνάρτηση του τετραγώνου του διαταρακτικού 

όρου ε

2
tσ

t µε χρονική υστέρηση .  2
1−tε

   Σε ένα υπόδειγµα που ο διαταρακτικός όρος ακολουθεί τη διαδικασία ARCH εµφανί-

ζεται λαθεµένα ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για το 

αποτέλεσµα ARCH (ARCH effect) που οφείλεται στο γεγονός ότι η διακύµανση του 

διαταρακτικού όρου είναι συνάρτηση των τιµών του µε χρονική υστέρηση.  

Το αποτέλεσµα ARCH παρατηρείται συνήθως στην ανάλυση οικονοµικών χρονικών 

σειρών όπως αποδόσεις µετοχών, οµολογιών, οικονοµικών δεικτών (Χρήστου 2002 σελ. 

617-8, β τόµος). 

Για την εκτίµηση του υποδείγµατος ARCH χρησιµοποιείται συνήθως η γνωστή 

µέθοδος της µέγιστης πιθανοφάνειας που βασίζεται στην παρακάτω συνάρτηση σύµφωνα 

µε τον Engle (1982)  
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Μια σηµαντική παραλλαγή το υποδείγµατος ARCH που έχει χρησιµοποιηθεί στην 

ανάλυση της συµπεριφοράς των αποδόσεων ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου όπως µιας µετοχής ή ενός οµολόγου, είναι το γνωστό ως υπόδειγµα ARCH ως 

προς το µέσο (conditional mean model ) ή ARCH-M.  

Το βασικό χαρακτηριστικό του υποδείγµατος είναι ότι στη γενική µορφή του περιλαµ-

βάνεται η υπό συνθήκη διακύµανση . 2
tσ

Η απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου (financial asset) εξαρτάται και από το βαθµό 

του κινδύνου εκτός από άλλους σηµαντικούς παράγοντες. Η διακύµανση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µέτρο του κινδύνου που συνεπάγεται η επένδυση στο συγκεκριµένο 

περιουσιακό στοιχείο (Χρήστου 2002 σελ. 623 β΄ τόµος). 

Στην περίπτωση αυτή το υπόδειγµα ARCH-M θα έχει την ακόλουθη µορφή: 

tttt uY ++Χ+= 2
110 βσββ  

 

 Το υπόδειγµα GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasti-

city) ορίζεται ως το γενικευµένο αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας 

υπόδειγµα [GTUG 2004, σελ 2.13]. 

     Ο γενικός τύπος του υποδείγµατος GARCH(P,Q) είναι ο εξής: 
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Η διαφορά ανάµεσα στα GARCH και ARCH υποδείγµατα έγκειται στο γεγονός ότι στο 

υπόδειγµα (GARCH) γενικευµένης αυτοπαλίνδροµης υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότη-
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τας, η υπό συνθήκη διακύµανση ( ) δεν είναι συνάρτηση µόνο των τετραγώνων των 

καταλοίπων µε χρονική υστέρηση , αλλά είναι επιπλέον και συνάρτηση των υπό 

συνθήκη διακυµάνσεων µε χρονική υστέρηση. 

2
tσ

2
1−tε

Το υπόδειγµα GARCH είναι πιο ευέλικτο από το υπόδειγµα ARCH και χρησιµο-

ποιείται στην πρόβλεψη µελλοντικών διακυµάνσεων των τιµών των οικονοµικών χρονι-

κών σειρών. 

Το υπόδειγµα GARCH βοηθά το χρήστη να µελετήσει τη µεταβλητότητα µιας χρονι-

κής σειράς. Αν η διακύµανση της µεταβλητότητας µιας χρονικής σειράς δεν διαφορο-

ποιείται στο χρόνο αλλά παραµένει σταθερή, τότε ορίζεται ότι δεν υπάρχει ετερο-

σκεδαστικότητα και η χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη αλλά η τάση της είναι  καθοδική 

ή ανοδική. 

Το υπόδειγµα GARCH ουσιαστικά είναι µια τεχνική διερεύνησης των χρονικών 

σειρών, αφού παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης των διακυµάνσεων και των συνδιακυ-

µάνσεων των αποδόσεων τους καθώς κυµαίνονται στο χρόνο. 

Εποµένως, η τεχνική αυτή δίνει τη δυνατότητα σε έναν ερευνητή να τη χρησιµοποιήσει  

ως εργαλείο για να εξετάσει την πιθανή ύπαρξη προβληµάτων ετεροσκεδαστικότητας 

στη µεταβλητότητα χρηµατιστηριακών µετοχών ή χρηµατοοικονοµικών δεικτών µε 

σκοπό την ανάλυση ενός χαρτοφυλακίου, την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων ή την 

ευρύτερη επιστηµονική έρευνα. 

Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα υποδείγµατα GARCH  

 για να διερευνήσει τη σχέση ανάµεσα στην τιµή των βραχυχρόνιων και των 

µακροχρόνιων επιτοκίων, 

 για να εξετάσει τη διαφορά ανάµεσα στην τρέχουσα τιµή διαπραγµάτευσης 

τίτλων µετοχών και στην τιµή δηµόσιας προσφοράς στο ευρύ επενδυτικό κοινό, 

 για τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, 

 για τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου, 

 για την κατανοµή περιουσιακών στοιχείων, 

 για την αποτίµηση δικαιωµάτων σε µετοχές (option pricing), 

 για τη διερεύνηση των διαπραγµατεύσεων στην αγορά συναλλάγµατος. 

Συνεπώς, η χρήση και η διερεύνηση ενός υποδείγµατος GARCH είναι απαραίτητη για 

την εκτίµηση, την πρόβλεψη και την προσοµοίωση οικονοµικών χρονικών σειρών. 
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4.2. Υπό συνθήκη υποδείγµατα ως προς το µέσο και τη διακύµανση  

 

Με τον όρο υπό συνθήκη (conditional) εννοείται µια σχέση εξάρτησης στη συχνότητα 

των δεδοµένων της χρονικής σειράς σε τιµές προηγούµενων ετών, ενώ αντίθετα µε τον 

όρο unconditional συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει εξάρτηση στη διακύµανση των τιµών 

της χρονικής σειράς στο παρελθόν. 

 

 Τα υπό συνθήκη υποδείγµατα ως προς το µέσο βασίζονται στη γενική µορφή ενός  

υποδείγµατος ARMAX(R, M, Nx) που εφαρµόζεται σε όλα τα υπό συνθήκη ως προς τη 

διακύµανση υποδείγµατα [GTUG 2004, σελ 2.6-2.9]. 

     Ο γενικός τύπος του υποδείγµατος είναι ο εξής: 
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όπου: {φi} είναι οι αυτοπαλίνδροµοι συντελεστές,  

          {θj} είναι οι συντελεστές κινητών µέσων, 

          {εt} είναι τα κατάλοιπα, 

         {yt} είναι οι αποδόσεις των χρονικών σειρών,  

         {X(t,k)} είναι µια µήτρα µε t γραµµές και k στήλες (όπου κάθε στήλη της είναι µια  

        χρονική σειρά). 

 

Η υπό συνθήκη διακύµανση  των καταλοίπων {ε2
tσ t} ορίζεται από τη σχέση: 

22
11 )()( ttttt EyVar σε == −−  

 

 Τα υπό συνθήκη υποδείγµατα ως προς τη διακύµανση είναι κυρίως τα υποδείγµατα 

της µορφής GARCH(P,Q), GJR(P,Q), ή EGARCH(P,Q). 

     Τα υποδείγµατα GJR(P,Q) ή αλλιώς TGARCH (Threshold Generalized Autoregres-

sive Conditional Heteroscedasticity) ορίζονται ως τα γενικευµένα αυτοπαλίνδροµα υπό 

συνθήκη ελαχίστου επιπέδου ετεροσκεδαστικότητας υποδείγµατα. 

 Τα υποδείγµατα EGARCH(P,Q) (Exponential Generalized Autoregressive Conditio-

nal Heteroscedasticity) ορίζονται ως τα «εκθετικά» γενικευµένα αυτοπαλίνδροµα υπό 

συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγµατα. 
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4.2.1.Το υπόδειγµα GJR(P,Q) 

 

     Ο γενικός τύπος του υποδείγµατος GJR (P,Q) είναι ο εξής: 

 

∑ ∑∑
= −

−
−
−−

=
− +++Κ=

Q

j

Q

j
jtjjjtj

P

i
itit SLAG

1 1

2
1

2

1

22 εεσσ  

όπου =−
− jtS {

0
1

   
0<−jtε  

 

 

 

 

 

 

1
2
1

1 11
<++∑ ∑∑

= −=

Q

j

Q

j
jj

P

i
i LAG , 

 Κ > 0, 

   i= 1,2,…..P, 0≥iG

0≥jA    i= 1,2,…..Q 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Το υπόδειγµα EGARCH(P,Q) 

 

   Ο γενικός τύπος του υποδείγµατος EGARCH(P,Q) είναι ο εξής: 
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µε ν-2 βαθµούς ελευθερίας. 

 

Τα υποδείγµατα EGARCH(P,Q) χρησιµοποιούνται ουσιαστικά ως ARMA(P,Q) υπο-

δείγµατα όσο αναφορά το λογάριθµο της υπό συνθήκη διακύµανσης. Η διαφορά ανάµε-

σα στα υποδείγµατα EGARCH(P,Q) µε τα υποδείγµατα GARCH(P,Q), GJR(P,Q), 

έγκειται στην εκτίµηση των τυποποιηµένων κατάλοιπα. 
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4.3. Εκτίµηση υποδειγµάτων GARCH 

 

Για την διερεύνηση ενός υποδείγµατος GARCH ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τα 

εξής βήµατα: 

• Ανάλυση δεδοµένων οικονοµικής χρονικής σειράς. 

• Εκτίµηση των παραµέτρων του υποδείγµατος. 

• Έλεγχος των εκτιµήσεων του υποδείγµατος. 

 

 Αρχικά, ο χρήστης ανοίγει το αρχείο δεδοµένων του MATLAB (garchdata.mat), που  

διαθέτει τα στατιστικά δεδοµένα της χρονικής σειράς (DEM2GBP) που επιθυµεί να 

εξετάσει, µε την εντολή load garchdata.  

Ο χρήστης µπορεί να αναλύσει τα δεδοµένα της χρονικής σειράς αναπαριστώντας την 

γραφικά µε τη συνάρτηση plot. 

Επιπλέον, µπορεί να προσδιορίσει τις ιδιότητες των αξόνων που επιθυµεί να απεικονί-

σει γραφικά µε τη βοήθεια της συνάρτησης set. 

 
 

Στη συνέχεια υπολογίζει τις αποδόσεις των τιµών της χρονικής σειράς µε τη συνάρ-

τηση price2ret.  

 

  Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.18] 

EDU>>  load garchdata 

EDU >> plot([0:1974],DEM2GBP) 

EDU >> set(gca,'XTick',[1 659 1318 1975]) 

EDU >> set(gca,'XTickLabel',{'Jan 1984' … 

               'Jan 1986' 'Jan 1988' 'Jan 1992'}) 

EDU >> ylabel('Exchange Rate') 

EDU >> title('Deutschmark/British Pound    

              Foreign Exchange Rate') 

 

    Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.19] 

EDU>>  dem2gbp = price2ret(DEM2GBP); 
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Η διαφορά στη γραφική παράσταση της χρονικής σειράς µετά τη µετατροπή των τιµών 

της σε αποδόσεις είναι εµφανής. 

 
 

Ο χρήστης µπορεί να ελέγξει την αυτοσυσχέτιση (autocorrelation) στις τιµές των 

αποδόσεων της χρονικής σειράς µε τη χρήση της συνάρτησης autocorr και επίσης να 

εξετάσει την µερική αυτοσυσχέτιση (partial autocorrelation) του υποδείγµατος µε τη 

συνάρτηση parcorr, λαµβάνοντας υπόψη τα υψηλότερα και τα χαµηλότερα επίπεδα 

εµπιστοσύνης. 

 
 

 

  Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.19] 

EDU>>  dem2gbp = price2ret(DEM2GBP); 

EDU >> plot(dem2gbp) 

set(gca,'XTick',[1 659 1318 1975]) 

set(gca,'XTickLabel',{'Jan 1984' 'Jan 1986' 'Jan 

1988' . Jan 1992'}) 

ylabel('Return') 

title('Deutschmark/British Pound Daily Returns') 

 

  Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.20] 

EDU>>   autocorr(dem2gbp) 

EDU>>  title('ACF with Bounds for Raw Return 

Series') 

 

   Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.20] 

EDU>>   parcorr(dem2gbp) 

EDU>>  title('PACF with Bounds for Raw Return 

Series') 

 
Από τα παραπάνω γραφήµατα διαπιστώνεται ότι απορρίπτεται η υπόθεση της πιθανής 

ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στις τιµές των αποδόσεων της χρονικής σειράς dem2gbp. 
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Αντίθετα, όταν ο χρήστης εξετάζει την αυτοσυσχέτιση των τετραγώνων των τιµών των 

αποδόσεων της χρονικής σειράς, όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφηµα, υπάρχει 

σηµαντική αυτοσυσχέτιση, γεγονός που επαληθεύει τη στατιστική θεωρία. 

 
 

  

   Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.22] 

EDU>>   autocorr(dem2gbp.^2) 

EDU>>  title('ACF with Bounds for Squared Return 

Series') 

 

   Παράδειγµα 

EDU>>   parcorr(dem2gbp.^2) 

EDU>>  title('PACF with Bounds for Squared Return 

Series') 

 
 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει τους στατιστικούς ελέγχους Ljung-Box- 

Pearce-Q-test και Engle’s ARCH test µε τις συναρτήσεις lbqtest και archtest αντίστοιχα. 

Ο έλεγχος Ljung-Box-Pearce-Q-test χρησιµοποιείται για να εξετάσει την πιθανή 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα (residuals) του υποδείγµατος µε σκοπό την όσο 

το δυνατόν καλύτερη προσαρµογή του Box και Pearce (1970). 

Ο γενικός τύπος του στατιστικού ελέγχου είναι ο εξής: 
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Σύµφωνα µε την µηδενική υπόθεση δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση, ενώ σύµφωνα µε την 

εναλλακτική υπόθεση υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 
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Το Q-test είναι ασυµπτωτικά κατανεµηµένο µε βάση τη x2 κατανοµή όπως ορίζουν οι 

Box, Jenkins και Reinsel (1994 σελ. 314). 

 
 

    Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.23-2.24] 

EDU>> [H, pValue, Stat, CriticalValue]=…….. 

lbqtest(dem2gbp-mean(dem2gbp),[10 15 20]',0.05); 

EDU>> [H,pValue,Stat,CriticalValue] 

ans = 

         0    0.7278    6.9747   18.3070 

         0    0.2109   19.0628   24.9958 

         0    0.1131   27.8445   31.4104 

 

   Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.24] 

EDU>> [H, pValue, Stat, CriticalValue]=…….. 

lbqtest((dem2gbp-mean(dem2gbp)).^2,[10 15 20]',0.05); 

[H pValue Stat CriticalValue] 

ans = 

    1.0000         0  392.9790   18.3070 

    1.0000         0  452.8923   24.9958 

    1.0000         0  507.5858   31.4104 

 
Η=0 ισχύει η µηδενική υπόθεση 

        δηλαδή δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

pValue = τιµή πιθανότητας 

stat = το q-statistic 

CriticalValue = κρίσιµο σηµείο 

 

 

 

 
Η=1 ισχύει η εναλλακτική υπόθεση  

        δηλαδή υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

pValue = τιµή πιθανότητας 

stat = το q-statistic 

CriticalValue = κρίσιµο σηµείο 

 

 

Το Engle’s ARCH test ελέγχει την πιθανή ύπαρξη ετεροσκεδαστκότητας (ARCH 

effect) στα κατάλοιπα υποδείγµατος της χρονικής σειράς. 

Ο γενικός τύπος του υποδείγµατος ARCH(p) είναι ο εξής: 

yt= C+εt όπου εt = σt zt και  ∑
=

−+Κ=
Q

j
jtjt A

1

22 εσ

Η υπό συνθήκη διακύµανση ( ) είναι συνάρτηση των τετραγώνων των καταλοίπων 

µε χρονική υστέρηση . 

2
tσ

2
1−tε

Η µηδενική υπόθεση του ελέγχου ορίζει ότι δεν υπάρχει αποτέλεσµα υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικότητας (no ARCH effect), δηλαδή υπάρχει οµοιοσκεδαστικότητα, ενώ 

αντίθετα η εναλλακτική υπόθεση ορίζει ότι υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα.  

Το Engle’s ARCH test είναι ασυπτωτικά κατανεµηµένο µε βάση τη x2 κατανοµή όπως 

ορίζει ο Εngle (1982 σελ. 999-1000). 
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Η=1 ισχύει η εναλλακτική υπόθεση  

        δηλαδή υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

pValue = τιµή πιθανότητας 

stat = το q-statistic 

CriticalValue = κρίσιµο σηµείο 

 

 

 

 
Η=0 ισχύει η µηδενική υπόθεση 

        δηλαδή υπάρχει οµοιοσκεδαστικότητα  

pValue = τιµή πιθανότητας 

stat = το q-statistic 

CriticalValue = κρίσιµο σηµείο 

 

 

 

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει τo υπόδειγµα GARCH της χρονικής 

σειράς dem2gbp µε την συνάρτηση garchfit. 

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.24] 

EDU>> [H, pValue, Stat, CriticalValue]=…….. 

archtest(dem2gbp-mean(dem2gbp),[10 15 20]',0.05); 

[H pValue Stat CriticalValue] 

ans = 

    1.0000         0  192.3783   18.3070 

    1.0000         0  201.4652   24.9958 

    1.0000         0  203.3018   31.4104 

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.24] 

EDU>> [H, pValue, Stat, CriticalValue]=…….. 

archtest((dem2gbp-mean(dem2gbp)).^2,[10 15 20]',0.05); 

[H pValue Stat CriticalValue] 

ans = 

         0    0.1004   15.9738   18.3070 

         0    0.3660   16.2439   24.9958 

         0    0.6946   16.3518   31.4104 

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.26-2.27] 

 EDU>>  garchfit(dem2gbp) 

-------------------------------------------------------------- 

 Diagnostic Information  

 Number of variables: 4 

 Functions  

 Objective:                       garchllfn 

 Gradient:                         finite-differencing 

 Hessian:                          finite-differencing (or Quasi-Newton) 

 Nonlinear constraints:    armanlc 

 Gradient of nonlinear constraints:    finite-differencing 
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Περιορισµοί (constraints) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constraints 

 Number of nonlinear inequality constraints: 0 

 Number of nonlinear equality constraints:    0 

  Number of linear inequality constraints:      1 

 Number of linear equality constraints:          0 

 Number of lower bound constraints:             4 

 Number of upper bound constraints:             4 

Algorithm selected  

 medium-scale 

------------------------------------------------------------------ 

End of information 

        
                                            max                          Directional       First-order  

 Iter F-count        f(x)   constraint    Step-size     derivative          optimality          Procedure  

    0      5     -7915.72   -2.01e-006                                          

    1     28     -7916.01   -2.01e-006    7.63e-006          853            1.41e+005    

    2     36     -7959.65  -1.508e-006         0.25             389            9.85e+007    

    3     45     -7964.03  -3.102e-006        0.125            130           5.1e+006    

    4     52      -7965.9  -1.578e-006          0.5                 55           4.43e+007    

    5     65        -7967  -1.566e-006      0.00781            134           1.6e+007    

    6     73     -7967.28  -2.407e-006         0.25             53.6          2.23e+007    

    7     82     -7972.64  -2.711e-006        0.125            85.8          8.62e+006    

    8     89     -7981.52  -1.356e-006          0.5              -4.85         1.33e+007    

    9    102     -7981.75  -1.473e-006      0.00781         12.2          2.59e+006    

   10    109     -7982.65  -7.366e-007          0.5             5.11        1.89e+007    

   11    118     -7983.07  -8.324e-007        0.125         10.8          4.93e+006    

   12    128     -7983.11  -1.224e-006       0.0625         26.6         7.44e+006    

   13    134      -7983.9  -7.634e-007            1           0.0653        1.42e+006    

   14    140     -7983.95  -7.982e-007           1           0.0241        6.67e+005    

   15    149     -7983.95  -7.972e-007        0.125      -0.00966     5.74e+005    

   16    169     -7983.95  -7.972e-007    -6.1e-005   -0.00869      5.74e+005    

   17    178     -7983.95   -7.95e-007        0.125      -0.000948    2.92e+004  Hessian modified twice   

   18    198     -7983.95   -7.95e-007    -6.1e-005   -1.79e-005   2.92e+004    

   19    218     -7983.95   -7.95e-007    -6.1e-005   -9.17e-006   2.92e+004    

Optimization terminated: magnitude of search direction less than 2*options.TolX 

 and maximum constraint violation is less than options.TolCon. 

No active inequalities 
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Από τα αποτελέσµατα του εκτιµηµένου υποδείγµατος της χρονικής σειράς προκύπτει 

ότι ο συντελεστής GARCH έχει τιµή 0.81458 και ο συντελεστής ARCH έχει τιµή 

0.14794, ενώ το άθροισµά τους 0.96252 τείνει πολύ κοντά στη µονάδα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη γενική µορφή του υποδείγµατος GARCH(1,1), τα υποδείγµατα 

υπό συνθήκης µέσου και διακύµανσης που καλύτερα προσαρµόζονται στα στατιστικά 

δεδοµένα της χρονικής σειράς που εξετάζεται είναι τα εξής: 

 

yt = -6.3038e-005 +  tε

            {8.3896e-005}                τυπικό σφάλµα 

         [-0.7514]                        t-statistic 

 

σ2 = 9.9501e-007    + 0.81458 + 0.14794  2
1−tσ

2
1−tε

       {1.2319e-007}   {0.015733}         { 0.01337}       τυπικά σφάλµατα 

        [  8.0770  ]         [ 51.7768 ]          [11.0653]         t-statistics 

όπου:  

G = GARCH(1)= 0.81458 , Α= ARCH(1)= 0.14794,  C=C=-6.3038e-005 

K=K=9.9501e-007     

  

  Mean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1) 

  Conditional Probability Distribution: Gaussian 

  Number of Model Parameters Estimated: 4 

                                                   Standard              T      

  Parameter             Value          Error                Statistic  

 -----------             -----------        ------------         ----------- 

           C            -6.3038e-005   8.3896e-005     -0.7514 

           K              9.9501e-007    1.2319e-007      8.0770 

    GARCH(1)     0.81458            0.015733        51.7768 

     ARCH(1)       0.14794             0.01337         11.0653 

   

 Log Likelihood Value: 7983.95 

 

 

 

Εκτίµηση παραµέτρων  

υποδείγµατος GARCH(1,1) 

 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης µπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων ενός υποδείγ-

µατος GARCH της χρονικής σειράς που επιθυµεί µε την εντολή garchdisp. 
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Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.27] 

EDU>> [coeff, errors, LLF, innovations, sigmas, summary] 

= garchfit(dem2gbp); 

EDU>> garchdisp(coeff, errors) 

 

 

 

 

 Ο χρήστης µπορεί να εκτιµήσει µε τη βοήθεια της συνάρτησης garchfit τα κατάλοιπα  

(innovations) του προσαρµοσµένου υποδείγµατος, τις υπό συνθήκη τυπικές αποκλίσεις 

(sigmas) και την τιµή της συνάρτησης του λόγου πιθανοφάνειας (log-likelihood function 

value, LLF).  

Επιπλέον, µπορεί να εξετάσει τις παραπάνω εκτιµήσεις αναπαριστώντας γραφικά τις 

εξεταζόµενες αποδόσεις, τα κατάλοιπα που προέκυψαν από την προσαρµογή του υπο-

δείγµατος και τι  αντίστοιχες τυπικές αποκλς ίσεις µε τη συνάρτηση garchplot. 

 
             Οι αποδόσεις και τα κατάλοιπα 

ητότητας 

τη συνέχεια ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπαραστήσει γραφικά τα τυποποιηµένα 

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.28] 

E m2gbp) DU>>  garchplot(innovations,sigmas,de

  

               παρουσιάζουν συστοιχία µεταβλ

               (volatility clustering) 

 

Σ

σφάλµατα του υποδείγµατος, δηλαδή το λόγο ανάµεσα στα κατάλοιπα και τις υπό συνθή-

κη τυπικές αποκλίσεις (innovations divided by their conditional standard deviations). 

 

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.29] 

EDU>> plot(innovations./sigmas) 

EDU>> ylabel('Innovation') 

EDU>> title('Standardized Innovations') 
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Από το παραπάνω γράφηµα διαπιστώνεται ότι η µεταβλητότητα των τυποποιηµένων 

σφαλµάτων (standardized innovations) εµφανίζεται γενικά σταθερή µε µικρή συστοιχία. 

Αν ο χρήστης εξετάσει την αυτοσυσχέτιση των τετραγώνων των τυπικών σφαλµάτων  

(squared standardized innovations), ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση, όπως 

φαίνεται από το παρακάτω γράφηµα. 

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.30] 

EDU>> autocorr((innovations./sigmas).^2) 

title('ACF of the Squared Standardized 

Innovations') 

 
 Τέλος µπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσµατα των στατιστικών ελέγχων (Ljung-Box- 

Pearce-Q-test και Engle’s ARCH test) που προέκυψαν πριν την εκτίµηση των παραµέ-

τρ τελέσµατα των ίδιων ελέγχων µετά την εκτίµηση του 

 

 
Η=0 ισχύει η µηδενική υπόθεση 

        δηλαδή δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

pValue = τιµή πιθανότητας 

 
 

 

Η=0 ισχύει η µηδενική υπόθεση 

        δηλαδή δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

pValue = τιµή πιθανότητας 

stat = το q-statistic 

CriticalValue = κρίσιµο σηµείο 

ων του υποδείγµατος, µε τα απο

υποδείγµατος. 

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 2.30] 

EDU>>  [H, pValue,Stat,CriticalValue] = ... 

lbqtest((innovations./sigmas).^2,[10 15 20]',0.05); 

[H pValue Stat CriticalValue] 

ans = stat = το q-statistic 
         0    0.5023    9.3165   18.3070 

         0    0.3685   16.2066   24.9958 

         0    0.6024   17.7727   31.4104 

 

EDU>>   [H, pValue, Stat, CriticalValue] = ... 

ar ,0.05); chtest((innovations./sigmas),[10 15 20]'

[H pValue Stat CriticalValue] 

ans = 

         0    0.5397    8.9204   18.3070 

         0    0.4312   15.2839   24.9958 

         0    0.6738   16.6781   31.4104 

CriticalValue = κρίσιµο σηµείο 
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 Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα εκτίµηση  των στατιστικών ελέγχων (Ljung-Box-

CH test) διαπιστώνεται ότι πριν την εκτίµηση του υπο-

δείγµατος οι έλεγχοι Ljung-Box-Pearce-Q-t δειξαν ότι ισχύει 

η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή υπάρχει τικότητα 

στα κατάλοιπα του υποδείγµατος, ενώ αντίθετα  υποδείγµατος µετά 

ώνεται ότι οι στατιστικοί έλεγχοι αποδέχονται τη µηδενική 

πόθεση της µη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας επαληθεύοντας τη 

γενική µορφή του εξ’ ορισµού υποδείγµατος. 

η υποδειγµάτων ως προς τη διακύµανση   

 χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ένου 

ειράς µε τη β τελεστών και των τυπικών 

 σελ. 261).  

 του εκτιµη ς είναι η 

 

 

 

ση του υποδείγµατος GARCH που αντιστοι-

χούν στη σταθερά και στους συντελεστές των παραµέτρων GARCH και ARCH, ο τύπος 

και η τάξη του υποδείγµατος παρουσιάζονται αναλυτικά µε την εντολή errors. 

ς

Pearce-Q-test και Engle’s AR

est και Engle’s ARCH test έ

αυτοσυσυσχέτιση και ετεροσκεδασ

 στη διερεύνηση του

την εκτίµησή του διαπιστ

υ

 

4.4. Χαρακτηριστικά των υπό συνθήκ

 

 Ο  τα χαρακτηριστικά του εκτιµηµ

υποδείγµατος της χρονικής σ οήθεια των συν

σφαλµάτων (υπόδειγµα GARCH

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µένου υποδείγµατο κατανοµή που 

χρησιµοποιείται, ο τύπος και η τάξη του υποδείγµατος, η σταθερά και οι συντελεστές 

των παραµέτρων GARCH και ARCH.  

 

 
χρήση της εντολής coeff 

 

 

 

 

 

Αντίστοιχα, τα σφάλµατα από την εκτίµη

 

EDU>>  coeff 

coeff =  

     Comment: 'Mean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1)' 

     Distribution: 'Gaussian' 

                C: -6.3038e-005 

    VarianceModel: 'GARCH' 

           P: 1      

                Q: 1 

           K: 9.9501e-007      

            GARCH: 0.8146 

             ARCH: 0.1479 
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χρήση της εντολής errors 

ριστικά ενός υπό συνθήκη υποδείγ ατος ως προς τη διακύµανση 

 garchset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

είγµατος. 

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 3.5] 

EDU>>   errors 

errors =   
     Comment: 'Mean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1)' 

     Distribution: 'Gaussian' 

                C: 8.3896e-005 

    VarianceModel: 'GARCH' 

                P: 1 

                Q: 1 

                K: 1.2319e-007 

            GARCH: 0.0157 

             ARCH: 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πλήρη χαρακτη µ

εµφανίζονται µε τη συνάρτηση

0134 

 

 

 

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 3.6] 

EDU>> spec = garchset('VarianceModel','GJR','M',1,'P',1,'Q',1,'Display','off') 

spec =  

    ent: 'Mean: ARMAX(0,1,?); Variance: GJR(1,1)'  Comm

     Distribution: 'Gaussian' 

                M: 1 

                C: [] 

               MA: [] 

    VarianceModel: 'GJR' 

                P: 1 

                Q: 1 

                K: [] 

            GARCH: [] 

             ARCH: [] 

         Leverage: [] 

          Display: 'off' 

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο γραφής της εντολής που προσδιορίζει 

τα χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου υποδ

∆ιπλωµατική εργασία                                                                           Αδαµόπουλου Αντώνη 



4.4. Χαρακτηριστικά των υπό συνθήκη υποδειγµάτων ως προς τη διακύµανση            267                              

Η κενή µήτρα σε κάθε µια παράµετρο υποδηλώνει ότι δεν έχει ακό η εκτιµηθεί το υπό 

σ υπόδειγµα.  

 ο τύπος και η τάξη του 

µατος (αν για παράδειγµα R=M=0, δεν εµφανίζονται τα πεδία , M, AR, MA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µ

υνθήκη ως προς τη διακύµανση 

Στο πεδίο σχολιασµού (Comment field) περιγράφεται συνοπτικά

υποδείγ  R

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 3.6-3.9] 

EDU>>   spec = garchset('R',0,'m',0,'P',1,'Q',1) 

ή  spec = garchset('p',1,'Q',1) ή spec = garchset 

spec =  

    Comment: 'Mean: ARMAX(0,0,?); Variance: GARCH(1,1)' 

     Distribution: 'Gaussian' 

                C: [] 

    VarianceModel: 'GARCH' 

                P: 1 

                Q: 1 

                K: [] 

            GARCH: [] 

              ARCH: [] 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει εκ των προτέρων τα χαρακτηριστικά 

του υποδείγµατος που θέλει να εξετάσει. 

  

 EDU>>   spec = garchset('C',0,'AR',[0.5 -0.8],'K',0.0002,'GARCH',0.8,'ARCH',[0.1 0.05]) 

spec =  

       Comment: 'Mean: ARMAX(2,0,?); Variance: GARCH(1,2)'    

     Distribution: 'Gaussian' 

                R: 2 

                C: 0 

               AR: [0.5000 -0.8000] 

    VarianceModel: 'GARCH' 

                P: 1 

                Q: 2 

                K: 2.0000e-004 

            GARCH: 0.8000 

             ARCH: [0.1000 0.0500] 
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Ο χρήστης µπορεί να εξάγει µια συγκεκριµένη παρά  του υποδείγµατος µε τη 

get. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µετρο

συνάρτηση garch

 

Παράδειγµα [GTUG 2004, σελ. 3.10] 

EDU>> R = garchget(spec, 'R') 

R = 

     2 

EDU>> M = garchget(spec, 'm') 

M = 

     0 

EDU>> var = garchget(spec, 'VarianceModel') 

var = 

  ARCH    G
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4.5. Σύγκριση υποδειγµάτων GARCH(1,1) και GARCH(2,1) 

 

γκρίνει τα υποδείγµατα GARCH(1,1)  GARCH(2,1) µε τη 

η της συνάρτησης lratiotest, δηλαδή µε τη µέθοδο ελέγχου του λόγου πιθανοφά-

. 

 υπολογίζεται από τη σχέση: 

Ο χρήστης µπορεί να συ  και

χρήσ

νειας

Η τιµή του λόγου πιθανοφάνειας

∑ ∑
= =

−−−=
T

t

T

t t

t
t

TLLF
1 1

2

2
2

2
1log

2
1)2log(

2 σ
εσπ

ενικοί τύποι των υποδειγµάτων GARCH(1,1) και GARCH(2,1) είναι οι εξής: 

µα GARCH(1,1) ισχύει: 

 

Ο γ

Για το υπόδειγ

tt Cy ε+=  

2
11

2
11

2
−− Α++= ttt G εσκσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 το υπόδειγµα GARCH(2,1) ισχύει: 

 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 9.2] 

EDU>>  load garchdata 

EDU>> dem2gbp = price2ret(DEM2GBP); 

spec11 = garchset('P',1,'Q',1,'Display','off'); 

[coeff11,errors11,LLF11] = garchfit(spec11,dem2gbp); 

garchdisp(coeff11,errors11) 

  Mean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(1,1) 

   Conditional Probability Distribution: Gaussian 

  Number of Model Parameters Estimated: 4 

                                                       Standard          T      

  Parameter           Value                Error             Statistic  

 -----------             -----------          ------------      ----------- 

      C                   -6.3038e-005   8.3896e-005    -0.7514 

      K                    9.9501e-007   1.2319e-007     8.0770 

      GARCH(1)    0.81458          0.015733          51.7768 

     ARCH(1)        0.14794          0.01337            11.0653 

Για

tt Cy ε+=  

2
11

2
22

2
11

2
−−− Α+++= tttt GG εσσκσ  
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 είναι για το υπόδειγµα GARCH(1,1) 

αι για το υπόδειγµα GARCH(2,1)  είναι αντίστοιχα 

 κατανεµηµένο µε βάση τη x2 κατανοµή και µε 

ιθµό των περιορισµών υ υποδείγµατος GARCH. 

ρισµό, άρα ένα µό ελευθερίας, ενώ το 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 9.3] 

E  
 
 

DU>>  …… 

Spec21 = garchset('P',2,'Q',1,'Display','off'); 

[coeff21,errors21,LLF21] = garchfit(spec21,dem2gbp); 

garchdisp(coeff21,errors21) 

M  ean: ARMAX(0,0,0); Variance: GARCH(2,1) 

  Conditional Probability Distribution: Gaussian 

  Number of Model Parameters Estimated: 5 

     
 

                                                 Standard             T      

      Parameter      Value               Error                Statistic  

     -----------      -----------           ------------         ----------- 

      C                  -4.8317e-005   8.4667e-005     -0.5707 

      K                  1.0809e-006    1.4805e-007      7.3013 

    GARCH(1)    0.4823             0.11095             4.3472 

    ARCH(2)    0.30955           0.10201             3.0344 
 

G
              10.2565 
 

Η τιµή της συνάρτησης του λόγου πιθανοφάνειας

LLF11=7.983954868900402e+003 κ

LLF21= 7.986616014797041e+003. 

 

Το LRT test statistic είναι ασυπτωτικά

βαθµούς ελευθερίας ίσους µε τον αρ το

Το υπόδειγµα GARCH(1,1) θέτει ένα περιο  βαθ

επίπεδο σηµαντικότητας που εξετάζεται είναι 5%. 

 ARCH(1)      0.16563           0.016149 

 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 9.4] 

EDU>> …. 

[H, pValue, Stat, CriticalValue] = lratiotest(LLF21,LLF11,1,0.05); 

[H, pValue, Stat, CriticalValue]  

ans = 

    1.0000    0.0211    5.3223    3.8415 
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   περιορισµός που τίθεται είναι ότι το υπόδειγµα GARCH(1,1) ερµηνεύεται ως 

G  ισχύει G2=0. 

τική υπόθεση Η=1 δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική ένδειξη υπέρ 

 

 

 

 

 

 

 

άρχει στατιστικά σηµαντική ένδειξη υπέρ 

 Bayesian (AIC/BIC) 

 

 

esian (AIC/BIC). 

 Αρχικά, ο χρήστης µπορεί να διακρίνει τον αριθµό των παραµέτρων προς εκτίµηση σε 

κ

 

 

 

 

 

στατιστικά κριτήρια Akaike και Schwartz Bayesian 

(AIC/BIC) για τα δυο υποδείγµατα λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των παρατηρήσεων. 

  Ο

ARCH(2,1) µε την προϋπόθεση ότι

    Η εναλλακ

του υποδείγµατος GARCH(2,1). 

    Η µηδενική υπόθεση Η=0 δείχνει ότι δεν υπ

του υποδείγµατος GARCH(2,1). 

    

4.5.1. Στατιστικά Κριτήρια Akaike και Schwartz

 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 9.4] 

EDU>> …. 

 [H,pValue,Stat,CriticalValue] = lratiotest(LLF21,LLF11,1,0.02); 

 [H,pValue,Stat,CriticalValue]  

ans = 

         0    0.0211    5.3223    5.4119 

   Ο χρήστης µπορεί να συγκρίνει τα δυο υποδείγµατα µε τον έλεγχο των στατιστικών

κριτηρίων Akaike και Schwartz Bay

  

άθε υπόδειγµα. Το υπόδειγµα GARCH(2,1) εξετάζει 5 παραµέτρους και το υπόδειγµα 

GARCH(1,1) 4 παραµέτρους. 

 

 

 

Στη συνέχεια υπολογίζει τα 

 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 9.5] 

EDU>>  n21 = garchcount(coeff21) 

n21 = 

     5 

EDU>> n11 = garchcount(coeff11) 

n11 = 

     4 
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Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι το στατιστικό κριτήριο Akaike ευνοεί την 

ες παραµέτρους.  

πων {εt} για κάθε χρονική περίοδο πρόβλεψης.  

τα υποδείγµατα GARCH(P,Q) και GJR(P,Q ως sigmaForecast ορίζεται η τετραγω-

νι ής του τετραγώνου του ελάχιστου µέσου σφάλµατος 

 

sigmaForecast ορίζεται η µήτρα των υπό συνθήκη τυπικών αποκλίσεων των 

 καταλοίπων όπως προέκυψαν από ς προβλέψεις της τιµής του τετραγώνου 

άχιστου µέσου σφάλµατος (Minimum Mean Square Error Forecasting) (MMSE) 

 της χρονικής σειράς του υποδείγ ατος GARCH(1,1). 

Ως meanForecast ορίζεται η µήτρα των προβλέψεων της τιµής του τετραγώνου του 

ε

 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 9.6] 

EDU>> [AIC,BIC] = aicbic(LLF21,n21,1974); 

 [AIC BIC] 

ans = 

  1.0e+004 *   

-1 9632320295941  -1.59352929434941 .5

E 4); DU >> [AIC,BIC] = aicbic(LLF11,n11,197

[AIC BIC] 

ans = 

  1.0e+004 *   

-1.59599097378008  -1.59375584689208 

 

επιλογή του GARCH(2,1), ενώ το κριτήριο Schwartz Bayesian ευνοεί το υπόδειγµα 

GARCH(1,1) που διαθέτει λιγότερ

 

4.6.  Προβλέψεις 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει προβλέψεις σ’ ένα GARCH υπόδειγµα µε τη 

χρήση της συνάρτησης garchpred.  

H συνάρτηση garchpred εκτιµά τις προβλέψεις της τιµής του τετραγώνου του ελάχι-

στου µέσου σφάλµατος των αποδόσεων του υπό συνθήκη µέσου και της υπό συνθήκη 

τυπικής απόκλισης των καταλοί

) Σ

κή ρίζα των προβλέψεων της τιµ

της υπό συνθήκης διακύµανσης

Ως 

µελλοντικών τι

του ελ

των αποδόσεων µ

λάχιστου µέσου σφάλµατος των αποδόσεων της χρονικής σειράς του υπό συνθήκη 

µέσου. 
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Τέλος, ως sigmaTotal ορίζεται η µήτρα των προβλέψεων της µεταβλητότητας των 

τάζεται.  

 σειρά της µήτρας περιέχει τα ως στοιχεία τις αναµενόµενες τυπικές αποκλί-

ων αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν την πρώτη περίοδο, 

ειρά της µήτρας περιέχει ως στοιχεία  αναµενόµενες τυπικές αποκλίσεις 

 που αποκτήθηκαν τις δυο χρονικές περιό-

η τελευταία σειρά της µήτρας περιέχει ως στοιχεία τις αναµενόµενες τυπικές 

ίσεις των συνολικών αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων αν αποκτηθούν σε 

λεπόµενη περίοδο. 

ν προβλέψεων  συνολικής διακύµανσης δίνεται 

α

+
⎥
⎥
⎦

⎟⎟
⎠

ttj E 2
1σ  

 να συνεχίσει την εκτίµηση του υποδείγµατος GARCH(1,1) της 

 σειράς dem2gdp κάνοντας προβλέψεις για τη µεταβλητότητα των αποδόσεων 

της

 τυπική απόκλιση (sigmaForecast). 

. 

 

 

 

αποδόσεων της χρονικής σειράς που εξε

Η πρώτη

σεις τ

η δεύτερη σ τις

των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων

δους, και 

αποκλ

όλη την προβ

Ο γενικός τύπος υπολογισµού τω της

πό τον τύπο: 
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 Ο χρήστης µπορεί

χρονικής

 χρονικής σειράς για µια περίοδο 6 ηµερών υπολογίζοντας τον υπό συνθήκη µέσο 

(meanForecast) και την υπό συνθήκη

Με άλλα λόγια µπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων 

µιας µετοχής που αγοράστηκε σε αµοιβαία κεφάλαια επηρεάζοντας το γενικό δείκτη 

τιµών του Χρηµατιστηρίου και θα πωλείται µετά από 6 µέρες από την ηµέρα αγοράς

 

 
 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 6.9] 

EDU>> [sigmaForecast, meanForecast] =……… 

garchpred(coeff,dem2gbp,6);  

[sigmaForecast, meanForecast] 

ans = 

  3.8133e-003 -6.3038e-005 

  3.8719e-003 -6.3038e-005 

 

 

 

 

 

  3.9274e-003 -6.3038e-005 

  3.9802e-003 -6.3038e-005 

  4.0303e-003 -6.3038e-005 

  4.0779e-003 -6.3038e-005 
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Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 6.12] 

EDU >> plot(sigmaTotal) 

EDU >> ylabel('standard deviations') 

EDU >> xlabel('days') 

EDU >> title('6-days volatility forecast') 

EDU >> hold('off') 

 
 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στο υπό συνθήκη ως προς το µέσο υπόδειγµα η τιµή της 

πρόβλεψης του µέσου παραµένει η ίδια (-6.3038e-005) και αυτό είναι αληθές γιατί η 

αναµενόµενη τιµή για κάθε σφάλµα είναι 0.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η σύγκριση ανάµεσα στα αποτελέσµατα που προκύ-

 

 

 

 

 

ι εµφανές ότι υπάρχει µια εντυπωσιακή µοιότητα στα αποτελέσµατα των εκτιµή-

, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας 

ικής σειράς. 

πτουν από την εκτίµηση της συνολικής διακύµανσης και της διακύµανσης των προβλέ-

ψεων στα κατάλοιπα του υποδείγµατος της χρονικής σειράς που εξετάζεται. 

 

 

 

 

 

  

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 6.13] 

EDU>> [cumsum(sigmaForecast.^2) sigmaTotal.^2] 

ans = 

  1.4542e-005  1.4542e-005 

  2.9533e-005  2.9533e-005 

  4.4958e-005  4.4958e-005 

  6.0800e-005  6.0800e-005 

  7.7043e-005  7.7043e-005 

  9.3672e-005  9.3672e-005 

Είνα  ο

σεων των διακυµάνσεων

στις αποδόσεις της χρον
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4.7. Προσοµοίωση 

µάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της 

 αξιολόγηση διάφορων εναλλακτικών λύσεων είναι η προσοµοίωση. 

Η προσοµοίωση αποτελεί τη βάση κατάρτισης ενός µοντέλου, που περιέχει στοιχεία που 

έχουν το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό οµοιότητας µε τα στοιχεία της επιχείρησης, µε στόχ  

την επιλογή της καλύτερης και ευνοϊκότερης απόφασης για την περαιτέρω δραστηριό-

τη

µοίωση προέρχεται από τη λατινική λέξη 

si

σίζονται σε 

αριθµητικούς υπολογισµούς, που προκύπτουν απ διαφορετικές υποθέσεις µελλοντικών 

καταστάσεων. Οι αριθµητικοί υπολογισµοί, δηλαδή, απαντούν στο ερώτηµα «τι θα γίνει 

αν  γενικά». Συνήθως, αυτό γίνεται µε µετατροπές στην 

 εξωγενών µεταβλητών και των παραµέτρων των οικονοµικών υποδειγµάτων. 

προσοµοίωσης χρησιµοποιείται ευρύτατα στη διερεύνηση των 

ρικών εξισώσεων και των συνεπειών διαφορετικών συνταγών 

ταφυλίδης και Στραβελάκης (2004). 

 προσοµοίωσης µοντέλων  η προσοµοίωση Monte Carlo. Η 

 από το διάσηµ Casino του Monte Carlo και αποτελεί 

µια παραλλαγή της «θεωρίας των παιγνίων».  

ερευνάται η επίδρασή τους στο σύστηµα κάτω από 

ροκαθορισµένους κανόνες παιχνιδιού. Στη βάση αυτή µελετώνται οι επιπτώσεις κάθε 

ιθανής λύσης και καταρτίζεται ένας µακροχρόνιος δυναµικός ισολογισµός, που δίνει τη 

δυνατότητα για µακροχρόνιο προγραµµατισµό και σχεδιασµό της δραστηριότητας µιας 

 

4.7.1.Γενικά 

 

Μια νεότερη τεχνική µελέτης προβλη

επιχείρησης και την

ο

τας της οικονοµικής µονάδας ∆εσπότης (1992). 

Η προσοµοίωση µετρά τον κίνδυνο και την απόδοση της επένδυσης που υλοποιεί ένας 

επενδυτής ή µια επιχείρηση. Ο όρος προσο

milis που σηµαίνει «όµοιος». Η ουσία της προσοµοίωσης είναι ότι δηµιουργεί υποθετι-

κές καταστάσεις παρόµοιες µε τις πραγµατικές.  

Ως προσοµοίωση, επίσης ορίζεται ο τρόπος διενέργειας προβλέψεων που βα

ό 

» παρά στο ερώτηµα «τι θα γίνει

τιµή των

Τέλος, η µέθοδος της 

χαρακτηριστικών διαφο

οικονοµικής πολιτικής Σ

Η πιο γνωστή µέθοδος  είναι

ονοµασία της µεθόδου προέρχεται ο 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Monte Carlo, τα οικονοµικά φαινόµενα µελετώνται σε 

πειραµατική βάση µε τη σύσταση πρόσκαιρων µοντέλων και συστηµάτων στα οποία 

εισάγονται τυχαίες µεταβλητές και δι

π

π
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επ ίζοντας µε τον τρόπο αυτό την προσαρµογή της σε ενδεχόµενες 

µ αβολές των οικονοµικών δεδοµένων ∆εσπότης (1992). 

, η προσοµοίωση του Monte Carlo είναι ένα είδος τεχνικής ανάλυσης 

επίλυσης προβληµάτων σύµφωνα µε την οποία εκτελείται ένα σύνολο πολλαπλών εξισώ-

σ

µα GARCH µε τη χρήση της συνάρ-

τη

ιχείρησης, εξασφαλ

ετ

Συνοψίζοντας

εων διάφορων προτάσεων για τη λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος και τελικά 

επιλέγεται η λύση µε τη µεγαλύτερη συχνότητα Σταφυλίδης και Στραβελάκης (2004). 

 

4.7.2. Παραδείγµατα απλής προσοµοίωσης 

 

Ο χρήστης µπορεί να προσοµοιώσει ένα υπόδειγ

σης garchsim, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των παρατηρήσεων.  

 
Ο εξ’ ορισµού αριθµός παρατηρήσεων που χρησιµοποιεί το MATLAB σε µια προσο-

µοίωση, όταν παραλείπεται η αναφορά του στην εντολή garchsim εννοείται ότι είναι 

100, όπως διαπιστώνεται στο επόµενο παράδειγµα. 

 
 Ο χρήστης µπορεί να προσδιορίσει τα βήµατα (paths) που αντιστοιχούν σε κάθε παρα-

τήρηση του υποδείγµατος που προσοµοιώνει.   

 

Παράδειγµα 

EDU>> [e,s,y] = garchsim(coeff,1000); 

garchplot(e,s,y) 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>> [e,s,y] = garchsim(coeff); 

garchplot(e,s,y) 
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Στο παρακάτω παράδειγµα τα κατάλοιπα {εt}, οι τυπικές αποκλίσεις {σt} και οι 

αποδόσεις {yt} αποτελούν µήτρες ιδίων διαστάσεων της τάξης 200×1000.  

πίσης, ο χρήστης µπορεί να λάβει υπόψη του στη διαδικασία προσοµοίωσης του υπο-

δε  τυχαίο ακέραιο αριθµό ως σηµείο έναρ-

ξης (initial state). Ο εξ’ ορισµού δείκτης ανοχής είναι 0.01.  

 

 

 

 

 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 10.2] 

EDU>> [e,s,y] = garchsim(coeff, 200, 1000); 

garchp t(e,s,y) 

Ε

ίγµατος το δείκτη ανοχής (tolerance) και ένα

lo

 

 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 10.2] 

EDU>> [e1,s1,y1] = garchsim(coeff, 200, 1, 0); 

ga y1) rchplot(e1,s1,

 

Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία προσοµοίωσης για µεγα-

λύτερο δείκτη ανοχής, έστω 0.05, ποια θα είναι η διαφορά; 

 

 

Παράδειγµα 

EDU>>……. 

 [e rchsim(coeff,200,1,0,[],0.05); 5,s5,y5] = ga

garchplot(e5,s5,y5) 

 

∆εν υπάρχει σηµαντική διαφορά από την αύξηση του δείκτη ανοχής σε 0.05, αφού ο

α

 

ριθµός των παρατηρήσεων παραµένει ο ίδιος, όπως φαίνεται από τις γραφικές παρα-

στάσεις. 
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Για την προσοµοίωση και προσαρµογή του υποδείγµατος λαµβάνει υπόψη του τον 

αριθµό των παρατηρήσεων, το δείκτη ανοχής που είναι 0.01, το 0 ως σηµείο έναρξης της 

προσοµοίωσης και τις αποδόσεις της χρονικής σειράς (nyse). 

ff) και τα σφάλµατα (errors) 

µε τη βοήθεια της συνάρτησης garchfit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ο χρήστης µπορεί να προσοµοιώσει τις αποδόσεις µιας χρονικής σειράς µε τη µέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS). 

 

Παράδειγµα 

EDU>>  load garchdata 

nyse = price2ret(NYSE); 

spec = garchset('P',0,'Q',0,'C',0,'Regress',1.2,'K',0.00015,. 

'D  

 
 
 

isplay', 'off') 

spec =  

Comment: 'Mean: ARMAX(0,0,?); Variance: GARCH(0,0)' 

    bution: 'Gaussian'  Distri

          C: 0 

          Regress: 1.2000 

    VarianceModel: 'GARCH' 

  

Βέβαια προκαθορίζει τον τύπο και την τάξη (order) του υποδείγµατος GARCH ότι θα 

είναι GARCH(0,0) και τέλος εκτιµά τους συντελεστές (coe

        K: 1.5000e-004 

          Display: 'off' 

 

EDU>>  [e,s,y] = garchsim(spec, 2000, 1, 0, nyse); 

               [coeff, errors] = garchfit(spec, y, nyse); 

EDU>> garchdisp(coeff, errors) 

  Mean: ARMAX(0,0,1); Variance: GARCH(0,0) 

  Conditional Probability Distribution: Gaussian 

  Number of Model Parameters Estimated: 3 

                                               Standard            T      

  Parameter       Value             Error             Statistic  

           C         4.9063e-006    0.00027101      0.0181 

  Regress(1)    1.2251            0.028906          42.3826 

           K         0.00014661     4.6937e-006     31.2361 
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4.7.3. Monte Carlo προσοµοίωση 

 

Μια άλλη µέθοδος προσοµοίωσης µε την οποία ο χρήστης µπορεί να προσοµoιώσει 

έν ήκη ως προς τη διακύµανση υπόδειγµα είναι η γνωστή µέθοδος του Monte 

ετατρέπει σε αποδόσεις τις τιµές υ γενικού δείκτη NASDAQ του 

ίου και προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά  υποδείγµατος που θέλει να 

ει µε τη βοήθεια της συνάρτησης garchset. 

ς Α MA(1,1)/GJR(1,1), τα κατάλοιπα 

πικές αποκλίσεις µε τις συναρτήσεις garchfit και garchinfer. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α υπό συνθ

Carlo. 

Αρχικά, ο χρήστης µ το

Χρηµατιστηρ  του

εξετάσ

Έπειτα, εκτιµά τις παραµέτρους του υποδείγµατο R

και τις υπό συνθήκη τυ

 

Παράδειγµα   [GTUG 2004, σελ. 10.6] 

EDU>> load garchdata 

NASDAQ = price2ret(NASDAQ); 

spec = garchset('VarianceModel','GJR','R',1,'M',1, 'P',1, 'Q', 1); 

sp  
 
 
 
 

ec = garchset(spec, 'Display', 'off', 'Distribution', 'T'); 

[coeff,errors,LLF,eFit,sFit] = garchfit(spec,NASDAQ); 

[coeff,errors] = garchfit(spec,NASDAQ); 

[eFit,sFit] = garchinfer(coeff,NASDAQ); 
 
 
 

 

EDU>> garchdisp(coeff, errors) 

Mean: ARMAX(1,1,0); Variance: GJR(1,1) 

   Conditional Probability Distribution: T 

  Number of Model Parameters Estimated: 8 

                                                   Standard           T      
  Parameter       Value                Error               Statistic  
 -----------       -----------             ------------       ----------- 

        C                0.00099778      0.00023367    4.2700 

       AR(1)        -0.1077              0.11585         -0.9296 

       MA(1)        0.26291            0.11222           2.3428 

           K            1.4286e-006    3.8133e-007     3.7464 

    GARCH(1)    0.90103          0.011112        81.0838 

     ARCH(1)      0.048463        0.013521          3.5842 

 Leverage(1)      0.08565          0.016791          5.1009 

         DoF          7.8241            0.9284               8.4275 
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Στη συνέχεια ο χρήστης εκτιµά µε τη χρήση της συνάρτησης garchpred 

 τις προβλέψεις της υπό συνθήκης τυπικής απόκλισης των καταλοίπων (sigma 

 τις προβλέψεις των τυπικών αποκλίσεων των αποδόσεων του γενικού δείκτη 

SE), 

κ

ς προσο οίωσης του υποδείγµατος µε τη 

ν αριθµό  επαναλήψεων σε 20000 και 

 υπόψη τις παραµέτρους εκτίµησης (coeff), τον 

ριο πρόβλεψης (horizon), τον αριθµό των επαναλήψεων (npaths), το δείκτη ανοχής 

ξης της προσοµοίωσης (initial state), τις αποδόσεις του δεί-

, τα κατάλοιπα (eFit) και η τυπική απόκλιση (sFit).  

 ποτελέσµατα, θα ήταν προτιµό-

 σε 10000 για εξοικονόµηση χώρου 

µοιωµένες µήσεις των καταλοίπων, των 

υ γενικού είκτη τιµών µετοχών NASDAQ 

ιαστάσεω  30×20000. 

Forecast), 

 τις προβλέψεις του µέσου των αποδόσεων (meanForecast), 

τιµών NASDAQ της συνολικής περιόδου (sigmaTotal), 

 τα τυπικά σφάλµατα που συνδέονται µε τις προβλέψεις των αποδόσεων του 

γενικού δείκτη τιµών NASDAQ (meanRM

αι προσδιορίζει ως όριο πρόβλεψης την χρονική περίοδο των 30 ηµερών. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Μετά την πρόβλεψη ακολουθεί το στάδιο τη µ

µέθοδο Monte Carlo. Ο χρήστης καθορίζει το  των

προσοµοιώνει το υπόδειγµα λαµβάνοντας

ό

(tolerance), το σηµείο έναρ

κτη τιµών Nasdaq που εξετάζεται (y)

Παράδειγµα  [GTUG 2004, σελ. 10.6] 

E st horizon DU>> horizon = 30; % Define the foreca

[sigmaForecast, meanForecast, sigmaTotal, meanRMSE] = ... 

garchpred(coeff, NASDAQ, horizon); 

 

Παράδειγµα  [GTUG 2004, σελ. 10.6] 

EDU>> nPaths = 20000; % Define the number of realizations. 

[eSim,sSim,ySim] = garchsim(coeff,horizon,nPaths,0,[],[],... 

eFit, sFit, NASDAQ); 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Ο χρήστης για να εξάγει καλύτερα και πιο αξιόπιστα α

τερο να µειώσει τον αριθµό των επαναλήψεων

µνήµης και αποφυγή περιορισµών. Οι προσο  εκτι

τυπικών αποκλίσεων και των αποδόσεων το δ

του χρηµατιστηρίου εκφράζονται σε πίνακες δ ν
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Η πληρέστερη υλοποίηση της εντολής προσοµοίωσης είναι η εξής: 

 
 
 

 
 Ο

καταλοίπ  προβλέψεων και τα αποτελέ-

 

Παράδει 004, σελ. 10.7] γµα  [GTUG 2

  EDU>> [eSim, sSim, ySim] = 
 
 
 

 garchsim(coeff, horizon, nPaths, 0,[],[],.. 

 eFit(end), sFit(end), NASDAQ(end)); 

 χρήστης µπορεί να σχεδιάσει τις γραφικές παραστάσεις της τυπικής απόκλισης των 

ων (sigma Forecast) µε βάση τα αποτελέσµατα

σµατα προσοµοίωσης του Monte Carlo. 

 
 

Ο χρήστης µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά τη σχέση ανάµεσα στα αποτελέσµατα 

των προβλέψεων του µέσου των αποδόσεων του γενικού δείκτη τιµών του Χρηµατι-

 

Παράδειγµα  [GTUG 2004, σελ. 10.8-10.9] 

EDU>> figure 

plot(sigmaForecast,'.-b') 

hold('on'); grid('on'); 

plot(sqrt(mean(sSim.^2,2)),'.r') 

title('Forecast of STD of Residuals') 

legend('forecast results','simulation results') 

xlabel('Forecast Period') 

ylabel('Standard Deviation') 

στηρίου (meanForecast) µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη µέθοδο προσο-

µοίωσης του Monte Carlo. 

 

 

Παράδειγµα  [GTUG 2004, σελ. 10.10] 

EDU>> figure(2) 

plot(meanForecast,'.-b') 

hold('on'); grid('on'); 

plot(mean(ySim,2),'.r') 

title('Forecast of Returns') 

legend('forecast results','simulation results',4) 

xlabel('Forecast Period'); ylabel('Return') 

holdingPeriodReturns = log(ret2price(ySim,1)); 
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Ο χρήστης µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά τη σχέση ανάµεσα στα αποτελέσµατα 

των προβλέψεων των τυπικών αποκλίσεων των αποδόσεων (sigmaTotal) του γενικού 

δε ικής περιόδου µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

σης του Monte Carlo. 

 

ίκτη τιµών NASDAQ της συνολ

από τη µέθοδο προσοµοίω

 

 

Παράδειγµα  [GTUG 2004, σελ. 10.11] 

EDU>> figure(3) 

plot(sigmaTotal,'.-b'); hold('on'); grid('on'); 

plot(std(holdingPeriodReturns(2:end,:)'),'.r') 

title('Forecast of STD of Cumulative…… 

 Holding Period Returns') 

legend('forecast results','simulation results',4) 

xlabel('Forecast Period') 

ylabel('Standard Deviatio

 
Ο χρήστης µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά τη σχέση ανάµεσα στα αποτελέσµατα 

φαλµάτων των αποδόσεων του γενικού δείκτη τιµών 

τελέσµατα που προέκυψαν από τη µέθοδο προσο-

lo. 

 

των προβλέψεων τυπικών σ

NASDAQ (meanRMSE) µε τα απο

µοίωσης του Monte Car

 

n') 

 

Παράδειγµα  [GTUG 2004, σελ. 10.12] 

EDU>> figure(4) 

plot(meanRMSE,'.-b') 

hold('on'); grid('on'); 

plot(std(ySim'),'.r') 

tit ) le('Standard Error of Forecast of Returns'

legend('forecast results','simulation results') 

xlabel('Forecast Period') 

ylabel('Standard Deviation') 

 
Ο χρήστης µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά µε ένα ιστόγραµµα τις αποδόσεις που 

ίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου 

 πουλήθηκαν. 

αποκτήθηκαν από την αγορά αµοιβα

πρόβλεψης των 30 ηµερών και ύστερα
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Παράδειγµα  [GTUG 2004, σελ. 10.13] 

EDU>> figure(5) 

hist(holdingPeriodReturns(end,:),30) 

grid('on') 

title('Cumulative Holding Period Returns at 

Forecast Horizon') 

xlabel('Return') 

ylabel('Count') 

 
Επίσης, µπορεί να αναπαραστήσει γραφικά µε ένα ιστόγραµµα την απόδοση του 

 που θα αποκτηθεί την τελευταία µέρα του χρόνου πρόβλεψης που αµοιβαίου κεφαλαίου

εκτιµάται. 

 

 

Παράδειγµα  [GTUG 2004, σελ. 10.14] 

EDU>> figure(6) 

hist(ySim(end,:),30) 

grid('on') 

title('Simulated Returns at Forecast Horizon') 

xlabel('Return') 

yl el('Count') ab

 
Συνοψίζοντας, η προσοµοίωση Monte Carlo είναι µια τεχνική που χρησιµοποιείται από 

, των τυπικών αποκλίσεων και των κατά-

ίζοντα προβλέψεων. Ο αριθµός των επαναλήψεων 

ο στην προσοµοίωση του υποδείγµατος και εκφράζει την τάση 

ν µιας χρηµατιστηριακής µετοχής. Η προσοµοίωση Monte Carlo 

φαρµόζεται κυρίως σε στοχαστικά υποδείγµατα που περιλαµβάνουν τυχαίους αριθµούς. 

Η

ους της στατιστικής.  

τους ερευνητές για τον έλεγχο των αποδόσεων

λοίπων, σε ένα δεδοµένο χρονικό ορ

παίζει καθοριστικό ρόλ

της τιµής των αποδόσεω

ε

 διαδικασία γέννησης τυχαίων αριθµών είναι γνωστή ως δειγµατοληψία Monte Carlo. 

Θεωρητικά, τα αποτελέσµατα της µεθόδου θεωρούνται ακριβή, αλλά ουσιαστικά είναι 

µια προσεγγιστική τεχνική που διέπεται από τους νόµ
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5  

 αυτή εργασία ο ερευνητής επικεντρώνει την προσοχή του στην 

σικών εντολών του πακέτου MATLAB σε τοµείς της 

 άλγεβρας, της στατιστικής και της χρηµατοοικονοµικής µε την παρουσίαση 

ειγµάτων. 

εργασίας αυτής είναι να εµβαθύνει σε βασικές πτυχές της επιστηµονικής 

να εξετάσει τις βασικές λειτουργίες και τη χρησιµότητα του µαθηµατικού 

πακέτου στην διερεύνηση οικονοµικών µοντέλων.  

Το MATLAB είναι µια γλώσσα υψηλού επιπέδου στον τοµέα της τεχνικής υπολογι-

σ

 εκφράζονται µε ένα οικείο µαθηµατικό τρόπο (κεφ 1 σελ. 1). 

ο MATLAB αποτελείται από 5 κύρια τµήµατα:  

Development Environment). 

οθήκη µαθηµατικών συναρτήσεων (MATLAB Mathematical Function 

υ MATLAB (MATLAB Language). 

ή απεικόνιση δεδοµένων (graphics). 

όγραµµα επιφάνειας διασύνδεσης εφαρµογών µε το χρήστη του MATLAB 

(ΜΑΤLAB Application Program Interface, API) (κεφ 1.1 σελ. 3). 

Σύµφωνα µε τους Στεφανίδη και Σαµαρά (1999) το MATLAB είναι µια υψηλού επι-

. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 

   Στην διπλωµατική

περιγραφή και χρήση των βα

γραµµικής

ανάλογων παραδ

   Στόχος της 

έρευνας και 

τικής (technical computing), που υλοποιεί µαθηµατικούς υπολογισµούς, οπτικοποίηση 

και προγραµµατισµό σε ένα εύκολο περιβάλλον περιήγησης, όπου τα προβλήµατα και οι 

λύσεις τους

Τ

 Το Περιβάλλον Ανάπτυξης (

 Η βιβλι

Library). 

 Η γλώσσα προγραµµατισµού το

 Γραφικ

 To πρ

πέδου γλώσσα προγραµµατισµού στην οποία η κύρια δοµή δεδοµένων είναι ο πίνακας 

και όπου υπάρχουν εντολές για έλεγχο ροής δεδοµένων, συναρτήσεις και στοιχεία αντι-

κειµενοστραφή προγραµµατισµού. Η φιλοσοφία ανάπτυξής του είναι να προσφέρει 

στους χρήστες µια γλώσσα έκφρασης των προβληµάτων και των λύσεών τους µε απλό 

µαθηµατικό τρόπο (κεφ 1.2 σελ. 26). 

   Οι βασικές λειτουργίες του MATLAB περιλαµβάνουν αριθµητικές πράξεις, χρήση 

βασικών και ειδικών µεταβλητών και συναρτήσεων. Στο MATLAB το ενδιαφέρον του 

χρήστη εστιάζεται στην εκµάθηση της διαχείρισης µητρών και στην εύκολη και γρήγορη 

επεξεργασία των λειτουργιών τους (κεφ 1.3.4 σελ. 59). 
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Το MATLAB διαθέτει πρότυπες συναρτήσεις για τη δηµιουργία όλων των γνωστών 

πινάκων από τα µαθηµατικά (κεφ 1.3.4.2. σελ. 65). 

ητα στο ΜATLAB να παραστήσει γραφικά µαθηµατικές συ-

ιφανειών αποτελεί τον πιο εντυπω-

σ

 να πραγµατοποιήσει οικονο-

µικ ι στατιστικής ανάλυσης 

στο

γραφικ 1 σελ. 164). 

Ο εξής: 

olio analysis).  

 Α

3.1 σελ. 171). 

To MATLAB δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χειρίζεται µε ευκολία τις µήτρες και 

να υλοποιεί εφαρµογές σε τοµείς όπως η γραµµική άλγεβρα και η αριθµητική ανάλυση 

(κεφ 1.3.5 σελ. 86). 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότ

ναρτήσεις σε δυο και σε τρεις διαστάσεις στο επίπεδο και στο χώρο (κεφ 1.4 σελ. 119). 

Το MATLAB είναι ένα ισχυρό εργαλείο εµφάνισης και σχεδιασµού επιφανειών σε 

τρισδιάστατο χώρο. Η γραφική αναπαράσταση επ

ιακό και δυναµικό τρόπο παρουσίασης µιας έρευνας (κεφ 1.4.4.1 σελ. 119). 

Το MATLAB µε το Financial Toolbox παρέχει στο χρήστη ένα πλήρες ολοκληρωµένο 

υπολογιστικό περιβάλλον απαραίτητο για χρηµατοοικονοµική ανάλυση και επεξεργασία 

οικονοµικών µοντέλων (κεφ 2.1 σελ. 164). 

Το Financial Toolbox δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη

ές εφαρµογές µε τη βοήθεια των µεθόδων της µαθηµατικής κα

 MATLAB και να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της έρευνάς του µε τη χρήση των 

ών (κεφ 2.

ρισµένες από τις λειτουργίες που διαθέτει το Financial Toolbox είναι οι 

 Ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου (portf

 Εκτίµηση και διαχείριση κινδύνου (control risk).  

νάλυση και πρόβλεψη οικονοµικής δραστηριότητας. 

 Σχεδίαση και ανάλυση χρονικών σειρών οικονοµικών δεδοµένων. 

 Ακαδηµαϊκή έρευνα. 

Η σύγχρονη θεωρία του χαρτοφυλακίου εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο οι επενδυτές 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν εξελιγµένα µαθηµατικά µοντέλα, για να προσδιορίσουν 

την έννοια του αποτελεσµατικού συνόρου, που θα παρέχει τις βέλτιστες αποδόσεις σε 

διαφορετικά επίπεδα κινδύνου (κεφ 2.

Όσο αναφορά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

επίτευξη της καλύτερης ισορροπίας ανάµεσα στον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο και την 

απόδοση επένδυσης. Η σχέση κινδύνου-απόδοσης διαφοροποιείται µε βάση τη σύνθεση 
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το

 2.3.2 σελ. 172). 

µειακές ροές από µια επένδυση (κεφ 2.3.2 σελ. 172). 

 

α

οτελεσµα-

τι

 απόδοσης-κινδύνου ενός άριστου χαρτοφυ-

λ

ήσει το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και να σχεδιάσει την 

κ ίων, µε 

βάση  αξία καθενός στοι-

χείου κεφ 2.3.3.1 σελ. 176). 

arry Markowitz διατείνεται 

ότ  

 απόδοσης των χρεογράφων και 

ης και 

διακύµανσή τους ως µέτρο κινδύνου (κεφ 2.3.3.8 σελ. 194). 

υ κάθε χαρτοφυλακίου. Ο κίνδυνος και η απόδοση είναι οι βάσεις στις οποίες στηρίζε-

ται κάθε λογική και έξυπνη επενδυτική πολιτική (κεφ

 Ο κίνδυνος (risk) ορίζεται ως ο βαθµός της χρονικής αβεβαιότητας και της µεταβλη-

τότητας που εµπεριέχει µια επένδυση, ενώ η απόδοση (return) ορίζεται ως οι αναµενό-

µενες εισπράξεις ή τα

Ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων χαρτοφυλακίων που προσφέρουν τη µέγιστη απόδο-

ση για κάθε επίπεδο κινδύνου ή προσφέρουν τον ελάχιστο κίνδυνο σε κάθε επίπεδο

ναµενόµενης απόδοσης ονοµάζεται αποτελεσµατικό σύνορο (efficient frontier), δηλαδή 

το αποτελεσµατικό σύνορο ορίζεται ως το σύνολο των βέλτιστων επιλογών µε σκοπό την 

άριστη κατανοµή των διαθέσιµων κεφαλαίων του επενδυτή. Η έννοια του απ

κού συνόρου συνδέεται άρρηκτα µε την έννοια της αριστοποίησης κατά Pareto (κεφ 

2.3.3 σελ. 175). 

O χρήστης µπορεί να εκτιµήσει τη σχέση

ακίου σύµφωνα µε τη θεωρία του αποτελεσµατικού συνόρου, λαµβάνοντας υπόψη το 

επιτόκιο ελεύθερου κινδύνου, τον βαθµό αποστροφής επενδυτικού κινδύνου και το επι-

τόκιο δανεισµού (κεφ 2.3.3.4 σελ. 179).  

Ο χρήστης µπορεί να εκτιµ

αµπύλη του αποτελεσµατικού συνόρου για ένα σύνολο περιουσιακών στοιχε

 τους περιορισµούς που εκφράζουν η µέγιστη και η ελάχιστη

 ή ενός συνόλου ειδικών περιουσιακών στοιχείων (

Ο θεµελιωτής της θεωρίας χαρτοφυλακίου, Νοµπελίστας H

ι η χρησιµότητα του επενδυτή είναι συνάρτηση δυο παραγόντων: 

 της αναµενόµενης

 του κινδύνου που εµπεριέχουν. 

Οι δυο αυτοί παράγοντες καθορίζουν τους βασικούς στόχους κάθε επενδυτή κατά την 

επιλογή και διαχείριση χαρτοφυλακίων που είναι: 

 η µεγιστοποίηση της αναµενόµενης απόδοσ

 η ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

Για τη µέτρηση των δυο αυτών παραγόντων, ο Markowitz χρησιµοποίησε δυο στατι-

στικά µεγέθη: τη µέση τιµή των αναµενόµενων αποδόσεων ως µέτρο απόδοσης και την 
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Τα βέλτιστα κατά Pareto σηµεία ονοµάζονται και αποτελεσµατικά σηµεία (efficient 

points). Το σύνολο των αποτελεσµατικών σηµείων ονοµάζεται αποτελεσµατικό µέτωπο 

Π

τεχνικών και 

µ

µένων και να παρουσιάσει γραφικά τα αποτελέσµατα µιας εφαρµο-

γή

γασίας του EXCEL στο MATLAB και να τα 

επ

ί αποτελε-

σ

Πιο

σε τιµές αποδόσεων (returns), 

ς, στα κατάλοιπα και στη 

ονικών σειρών, 

απαρρίζος (2004 σελ. 229), (κεφ 2.3.3.9 σελ. 193). 

Η ανάγκη για έγκυρες προβλέψεις οδήγησε στην ανάπτυξη και στην εκτίµηση όχι µόνο 

των οικονοµετρικών υποδειγµάτων, αλλά και στην ανάπτυξη άλλων 

εθόδων ανάλυσης χρονολογικών σειρών ιδιαίτερα µετά τη δηµοσίευση του βιβλίου των 

Box και Jenkins (1970), (κεφ 3 σελ. 199). 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει και να διαχειριστεί µε ευκολία διάφο-

ρες οικονοµικές χρονικές σειρές στο MATLAB µε τη βοήθεια κατάλληλων συναρτή-

σεων και εντολών (κεφ 3.2 σελ. 207). 

Με τη γραφική διεπιφάνεια (graphical interface) ο χρήστης µπορεί να αναλύσει τις 

χρονικές σειρές δεδο

ς. Η γραφική διεπιφάνεια χρήστη (GUI) µπορεί να απεικονίσει τα δεδοµένα και τα 

αποτελέσµατα την ίδια χρονική στιγµή (κεφ 3.3 σελ. 215). 

Έτσι, ο χρήστης µπορεί να µεταφέρει στατιστικά δεδοµένα χρονικών σειρών από το 

Χρηµατιστήριο µε τη µορφή φύλλων ερ

εξεργαστεί µε τα εργαλεία που διαθέτει για να εξάγει ανάλογα συµπεράσµατα (κεφ 3.5 

σελ. 233). 

   Το GARCH Toolbox διαθέτει µια πλούσια συλλογή κατάλληλων και άρτια προγραµ-

µατισµένων συναρτήσεων που παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να επιτελε

µατικά και µε µεγάλη ευκολία όλους τους αναγκαίους ελέγχους για µια πλήρη και 

αξιόπιστη στατιστική έρευνα (κεφ 4 σελ. 249). 

 συγκεκριµένα ο χρήστης µπορεί να:  

 µετατρέπει τιµές χρονικών σειρών 

 εκτιµά υποδείγµατα της µορφής GARCH, GJR, EGARCH για αποδόσεις οικονο-

µικών χρονικών σειρών, 

 επιτελεί προσοµοιώσεις Monte Carlo στις αποδόσει

µεταβλητότητα των οικονοµικών χρ

 αναπαριστάνει γραφικά τις χρονικές σειρές µε βάση την ανάλυση των ελέγχων 

αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) και µερικής αυτοσυσχέτισης (partial auto-

correlation). 
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Υ

A (Moving Average models). 

σκεδαστική, χαρακτηρίζονται ως αυτοπαλίνν-

δρ

d Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) 

ο

ν των οικονοµικών χρονικών 

σ

ς, η τεχνική αυτή δίνει τη δυνατότητα σε έναν ερευνητή να τη χρησιµοποιήσει  

2). 

µατα GARCH  

γµάτευσης 

ηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η πρ

επενδυ χείρηση. Ο όρος προσοµοίωση προέρχεται από τη λατινική λέξη 

πάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες στοχαστικών υποδειγµάτων χρονολογικών σειρών.     

 Αυτοπαλίνδροµα υποδείγµατα ή υποδείγµατα AR (Autoregressive models). 

 Υποδείγµατα κινητών µέσων ή υποδείγµατα M

 Μεικτά υποδείγµατα ή υποδείγµατα ARMA (Autoregressive Moving Average 

models) που είναι ο συνδυασµός των δυο προηγούµενων  (κεφ 3 σελ. 200). 

   Τα υποδείγµατα στα οποία η διακύµανση του διαταρακτικού όρου  εt  υπό την συνθήκη 

του αυτοπαλίνδροµου όρου εt-1 είναι ετερο

οµα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγµατα (Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity ή ARCH)  σύµφωνα µε τον Engle (1982), (κεφ 4.1 σελ. 250). 

   Το υπόδειγµα GARCH (Generalize

ρίζεται ως το γενικευµένο αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υπό-

δειγµα (κεφ 4.1 σελ. 251). 

Το υπόδειγµα GARCH είναι πιο ευέλικτο από το υπόδειγµα ARCH και χρησιµοποιεί-

ται στην πρόβλεψη µελλοντικών διακυµάνσεων των τιµώ

ειρών. Συνεπώς, η χρήση και η διερεύνηση ενός υποδείγµατος GARCH είναι απαραίτη-

τη για την εκτίµηση, την πρόβλεψη και την προσοµοίωση οικονοµικών χρονικών σειρών 

(κεφ 4.1 σελ. 252). 

Εποµένω

ως εργαλείο για να εξετάσει την πιθανή ύπαρξη προβληµάτων ετεροσκεδαστικότητας 

στη µεταβλητότητα χρηµατιστηριακών µετοχών ή χρηµατοοικονοµικών δεικτών µε 

σκοπό την ανάλυση ενός χαρτοφυλακίου, την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων ή την 

ευρύτερη επιστηµονική έρευνα (κεφ 4.1 σελ. 25

Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα υποδείγ

 για να εξετάσει τη διαφορά ανάµεσα στην τρέχουσα τιµή διαπρα

τίτλων µετοχών και στην τιµή δηµόσιας προσφοράς στο ευρύ επενδυτικό κοινό 

 για τη διαχείριση του χρ

 για τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου 

 για την κατανοµή περιουσιακών στοιχείων 

 για την αποτίµηση δικαιωµάτων σε µετοχές (option pricing) (κεφ 4.1 σελ. 252). 

οσοµοίωση µετρά τον κίνδυνο και την απόδοση της επένδυσης που υλοποιεί ένας 

τής ή µια επι
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similis που σηµαίνει «όµοιος». Η ουσία της προσοµοίωσης είναι ότι δηµιουργεί υποθετι-

κές

Ω ι σε 

αρι

καταστ

νται σε 

 παιχνιδιού (κεφ 4.7.1 σελ. 274). 

ιακού τοµέα.  

 καταστάσεις παρόµοιες µε τις πραγµατικές (κεφ 4.7.1 σελ. 274). 

ς προσοµοίωση επίσης ορίζεται ο τρόπος διενέργειας προβλέψεων που βασίζοντα

θµητικούς υπολογισµούς, που προκύπτουν από διαφορετικές υποθέσεις µελλοντικών 

άσεων (κεφ 4.7.1 σελ. 274). 

Η πιο γνωστή µέθοδος προσοµοίωσης µοντέλων είναι η προσοµοίωση Monte Carlo. Η 

ονοµασία της µεθόδου προέρχεται από το διάσηµο Casino του Monte Carlo και αποτελεί 

µια παραλλαγή της «θεωρίας των παιγνίων» (κεφ 4.7.1 σελ. 274). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Monte Carlo τα οικονοµικά φαινόµενα µελετώ

πειραµατική βάση µε τη σύσταση πρόσκαιρων µοντέλων και συστηµάτων στα οποία 

εισάγονται τυχαίες µεταβλητές και διερευνάται η επίδρασή τους στο σύστηµα κάτω από 

προκαθορισµένους κανόνες

Συνοψίζοντας, το MATLAB είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον υπολογιστικής τεχνι-

κής που συνδυάζει τους αριθµητικούς υπολογισµούς, τα προηγµένα γραφικά, την οπτικο-

ποίηση δεδοµένων και παράλληλα αποτελεί µια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραµµα-

τισµού που παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών σε όλο το φάσµα του Οικονο-

µικού και Επιχειρησ
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1o Παράδειγµα 

 

Να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί η σχέση του χρηµατοοικονοµικού δικαιώµατος (option) 

ρος την ανάλογη τιµή του υποκείµενου χρεογράφου (price), λαµβάνοντας υπόψη τις 

υναρτήσεις ευαισθησίας δεικτών gamma και delta.  

To delta (δ) είναι η πρώτη παράγωγος της τιµής του χρηµατοοικονοµικού δικαιώµατος 

ε σχέση µε την τιµή της χρηµατιστηριακής µετοχής, ενώ το gamma (γ) είναι η δεύτερη 

αράγωγος και εκφράζεται µε το λόγο της µεταβολής του delta (δ) προς τη µεταβολή της 

ξίας του υποκείµενου χρεογράφου. 

Στο παράδειγµα αυτό στον οριζόντιο άξονα x απεικονίζεται η τιµή, στον κάθετο άξονα 

 απεικονίζεται το δικαίωµα και στον άξονα z απεικονίζεται ο δείκτης gamma.  

Για την επίλυση του προβλήµατος ο χρήστης αρχικά ορίζει την κλίµακα της τιµής του 

ικαιώµατος και του ανάλογου χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

Για κάθε χρονική περίοδο δηµιουργεί ένα διάνυσµα τιµών κυµαίνεται από 10 έως 70 

αι µια µοναδιαία µήτρα. 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια ο χρήστης υπολογίζει τις συναρτήσεις ευαισθησίας δεικτών gamma και 

elta, λαµβάνοντας υπόψη ότι η τιµή είναι 40$, το επιτόκιο ελεύθερου κινδύνου είναι 

0%, η µεταβλητικότητα είναι 35%. 

π

σ

σ

π

α

y

δ

 

EDU>> range = 10:70; 

span = length(range); 

j = 1:0.5:12; 

n

κ

ewj = j(ones(span,1),:)'/12; 

 

EDU>> jspan = ones(length(j),1); 

newrange = range(jspan,:); 

pad = ones(size(newj)); 

d

1
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EDU>> zval = blsgamma(newrange, 

40  

 

 

*pad, 0.1*pad, newj, 0.35*pad); 

color = blsdelta(newrange, 40*pad, 

0.1*pad, newj, 0.35*pad); 

Ο χρήστης σχεδιάζει τη γραφική παράσταση της σχέσης ανάµεσα στην τιµή του χρη-

µατοοικονοµικού δικαιώµατος και την τιµή της µετοχής µε τη συνάρτηση mesh. 

 

 

 

EDU>> mesh(range, j, zval, color); 

xlabel('Stock Price ($)'); 

ylabel('Time (months)'); 

zlabel('Gamma'); 

title('Call Option Sensitivity Measures 

Graph Example 1'); 

axis([10 70  1 12  -inf inf]); 

set(gca, 'box', 'on', 'tag', 'mesh_axis_2'); 

 

 αλφαβήτου γ και δ εµφανίζονται ως συναρτήσεις της τιµής 

και του χρόνου. Ο άξονας z απεικονίζεται µε το gamma και το χρώµα απεικονίζεται µε 

ο delta. 

ηνικής  χρησιµοποιούνται στη χρηµατοοικο-

υµβολίσουν τους παράγοντες ευαισθησίας, οι οποίοι χρησιµο-

 µέτρηση της έκθεσης στον επενδυτικό κίνδυνο των χαρτοφυλα-

κίων

µικού δικαιώµατος (option) και πώς αυτή η 

αξία αλλάζει µε την αλλαγή των δεδοµένων της αγοράς. 

 

 

Τα γράµµατα της ελληνικής

τ

Γενικά, τα γράµµατα της ελλ αλφαβήτου

νοµική ανάλυση για να σ

ποιούνται συχνά για τη

 παραγώγων.  

Τα γράµµατα αυτά (α=alpha, β=beta, γ=gamma, δ=delta, θ=theta, ρ=rho, v=vega) 

προσδιορίζουν την αξία ενός χρηµατοοικονο
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2o Παράδειγµα 

πεικ ίζει το δείκτη gamma ως συνάρτηση του χρόνου 

νοµικά µατα ενός χαρτοφυλακίου.  

εται πόψη ότι το ύψος (ο άξονας z) εκφράζει το 

mma για κάθ  χρηµατοοικονοµικό δικαίωµα σταθµισµένο από 

ν ποσότητα κάθε δικαιώµατος. Ο άξονας x εκφράζει τη µεταβαλλόµενη τιµή, ο άξονας 

y 

αίνονται 

πό 20-90 για κάθε δικαίωµα. 

 Επίσης, ο χρήστης ορίζει τις αντίστοιχες τιµές άσκησης (ExPrice) για την αγοραπωλη-

πιτόκιο ελεύθερου χρόνου είναι 10% και η µεταβλητικότητα 35%, 

ι τον αριθµό των δικαιωµάτων για κάθε επίσηµο έγγραφο στο 

νεται το δικαίωµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 δηµιουργεί µια µήτρα µε τιµές για κάθε χρονική περίοδο. 

 

Να σχεδιαστεί το γράφηµα που α

και της τιµής για 10 χρηµατοοικο

ον

 δικαιώ

Στο παράδειγµα αυτό λαµβάν

άθροισµα των δεικτών ga

υ

ε

τη

εκφράζει το χρόνο και το delta το χρώµα.  

Ο χρήστης δηµιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο µε αυθαίρετα δεδοµένα. Οι τιµές κυµ

α

σία ενός χρεογράφου. 

Με δεδοµένο ότι το ε

ο χρήστης προσδιορίζε

οποίο ενσωµατώ

 

EDU>> range = 20:90; 

plen = length(range); 

exprice = [75 70 50 55 75 50 40 75 60 ]; 35

 

 

 

 

 

Για κάθε επίσηµο έγγραφο

 

EDU>> rate = 0.1*ones(10,1); 

time = [36  36  36  27  18  18  18  9  9  9]; 

sigma = 0.35*ones(10,1); 

numopt = 1000*[4  8  3  5  5.5  2  4.8  3  

4.8  2.5]; 

zval = zeros(36, plen); 

color = zeros(36, plen); 

 

 

 

 

EDU>> for i = 1:10 

                    pad = ones(time(i),plen); 

                    newr = range(ones(time(i),1),:); 
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Επιπλέον, ο χρήστης δηµιουργεί ένα διάνυσµα µε τις χρονικές περιόδους (1 έως Time) 

κ

ησίας για να υπολογίσει gamma και delta. 

 

 

 

 

ζει το ζητούµενο γράφηµα θέτοντας τα όρια για κάθε άξονα µε τη 

 
 

H συνάρτηση mesh 
 

 

 

αι ένα πίνακα χρόνου που αντιστοιχεί µια στήλη για κάθε τιµή. 

 

 

 

 

Στη συνέχεια καλεί τις συναρτήσεις ευαισθ

 

EDU>>        t = (1:time(i))'; 

                     newt = t(:,ones(plen,1)); 

 
 

EDU>>        zval(36-time(i)+1:36,:) = zval(36-time(i)+1:36,:) +..   

                            numopt(i) * blsgamma(newr, exprice(i)*pad, .. 

                           rate(i)*pad, newt/36, sigma(i)*pad); 

    

 

                  color(36-time(i)+1:36,:) = color(36-time(i)+1:36,:) +  

                          numopt(i) * blsdelta(newr, exprice(i)*pad, ... 

                          rate(i)*pad, newt/36, sigma(i)*pad); 

        

 

Ο χρήστης σχεδιά

συνάρτηση mesh. 

       end 

 

EDU>>mesh(range, 1:36, zval, color); 

view(60,60); 

set(gca, 'xdir','reverse', 'tag', 'mesh_axes_3'); 

axis([20 90  0 36  -inf inf]); 

 

EDU>> title('Call Option

 

 Sensitivity Measures 

Graph Example 2'); 

xlabel('Stock Price ($)'); 

ylabel('Time (months)'); 

zlabel('Gamma'); 

set(gca, 'box', 'on'); 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                          Αδαµόπουλου Αντώνη 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                       295

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Achelis, S., (1995), Technical Analysis from A to Z, Second Printing, McGraw-Hill.  

- Anderson, P., (2005). Business Economics and Finance with MATLAB, GIS, and Simulation  

  Models, Chapman and Hall/CRC, USA. 

- Backstrom, G., (1997). Practical Mathematics using MATLAB 5, Studentliterattur. 

- Borse, G., (1997). Numerical Methods with MATLAB, Boston PWS Publishing Company. 

- Box, G., και Pearce, D., (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive  

   integrated moving average time series models, Journal of the American Statistical 

   Association, 65, 1509-1525. 

- Box, G., Jenkins, G., and Reinsel, G., (1994). Time Series Analysis: Forecasting and   

   Control, Third edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 

- Brandimarte, P., (2001). Numerical Methods in Finance: A MATLAB-Based Introduction,  

  John Wiley & Sons Inc, USA. 

-  Brooks, C., S.P. Burke, and G. Persand (2001). Benchmarks and the Accuracy of GARCH  

    Model Estimation, International Journal of Forecasting, 17, 45-56. 

- Caldwell, J., and Douglas K., (2004). Mathematical Modelling, Kluwer Academic Publishers  

   Group. 

- Campbell, J., A. Lo, and A.C. MacKinlay (1997). The Econometrics of Financial Markets:  

   Nonlinearities in Financial Data, Chapter 12, Princeton University Press, Princeton, NJ. 

- Chapman, S., (2004). MATLAB programming for engineers, Broox Cole. 

- Chapra, S., (2004). Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineering and Science,  

   McGraw-Hill.  

- Cheney, E. and Kincaid, D., (2003). Numerical Mathematics and Computing, Thomson  

  Learning. 

- Chen, K., Giblin, P., and Irvin, A., (1999). Mathematical explorations with MATLAB,  

  Cambridge University Press.  

- Chong, E, and Stanislaw, H, (2001). An Introduction to Optimization, John Wiley & Sons. 

- Dabney, J., and Harman, T., (2004).  Mastering Simulink, Prentice Hall. 

- Daku, B., (2006). MATLAB Tutor CD: Learning MATLAB Superfast, John Wiley & Sons Inc, 

   USA. 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                                   Αδαµόπουλου Αντώνη        



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                       296

- Dell'Aquila, R., (2006). Robust Statistics, John Wiley & Sons Ltd. 

- ∆εσπότης, Γ., (1992). Αγγλοελληνικό λεξικό διεθνών οικονοµικών όρων, 2η έκδοση,  

   εκδόσεις ΡΙΜ ΕΠΕ Αθήνα. 

- Donnelly, K., (1995). MATLAB manual: Computer Laboratory Exercises, Saunders College  

   Publishing. 

- Dowd, K., (2002). Measuring Market Risk, John Wiley and Sons Ltd. 

- Edwin, K., Choong, P., and Stanislaw, Z., (2001). An introduction to optimization, John  

   Wiley & Sons Inc, USA. 

- Enders, W., (1995). Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, New York. 

- Engle, R., (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the  

  variance of United Kingdom inflations, Econometrica, 50, 987-1008. 

- Fang, Kai-Tai, Hickernell, F., and Neidereitel, H., (2002). Monte Carlo and Quasi-Monte  

  Carlo Methods, 1st edition, Springer. 

[FTUG 2006] - Financial Toolbox User’s Guide (2006), 3rd version, The Mathworks Inc. 

- Φουντάς, Γ., (2006). Προχωρηµένα γραφικά µε το MATLAB, σειρά Miramax, εκδόσεις  

  Fountas, Αθήνα. 

- Fusai, G., and Roncoroni, A., (2005). Implementing models in quantitative finance, Springer- 

  Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG. 

[GTUG 2004 ] - GARCH Toolbox User’s Guide (2004), 2nd version, The Mathworks, Inc. 

- Gentle, J., (2004). Random Number Generation and Monte Carlo Methods, Statistics and   

  Computing, 2nd edition, Springer.  

- Gilat, A., (2004). An introduction with applications, 2nd edition, John Wiley & Sons Inc,  

  USA. 

- Glasserman, P., (2003). Monte Carlo methods in financial engineering: Stochastic modelling  

   and applied probability, 1st edition, Springer. 

- Gourieroux, C., ARCH Models and Financial Applications, Springer-Verlag, 1997.  

- Granger, C., and Newbold, P.,  (1974). Spurious regressions in econometrics, Journal of  

  Econometrics, 35, 143-159.  

- Greene, W., (2003). Econometric Analysis, 5th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.  

- Groppeli, Α., and Nikbakht, Ε., (1996). Χρηµατοοικονοµική, 3η Αµερικάνικη έκδοση,  

   Κλειδάριθµος, Αθήνα. 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                                   Αδαµόπουλου Αντώνη        



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                       297

- Hagerud, G., (1997). Modeling Nordic Stock Returns with Asymmetric GARCH, Working   

   Paper Series in Economics and Finance, No. 164, Department of Finance, Stockholm School  

  of Economics.  

 - Hamilton, J., (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, NJ. 

- Hanselman, D, and Littlefield, B., (1996). Mastering MATLAB: A comprehensive tutorial and  

  reference, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

- Hanselman, D., and Littlefield, B., (2005). Mastering MATLAB 7: A comprehensive tutorial   

  and reference, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

- Herniter, M., (2000). Programming in MATLAB, Thomson Learning. 

- Higham, D., (2004). An Introduction to Financial Option Valuation, Mathematics, Stochastics  

  and Computation, Cambridge University Press, UK  

- Higham, D., (2005). MATLAB Guide, Society for Industrial & Applied Mathematics. 

- Hunt, B., Lipsman, R., and Rosenberg, J., (2001). A guide to MATLAB for beginners and  

  experienced users, Cambridge University Press, UK. 

- Kaplan, R., (2003). Introduction to Scientific Computation and Programming, Thomson  

   Learning.  

- Kaufman, P., (1987). The New Commodity Trading Systems and Methods, New York: John  

  Wiley & Sons Ltd. 

- Kaufman, L., and Granville H., (2005). Computational Methods of Linear Algebra, John  

  Wiley & Sons Ltd.  

- Καραθανάσης, Γ., (1995). Αξιολόγηση επενδύσεων χρηµατοδότησης και χρηµατιστηρια- 

   κές αγορές, εκδόσεις Σµπίλιας, Αθήνα. 

- Kelley, C., (1999). Iterative methods for optimization, SIAM. 

- Lawson, T., (1996). Linear Algebra: MATLAB Laboratories, John Wiley and Sons Ltd 

- Marcus, M., (1993). Matrices and MATLAB: A tutorial, Englewood Cliffs,  Prentice Hall. 

- Markowitz, Η., (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Yale  

   University Press. 

- Marques de Sa, J., (2003). Applied Statistics using SPSS, STATISTICA and MATLAB,  

  Springer. 

- Martinez, W., and Martinez, A., (2002). Computational Statistics Handbook with MATLAB,  

   Chapman & Hall/CRC, USA. 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                                   Αδαµόπουλου Αντώνη        



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                       298

- Matthews, J., (1999). Numerical methods using MATLAB, Upper Saddle River, NJ: Prentice  

  Hall. 

- McLeish, D., (2005).  Monte Carlo Simulation and Finance, John Wiley and Sons Ltd 

- Mele, A., and Formari, F., (2000). Stochastic Volatility in Financial Markets: Crossing the  

  Bridge to Continuous Time Dynamic Modelling and Econometrics in Economics and  

  Finance, 1st edition, Springer. 

- Messner, W., and Tilbury, D. (1998). Control Tutorials for MATLAB and Simulink: A Web- 

  Based Approach, Prentice Hall. 

- Meucci, A., (2005). Risk and Asset Allocation, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH  

  & Co. KG. 

- Miranda, M., and Fackler, P., (2002) Applied Computational Economics and Finance, MIT  

  Press Ltd. 

- Morgan, J., (2000).  Applied Stochastic Modelling, Oxford University Press, USA. 

- Nuruzzaman, M., (2005). Modelling and Simulation in Simulink for Engineers and Scientists,  

  Authorhouse. 

- Otto, S., and Denier, J., (2005). An Introduction to Programming and Numerical Methods in  

  Matlab, Springer-Verlag, London Ltd. 

- Palm,W. J., (2003). Introduction to Matlab 6 for Engineers: WITH 6.5 Update and Additional  

  Topics in Animation, Graphics and Simulink, McGraw-Hill. 

[Παπ 2004 ]    - Παπαρρίζος, Κ., (2004). MATLAB 6.5, Ζυγός, Θεσσαλονίκη. 

- Παπαρρίζος, Κ., (2004). Γραµµικός Προγραµµατισµός, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας,  

   Θεσσαλονίκη. 

- Παπαρρίζος, K., και Σαµαράς, N., (1998). Πολυπλοκότητα, Ανάλυση και Σχεδιασµός    

  Αλγορίθµων, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 

- Πέκος, Γ., (1999). Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Οικονοµικές Επιστήµες, 5η έκδοση, Ζυγός,  

   Θεσσαλονίκη. 

- Peters, J., (2001). "Estimating and Forecasting Volatility of Stock Indices Using Asymmetric  

  GARCH Models and Skewed Student-t Densities," Working Paper, École d'Administration  

  des Affaires, University of Liège, Belgium, March 20.  

- Pratap, R., (1996). Getting started with MATLAB: A quick introduction for scientists and  

  engineers, Saunders College Publishing. 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                                   Αδαµόπουλου Αντώνη        



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                       299

- Pratap, R., (2006). Getting started with MATLAB 7: A quick introduction for scientists and  

  engineers, Saunders College Publishing. 

- Robert, C., and Casella, G., (2005). Monte Carlo Statistical Methods, Springer; 2 edition.  

- Ruppert, D., (2004). Statistics and Finance, Springer-Verlag New York Incorporation.   

- Sigmon, K., (1998). MATLAB primer, 5th edition, CRC press, Inc.  

- Smith, R., (1997). The MATLAB project book for linear algebra, Upper Saddle River, NJ:  

  Prentice Hall. 

- Stade, E., and Lay, D., (2005). Linear Algebra and Its Applications, Pearson Higher  

  Education. 

- Stanoyevitch, A., (2005). Introduction to Numerical Ordinary and Partial Differential  

  Equations Using MATLAB, John Wiley and Sons Ltd. 

- Σταφυλίδης, ∆., και Στραβελάκης, Ν., (2004). Λεξικό της Σύγχρονης Οικονοµίας Θεωρητικής  

  και Εφαρµοσµένης, εκδόσεις Σταφυλίδη, Αθήνα. 

- Στεφανίδης, Γ., και Σαµαράς, Ν., (1999). Υπολογιστικές µέθοδοι µε το MATLAB, Ζυγός,  

   Θεσσαλονίκη. 

- Στεφανίδης, Γ., (2000). Γραµµική άλγεβρα µε το MATLAB, Ζυγός, Θεσσαλονίκη. 

- Surender, J., (2002). Linear Algebra, Thomson Learning. 

- Tewari, A., (2002). Modern Control Design with MATLAB and Simulink, John Wiley and  

   Sons Ltd 

[MCS 2005a] - The Matlab Curriculum Series (2005a). Learning MATLAB 7.01, MATLAB-Simulink, Student  

                          version, Mathworks, USA. 

- The Matlab Curriculum Series (2005b). Learning SIMULINK 6, The Student version,   

   Mathworks, USA. 

- Venkataraman, P., (2002). Applied optimization with MATLAB programming, New York,  

   Wiley. 

- Χρήστου, Γ., (2002). Εισαγωγή στην Οικονοµετρία,  β τόµος, Gutenberg, Αθήνα. 

- White, R., (2003).  Computational mathematics, Taylor & Francis Ltd. 

- White, R., (2004). Computational mathematics: models, methods and analysis with MATLAB  

   and MPI, Chapman & Hall/CRC, USA. 

- Ξιάρχος, Σ., (1994). ∆ηµόσια Οικονοµική I-Αποτυχίες της αγοράς και δηµόσιος τοµέας, 

University Studio Press, Θεσ/νίκη. 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                                   Αδαµόπουλου Αντώνη        



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                       300

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο 

- www.bpubanca.it   

- www.georgetown.edu/mcnelis  

- www.mathworks.com 

- www.mathworks.com/applications/fin_modeling/segment/index.html). 

- www.mirant.com) 

- www.evare.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                                   Αδαµόπουλου Αντώνη        



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                       301

GENERAL  FINANCIAL STATISTICS TOOLBOX 

 

- Student version of MATLAB (2005) 

- Higham (2005) 

- Παπαρρίζος (2004) 

- Hunt et al (2001) 

- Pratap (1996) 

- Donnelly (1995) 

 

 

- Fusai and Roncoroni (2005) 

- Higham (2004) 

- Dowd (2002) 

- Miranda and Fackler (2002) 

- Brandimarte (2001) 

- Kaufman (1987) 

 

 

- Dell'Aquila (2006) 

- Ruppert (2004) 

- Marques de Sa (2003) 

- Martinez and Martinez (2002) 

- Morgan (2000) 

- Sigmon (1998) 

PROGRAMMING FINANCIAL TIME SERIES  GARCH MODELS  

 

- Otto and Denier (2005) 

- Chapman (2004) 

- Gilat (2004) 

- Hanselman and Littlefield (1996) 

- Kaplan (2003) 

- Herniter (2000) 

 

 

- Meucci (2005) 

- Greene (2003) 

- Mele and Formari (2000) 

- Achelis (1995) 

- Enders (1995) 

- Hamilton (1994) 

 

 

- Brooks et al (2001) 

- Peters (2001) 

- Hagerud (1997) 

- Campbell et al (1997) 

- Gourieroux (1997) 

- Box (1994) 

OPTIMIZATION MONTE CARLO SIMULATION LINEAR ALGEBRA 

 

- Caldwell and Douglas (2004) 

- Venkataraman (2002) 

- Chong and Stanislaw (2001) 

- Edwin et al (2001) 

- Kelley (1999) 

- Παπαρρίζος και Σαµαράς (1998) 

 

 

- Robert and Casella (2005) 

- Anderson (2005) 

-  McLeish (2005) 

- Gentle (2004) 

- Glasserman (2003) 

- Fang et al (2002) 

 

 

- Stanoyevitch (2005) 

- Kaufman et al. (2005) 

- Stade and Lay (2005)  

- Στεφανίδης (2000) 

- Smith (1997) 

- Marcus (1993) 

SYMBOLIC MATH SIMULINK NUMERICAL METHODS 

 

- White (2004) 

- White (2003) 

- Cheney and Kincaid (2003) 

- Chen et al (1999)  

- Πέκος (1999) 

- Backstrom (1997) 

 

 

- Student version of  SIMULINK (2005)

- Nuruzzaman (2005) 

- Dabney and Harman  (2004)  

- Palm (2003) 

- Tewari (2002) 

- Messner et al (1998) 

 

 

- Chapra (2004) 

- Surender (2002) 

- Στεφανίδης και Σαµαράς (1999) 

- Matthews (1999) 

- Borse (1997) 

- Lawson (1996) 

 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                                   Αδαµόπουλου Αντώνη        



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                       302

Βοηθητική βιβλιογραφία 

- The Matlab Curriculum Series (2005). The student edition of Matlab, The language of 

technical computing, User’s guide 5th version, The Mathworks, USA. 

- Kendrick, D., Mercado, R., and Amman H., (2005)  Computational Economics, 

University Presses of California, Columbia and Princeton 

- Leon, J., (1998). Linear Algebra with Applications, 4th edition, Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. 

- Penney, R., (2006). Linear Algebra: Textbook and Solutions Manual, John Wiley and Sons 

Ltd 

 

∆ιπλωµατική εργασία                                                                                   Αδαµόπουλου Αντώνη        


	ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf
	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

	Ergasia-AdamopoulosMsc2006.pdf

