
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  B

Εισαγωγή στη Στατιστική 
Θεωρία Αποφάσεων

Τα βασικά στοιχεία ενός στατιστικού προβλήματος λήψης απόφασης είναι (1) ένα σύνολο 
υποθέσεων που χαρακτηρίζουν τις πιθανές «πραγματικές καταστάσεις της φύσης», (2) ένας 
έλεγχος (test) μέσω του οποίου λαμβάνουμε δεδομένα και, βάσει αυτών, επιθυμούμε να 
συμπεράνουμε την αλήθεια, (3) ένας κανόνας απόφασης, ο οποίος λειτουργεί επί των δεδομέ-
νων για να προσδιορίσει, με κάποιο βέλτιστο τρόπο, ποια υπόθεση περιγράφει καλύτερα την 
«πραγματική κατάσταση της φύσης» και (4) ένα κριτήριο βελτιστότητας. Αυτά τα θεμελιώδη 
βήματα είναι το αντικείμενο μελέτης του παρόντος παραρτήματος. Το κριτήριο βελτιστότητας 
(optimality criterion) που θα επιλέξουμε για τον κανόνα απόφασης είναι η ελαχιστοποίηση 
της πιθανότητας λήψης μιας εσφαλμένης απόφασης, αν και είναι δυνατόν να επιλέξουμε και 
άλλα κριτήρια [1].

Η στατιστική θεωρία αποφάσεων γενικά και ο έλεγχος υπόθεσης ειδικότερα, εδράζονται 
σ’ ένα πεδίο των μαθηματικών, τη θεωρία πιθανοτήτων και τις τυχαίες μεταβλητές. Υποθέ-
τουμε ότι ο αναγνώστης έχει γνώση αυτών των θεμάτων· εάν όχι, καλό θα είναι να ανατρέξει 
σε κάποιο σχετικό σύγγραμμα, όπως το [2].

B.1 ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ BAYES
Η μαθηματική θεμελίωση του ελέγχου υπόθεσης εδράζεται στο θεώρημα του Bayes, το οποίο 
προκύπτει από τον ορισμό της σχέσης μεταξύ της υπό συνθήκη (conditional) και της από κοι-
νού (joint) πιθανότητας των τυχαίων μεταβλητών A και B:

  (B.1)

Μια άλλη διατύπωση του θεωρήματος είναι

  (B.2)

Το θεώρημα του Bayes μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την υπό συνθήκη πιθανότητα P(AB) 
από την υπό συνθήκη πιθανότητα P(BA).
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B.1.1 Διακριτή Μορφή του Θεωρήματος του Bayes
Το θεώρημα του Bayes μπορεί να εκφραστεί σε διακριτή μορφή, ως εξής 

  (Β.3α)

όπου

  
(Β.3β)

Στα πλαίσια ενός συστήματος επικοινωνίας, si είναι η i-οστή κλάση σημάτων από ένα σύνολο 
M κλάσεων, και zj είναι το j-οστό δείγμα ενός λαμβανόμενου σήματος. Η Εξίσωση (B.3) 
μπορεί να θεωρηθεί ως μαθηματική περιγραφή ενός πειράματος, το οποίο χρησιμοποιεί ένα 
λαμβανόμενο δείγμα και κάποια στατιστική γνώση των κλάσεων σημάτων, στις οποίες αυτό 
μπορεί να ανήκει. Η πιθανότητα εμφάνισης για την i-οστή  κλάση σημάτων, P(si), πριν από 
τη διεξαγωγή του πειράματος, αποκαλείται a priori (εκ των προτέρων, πρότερη) πιθανότητα. 
Ως αποτέλεσμα της εξέτασης ενός συγκεκριμένου λαμβανόμενου δείγματος, zj, μπορούμε να 
βρούμε ένα στατιστικό μέτρο της πιθανοφάνειας του γεγονότος ότι το zj ανήκει στην κλάση 
si από την υπό συνθήκη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function, 
pdf), P(zjsi). Μετά από το πείραμα, μπορούμε να υπολογίσουμε την a posteriori (εκ των 
υστέρων) πιθανότητα, P(sizj), η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως «βελτίωση» της πρότερης 
γνώσης μας. Δηλαδή, ξεκινάμε το πείραμα έχοντας κάποια πρότερη γνώση αναφορικά με την 
πιθανότητα της «κατάστασης της φύσης» και αφού εξετάσουμε ένα σήμα (δείγμα του σήμα-
τος), αποκτάμε την a posteriori πιθανότητα – αυτή που προκύπτει «μετά από το συμβάν». Η 
παράμετρος P(zj) είναι η πιθανότητα του λαμβανόμενου δείγματος, zj, για ολόκληρο το χώρο 
κλάσεων σημάτων. Αυτός ο όρος, P(zj), μπορεί να θεωρηθεί ως ένας παράγοντας κλιμάκω-
σης, δεδομένου ότι η τιμή του είναι ίδια για κάθε κλάση σημάτων.

Παράδειγμα B.1   Χρήση του Θεωρήματος του Bayes (Διακριτή Μορφή)
Δίνονται δύο κουτιά συσκευασίας ενός συγκεκριμένου εξαρτήματος. Το κουτί 1 περιέχει 1000 εξαρτή-
ματα, από τα οποία ένα ποσοστό 10% είναι ελαττωματικά. Το κουτί 2 περιέχει 2000 εξαρτήματα, από 
τα οποία ένα ποσοστό 5% είναι ελαττωματικά. Εάν επιλεχθεί τυχαία ένα κουτί και κατόπιν επιλεχθεί 
τυχαία ένα εξάρτημα από αυτό, δοκιμαστεί και βρεθεί λειτουργικό, πόση είναι η πιθανότητα να προήλθε 
από το κουτί 1;
Λύση

  

όπου το GP σημαίνει «good part». Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (Β.3β), μπορούμε να γράψουμε

  

  

  
Πριν από το πείραμα, η a priori πιθανότητα που σχετίζεται με την επιλογή του κουτιού 1 είναι ίση με 
αυτή που ισχύει για το κουτί 2. Μετά από τη λήψη ενός λειτουργικού εξαρτήματος, η εφαρμογή του 
θεωρήματος του Bayes μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος βελτίωσης της πρότερης υπόθεσής μας ότι 
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P(box 1) = 0.5· στην περίπτωσή μας, δίνει την a posteriori πιθανότητα 0.486. Το θεώρημα του Bayes 
είναι απλώς μια φορμαλιστική διατύπωση της κοινής λογικής. Έχοντας επιλέξει ένα λειτουργικό εξάρ-
τημα από ένα εκ των δύο κουτιών, δεν είναι διαισθητικά πιο λογικό να είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα 
προέλευσής του από το κουτί με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση λειτουργικών εξαρτημάτων και μικρότερη 
η πιθανότητα προέλευσής του από το κουτί με τη μικρότερη συγκέντρωση; Το θεώρημα του Bayes βελ-
τίωσε την πρότερη στατιστική μας γνώση, μετατρέποντάς την σ’ ένα εκ των υστέρων στατιστικό μέγε-
θος για την πιθανότητα επιλογής κουτιού.

Παράδειγμα B.2   Εφαρμογή της Θεωρίας Αποφάσεων σ’ Ένα Παιχνίδι Στοιχήματος
Ένα κουτί περιέχει τρία νομίσματα: ένα κανονικό («τίμιο») νόμισμα, ένα νόμισμα που έχει κορώνα και 
στις δύο όψεις κι ένα νόμισμα που έχει γράμματα και στις δύο όψεις. Επιλέγουμε τυχαία ένα νόμισμα, 
κοιτάζουμε μόνο τη μία πλευρά του και πρέπει να μαντέψουμε εάν είναι κορώνα ή γράμματα η άλλη 
πλευρά. Ποια είναι η στρατηγική λήψης της βέλτιστης απόφασης γι’ αυτό το παιχνίδι; 
Λύση
Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ως ένα πρόβλημα φώρασης σήματος. Έστω ότι μετα-
δίδεται ένα σήμα, αλλά λόγω του θορύβου που ενυπάρχει στο κανάλι, το λαμβανόμενο σήμα είναι 
αλλοιωμένο με κάποιο τρόπο. Το ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κοιτάξουμε την άλλη πλευρά του 
νομίσματος, ισοδυναμεί με τη λήψη ενός σήματος διαταραγμένου από θόρυβο. Έστω ότι το Hi αντιπρο-
σωπεύει τις υποθέσεις (i = F, H, T), όπου τα F, H και T συμβολίζουν τα τρία νομίσματα: κανονικό (Fair), 
με δύο όψεις κορώνα (Head) και με δύο όψεις γράμματα (Tail), αντίστοιχα:

 

(κανονικό νόμισμα)

(νόμισμα με δύο όψεις κορώνα)

(νόμισμα με δύο όψεις γράμματα)

Έστω ότι το zj αναπαριστά το λαμβανόμενο δείγμα (j = H, T), όπου zH είναι κορώνα και zT είναι γράμ-
ματα. Υποθέτουμε επίσης ότι οι τρεις υποθέσεις έχουν  ίσες a priori πιθανότητες, οπότε P(HF) = P(HH) 
= P(HT) = 1/3. Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Bayes,

  
χρειάζεται να υπολογίσουμε την πιθανότητα για κάθε υπόθεση, δοθείσας κάθε κλάσης σημάτων. Άρα, 
θα πρέπει να εξετάσουμε τα αποτελέσματα έξι υπολογισμών πριν μπορέσουμε να προσδιορίσουμε μια 
στρατηγική για τη λήψη της βέλτιστης απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή της P(zjHi) μπορεί να 
ληφθεί από τις υπό συνθήκη πιθανότητες που απεικονίζονται στο Σχήμα B.1. Υποθέστε ότι επιλέγουμε 
ένα νόμισμα και βλέπουμε τη μία όψη του, η οποία είναι κορώνα (zH)· υπολογίζουμε τις ακόλουθες τρεις 
a posteriori πιθανότητες,

  

  

  
Εάν το λαμβανόμενο δείγμα είναι γράμματα (zT), υπολογίζουμε, παρομοίως, τις a posteriori πιθανότητες
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Επομένως, η στρατηγική για τη λήψη της βέλτιστης απόφασης έχει ως εξής: Εάν ληφθεί το δείγμα 
κορώνα, zH, επιλέγεται η υπόθεση HH (ότι η άλλη πλευρά είναι επίσης κορώνα). Εάν ληφθεί το δείγμα 
γράμματα, zT, επιλέγεται η υπόθεση HT (ότι η άλλη πλευρά είναι επίσης γράμματα).

B.1.2 Μικτή Μορφή του Θεωρήματος του Bayes
Για τις περισσότερες εφαρμογές επικοινωνίας που ενδιαφέρουν ένα μηχανικό, οι πιθανές 
τιμές των λαμβανόμενων δειγμάτων είναι συνεχείς σ’ ένα εύρος τιμών, λόγω του προσθε-
τικού Γκαουσιανού θορύβου που εισάγει το κανάλι. Συνεπώς, η πλέον χρήσιμη μορφή του 
θεωρήματος του Bayes είναι αυτή που περιλαμβάνει συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας 
συνεχών και όχι διακριτών τιμών. Αναδιατυπώνουμε, λοιπόν, τις εξισώσεις (Β.3α) και (Β.3β) 
ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή:

  (B.4α)

  
(Β.4β)

Εδώ, η p(zsi) είναι η υπό συνθήκη pdf του λαμβανόμενου, «συνεχούς τιμής» δείγματος, z, 
υπό την εξάρτηση της υπόθεσης ότι η κλάση σημάτων είναι η si.

Παράδειγμα B.3   Εικονογραφική Ερμηνεία του Θεωρήματος του Bayes
Υποθέστε δύο κλάσεις σημάτων, s1 και s2, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις (τριγωνικού σχήματος) υπό 
συνθήκη pdf, p(zs1) και p(zs2) που απεικονίζονται στο Σχήμα B.2. Λαμβάνεται ένα σήμα, το οποίο 

Σχήμα B.1 Υπό συνθήκη πιθανότητα 
P(zj|Ηi): (α) υπό την υπόθεση «τίμιου» 
νομίσματος· (β) υπό την υπόθεση νομί-
σματος με κορώνα και στις δύο όψεις· 
(γ) υπό την υπόθεση νομίσματος με 
γράμματα και στις δύο όψεις.

(α)

(β)

(γ)
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μπορεί να έχει οποιαδήποτε τιμή στο z άξονα. Εάν οι pdf δεν επικαλύπτονταν, θα ήταν δυνατό να ταξινο-
μήσουμε το σήμα στη σωστή κλάση με βεβαιότητα. Για το παράδειγμα του Σχήματος B.2, χρειαζόμαστε 
έναν κανόνα που θα μας βοηθά να ταξινομούμε τα λαμβανόμενα σήματα, επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο 
κάποια από τα σήματα να εμπίπτουν στην περιοχή αλληλοκάλυψης των δύο pdf. Έστω ότι έχουμε ένα 
λαμβανόμενο σήμα, za. Υποθέτοντας ότι οι δύο κλάσεις σημάτων, s1 και s2, είναι ισοπίθανες, ζητείται να 
υπολογίσουμε τις δύο εναλλακτικές a posteriori πιθανότητες και να προτείνουμε έναν κανόνα απόφα-
σης, τον οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί ο δέκτης για να αποφασίσει σε ποια κλάση ανήκει το σήμα za. 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να επαναλάβουμε τη διαδικασία για το σήμα zb.
Λύση
Από το Σχήμα B.2, βλέπουμε ότι  p(zas1) = 0.5 και p(zas2) = 0.3. Συνεπώς,

  

  
και

  
Ένας κανόνας που θα μπορούσαμε να προτείνουμε είναι αυτός που ορίζει ότι το λαμβανόμενο σήμα 
ανήκει στην κλάση με τη μέγιστη a posteriori πιθανότητα (κλάση s1). Ένας ισοδύναμος κανόνας, για την 
περίπτωση ίσων a priori πιθανοτήτων, συνίσταται στην εξέταση της τιμής που λαμβάνει η υπό συνθήκη 
pdf για κάθε κλάση σημάτων –αποκαλείται πιθανοφάνεια (likehood) της κλάσης σημάτων– και στην 
επιλογή της κλάσης με τη μέγιστη πιθανοφάνεια. Εξετάζοντας το Σχήμα B.2, εύκολα αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι αυτός ο κανόνας μέγιστης πιθανοφάνειας συνάδει με τη διαίσθησή μας. Η πιθανοφάνεια ότι το 
σήμα za ανήκει σε κάθε κλάση αντιστοιχεί σ’ ένα κυκλωμένο σημείο σε κάθε pdf. Ο κανόνας μέγιστης 
πιθανοφάνειας υπαγορεύει την επιλογή, μεταξύ όλων των εναλλακτικών επιλογών, εκείνης της κλάσης 
σημάτων που δίνει τη μέγιστη υπό συνθήκη πιθανότητα. Επαναλαμβάνουμε τους υπολογισμούς για την 
περίπτωση του λαμβανόμενου σήματος zb, 

  

  

Σχήμα B.2  Σχηματική αναπαράσταση του θεωρήματος του Bayes.
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Υποθέτουμε:

(Λαμβανόμενα δείγματα)
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Όπως και πριν, ο κανόνας μέγιστης πιθανοφάνειας υπαγορεύει την επιλογή της κλάσης σημάτων s1. 
Παρατηρήστε ότι στην περίπτωση του λαμβανόμενου δείγματος zb, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στην ορθότητα της επιλογής μας, συγκριτικά με την περίπτωση του σήματος za. Αυτό 
οφείλεται στο ότι ο λόγος της p(zbs1) προς την p(zbs2) είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το λόγο της 
p(zas1) προς την p(zas2).

B.2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

B.2.1 Το Κεντρικό Πρόβλημα της Θεωρίας Αποφάσεων 
Έχοντας περιγράψει εν τάχει τη διαδικασία ελέγχου υπόθεσης με βάση την «Μπεϋζιανή» 
στατιστική, θα εξετάσουμε τώρα, πιο ενδελεχώς, τα στοιχεία του κεντρικού προβλήματος της 
θεωρίας αποφάσεων, υπό το πρίσμα ενός συστήματος επικοινωνίας (δείτε το Σχήμα B.3). Η 
πηγή σήματος στον πομπό διαθέτει ένα σύνολο κυματομορφών {si (t)}, i = 1, . . . , M (αυτές 
είναι οι υποθέσεις μας). Έστω ότι στο δέκτη λαμβάνεται ένα σήμα r (t) = si (t) + n(t), όπου 
n(t) είναι μια διαδικασία προσθετικού λευκού Γκαουσιανού θορύβου (AWGN), τον οποίο 
εισάγει το κανάλι. Στο δέκτη, το λαμβανόμενο σήμα ανάγεται σ’ ένα μεμονωμένο αριθμό
z(t = T ), ο οποίος μπορεί να εμφανίζεται οπουδήποτε στον z άξονα. Επειδή ο θόρυβος είναι 
μία διαδικασία (ανέλιξη) Γκαουσιανής κατανομής και ο δέκτης υποτίθεται ότι είναι μία γραμ-
μική συσκευή, η έξοδος, z(t), είναι επίσης μια Γκαουσιανή διαδικασία [1] και ο αριθμός που 
την αναπαριστά, z(T ), είναι μια τυχαία μεταβλητή συνεχών τιμών.

  (B.5)

Το δείγμα z(T ) απαρτίζεται από μία συνιστώσα σήματος, ai (T ) και μία συνιστώσα θορύ-
βου, n0(T ). Ο χρόνος T είναι η διάρκεια συμβόλου. Σε κάθε kT, όπου k ακέραιος, ο δέκτης 
χρησιμοποιεί έναν κανόνα απόφασης για να αποφασίσει σε ποια κλάση σημάτων ανήκει το 
λαμβανόμενο σήμα. Για ευκολία στο συμβολισμό, η Εξίσωση (B.5) γράφεται, σε ορισμένες 

Σχήμα B.3  Τα στοιχεία του προβλήματος της θεωρίας αποφάσεων, ιδωμένα στο πλαίσιο ενός συστή-
ματος επικοινωνίας.

Διαδικασία
Γκαουσιανού θορύβου

Πηγή 
σήματος

Χώρος παρατήτη-
σης (δέκτης)

   Κανόνας από- 
φασης:

Απόφαση: Hi

Πεπερασμένο σύνολο υποθέσεων (σημάτων)

Μ υποθέσεις Μ σήματα
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περιπτώσεις, με την απλούστερη μορφή z = ai + n0, όπου υπονοείται η συναρτησιακή εξάρ-
τηση από το T.

B.2.2  Ο Έλεγχος Λόγου Πιθανοφάνειας και  το Κριτήριο Μέγιστης 
a Posteriori Πιθανοφάνειας 

Ένα λογικό σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό του κανόνα απόφασης που θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ο δέκτης στην περίπτωση δύο κλάσεων σημάτων είναι το ακόλουθο 

  (B.6)

Η Εξίσωση (B.6) δηλώνει ότι θα πρέπει να επιλέξουμε την υπόθεση H1 εάν η a posteriori 
πιθανότητα P(s1z) είναι μεγαλύτερη από την a posteriori πιθανότητα P(s2z). Διαφορετικά, 
θα πρέπει να επιλέξουμε την υπόθεση H2.

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις a posteriori πιθανότητες της Εξίσωσης (B.6) με τις 
ισοδύναμες εκφράσεις από το θεώρημα του Bayes [Εξίσωση (B.4)], παίρνοντας 

  (B.7)

Στο σημείο αυτό έχουμε έναν κανόνα απόφασης εκφρασμένο με όρους συναρτήσεων πυκνό-
τητας πιθανότητας (πιθανοφανειών). Εάν αναδιατάξουμε την Εξίσωση (B.7) ώστε να λάβει 
τη μορφή

  
(B.8)

τότε ο λόγος στην αριστερή πλευρά είναι γνωστός ως λόγος πιθανοφάνειας και ολόκληρη η 
εξίσωση αναφέρεται συχνά ως έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας (likehood ratio test). Η Εξίσωση 
(B.8) αντιστοιχεί στη λήψη μιας απόφασης επί τη βάση μιας σύγκρισης που γίνεται μεταξύ 
μιας μέτρησης του λαμβανόμενου σήματος κι ενός κατωφλίου. Δεδομένου ότι ο έλεγχος 
βασίζεται στην επιλογή της κλάσης σημάτων με τη μέγιστη a posteriori πιθανότητα, το κρι-
τήριο απόφασης αποκαλείται κριτήριο μέγιστης a posteriori πιθανότητας (MAP). Αποκαλεί-
ται επίσης κριτήριο ελάχιστου σφάλματος, επειδή, κατά μέσο όρο, το κριτήριο αυτό δίνει τον 
ελάχιστο αριθμό εσφαλμένων αποφάσεων. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το κριτήριο 
αυτό είναι βέλτιστο μόνο όταν όλοι οι τύποι σφαλμάτων είναι εξίσου επιβλαβείς ή δαπανη-
ροί. Όταν ορισμένοι τύποι σφαλμάτων είναι πιο δαπανηροί από άλλους, είναι προτιμότερο 
να χρησιμοποιείται ένα κριτήριο το οποίο ενσωματώνει το σχετικό κόστος που συνεπάγεται 
κάθε τύπος σφαλμάτων [1].

B.2.3 Το Κριτήριο Μέγιστης Πιθανοφάνειας
Πολύ συχνά, δεν υπάρχει γνώση των a priori πιθανοτήτων των υποθέσεων, ή των κλάσεων 
σημάτων σ’ ένα σύστημα επικοινωνίας. Ακόμα κι όταν είναι διαθέσιμη τέτοια πληροφορία, η 
ακρίβειά της μπορεί να μην εκτιμάται ως απόλυτη σε κάποιες περιπτώσεις. Σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις, η λήψη των αποφάσεων βασίζεται συνήθως σε όσο το δυνατόν πιο συντηρητικές 
εκτιμήσεις των a priori πιθανοτήτων· δηλαδή, οι τιμές των a priori πιθανοτήτων επιλέγονται 
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με τρόπο ώστε οι κλάσεις να είναι ισοπίθανες. Όταν γίνεται αυτό, το κριτήριο MAP αποκα-
λείται κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας και η Εξίσωση (B.8) μπορεί να διατυπωθεί ως

  
(B.9)

Παρατηρήστε ότι το κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας της Εξίσωσης (B.9) είναι ίδιο με τον 
κανόνα μέγιστης πιθανοφάνειας που περιγράψαμε στο Παράδειγμα B.3.

B.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΦΩΡΑΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

B.3.1 Δυαδικά Σήματα και Απόφαση Μέγιστης Πιθανοφάνειας
Στη σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας λήψης απόφασης του Παραδείγματος B.3 
χρησιμοποιήσαμε, χάριν ευκολίας, συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας (pdf) με τριγωνικό 
σχήμα. Το Σχήμα B.4 απεικονίζει τις υπό συνθήκη pdf για τα δυαδικά, αλλοιωμένα από 
θόρυβο σήματα εξόδου, z(T ) = a1 + n0 και z(T ) = a2 + n0 από έναν τυπικό δέκτη. Τα σήματα 
a1 και a2 είναι αμοιβαία ανεξάρτητα και ισοπίθανα. Ο θόρυβος n0 υποτίθεται ότι είναι μια 
ανεξάρτητη Γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή με μηδενική μέση τιμή, διακύμανση  και pdf 
που δίνεται από την 

  
(B.10)

Μπορούμε, συνεπώς, να εκφράσουμε το λόγο πιθανοφάνειας, όπως περιγράφεται στην Εξί-
σωση (B.8), ως εξής: 

  

  

(B.11)

  
όπου a1 η συνιστώσα σήματος στην έξοδο του δέκτη όταν στέλνεται το s1(t) και a2 η συνι-
στώσα σήματος στην έξοδο του δέκτη όταν στέλνεται το s2(t). Η σχέση ανισότητας στην Εξί-
σωση (B.11) διατηρείται για οποιονδήποτε μονοτονικά αύξοντα (ή φθίνοντα) μετασχηματι-
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σμό. Συνεπώς, για να απλοποιήσουμε την Εξίσωση (B.11), υπολογίζουμε το φυσικό λογά-
ριθμο αμφότερων των πλευρών της και το αποτέλεσμα είναι ο λόγος λογαριθμικής πιθανο-
φάνειας (log-likehood ratio)

  (B.12)

Όταν οι δύο κλάσεις είναι ισοπίθανες,

  
οπότε   

  

(B.13)

Για αντίποδα σήματα, s1(t) = –s2(t) και a1 = –a2· επομένως, μπορούμε να γράψουμε

  (B.14)

Αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας μέγιστης πιθανοφάνειας, για την περίπτωση ισοπίθανων αντί-
ποδων σημάτων, συγκρίνει το λαμβανόμενο δείγμα με μηδενικό κατώφλι, πράγμα το οποίο 
είναι ταυτόσημο με την απόφαση υπέρ του s1(t) εάν το δείγμα είναι θετικό και υπέρ του s2(t) 
εάν το σήμα είναι αρνητικό.

B.3.2 Πιθανότητα Σφάλματος Bit 
Για το παράδειγμα δυαδικού συστήματος της Ενότητας B.3.1, θέλουμε να υπολογίσουμε 
την πιθανότητα σφάλματος bit, PB, χρησιμοποιώντας τον κανόνα απόφασης της Εξίσωσης 
(B.13). Η πιθανότητα ενός σφάλματος υπολογίζεται αθροίζοντας τις πιθανότητες των διάφο-
ρων τρόπων με τους οποίους μπορεί να συμβεί σφάλμα:

  (B.15)

Δηλαδή, με δεδομένο ότι μεταδόθηκε το σήμα της κλάσης s1(t), προκύπτει σφάλμα εάν επι-
λεχθεί η υπόθεση H2· ή, με δεδομένο ότι μεταδόθηκε το σήμα της κλάσης s2(t), προκύπτει 

Σχήμα B.4  Υπό συνθήκη pdf τυπικού δυαδικού δέκτη. 

Π
ιθ

αν
ότ

ητ
α



Ψηφιακές Επικοινωνίες10

σφάλμα εάν επιλεχθεί η υπόθεση H1. Για την ειδική περίπτωση συμμετρικών συναρτήσεων 
πυκνότητας πιθανότητας και για P(s1) = P(s2) = 0.5, μπορούμε να γράψουμε

  (B.16)

Η πιθανότητα σφάλματος, PB, ισούται με την πιθανότητα ότι θα επιλεχθεί η εσφαλμένη υπό-
θεση H1 όταν στέλνεται το s2(t), ή ότι θα επιλεχθεί η εσφαλμένη υπόθεση H2 όταν στέλνεται 
το s1(t). Συνεπώς, η PB ισούται αριθμητικά με το εμβαδό της περιοχής κάτω από την «ουρά» 
οποιασδήποτε από τις δύο pdf, p(zs1) ή p(zs2), που εμπίπτει στη λανθασμένη πλευρά του 
κατωφλίου. Μπορούμε, συνεπώς, να υπολογίσουμε την PB ολοκληρώνοντας την p(zs1) 
μεταξύ των ορίων – και �0, ή ολοκληρώνοντας την p(zs2) μεταξύ των ορίων �0 και , ως 
εξής:

  (B.17)

  

Έστω
  

Τότε, �0 du = dz και

  (B.18)

όπου η Q(x), η οποία αποκαλείται συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος (co-error 
function*), λαμβάνει τις τιμές που παρατίθεται στον Πίνακα B.1.

Μία άλλη μορφή της συμπληρωματικής συνάρτησης σφάλματος, η οποία χρησιμοποιεί-
ται συχνά είναι η ακόλουθη 

  (B.19)

Οι δύο συναρτήσεις, Q(x) και erfc(x), σχετίζονται μεταξύ τους ως εξής:

  (B.20)

  
(B.21)

* Ας σημειωθεί ότι η συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος ορίζεται με αρκετούς διαφορετικούς τρό-
πους·  ωστόσο, όλοι οι ορισμοί της είναι ισοδύναμοι.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 Η Συμπληρωματική Συνάρτηση Σφάλματος  
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