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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα εργασία µελετάται η γεωγραφική και βοτανική, (ποικιλία 

ελιάς), ταξινόµηση ελληνικών παρθένων ελαιολάδων µε τη φασµατοσκοπία NMR και 

τη χηµειοµετρία. Αναλύθηκαν  δείγµατα από τις περιοχές της Κρήτης, 

Πελοποννήσου, Λέσβου και Πηλίου, τριών συνεχόµενων ελαιοκοµικών περιόδων. 

Στόχος της µελέτης είναι ο έλεγχος της αυθεντικότητας των παρθένων ελαιολάδων 

και η δυνατότητα χαρακτηρισµού τους µε βάση την ονοµασία της περιοχής 

προέλευσης τους. 

Ο προσδιορισµός των διγλυκεριδίων πραγµατοποιήθηκε µε µια νέα µέθοδο, η 

οποία βασίζεται στη φωσφιτυλίωση των ελεύθερων υδροξυλίων τους, µε το 

αντιδραστήριο 2- χλώρο - 4, 4, 5, 5 – τετραµέθυλο-διοξαφωσφολάνιο και την 

ολοκλήρωση των κορυφών των φωσφιτυλιωµένων παραγώγων στο αντίστοιχο φάσµα 
31P - NMR. Η κατανοµή των λιπαρων οξέων µελετήθηκε µε τη φασµατοσκοπία 1H - 

NMR. 

Ο συνδυασµός της φασµατοσκοπίας 1H και 31P-NMR µε στατιστικές 

µεθόδους, όπως η ανάλυση κυρίων αξόνων (Principal Components Analysis, PCA), η 

ανάλυση συστάδων (Cluster Analysis, CA) δεν έδωσε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Αντίθετα, η εφαρµογή της πιο εξελιγµένης στατιστικής µεθόδου ανάλυση της 

διάκρισης (Discriminant Analysis, DA) οδήγησε σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα για 

τη γεωγραφική ταξινόµηση  των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων. Με την ίδια 

µεθοδολογία µελετήθηκε η επίδραση της ελαιοκοµικής περιόδου και η ποικιλία της 

ελιάς στη διάκριση των παρθένων ελαιολάδων κατά γεωγραφική περιοχή.  

 

Λέξεις Κλειδιά : Φασµατοσκοπία NMR, Παρθένα Ελαιόλαδα, ∆ιγλυκερίδια, 

Οξύτητα, Σύσταση Λιπαρών Οξέων, Χηµειοµετρία, Γεωγραφική και Βοτανική 

Ταξινόµηση 

 xi



Angelos Philippidis 

 

Geographical and Botanical Classification of Greek Virgin Olive Oils by a 

Combination of NMR Spectroscopy and Chemometrics  

 

Summary 

 

The geographical and botanical classification of virgin olive oils from various 

regions of Greece was determined by employing a combination of 31P and 1H NMR 

spectroscopy, and chemometrics. This preliminary work is the first attempt to 

establish authentication and labeling of Greek virgin olive oils. NMR spectroscopy 

was used to analyze 132 virgin olive oil samples from Crete, Peloponisos, Lesvos and 

Pilion harvested in three consecutive years (2001-2003). These virgin olive oils were 

extracted from three olive cultivars, namely koroneiki (Crete, Peloponisos), kolovi 

(Lesvos), and a local variety from Pilion. Subsequent statistical analyses were applied 

on the chemical composition of the various samples obtained by the NMR technique, 

upon employing ANOVA, the unsupervised methods of Principle Components 

Analysis (PCA), Cluster Analysis (CA), and the supervised method of Discriminant 

Analysis (DA). The unsupervised methods were unsuccessful in classifying the olive 

oil samples, whereas the supervised method DA was able to classify in a satisfactory 

manner these olive oils with respect to their geographical and botanical origin. The 

same statistical method was used to study the effect of the harvest period and cultivar 

on the olive oil geographical characterization. 

 

Keywords: NMR spectroscopy, Virgin Olive Oil, Diclycerides, Acidity, Fatty 

Acid Composition, Chemometrics, Geographical and Botanical classification 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγικές πληροφορίες 

Το ελαιόλαδο είναι µία από τις πρώτες λιπαρές ουσίες που χρησιµοποίησε ο 

άνθρωπος σε καθαρή µορφή για τη διατροφή του. Ουσιαστικά, ήταν η λιπαρή ουσία 

που έθρεψε τους λαούς γύρω από τη Μεσόγειο από τα βάθη των αιώνων µέχρι 

σήµερα, χωρίς να τους δηµιουργήσει ιδιαίτερα προβλήµατα από πλευράς υγείας. 

Αντίθετα το ελαιόλαδο ήταν ένα από τα στοιχεία που εξασφάλισε στους 

µεσογειακούς λαούς µακροζωία και απαράµιλλη δραστηριότητα. 

Η βοτανική ονοµασία της ελιάς είναι Olea europea. Η προέλευση του όρου 

olea είναι Ελληνική - το έλαιον µεταφράστηκε σε oleum στα Λατινικά. Με την 

πάροδο του χρόνου η ελαιοκαλλιέργεια προωθήθηκε και σε άλλες περιοχές του 

κόσµου, εκτός της λεκάνης της Μεσογείου. Παρόλα αυτά το 98% περίπου των 

ελαιοδέντρων φύονται στη λεκάνη της Μεσογείου και καλύπτουν το 95% της 

παγκόσµιας παραγωγής ελαιολάδου. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι µεγαλύτερες 

ελαιοπαραγωγικές χώρες µε την Ελλάδα να έρχεται τρίτη στη σειρά.1 Ακολουθούν η 

Πορτογαλία και η Γαλλία. Οι πέντε αυτές ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ευρωπαικής 

Ένωσης ευθύνονται για το 75% περίπου του παγκόσµιου συνόλου σε ελαιόλαδο, ενώ 

για το υπόλοιπο 25% συµµετέχουν όλες οι υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές χώρες της 

Υφηλίου.  

1.2 Θρεπτική και βιολογική αξία του ελαιολάδου    

Το ελαιόλαδο είναι µαζί µε το σησαµέλαιο τα µόνα φυτικά έλαια τα οποία 

µπορούν να καταναλωθούν αµέσως µετά την παραλαβή τους χωρίς καµιά 

επεξεργασία. Το ελαιόλαδο διατηρεί τα γευστικά και αρωµατικά συστατικά που έχει 

όταν βρίσκεται στον ελαιόκαρπο. Η διατροφική του αξία   οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στη σύσταση του σε λιπαρά οξέα. Σε µεγαλύτερο ποσοστό υπάρχουν τα 

µονοακόρεστα λιπαρά οξέα , κυρίως το ελαϊκό οξύ. Τα µονοακόρεστα λιπαρά οξέα 

δεν είναι επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισµό όπως τα κορεσµένα λιπαρά οξέα. 
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Επίσης δεν οξειδώνονται σε υπεροξείδια µε µεγάλες ταχύτητες, όπως τα 

πολυακόρεστα δεδοµένου ότι η ταχύτητα οξείδωσης αυξάνεται µε τον αριθµό των 

διπλών δεσµών.  

Η αφοµοίωση του ελαιολάδου από τον ανθρώπινο οργανισµό είναι πολύ 

αποτελεσµατική και κατά συνέπεια διευκολύνεται και η απορρόφηση των 

λιποδιαλυτών βιταµινών οι οποίες περιέχονται σ’αυτό. Η µεγάλη αφοµοίωση του 

ελαιολάδου από τον ανθρώπινο οργανισµό αποδίδεται στην παρουσία του στεατικού 

οξέος. Η παρουσία ορισµένων ήσσονων συστατικών όπως η χλωροφύλλη, βοηθούν 

στην απορρόφηση του ελαιολάδου από τον οργανισµό. 

Έχει διαπιστωθεί ότι το ελαιόλαδο βοηθά και στην πέψη άλλων λιπαρών 

υλών, διότι διευκολύνει τις εκκρίσεις του πεπτικού συστήµατος και της χολής και 

διεγείρει το ένζυµο παγκρεατική λιπάση. Το ελαιόλαδο µειώνει λιγότερο την πίεση 

του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα σε σχέση µε τα σπορέλαια και τα ζωικά λίπη 

και διέρχεται ταχύτερα από το στοµάχι. ∆εν προκαλεί δηλαδή δυσπεπτικά 

ενοχλήµατα. Ακόµα το ελαιόλαδο βοηθά στην καλή λειτουργία του παγκρέατος και 

του παχέος εντέρου.2 Επίσης, περιέχει φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως 

τοκοφερόλες και πολυφαινόλες, που εµποδίζουν την οξείδωση των λιπαρών οξέων 

και έτσι προστατεύει τον οργανισµό από την αθηρωµάτωση. Ακόµα, το ελαιόλαδο 

δεν προκαλεί χολολιθίαση σε αντίθεση µε τα σπορέλαια και προστατεύει το δέρµα 

του ανθρώπου από εγκαύµατα προξενούµενα από την έκθεση στην ηλιακή 

ακτινοβολία. Αυτό οφείλεται κυρίως στις βιταµίνες Ε και Α και στα πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα που περιέχει. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση ελαιολάδου µειώνει τον κίνδυνο 

θανάτου από ασθένειες του κυκλοφοριακού συστήµατος. Τα φυσικά αντιοξειδωτικά 

εµποδίζουν την οξείδωση των χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών και επιβραδύνουν 

έτσι την αθηρωµάτωση. Η προσθήκη ελαιολάδου εµποδίζει την εµφάνιση καρκίνου 

του στήθους.3 Η µεσογειακή δίαιτα έχει πολλές θετικές συνέπειες εναντίον του 

καρκίνου και στεφανιαίων καρδιακών ασθενειών. Οι φαινόλες, το σκουαλένιο και το  

ελαϊκό οξύ που περιέχονται στο ελαιόλαδο, επιδρούν θετικά στην υγεία των 

ανθρώπων.4    
Τέλος το ελαιόλαδο οξειδώνεται λιγότερο από τα σπορέλαια κατά το  

τηγάνισµα, επειδή περιέχει µικρότερο ποσοστό πολυακόρεστων οξέων (λινελαϊκό και 

λινολενικό) και µεγαλύτερο ποσοστό µονοακόρεστων (ελαϊκό). Έτσι, στο ελαιόλαδο, 

κατά το τηγάνισµα, περιορίζεται αισθητά ο σχηµατισµός υπεροξειδίων και ελευθέρων 

 2



ριζών που έχουν αρνητική επίδραση στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος.5 Ακόµα και αν θερµανθεί στους 200ο C (για 2 ώρες)  δεν επιδρά 

αρνητικά στη λειτουργία του ήπατος, στο µεταβολισµό των λιπιδίων και δεν 

επηρεάζει το ρυθµό ανάπτυξης. Επειδή το ελαιόλαδο είναι εφοδιασµένο µε φυσικές 

αντιοξειδωτικές ουσίες, προσφέρεται και για επάλληλα τηγανίσµατα περισσότερο 

από ότι τα σπορέλαια.     

1.3 Εξαγωγή λαδιού 

Το πρώτο στάδιο από το οποίο περνά ο ελαιόκαρπος από τη στιγµή που θα 

φθάσει στο ελαιοτριβείο είναι ο καθαρισµός του από φύλλα, κλαδιά, χώµατα και 

πέτρες. Αυτό γίνεται για να µην αποκτήσει το ελαιόλαδο πικρίζουσα γεύση. Το 

δεύτερο στάδιο είναι το πλύσιµο του ελαιοκάρπου µε νερό ώστε να αποµακρυνθούν 

οι ξένες ύλες που µεταφέρει όπως η σκόνη και το χώµα. Το τρίτο στάδιο είναι η 

σύνθλιψη και η έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Μέσα σε µηχανήµατα µε οδοντωτούς 

τροχούς, ή άλλους τρόπους θρυµµατίζεται η ελαιοσάρκα και ο πυρήνας. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η µάλαξη του πολτού, το ανακάτεµα της ελιάς µε την παρουσία ή όχι 

ζεστού νερού ανάλογα µε τον τύπο του ελαιοτριβείου. Η µάλαξη συντελεί στη 

συνένωση των µικρών ελαιοσταγονιδίων σε µεγαλύτερες σταγόνες λαδιού. Η 

συνένωση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το διαχωρισµό του λαδιού από τα 

φυσικά υγρά. Ακολουθεί η εξαγωγή του λαδιού µε πίεση, φυγοκέντριση ή διύλιση. 

Έτσι γίνεται ο διαχωρισµός του ελαιολάδου από την ελαιοζύµη. Τελευταίο στάδιο 

είναι το φιλτράρισµα και ο καθαρισµός του λαδιού. Το ελαιόλαδο περνάει από τον 

ελαιοδιαχωριστήρα όπου διαχωρίζεται τελικά το ελαιόλαδο από τα απόνερα και τις 

ξένες ύλες.6,7   

1.4 Σύσταση ελαιολάδου 

Τα συστατικά του ελαιολάδου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες : 

α) Τα συστατικά του σαπωνοποιηµένου τµήµατος του λαδιού 

β) Τα συστατικά του µη σαπωνοποιηµένου (ασαπωνοποίητου) τµήµατος του 

λαδιού 

1. Όπως συµβαίνει µε όλα τα φυτικά έλαια τα σαπωνοποιηµένα συστατικά 

του ελαιολάδου αποτελούν, περίπου το 97-99% του βάρους του και είναι σχεδόν κατά 

αποκλειστικότητα γλυκερίδια (µόνο-, δι- και κυρίως τριγλυκερίδια) 
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Με την εστεροποίηση της γλυκερόλης µε λιπαρά οξέα, συνήθως µακράς 

αλυσίδας (κορεσµένων ή ακόρεστων), σχηµατίζονται οι αντίστοιχοι εστέρες της 

γλυκερίνης κατά την αντίδραση 1.1 : 

 

                    CH

          (1.1)
  

 

H2 O

CH2OH

CHOH RCOOH

CH2OCOR

CHOCOR
2OCORCH2OH

+ 3 + 3

Οι εστέρες της γλυκερόλης µε λιπαρά οξέα ονοµάζονται ακυλογλυκερίδια ή 

απλά γλυκερίδια. ∆ιακρίνονται σε µονοακυλογλυκερόλες ή µονογλυκερίδια, 

διακυλογλυκερόλες ή διγλυκερίδια και τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια. 

Παρακάτω φαίνονται τα µόνο- και διγλυκερίδια. 
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Αν οι ρίζες των λιπαρών οξέων (ακύλια) ανήκουν στο ίδιο λιπαρό οξύ το 

τριγλυκερίδιο είναι απλό. Συνηθέστερα όµως τα λιπαρά οξέα είναι διαφορετικά και 

το τριγλυκερίδιο είναι σύνθετο.7 

Από τους τρεις τύπους γλυκεριδίων σηµαντικότερα είναι τα τριγλυκερίδια σε 

ποσοστό 97-99% στο ελαιόλαδο. Τα διγλυκερίδια περιέχονται σε ποσοστό 1-3%, ενώ 

τα µονογλυκερίδια <0.3%. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των λιπαρών οξέων του ελαιολάδου συνίσταται από 

ακόρεστα οξέα. Το µονοακόρεστο ελαϊκό (C18:1) περιέχεται σε µεγαλύτερη 

ποσότητα. Το δεύτερο κατά σειρά ακόρεστο λιπαρό οξύ είναι το λινελαϊκό (C18:2). 
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Τα άλλα ακόρεστα οξέα, λινολενικό (C18:3), αραχιδονικό (C20:4) και παλµιτολεϊκό 

(C16:1) συναντώνται, στο ελαιόλαδο, σε πολύ µικρές ποσότητες. 

Από τα κορεσµένα οξέα σε µεγαλύτερο ποσοστό συναντάται το παλµιτικό 

(C16:0) και το στεατικό (C18:0). Σε ίχνη συναντώνται το µυριστικό (C14:0), 

λαουρικό (C12:0) και αραχιδικό (C20:0).6 Στον επόµενο πίνακα συγκεντρώνονται τα 

σηµαντικότερα λιπαρά οξέα και η περιεκτικότητα τους στο παρθένο ελαιόλαδο. 

Πίνακας 1.1 : Πρότυπη περιεκτικότητα ορισµένων οξέων στο παρθένο ελαιόλαδο και 

κατηγοριοποίηση τους σε κορεσµένα, µονοακόρεστα ή πολυακόρεστα σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 

Συµβούλιο ελαιολάδου.8 

Παλµιτικό 

Οξύ   

Παλµιτολεϊκό 

     Οξύ 

Στεατικό 

   Οξύ 

Λινελαϊκό 

   Οξύ 

Ελαϊκό 

   Οξύ 

Λινολενικό 

   Οξύ 

Κορεσµένο Μονοακόρεστο Κορεσµένο Πολυακόρεστο Μονοακόρεστο Πολυακόρεστο 

7.5-20% 0.3-3.5% 0.5-5% 3.5-21% 55-83%  ≤ 1% 

 

 Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα εστεροποιούν κατά προτίµηση το δευτεροταγές 

υδροξύλιο της γλυκερόλης (2 ή β) sn-2. Τα κορεσµένα λιπαρά οξέα ανευρίσκονται 

µόνο στη θέση (1,3 ή α) sn-1,3.9,10,11 

2. Το ασαπωνοποίητο µέρος του ελαιολάδου φθάνει µέχρι 1% και περιέχει 

τα λεγόµενα ήσσονα συστατικά του. Αυτά επηρεάζουν σηµαντικά τις ιδιότητες του 

και κυρίως το άρωµα, τη γεύση και τη σταθερότητα έναντι του ταγγίσµατος. Οι 

ενώσεις αυτές είναι οι εξής6,7 : 

α) Οι τοκοφερόλες. Αποτελούν σηµαντική φυσική πηγή της βιταµίνης Ε. Οι 

ενώσεις αυτές προστατεύουν το ελαιόλαδο από την οξείδωση. Η περιεκτικότητά τους 

κυµαίνεται από 150 ως 170 mg/ kgr. Η α-τοκοφερόλη είναι η κύρια τοκοφερόλη στο 

παρθένο ελαιόλαδο. 

β) Οι φαινόλες ή φαινολικά οξέα ή πολυφαινόλες. Αυτές ασκούν 

αντιοξειδωτική δράση και επιπλέον προστατεύουν το λάδι από τη ζέστη και τη 

θέρµανση (τηγάνισµα). Οι πολυφαινόλες µετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. Οι κυριότερες είναι η τυροσόλη 

και η υδροξυ-τυροσόλη.12 

γ) Στερόλες. Το ελαιόλαδο περιέχει µεγάλες ποσότητες. Η β-σιτοστερόλη 

υπάρχει µόνο στο ελαιόλαδο και εµποδίζει την απορρόφηση της χοληστερίνης από τις 

τροφές στο έντερο. Το ελαιόλαδο περιέχει επίσης ίχνη χοληστερόλης, καµπεστερόλη, 

σιγµαστερόλη και ανεµαστερόλη. 
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δ) Υδρογονάνθρακες, όπως το σκουαλένιο και το β-καροτένιο που περιέχει 

βιταµίνη Α και έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το ελαιόλαδο περιέχει µεγαλύτερη 

ποσότητα σκουαλενίου σε σχέση µε τα άλλα φυτικά έλαια. 

ε) Τερπινικές αλκοόλες, οι οποίες µέσω της αύξησης της έκκρισης της χολής 

βοηθάνε στην αποµάκρυνση της χοληστερίνης. 

στ) Φωσφολιπίδια, τα οποία περιέχονται σε µικρή ποσότητα στο ελαιόλαδο. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό τους προέρχεται από τον πυρήνα του ελαιοκάρπου. Τα 

κυριότερα φωσφολιπίδια που υπάρχουν στο ελαιόλαδο είναι η λεκιθίνη και η 

κεφαλίνη. 

ζ) Χρωστικές ουσίες, όπως καροτενοειδή και κυρίως χλωροφύλλη. Οι ουσίες 

αυτές προωθούν την κυτταρική ανάπτυξη, το µεταβολισµό και την επούλωση. Τα 

κυριότερα καροτενοειδή του παρθένου ελαιολάδου είναι το β-καροτένιο και η 

λουτεΐνη. Τα καροτενοειδή συµµετέχουν στο χρώµα, επίσης προστατεύουν το 

ελαιόλαδο από τη φωτο-οξείδωση, µέσω της απόσβεσης που προκαλούν στο οξυγόνο 

απλής κατάστασης και δρουν ως φίλτρα φωτός. Στο φως η χλωροφύλλη και κυρίως η 

φαιοφυτίνη α επιταχύνει την οξείδωση δρώντας ως φωτο-ευαισθητοποιητής, ενώ στο 

σκοτάδι παρουσιάζει αντιοξειδωτική δράση.13 

η) Τέλος, οι αρωµατικές ενώσεις στις οποίες οφείλονται η ευχάριστη γεύση 

του παρθένου ελαιολάδου και η διευκόλυνση στην πέψη. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν αλειφατικοί και αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, αλειφατικές αλκοόλες, 

αλδεΰδες, κετόνες, αιθέρες και εστέρες.  

1.5 Τύποι ελαιολάδου  

Το ελαιόλαδο διαχωρίζεται στις εξής κατηγορίες : 

Παρθένο ελαιόλαδο 

Είναι το ελαιόλαδο το οποίο παραλαµβάνεται από τον καρπό της ελιάς µε 

µηχανικά ή φυσικά µέσα και κατά την παραλαβή του εφαρµόζονται συνθήκες οι 

οποίες δεν προκαλούν αλλοιώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Το ελαιόλαδο 

αυτό δεν έχει υποβληθεί σε καµιά επεξεργασία εκτός από πιθανή µετάγγιση, 

φυγοκέντριση και διήθηση.8,12,14 

Το παρθένο ελαιόλαδο περιλαµβάνει τους εξής τύπους : 

α) Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Είναι παρθένο ελαιόλαδο µε άµεµπτη 

γεύση και οσµή και µέγιστη οξύτητα 1% σε ελαϊκό οξύ. 
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β) Εκλεκτό παρθένο ελαιόλαδο. Είναι παρθένο ελαιόλαδο µε άµεµπτη γεύση 

και οσµή και µε µέγιστη οξύτητα 2 g/100 g ελαιολάδου. 

γ) Παρθένο ελαιόλαδο - Κουράντε. Είναι το παρθένο ελαιόλαδο µε καλή 

γεύση και οσµή και µε οξύτητα 3.3 g/100 g ελαιολάδου. 

δ) Ελαιόλαδο υποβαθµισµένο (lampante). Είναι παρθένο ελαιόλαδο µε κακή 

γεύση και οσµή και οξύτητα µεγαλύτερη από 3.3 % σε ελαϊκό οξύ. Η οξύτητα του 

µπορεί να φθάσει µέχρι 8%. Το ελαιόλαδο αυτό χρησιµοποιείται για ραφινάρισµα ή 

για βιοµηχανική χρήση και όχι για κατανάλωση. 

Ραφιναρισµένο ελαιόλαδο  

Είναι το ελαιόλαδο το οποίο παραλαµβάνεται από παρθένο ελαιόλαδο µε 

ραφινάρισµα. Κατά το ραφινάρισµα δεν προκαλούνται αλλαγές στην αρχική δοµή 

των γλυκεριδίων. Η µέγιστη οξύτητα είναι 0.5 % σε ελαϊκό οξύ . 

Ελαιόλαδο ή γνήσιο ελαιόλαδο 

Είναι µείγµα παρθένου ελαιολάδου, κατάλληλου για κατανάλωση και 

ραφιναρισµένου ελαιολάδου. Συνήθως χρησιµοποιούνται προσµίξεις σε διάφορες 

αναλογίες παρθένου και ραφιναρισµένου ελαιολάδου. Η µέγιστη οξύτητα είναι 1.5 

g/100 g ελαιολάδου. 

Πυρηνέλαιο 

Αυτό παραλαµβάνεται από τον ελαιοπυρήνα µε διαλύτη και δεν περιλαµβάνει 

ελαιόλαδα από εστεροποίηση ή µείγµατα µε άλλα είδη ελαιολάδου. Το πυρηνέλαιο 

περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες : 

α) Ακατέργαστο πυρηνέλαιο. Είναι το πυρηνέλαιο το οποίο δεν έχει υποστεί 

επεξεργασία και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί όπως είναι. 

β) Ραφιναρισµένο πυρηνέλαιο. Είναι το πυρηνέλαιο που παραλαµβάνεται 

από το ακατέργαστο µε ραφινάρισµα, χωρίς αλλαγές στην αρχική δοµή των 

γλυκεριδίων. Η µέγιστη οξύτητα είναι 0.5 g/100 g λαδιού. 

γ) Ραφιναρισµένο πυρηνέλαιο και ελαιόλαδο. Είναι µείγµα ραφιναρισµένου 

πυρηνελαίου και παρθένου ελαιολάδου, κατάλληλο για κατανάλωση. Η µέγιστη 

οξύτητα είναι 1.5 g/100 g λαδιού.8 

Με βάση την οξύτητα το ελαιόλαδο, διακρίνεται σε τρόφιµο, όταν η οξύτητα 

εκφρασµένη σε ελαϊκό οξύ είναι έως 3.3 g/100 g ελαιολάδου και σε βιοµηχανικό 

όταν η οξύτητα είναι µεγαλύτερη από 3.3 g/100 g ελαιολάδου.     
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1.6 Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου 

Η διαµόρφωση της ποιότητας του ελαιολάδου αρχίζει από το χρόνο που αυτό 

σχηµατίζεται στον ελαιόκαρπο και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Οι 

παράγοντες αυτοί παρεµβάλλονται σε όλη τη διαδικασία, από τον σχηµατισµό του 

ελαιολάδου στον καρπό, την εξαγωγή και τη διατήρηση.   

Κατά το στάδιο του σχηµατισµού του ελαιολάδου στον καρπό σηµαντικό 

ρόλο παίζουν15 : 

α) Η ποικιλία του ελαιοκάρπου. Η ποικιλία του ελαιοκάρπου συνδέεται 

άµεσα µε την ποιότητα του ελαιολάδου και ιδιαίτερα µε τα οργανοληπτικά του 

χαρακτηριστικά (οσµή και γεύση). 

β) Κλίµα. Το κλίµα της περιοχής, όπου καλλιεργείται η ελιά επηρεάζει επίσης 

τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Ελαιόδεντρα που καλλιεργούνται 

σε ορεινές περιοχές παράγουν ελαιόλαδο µε ευχάριστη γεύση, σε σχέση µε εκείνα 

των πεδινών περιοχών. Ελαιόδεντρα που φύονται σε δροσερές περιοχές παράγουν 

ελαιόλαδο µε περισσότερα λιπαρά οξέα µε διπλούς δεσµούς, συγκρινόµενα µε τα 

ελαιόλαδα που παράγονται σε ξηρές και θερµές περιοχές. Τα ελαιόλαδα των βόρειων 

Μεσογειακών χωρών είναι πιο λεπτόρευστα από τα ελαιόλαδα των νότιων 

Μεσογειακών χωρών, γιατί τα πρώτα είναι πλούσια σε υγρά γλυκερίδια (µεγάλη 

περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα οξέα), ενώ τα δεύτερα είναι πλούσια σε στερεά 

γλυκερίδια. Σε περιοχές µε µεγάλη ηλιοφάνεια, η παρουσία των αρωµατικών 

συστατικών είναι µεγάλη και η ποιότητα του ελαιολάδου εκλεκτή. 

γ) Έδαφος. Τα ελαιόδεντρα δίνουν ελαιόλαδο πλουσιότερο σε αρωµατικά 

συστατικά όταν καλλιεργούνται σε εδάφη ξηρά και ασβεστολιθικά σε σύγκριση µε 

υγρά και αργιλώδη εδάφη. Εδάφη πλούσια σε φώσφορο και κάλιο επιταχύνουν την 

ωρίµανση του ελαιοκάρπου και βελτιώνουν την ποιότητα του ελαιολάδου. 

δ) Χρονική περίοδος συγκοµιδής. Η χρονική περίοδος συγκοµιδής είναι ένας 

ακόµα παράγοντας διαφοροποίησης των ελαιολάδων. Η περιεκτικότητα σε 

διγλυκερίδια και λιπαρά οξέα, παρθένων ελαιολάδων, που προέρχονται από την ίδια 

περιοχή, µπορεί να διαφέρει από τον ένα χρόνο στον άλλο.  

ε) Χρόνος και τρόποι συγκοµιδής 

Η συγκοµιδή του ελαιοκάρπου πρέπει να γίνεται στο στάδιο της φυσιολογικής 

του ωριµότητας, δηλαδή κατά την αλλαγή του χρώµατος του καρπού από πράσινο-

κίτρινο σε µαύρο–ιώδες. Η υπερωρίµανση του καρπού µειώνει τα αρωµατικά 

 8



συστατικά του ελαιολάδου και αυξάνει την οξύτητα. Η συγκοµιδή του καρπού γίνεται 

είτε από το δέντρο µε ραβδισµό, µε τα χέρια ή µε άλλο τρόπο, είτε από το έδαφος 

µετά από φυσιολογική πτώση. Η συγκοµιδή του καρπού από το έδαφος έχει 

αντικατασταθεί από τα δίκτυα µόνιµης κάλυψης του εδάφους, έτσι περιορίζεται η 

αύξηση της οξύτητας και η προσρόφηση δυσάρεστων οσµών.     

στ) Αποθήκευση ελαιοκάρπου 

Ο ελαιόκαρπος τοποθετείται σε σακιά κατασκευασµένα από νήµα γιούτας, τα 

οποία επιτρέπουν τον επαρκή αερισµό του ελαιοκάρπου και έτσι αποφεύγεται η 

δηµιουργία συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη µυκήτων. Ο περιορισµός του 

χρόνου αποθήκευσης του ελαιοκάρπου, στο ελάχιστο, συµβάλλει σηµαντικά στην 

εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου. 

ζ) Επεξεργασία ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο 

Κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο είναι πιθανό να 

αλλοιωθεί η ποιότητα του ελαιολάδου. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι : 

Το οξυγόνο µε το οποίο έρχονται σε επαφή η ελαιοζύµη και το ελαιόλαδο, η 

θερµοκρασία του νερού που προστίθεται στις διάφορες φάσεις επεξεργασίας και ο 

σίδηρος, ο οποίος προέρχεται από τις µεταλλικές επιφάνειες των µηχανηµάτων του 

ελαιουργείου. 

Κατά την επαφή της ελαιοζύµης και του ελαιολάδου µε τον ατµοσφαιρικό 

αέρα, µπορεί να παρασυρθεί ποσότητα οξυγόνου το οποίο οδηγεί στην οξειδωτική 

αλλοίωση του ελαιολάδου. Επίσης η θέρµανση της ελαιοζύµης συνδέεται µε χηµικές 

και βιοχηµικές αλλαγές που οδηγούν στην αλλοίωση της ποιότητας του ελαιολάδου. 

Θερµοκρασίες νερού µεγαλύτερες των 25 0C προκαλούν καταστροφή των 

αρωµατικών συστατικών του ελαιολάδου. 

Ο σίδηρος που προέρχεται από τις µεταλλικές επιφάνειες των µηχανηµάτων 

του ελαιουργείου µπορεί να προκαλέσει αλλαγές στα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου 

και ιδιαίτερα στο χρώµα και στη γεύση του. Ο σίδηρος δρα σαν καταλύτης της 

οξείδωσης κατά την αποθήκευση του ελαιολάδου. 

Το ελαιόλαδο το οποίο παραλαµβάνεται από τα ελαιουργεία κλασσικού τύπου 

περιέχει περισσότερο σίδηρο αλλά και φαινόλες σε σχέση µε το ελαιόλαδο που 

εξάγεται µε φυγοκέντριση. Στα ελαιουργεία κλασσικού τύπου δεν χρησιµοποιούνται 

µεγάλες ποσότητες νερού, για αυτό υπάρχουν περισσότερες φαινόλες. Σε αντίθεση 

στα φυγοκεντρικά ελαιουργεία, χρησιµοποιείται µεγάλη ποσότητα νερού και έτσι 

συµπαρασύρονται οι υδατοδιαλυτές φαινολικές ουσίες.  
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1.7 Προέλευση διγλυκεριδίων στο ελαιόλαδο 

Οι διακυλογλυκερόλες ή διγλυκερίδια (DGs) αποτελούν ένα µικρό ποσοστό 

του ελαιολάδου. Συγκεκριµένα το ποσοστό των διγλυκεριδίων στο παρθένο 

ελαιόλαδο δεν ξεπερνά το 1-3%. Τα διγλυκερίδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα 

1,2-διγλυκερίδια (1,2-DGs) και τα 1,3- διγλυκερίδια (1,3-DGs). Τα 1,2-DGs 

προέρχονται από την ατελή βιοσύνθεση των τριγλυκεριδίων και δευτερογενώς από 

την όξινη ή την ενζυµατική υδρόλυση των τριγλυκεριδίων παρουσία του ενζύµου 

λιπάση. Τα 1,3-DGs θεωρούνται δευτερογενή προϊόντα του ισοµερισµού των 1,2-

DGs κατά την διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής του ελαιολάδου, ο οποίος 

συνεχίζεται κατά την αποθήκευση του. Για αυτό λοιπόν, αναµένεται το φρέσκο 

ελαιόλαδο που έχει παραχθεί από υγιή ελαιόκαρπο, να περιέχει σχεδόν αποκλειστικά 

1,2-DGs.12,16 Το ποσοστό των διγλυκεριδίων (DGs), εξαρτάται από την ωριµότητα 

και την ποικιλία του ελαιοκάρπου. Στα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα, τα επίπεδα των 

διγλυκεριδίων (κυρίως των 1,3-DGs), είναι υψηλότερα περίπου 4-5%. Στα 

πυρηνέλαια το ποσοστό των DGs είναι 15-20%. Ακόµα µεγαλύτερα ποσοστά 

διγλυκεριδίων παρατηρούνται στα ουδετεροποιηµένα έλαια, καθώς προέρχονται από 

προϊόντα µε υψηλά επίπεδα ελεύθερων λιπαρών οξέων ή έχουν εξαχθεί από τον 

καρπό µε τη χρήση διαλυτών και στη συνέχεια έχουν υποστεί ραφινάρισµα. 

Εποµένως, η περιεκτικότητα σε 1,2-DGs και 1,3-DGs µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο διάκρισης µεταξύ των παρθένων ελαιολάδων από τα 

κατώτερης ποιότητας ελαιόλαδα. Ο λόγος των 1,3-DGs προς τα 1,2-DGs και ο λόγος 

D των 1,2-DGs προς το σύνολο των διγλυκεριδίων (DGs) (D=1,2-DGs/DGs), έχουν 

προταθεί ως χρήσιµοι δείκτες για τον προσδιορισµό της ηλικίας και της ποιότητας 

των παρθένων ελαιολάδων.12,16,17 Στα φρέσκα παρθένα ελαιόλαδα αναµένεται ο 

λόγος 1,3-DGs/1,2-DGs να έχει τη χαµηλότερη τιµή, ενώ ο λόγος D των 1,2-

DGs/total-DGs την υψηλότερη.16,17 Έχει προταθεί η χρήση του λόγου των 1,2-DGs 

προς τα ολικά DGs ως δείκτης της ποιότητας των ελαιολάδων. Γίνεται µία πρώτη 

ποιοτική διάκριση των παρθένων ελαιολάδων, από τα ραφιναρισµένα και τα 

πυρηνέλαια.12,16 

Για τα παρθένα ελαιόλαδα το ποσοστό των διγλυκεριδίων και ο λόγος D 

εξαρτώνται από διαφόρους παράγοντες, όπως η ποικιλία του ελαιοδέντρου, η 

ωριµότητα του ελαιοκάρπου, το περιβάλλον και ο χρόνος αποθήκευσης του 

προϊόντος. Η επίδραση της ποικιλίας του ελαιοδέντρου δεν µπορεί να διαχωριστεί 
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εύκολα από εκείνη του περιβάλλοντος. Ο βαθµός της ωρίµανσης του ελαιοκάρπου 

επιδρά στην περιεκτικότητα των 1,2-DGs και στη µεταβολή του λόγου D. Οι άγουροι 

ελαιόκαρποι χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά 1,2-DGs, σε αντίθεση µε τους 

υπερώριµους, ενώ οι φυσιολογικής ωρίµανσης καρποί χαρακτηρίζονται από 

ενδιάµεσα ποσοστά 1,2-DGs. Κατά την αποθήκευση των παρθένων ελαιολάδων το 

ποσοστό των 1,2-DGs καθώς και ο λόγος D µειώνονται. Σε αντίθεση η 

περιεκτικότητα των 1,3-DGs και των συνολικών DGs αυξάνονται. Αιτία των 

αλλάγων στα ποσοστά των διγλυκεριδίων αποτελεί ο ισοµερισµός των 1,2-DGs σε 

1,3-DGs.12,16,18,19   

1.8 Γεωγραφική και βοτανική ταξινόµηση παρθένων ελαιολάδων µε 

φασµατοσκοπία NMR 

Τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται η φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού 

συντονισµού (NMR), 1H και 13C-NMR για την ταξινόµηση παρθένων ελαιολάδων. 

Με τη φασµατοσκοπία 1H-NMR αναλύθηκαν 55 δείγµατα παρθένων ελαιολάδων από 

τέσσερις περιοχές της Ιταλίας και από διαφορετικές ποικιλίες.14 Οι εντάσεις των 

κορυφών στα φάσµατα 1H-NMR, µερικές εκ των οποίων αποδόθηκαν στα ελάσσονα 

συστατικά του παρθένου ελαιολάδου όπως η β-σιτοστερόλη, ευθύγραµµες και 

διακλαδούµενες αλκενάλες και trans-2-αλκενάλες, χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση. 

Με την εφαρµογή της στατιστικής µεθόδου της ανάλυσης κυρίων αξόνων η 

γεωγραφική ταξινόµηση των δειγµάτων ήταν ικανοποιητική. Στο δενδροδιάγραµµα 

της ανάλυσης συστάδων παρατηρήθηκαν κάποιες επικαλύψεις δειγµάτων 

διαφορετικών περιοχών. Η ταξινόµηση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, γιατί είναι 

δύσκολος ο διαχωρισµός της επίδρασης της ποικιλίας και της γεωγραφικής 

προέλευσης των δειγµάτων. Γι’ αυτό ίσως να πρέπει να µελετόνται παρθένα 

ελαιόλαδα ίδιας ποικιλίας και διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης. Επίσης, µε τη 

φασµατοσκοπία 1H-NMR αναλύθηκαν 216 Ιταλικά παρθένα ελαιόλαδα τριών 

ελαιοκοµικών περιόδων (1996-1998).20 Σαν µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν η β-

σιτοστερόλη, το σκουαλένιο, τερπένια, η κυκλοαρτενόλη, η φορµαλδεϋδη, η 2-

εξενάλη και ακόρεστες αλδεύδες. Χρησιµοποιώντας τις στατιστικές µεθόδους 

ανάλυσης συστάδων και ανάλυσης διάκρισης η γεωγραφική ταξινόµηση, για τη κάθε 

χρονιά χωριστά, ήταν ικανοποιητική. Η γεωγραφικη όµως ταξινόµηση παρθένων 

ελαιολάδων που προέρχονται από δύο συνεχόµενες ελαιοκοµικές περιόδους 1996-

1997 δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Αυτό αποδεικνύει ότι κάποιοι 
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παράγοντες όπως, οι κλιµατολογικές συνθήκες και η διεργασία εξαγωγης του 

ελαιολάδου, δεν παραµένουν σταθέροι από τη µία στην άλλη καλλιεργητική περίοδο.  

Με τη φασµατοσκοπία 13C-NMR και την αέρια χρωµατογραφία µελετήθηκαν 

60 παρθένα ελαιόλαδα της Σικελίας, τεσσάρων διαφορετικών ποικιλιών.11 Οι 

εντάσεις 46 κορυφών του φάσµατος  13C-NMR χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση. Η 

ανάλυση συστάδων οδήγησε σε ικανοποιητική βοτανική ταξινόµηση των δειγµάτων, 

ενώ µε τη µέθοδο της πολυδιάστατης βαθµίδωσης (multidimensional scaling) η 

ταξινόµηση δεν ήταν εµφανής. Με τη χρήση της διάκρισης ανάλυσης η ταξινόµηση 

των τεσσάρων ποικιλιών ήταν ικανοποιητική. Επίσης µε τη φασµατοσκοπία 13C-

NMR αναλύθηκαν παρθένα ελαιόλαδα, επτά διαφορετικών ποικιλιών (έξι Ιταλικών 

και µίας από το Ισραήλ).21 Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν 41 εντάσεις κορυφών 

(µεταβλητές) από το φάσµα 13C-NMR. Η αρχική βοτανική ταξινόµηση των επτά 

ποικιλιών, µέσω της ανάλυσης κυρίων αξόνων δεν ήταν ικανοποιητική, γι’ αυτό και 

έγινε ταξινόµηση λιγότερων οµάδων (πέντε ποικιλιών) και τα αποτελέσµατα ήταν 

καλύτερα. Πραγµατοποιήθηκε επίσης και γεωγραφική ταξινόµηση πέντε περιοχών, 

µε τη βοήθεια της ανάλυσης κυρίων αξόνων και µε βάση 19 µεταβλητές από το 

φάσµα, αλλά και πάλι η ταξινόµηση δεν ήταν ικανοποιητική. 

Σε µια άλλη µελέτη αναλύθηκαν µε τη φασµατοσκοπία 13C-NMR 54 δείγµατα 

παρθένων ελαιολάδων από τέσσερις διαφορετικές ποικιλίες της Ιταλίας.22 

Χρησιµοποιήθηκαν 15 εντάσεις κορυφών (µεταβλητές) του φάσµατος 13C-NMR. Η 

ταξινόµηση ως προς την ποικιλία της ελιάς µέσω της ανάλυσης κυρίων αξόνων και 

της µεθόδου των µερικών ελαχίστων τετραγώνων (partial least squares) δεν έδωσε 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η βοτανική ταξινόµηση ήταν πιο εµφανής όταν οι 

ποικιλίες µειώθηκαν σε τρεις. Μεσω της µεθόδου µερικών ελαχίστων τετραγώνων 

πραγµατοποιήθηκε και γεωγραφική ταξινόµηση (τριών περιοχών) σε ικανοποιητικό 

βαθµό. Τέλος µε τη φασµατοσκοπία 13C-NMR αναλύθηκαν 173 παρθένα ελαιόλαδα 

των χρονολογιών (2000-2002). Τα δείγµατα προήρθαν από τρεις περιοχές της 

Ιταλίας.23 Από τις 33 εντάσεις κορυφών του φάσµατος χρησιµοποιήθηκαν οι 8 

καλύτερες. Μέσω της στατιστικής µεθόδου διάκρισης ανάλυσης πραγµατοποιήθηκε 

γεωγραφική ταξινόµηση των δειγµάτων. Η ταξινόµηση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή 

και αυτό οφείλεται στο ότι κάποια παρθένα ελαιόλαδα διαφορετικών περιοχών 

ανήκουν στην ίδια ποικιλιά ελαιοκάρπου. Επίσης τα δείγµατα προέρχονται από τρεις 

συνεχόµενες ελαιοκοµικές περιόδους και όπως αναφέρθει προηγουµένως οι 

ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες από χρονιά σε χρονιά διαφέρουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1 Αντιδραστήρια και πρότυπες ουσίες 

Ως διαλύτες NMR χρησιµοποιήθηκαν δευτεριωµένο χλωροφόρµιο CDCl3 

περιεκτικότητας σε δευτέριο 99,8% καθώς και δευτεριωµένη πυριδίνη καθαρότητας 

99,5%. Οι παραπάνω διαλύτες αγοράστηκαν από τη ΜΕRCΚ. Για την προστασία των 

διαλυµάτων προτύπων από την υγρασία χρησιµοποιήθηκαν Molecular SievesTM 

διαµέτρου οπών 0,5 nm και µεγέθους 2 mm οι οποίες αγοράστηκαν, επίσης, από την 

MERCK. Η κυκλοεξανόλη (99%), η πινακόλη, η πυριδίνη, ο τριχλωριούχος 

φώσφορος, το εξάνιο και το τρις (ακετυλοακετονικό) χρώµιο (97%) [Cr(acac)3] 

αγοράστηκαν από την ALDRICH. 

2.2 Παρασκευή αντιδραστηρίου φωσφιτυλίωσης 

Το αντιδραστήριο 2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλο-διοξαφωσφολάνιο 

παρασκευάστηκε σύµφωνα µε τη µέθοδο της βιβλιογραφίας, από την αντίδραση της 

πινακόλης µε τριχλωριούχο φώσφορο (εξ.2.1).24 Στο εργαστήριο µας έγιναν κάποιες 

αλλαγές µε σκοπό την αύξηση της απόδοσης της αντίδρασης. Αντί για βενζόλιο 

χρησιµοποιήσαµε εξάνιο και στη θέση της τριαιθυλαµίνης τοποθετήσαµε πυριδίνη. 

Σε δίλαιµη σφαιρική φιάλη των 250 ml µε ψυκτήρα και προσθετική φιάλη των 

100 ml προστέθηκαν 20 ml τριχλωριούχου φωσφόρου (0,1 mol=8.7 ml) διαλυµένα σε 

180 ml n- εξανίου. Σε µία κωνική φιάλη τοποθετήθηκαν 23,7 gr πινακόλης, τα οποία 

διαλύθηκαν σε 32 ml πυριδίνης και σε 150 ml εξανίου. Η προσθήκη του διαλύµατος 

πινακόλης γίνεται στάγδην, για µία ώρα υπό ανάδευση σε λουτρό πάγου γιατί η 

αντίδραση είναι εξώθερµη. Το µίγµα αφήνεται για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου 

να αντιδράσει και στη συνέχεια διηθήθηκε (µε φίλτρο χαρτιού). Ακολουθεί  έκπλυση 

του  λευκού  ιζήµατος (Et3N-Cl) που έχει σχηµατιστεί µε 100 ml εξανίο. Το εξάνιο 

αποµακρύνεται µε απόσταξη από το διήθηµα στους 30οC και κατόπιν γίνεται 

απόσταξη του προϊόντος σε αντλία κενού. Η απόδοση της αντίδρασης ήταν 40% σε 

σύγκριση µε το 19% της µεθόδου της βιβλιογραφίας. 
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(2.1) 
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O
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2.3 ∆είγµατα παρθένων ελαιολάδων 

Συνολικά αναλύθηκαν 132 δείγµατα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Τα 63 

από τα παραπάνω δείγµατα ήταν της καλλιεργητικής περιόδου 2001-2002, ενώ 40 

δείγµατα ήταν της περιόδου 2000-2001. Τα 103 αυτά ελαιόλαδα προέρχονται από 

τοπικούς συνεταιρισµούς διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, 18 

δείγµατα από τη Σητεία, 14 από το Κολυµπάρι, 20 από τα Πεζά και 17 από το 

Ηράκλειο. Από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας µελετήθηκαν 8 δείγµατα από τη 

Μεσσηνία, 9 από την Ηλεία, 12 από τη Λέσβο, 2 από τη Ζάκυνθο και 3 από το 

Πήλιο. Επίσης αναλύθηκαν 29 δείγµατα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου της 

καλλιεργητικής περιόδου 2002-2003. Τα 5 από αυτά προέρχονται από το Πήλιο, 4 

από τη Λέσβο και 20 παρθένα ελαιόλαδα της Κρήτης. Η πλειοψηφία των παρθένων 

ελαιολάδων που εξετάστηκαν ανήκουν στην ίδια ποικιλία ελαιοκάρπου, την 

Κορωνέϊκη. Μόνο τα δείγµατα της Λέσβου είναι διαφορετικής ποικιλίας (Κολοβή) 

και τα δείγµατα από το Πήλιο που προέρχονται από µία τοπική ποικιλία. Όλα τα 

παραπάνω δείγµατα χαρακτηρίζονται ως έξτρα παρθένα ελαιόλαδα σύµφωνα µε τις  

προδιαγραφές  του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ελαιολάδου.8  

2.4 Φάσµατα NMR 

Όλα τα πειράµατα NMR πραγµατοποιήθηκαν σε φασµατογράφο Bruker 

AMX500 λειτουργικής συχνότητας 500.1 ΜHz για το πρωτόνιο και 202.2 MHz για 

τον φώσφορο-31. Η θερµοκρασία στο δοκιµαστή ήταν 30 ± 1 οC και ελέγχθηκε µε τη 

χρήση διαγράµµατος βαθµονόµησης µε αιθυλενογλυκόλη. 

 Φάσµατα 1H-NMR 

Τα µονοδιάστατα φάσµατα 1H-NMR ελήφθησαν µε 16 k πραγµατικά 

δεδοµένα (data points). Για κάθε φάσµα ελήφθησαν 32 FID οι οποίες αποθηκεύθηκαν 

στη µνήµη του υπολογιστή. Χρησιµοποιήθηκαν επίσης 4 ψευδοσαρώσεις (dummy 

scans) ώστε το σύστηµα των σπιν να φτάσει σε δυναµική ισορροπία. Ο χρόνος 
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αναµονής (relaxation delay) πριν την εφαρµογή της επόµενης ακολουθίας παλµών 

ήταν 2 s. Μετά τον µετασχηµατισµό Fourier έγινε διόρθωση της γραµµής βάσης του 

φάσµατος µε ένα πολυώνυµο τέταρτης τάξης και ακολούθησε διόρθωση φάσης 

µηδενικής και πρώτης τάξης. Όλες οι χηµικές µετατοπίσεις των σηµάτων 1Η-NMR 

αναφέρονται στην κλίµακα δ µε πρότυπη ουσία αναφοράς το TMS (δ 0.0). Στο σχήµα 

2.1 παρουσιάζεται το φασµα πρωτονίου ενός δείγµατος εξαιρετικά παρθένου 

ελαιολάδου 
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0.80.91.0 ppm

E

F 
10 

E 
9 

D
7

8 

C
6B

5

A
4

3 

CH=CH 
1 

E 
9 

2 

                                                                                                                     

Σχήµα 2.1 : Φάσµα  1Η-NMR, στα 500 MHz, δείγµατος εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου 

 

Οι ακριβείς χηµικές µετατοπίσεις και η ανάθεση των κορυφών στο φάσµα 

πρωτονίου θα αναφερθούν στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

 Φάσµατα 31P-NMR 

Για τη λήψη ποσοτικών φασµάτων 31P-NMR, θα πρέπει να αποκλειστεί η 

αλληλεπίδραση ΝΟΕ µεταξύ του πυρήνα του φωσφόρου και γειτονικών πρωτονίων 

των µορίων, διότι το ΝΟΕ προκαλεί µεταβολές στις εντάσεις των κορυφών µε 

αποτέλεσµα να µην είναι ποσοτικά τα αντίστοιχα φάσµατα. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική inverse gated decoupling (αποσύζευξη αντίστροφης 
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εισόδου). Σύµφωνα µε αυτή την τεχνική ο αποσυζευκτής πρωτονίων λειτουργεί µόνο 

κατά την διάρκεια του χρόνου ανάκτησης του σήµατος, ενώ παραµένει κλειστός σε 

όλη την υπόλοιπη διάρκεια του πειράµατος. Για την ελάττωση των χρόνων 

αποδιέγερσης Τ1 των πυρήνων 31P χρησιµοποιήθηκε το παραµαγνητικό 

αντιδραστήριο Cr(acac)3, µε αποτέλεσµα οι χρόνοι αποδιέγερσης να µην υπερβαίνουν 

τα 5sec. O χρόνος αναµονής ήταν 30 s ίσος περίπου µε , όπου  ο 

µεγαλύτερος χρόνος αποδιέγερσης σπιν-πλέγµα του φωσφόρου. Οι τυπικοί 

παράµετροι ενός πειράµατος 

max
15T max

1T

31P-NMR για ποσοτικές µετρήσεις ήταν: εύρος παλµού 

90ο 12.5 µs, φασµατικό εύρος 48.41 ppm, χρόνος αναµονής 30 s, αριθµός δεδοµένων 

(data points) 16 k. Για κάθε φάσµα συλλέχθηκαν 32 FIDs. Πριν από το 

µετασχηµατισµό Fourier, η ελεύθερη επαγωγική απόσβεση (FID) πολλαπλασιάστηκε 

µε µία εκθετική συνάρτηση µε έκθετη lb=1 Hz και τα δεδοµένα αυξήθηκαν µε την 

προσθήκη µηδενικών 16 k στη µνήµη του υπολογιστή. Πριν από την ολοκλήρωση η 

γραµµή βάσης του φάσµατος διορθώθηκε χρησιµοποιώντας ένα πολυώνυµο τέταρτης 

τάξης και έγινε διόρθωση φάσης. Οι χηµικές µετατοπίσεις σε ένα φάσµα 31P-NMR 

έχουν ως αναφορά την κορυφή η οποία οφείλεται στην φωσφιτυλίωση του νερού 

(υγρασία του δείγµατος), η οποία παρουσιάζει   µία στενή κορυφή σε δ 132.20. Στο 

σχήµα 2.2 παρουσιάζεται το φάσµα 31P-NMR ενός δείγµατος εξαιρετικά παρθένου 

ελαιολάδου  στην περιοχή που απορροφούν τα φωσφιτυλιωµένα  διγλυκερίδια, οι 

στερόλες και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Τα µονογλυκερίδια δεν εµφανίζονται στο 

φάσµα γιατί βρίσκονται σε πολύ µικρή συγκέντρωση στο δείγµα (≤ 0,3% w/w). 

 

13135136137138139140141142143144145146147148149

1,2-DG

1,3-DG

CH

STE

ACID

1,2 -DGs 

1,3 -DGs 

κυκλοεξανόλη 

στερόλες 

οξέα 

Σχήµα 2.2 : Φάσµα 31P-NMR, στα 202MHz, δείγµατος εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου 
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2.5 Ποσοτικός προσδιορισµός διγλυκεριδίων, στερολών και ελεύθερων λιπαρών 

οξέων µε τη φασµατοσκοπία 31Ρ-NMR 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο για τον ποσοτικό 

προσδιορισµό των διγλυκεριδίων έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες χρωµατογραφικές 

τεχνικές, όπως GC και HPLC. Επίσης για τον ίδιο σκοπό χρησιµοποιήθηκαν η 

φασµατοσκοπία πρωτονίου και άνθρακα – 13. Στο εργαστήριο φασµατοσκοπίας 

NMR έχει αναπτυχθεί µια νέα αναλυτική µέθοδος για την ανίχνευση ήσσοντων 

συστατικών του παρθένου ελαιολάδου (µονογλυκερίδια, διγλυκερίδια, στερόλες, 

πολυφαινόλες). Η µέθοδος βασίζεται στη φωσφιτυλίωση του σαπωνοποιηµένου 

τµήµατος του ελαιολάδου, µε κατάληλο αντιδραστήριο φωσφόρου και στη συνέχεια 

τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των συστατικών µε τη φασµατοσκοπία του 

πυρήνα 31Ρ- NMR. 

Η νέα τεχνική25 βασίζεται στην αντικατάσταση των όξινων υδρογόνων 

χαρακτηριστικών οµάδων (υδροξύλια, καρβοξύλια, αλδεϋδικές οµάδες) µε το 

αντιδραστήριο 2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλο-διοξαφωσφολάνιο (Ι), σύµφωνα µε την 

αντίδραση του σχήµατος, και τη χρήση της φασµατοσκοπίας NMR του πυρήνα 

φωσφόρου-31 για την ταυτοποίηση των φωσφυτιλιωµένων παραγώγων (ΙΙ). Για τα 

διγλυκερίδια η αντίδραση φωσφιτυλίωσης είναι: 

 

 

CH-OCOR

CH2-OH

CH2-OCOR

O
P

O
Cl CH-OCOR

CH2

CH2-OCOR

O P
O

O+ + HCl

 

(2.2) 

 

 

   I  II 

 

 Η αντίδραση γίνεται σε ήπιες συνθήκες (εντός του σωλήνα NMR σε 

θερµοκρασία δωµατίου), είναι ποσοτική και ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 

λεπτά. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των προϊόντων της αντίδρασης γίνεται µε 

ολοκλήρωση των κορυφών του φάσµατος σε σχέση µε ένα εσωτερικό πρότυπο, που 

στην περίπτωση µας είναι η κυκλοεξανόλη. Η επαναληψιµότητα και 
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αναπαραγωγιµότητα της αντίδρασης έχει µελετηθεί εκτεταµένα σε προηγούµενες 

δηµοσιεύσεις.25,26,27   

►Παρασκευή πρότυπου διαλύµατος 

Σε ογκοµετρική φιάλη των 25 ml ζυγίστηκαν 33,75 mg κυκλοεξανόλης (14.47 

µΜ). Σε άλλο φυαλίδιο ζυγίστηκαν 1,5 mg Cr(acac)3 (0.165 µΜ), και προστέθηκαν 

16 ml ξηρής πυριδίνης και 10 ml CDCl3 (1.6:1 v/v). Η παρουσία του χλωροφορµίου 

δεν επιτρέπει τον σχηµατισµό του άλατος πυριδίνης-υδροχλωρίου. Το µίγµα των 

διαλυτών αναδεύτηκε και προστέθηκε στην ογκοµετρική φιάλη. Το πρότυπο διάλυµα 

προστατεύθηκε από την υγρασία µε την προσθήκη 5A µοριακών κόσκινων 

(molecular sieves). 

►Αντίδραση φωσφιτυλίωσης  

 Ποσότητα 150mg του παρθένου ελαιολάδου ζυγίστηκε σε σωλήνα NMR 

διαµέτρου 5 mm, και στη συνέχεια προστέθηκαν 0.3 ml του πρότυπου διαλύµατος. 

Κατόπιν προστέθηκαν 20µl αντιδραστηρίου 2-χλώρο-4,4,5,5-τετραµεθυλο-διοξα-

φωσφολάνιο (Ι). Το µίγµα αφέθηκε να αντιδράσει 20 λεπτά σε θερµοκρασία 

δωµατίου, και χρησιµοποιήθηκε απευθείας για τη λήψη των φασµάτων 31Ρ  και 1 Η –

NMR. 

Ποσοτικός προσδιορισµός διγλυκεριδίων 

Για τον υπολογισµό της περιεκτικότητας των διγλυκεριδίων κάνουµε τις εξής 

παραδοχές :  

• Θεωρούµε ότι ένα mole διγλυκεριδίων αντιδρά µε ένα mole αντιδραστηρίου,   

• Παραδεχόµαστε ότι το οξύ που  εστεροποιεί το µόριο της γλυκερόλης είναι 

το  ελαϊκό οξύ δηλαδή  τα διγλυκερίδια  είναι  1,2- ή 1,3-διολεΐνη, 

• Το ποσοστό των διγλυκεριδίων αναφέρεται σε 100 γραµµάρια ελαιολάδου. 

Τελικά το ποσοστό των διγλυκεριδίων (1,2-DGs ή/και 1,3-DGs) 

υπολογίζονται από την σχέση : 

ελαιολάδου

διολεϊνη
3

CH

DG

M10

Μ10A
Ι
Ι

% ια∆ιγλυκερίδ
×

××
=

−

                  (2.3)   

όπου,  

Ιδιγλυκεριδία (IDG) : Η τιµή του ολοκληρώµατος των  κορυφών των φωσφιτυλιωµένων 

διγλυκεριδίων  στο φάσµα 31 Ρ- NMR 
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ΙCH : H τιµή του ολοκληρώµατος της φωσφιτυλιωµένης πρότυπης ουσίας  

(κυκλοεξανόλης) στο φάσµα 31Ρ- NMR.   

A :  Η ποσότητα του πρότυπου διαλύµατος σε mmole. 

Μδιολεϊνη : Μοριακή µάζα διολεΐνης (621) 

Mελαιολάδου : Μάζα ελαιολάδου      

Προσδιορισµός οξύτητας  

Η οξύτητα του ελαιολάδου προσδιορίζεται από τη κορυφή σε δ 134.80 στο 

φάσµα 31Ρ - ΝMR, η οποία οφείλεται στη φωσφιτυλίωση των οµάδων –COOH των 

ελεύθερων αλειφατικών οξέων. Ο ποσοτικός προσδιορισµός γίνεται σύµφωνα µε τον 

επόµενο τύπο, ο οποίος εκφράζει την % οξύτητα σε ελαϊκό οξύ: 

                   
ελαιολάδου

οξέος  ελαικού
3

CH

οξέα

Μ10

Μ10A
Ι
Ι

×

××
=

−

Οξύτητα                    (2.4) 

Ιοξέα  : Η τιµή του ολοκληρώµατος της κορυφής σε δ 134.80 στο φάσµα  31 Ρ - NMR. 

Μελαικού οξέος : Μοριακή µάζα ελαϊκού οξέος (282). 

Ποσοτικός προσδιορισµός στερολών 

Το  ποσοστό των συνολικών στερολών υπολογίζεται από την κορυφή σε δ 

144.98, σύµφωνα µε τη σχέση : 

 

       
ελαιολάδου

ησιτοστερόλβ
3

CH

στερόλες

M10

Μ10A
Ι

Ι

% 
×

××
=

−
−

Στερόλες                (2.5)   

όπου, 

Ιστερόλες : Η τιµή του ολοκληρώµατος της κορυφής στα 144.98 ppm στο φάσµα  31Ρ -    

NMR 

Μβ-σιτοστερόλη : Μοριακή µάζα β-σιτοστερόλης (415)  

Για τον υπολογισµό των στερολών χρησιµοποιείται η µοριακή µάζα της β-

σιτοστερόλης, προσεγγιστικά, γιατί είναι η κύρια στερόλη στα έλαια. 
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2.6 Ποσοτικός προσδιορισµός των συστατικών του παρθένου ελαιολάδου µε τη 

φασµατοσκοπία  1Η - NMR 

Τα συστατικά τα οποία προσδιορίσθηκαν µε τη φασµατοσκοποία 1Η-NMR 

είναι τα κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFA), το λινολενικό οξύ, το ελαϊκό οξύ και το 

λινελαϊκό οξύ. Επίσης προσδιορίσθηκε ο βαθµός ακορεστότητας (αριθµός ιωδίου). 

Προσδιορισµός λιπαρών οξέων 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εστέρες της γλυκερόλης µε τα λιπαρά οξέα 

(γλυκερίδια) αποτελούν τα κύρια συστατικά του παρθένου ελαιολάδου. Στο παρθένο 

ελαιόλαδο συναντώνται κυρίως λιπαρά οξέα µε 16 και 18 άτοµα άνθρακα, τα 

κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFΑ, παλµιτικό οξύ, στεαρικό οξύ), το µονοακόρεστο 

(MUFA, ελαϊκό οξύ) και τα πολυακόρεστα (PUFA, λινελαϊκό οξύ, λινολενικό οξύ). 

Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο τα γλυκερίδια των λιπαρών οξέων 

αποτελούν το 97-99% του βάρους του ελαιολάδου. Κυριαρχούν τα τριγλυκερίδια 

(απλά και µικτά), ενώ υπάρχουν και 1-3% διγλυκερίδια και ≤0.3% µονογλυκερίδια. 

Το  φάσµα  1Η-NMR του ελαιολάδου σε διαλύτη CDCI3/pyridine έχει παρουσιαστεί 

στο σχήµα 2.1. Η χηµική δοµή των κύριων λιπαρών οξέων παρουσιάζεται στο σχήµα 

2.3 
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Eλαϊκό  οξύ

Λινελαϊκό  οξύ

CO OH

CO OH

Λινολενικό  οξύ

CO OH
2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

13
14

15

16
17

18

1

CO OH

COOH Παλµ ιτ ικό  οξύ

Στεαρικό  οξύ

O

OCH2

CH

CH2

O

O

O

O
Τριπαλµ ιτ ίνη

 

Σχήµα 2.3 Χηµικοί τύποι των κυριότερων λιπαρών οξέων του παρθένου ελαιολάδου. 

Η αρίθµηση και η ανάθεση των κορυφών στο φάσµα 1H-NMR δίνεται στον 

παρακάτω πίνακα.12,18 
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Πίνακας 2.1 Χηµική µετατόπιση και ανάθεση των κύριων κορυφών του φάσµατος 1H-

NMR εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου. 

 

Κορυφή δ (ppm) Πρωτόνιο Χηµική ένωση 

1 5.40 CH=CH Όλα τα ακόρεστα οξέα 

2 
5.37 

CH-OCOR 
Γλυκερόλη 

(τριακυλογλυκερόλη) 

3 
4.42 

CH2-OCOR 
Γλυκερόλη 

(τριακυλογλυκερόλη) 

4 (Α) 2.84 CH=CH-CH2-CH=CH Λινελαϊκό και λινολενικό οξύ 

5 (Β) 2.32 CH2-COOH Όλα τα ακύλια 

6 (C) 2.06 CH2-CH=CH Όλα τα ακόρεστα λιπαρά οξέα 

7 (D) 1.63 CH2-CH2COOH Όλα τα ακύλια 

8 1.30 (CH2)n Όλα τα ακύλια 

9(Ε) 0.98 CH=CH-CH2-CH3 Λινολενικό οξύ 

10 (F) 
0.91 

CH2CH2CH2-CH3 
Όλα τα οξέα εκτός του 

λινολενικού 

 

Από τα ολοκληρώµατα των κορυφών του φάσµατος 1Η-NMR του ελαιολάδου 

είναι δυνατόν να υπολογιστεί η επί τοίς % σύσταση του σε κορεσµένα (SFA), 

µονοακόρεστα (MUFA), λινελαϊκό οξύ και λινολενικό οξύ. Στο φάσµα εµφανίζονται 

10 κύριες κορυφές, οι οποιές έχουν ταυτοποιηθεί σε προηγούµενες µελέτες12,18 , ενώ 

οι χηµικές τους µετατοπίσεις σε διαλύτη πυριδίνη-d5/CDCl3 συνοψίζονται στον 

πίνακα 2.1. Οι περισσότερες κορυφές αντιστοιχούν σε µη ισοδύναµες οµάδες 

πρωτονίων, οι οποίες είναι κοινές για τα περισσότερα λιπαρά οξέα. Εποµένως, η 

συγκέντρωση των οξέων στο ελαιόλαδο µπορεί να υπολογιστεί µόνο µε συνδυασµό 

των ολοκληρωµάτων ποικίλων κορυφών του φάσµατος 1Η- NMR. Εξαίρεση αποτελεί 

η κορυφή Ε σε δ 0,98 ppm η οποία αντιστοιχεί στα µεθυλικά πρωτόνια του 

λινολενικού οξέος. Άρα η συγκέντρωση για το λινολενικό οξύ δίνεται από τη 

σχέση:12,18 

[Λινολενικό]
Ε+

Ε
=

F
 (2.6) 
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Στην παραπάνω εξίσωση, το F είναι η τιµή του ολοκληρώµατος όλων των 

µεθυλικών πρωτονίων εκτός του λινολενικού (πίνακας 2.1).  

Η επί τοις εκατό σύσταση σε λιπαρά οξέα είναι ένας χρήσιµος δείκτης για τον 

προσδιορισµό της νοθείας στο παρθένο ελαιόλαδο, µέσω της φασµατοσκοπίας 1Η-

NMR. Όπως είναι γνωστό η συγκέντρωση του λινολενικού οξέος στο παρθένο 

ελαιόλαδο δεν υπερβαίνει το 0.9%, οπότε µπορούν να ανιχνευθούν τα σπορέλαια, τα 

οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση λινολενικού οξέος. 

Ο προσδιορισµός των λιπαρών οξέων γίνεται από τα ολοκληρώµατα των 

κορυφών στο φάσµα 1Η-NMR (Σχήµα 2.1 και Πίνακας 2.1) µε βάση τις παρακάτω 

εξισώσεις: 

Το ελαϊκό, λινελαϊκό και τα συνολικά λιπαρά οξέα (κυρίως παλµιτικό και 

στεαρικό), (SFA) υπολογίζονται από τις εντάσεις των κορυφών A, C και F, σύµφωνα 

µε τις σχέσεις: 

ό][λινολενικ][λινολεϊκό
F)4(E

3C[Eλαϊκό] −−
+

=  (2.7) 

]λινολενικό[ελαϊκό]][λινελαϊκό
FE

F[SFA] [−−−
+

=  (2.8) 

Η ένταση της κορυφής Β των CH2 πρωτονίων όλων των ακυλικών αλυσίδων 

συνδέεται µε τις εντάσεις των κορυφών Ε και F σύµφωνα µε τη σχέση 

2
B

=
+
3

FE  (2.9) 

Εποµένως, αντικαθιστώντας τη σχέση 2.9  στις 2.6 και 2.7 προκύπτουν δύο νέες 

σχέσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων 

του λινελαϊκού και του ελαϊκού οξέος. 

 

[ ]
3Β

4Ε-3ΑΛινελαϊκό =  (2.10) 

[ ] [ ] [λινολενικόλινελαϊκό
2B
CΕλαϊκό −−= ] (2.11)  
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Η ικανότητα των σχέσεων (2.6), (2.7), (2.8), (2.9) και (2.6), (2.9), (2.10), 

(2.11) για τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων των λιπαρών οξέων ελέγχεται 

χωριστά, ανάλογα µε την ικανότητα τους να αναπαράγουν το ολοκλήρωµα της 

κορυφής 1, η οποία στο φάσµα 1Η - NMR αντιστοιχεί στα ολεφινικά πρωτόνια όλων 

των ακόρεστων οξέων. Οι δύο αυτοί τρόποι υπολογισµού έδωσαν παρόµοια 

αποτελέσµατα. Η επιλογή της σωστής εξίσωσης έγινε µε τον έλεγχο της ικανότητάς 

της να προβλέψει το ολοκλήρωµα των ολεφινικών –CH=CH- πρωτονίων, το οποίο 

θεωρείται ανεξάρτητη µεταβλητή (δεν χρησιµοποιείται στην ανάλυση). Η µέθοδος 

που επιλέχτηκε προβλέπει µε ακρίβεια µικρότερη από ± 4% το ολεφινικό 

ολοκλήρωµα. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται στο επόµενο 

κεφάλαιο.    

Το ολοκλήρωµα της κορυφής 1, το οποίο εξαρτάται από το βαθµό 

ακορεστότητας του ελαίου, σχετίζεται µε τις συγκεντρώσεις των λιπαρών οξέων και 

το ολοκλήρωµα της κορυφής των µεθυλενικών πρωτονίων  της τριακυλογλυκερόλης 

(TG) στο φάσµα (δ 4.20 ppm) σύµφωνα µε τη σχέση: 

[ ] [ ] [ ] [ ]
2

TG

5.0

642CHCH +






 +

+
×

++
=−=−

2
B

3
FE

λινολενικόλινελαϊκόελαϊκό  (2.12) 

Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση των αλειφατικών οξέων 

(σχέση 2.7), είναι αρκετά βελτιωµένος σε σχέση µε τον προηγούµενο της 

βιβλιογραφίας.12,18 Προκύπτει ότι οι σχέσεις της βιβλιογραφίας οδηγούν σε σφάλµα 

για δύο λόγους. Πρώτον, η κανονικοποίηση του παράγοντα (E+F) δεν εφαρµόζεται 

στα Α πρωτόνια, και δεύτερον, ο συντελεστής 2/3 είναι απαραίτητος για τα 

ολοκληρώµατα των διαλλυλικών πρωτονίων (κορυφή Α στα δ 2.84), τα οποία 

συγκρίνονται µε το ολοκλήρωµα των µεθυλικών πρωτονίων του λινολενικού οξέος 

(κορυφή Ε στα δ 0,98).  

 Προσδιορισµός αριθµού ιωδίου 

Αριθµός ιωδίου (Iodine Value, I.V) ονοµάζεται η ποσότητα του ιωδίου που 

απαιτείται για τον κορεσµό των διπλών δεσµών 100 γραµµαρίων ελαιολάδου.28 Ο 

αριθµός ιωδίου αποτελεί µέτρο της ακορεστότητας και υποδηλώνει την συνολική 

ποσότητα των ακόρεστων λιπαρών οξέων (ελαϊκό, λινελαϊκό και λινολενικό) που 

µετέχουν στην εστεροποίηση της γλυκερόλης για τον σχηµατισµό των 

τριγλυκεριδίων. Συνεπώς, αναµένεται ο αριθµός ιωδίου να εµφανίζει διακυµάνσεις 
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στα παρθένα ελαιόλαδα, που σχετίζονται µε την περιοχή προέλευσης των δειγµάτων, 

καθώς και τον τύπο του ελαιόκαρπου. Ο αριθµός ιωδίου (I.V.) υπολογίζεται από την 

παρακάτω σχέση: 

[ ] [ ]
86

3

22.. ×


















+

=

=
FE

TGCHCH

VI  (2.13)                                              

 

όπου, οι συγκεντρώσεις των [-CH=CH-] και των [TG] υπολογίστηκαν από τα 

ολοκληρώµατα των κορυφών στα δ 5.40 και δ 4.42, αντίστοιχα, ενώ το 86 αντιστοιχεί 

στον αριθµό ιωδίου του ελαϊκού οξέος. 
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Κεφάλαιο 3 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

3.1 Σύγκριση των µεθόδων 1H και 31P-NMR για τον ποσοτικό προσδιορισµό 

διγλυκεριδίων  

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού 

συντονισµού έχει χρησιµοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για τον προσδιορισµό των µόνο- και 

διγλυκεριδίων του ελαιολάδου. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι πυρήνες άνθρακα-

13  και πρωτονίου.12,18 

 Σε σύγκριση µε τις συµβατικές χρωµατογραφικές µεθόδους, η φασµατοσκοπία 

NMR είναι ταχύτερη και απαιτεί µικρή προετοιµασία του δείγµατος. Παράλληλα, ενώ οι 

περισσότερες αναλυτικές µέθοδοι εστιάζουν αποκλειστικά σε µία συγκεκριµένη κατηγορία 

συστατικών, η φασµατοσκοπία NMR µπορεί, µέσα σε ένα συγκεκριµένο εύρος, να 

προσδιορίσει σχεδόν όλα τα συστατικά του µίγµατος µε ένα µόνο πείραµα. Παρόλο που µε 

τις φασµατοσκοπίες 1Η και 13C-NMR  έχει επιτευχθεί σε σηµαντικό βαθµό ο ποιοτικός και  

ποσοτικός προσδιορισµός των κύριων και ήσσονων συστατικών των ελαιολάδων, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η προεργασία των δειγµάτων, η φασµατοσκοπία του πυρήνα 31Ρ φαίνεται 

σε ορισµένες περιπτώσεις να δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα. Αυτό έγκειται στο 

γεγονός ότι ο πυρήνας 31Ρ παρουσιάζει µεγάλο εύρος χηµικών µετατοπίσεων, έχει σχετικά 

µεγάλη φυσική αφθονία (100%) και  υψηλή ευαισθησία, η οποία είναι µόνο ~15 φορές 

µικρότερη από την ευαισθησία του πρωτονίου. Σε αντιπαράθεση µε τον πυρήνα 31Ρ, ο 

πυρήνας του 13C χαρακτηρίζεται από χαµηλή φυσική αφθονία και µικρή ευαισθησία του 

πυρήνα (~ 64 φορές µικρότερη από το 1Η), ενώ έχει και µεγάλο χρόνο αποδιέγερσης 

(relaxation time). Συνεπώς, πειράµατα ποσοτικού προσδιορισµού µε  13C-NMR απαιτούν 

πολλές σαρώσεις και µακρείς χρόνους επανάληψης των παλµών, ώστε να επιτευχθεί 

ικανοποιητικός λόγος σήµα / θόρυβος. Ο µικρότερος χρόνος διεξαγωγής των πειραµάτων µε 
31Ρ δεν επιτρέπει την αποσύνθεση ή τον ισοµερισµό των διγλυκεριδίων κατά τη διάρκεια 

του πειράµατος. 
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Ο πυρήνας 31Ρ παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία ως προς τη θέση της υδροξυλικής 

οµάδας στις µονο- και διολεΐνες. Εποµένως, από τα φάσµατα 31Ρ µπορούµε να 

διαχωρίσουµε αυτές τις ενώσεις, που υπάρχουν στα παρθένα ελαιόλαδα. Αντίθετα, η  

φασµατοσκοπία 1Η-NMR, απαιτεί υψηλά µαγνητικά πεδία της τάξης των 600 MHz. Σε 

χαµηλότερα µαγνητικά πεδία οι κορυφές των διγλυκεριδίων υπερκαλύπτονται από τις 

ισχυρές κορυφές των τριγλυκεριδίων, ενώ οι κορυφές των µονογλυκεριδίων δεν 

παρατηρούνται στο φάσµα.  

 

 
145146147148 ppm 4.04.55.05.5 ppm

(a)

(b)

(c)

(d)

* * * *

1
2 5

2
4

3

1,2-DG

1,3-DG

CH

STE
1-MG 1-MG 

Σχήµα 3.1 Περιοχή των µόνο- και διγλυκεριδίων φάσµατος 31Ρ-NMR 

εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (α) 202,6 ΜΗz και (b) 162,1 MHz. Περιοχή των 

µόνο- και διγλυκεριδίων φάσµατος 1Η-NMR  του ίδιου δείγµατος (c) 500 ΜHz 

και (d) 400 MHz. 

 

 

Επιπλέον το ευρύ φάσµα των χηµικών µετατοπίσεων του 31Ρ-NMR (~800ppm) 

εξασφαλίζει τη διασπορά των κορυφών και εποµένως την υψηλή διακριτική ικανότητα της 
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µεθόδου στον προδιορισµό των διγλυκεριδίων. Τα φάσµατα 31Ρ και 1Η-NMR ενός δείγµατος 

εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε δύο διαφορετικής ισχύος µαγνητικά πεδία 

παρουσιάζονται στο σχήµα 3.1.16 Όπως είναι φανερό από το σχήµα, το φάσµα  31Ρ-NMR 

ακόµα και σε µαγνητικά πεδία έντασης 400 MHz (9.4 Τ), παρουσιάζει έξοχη διακριτική 

ικανότητα και επιτρέπει την ανίχνευση και τον προσδιορισµό των φωσφιτυλιωµένων µονο- 

και διγλυκεριδίων. Αντίθετα, στα φάσµατα 1Η-NMR, στα αντίστοιχα µαγνητικά πεδία, 

παρατηρείται σηµαντική επικάλυψη των κορυφών των διγλυκεριδίων από τις ισχυρές 

κορυφές των α, α’-πρωτονίων των τριγλυκεριδίων και των δορυφόρων (satellites) του 

πυρήνα 13C, ακόµα και σε µαγνητικά πεδία 500 ΜΗz (11,7 Τ). Ένα άλλο  πλεονέκτηµα της 

µεθόδου 31Ρ-ΝΜR σε σχέση µε τις µεθόδους 1Η και 31C-NMR είναι η χρήση µίας ουσίας 

αναφοράς, (κυκλοεξανόλη), µέσα στο διάλυµα, που έχει σαν αποτέλεσµα τη λήψη 

ποσοτικών φασµάτων. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των συστατικών που ανιχνεύονται στο 

φάσµα γίνεται µε την ολoκλήρωση των αντίστοιχων κορυφών. 

3.2 Προσδιορισµός των συστατικών των παρθένων ελαιολάδων µε τη φασµατοσκοπία 
31Ρ-NMR 

¨Οπως ήδη αναφέρθηκε στη συγκεκριµένη εργασία µελετήθηκαν 132 δείγµατα από 9 

περιοχές της Ελλάδας. Τα ολοκληρώµατα των κορυφών του φάσµατος 31P-NMR για κάθε 

παρθένο ελαιόλαδο χρησιµοποιήθηκαν για τον ποσοτικό προσδιορισµό των 1,2 

διγλυκεριδίων (1,2-DG), των 1,3 διγλυκεριδίων (1,3-DG), του λόγου D των 1,2 

διγλυκεριδίων / ολικά διγλυκερίδια (1,2-DG / ολικά DG). Επίσης υπολογίζεται η οξύτητα 

και η περιεκτικότητα σε στερόλες. Μετά την ολοκλήρωση των κορυφών του φάσµατος 31Ρ -

NMR, πραγµατοποιήθηκε η µαθηµατική επεξεργασία σύµφωνα µε τους τύπους που έχουν 

περιγραφεί στο πειραµατικό µέρος (παράγραφος 2.5). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. 

 

 

 

 

Πίνακας 3.2 Περιεκτικότητα (% w/w), 1,2-διγλυκεριδίων, 1,3-

διγλυκεριδίων, ολικών διγλυκεριδίων, λόγου D, στερολών και οξύτητας 132 
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δειγµάτων παρθένων ελαιολάδων από 9 περιοχές της Ελλάδας, τριών 

καλλιεργητικών περιόδων. 

 

∆είγµατα 
1,2-

διγλυκερίδια 

1,3-

διγλυκερίδια 

ολικά 

διγλυκερίδια 
 D στερόλες οξύτητα 

2000 – 2001 

Πήλιο 1 2.93 0.26 3.19 0.92 0.15 0.63 

Σητεία 1 1.43 0.07 1.50 0.95 0.14 0.15 

Σητεία 2 1.54 0.13 1.67 0.92 0.11 0.08 

Σητεία 3 1.32 0.20 1.52 0.87 0.10 0.15 

Σητεία 4 1.61 0.07 1.68 0.96 0.14 0.11 

Σητεία 5 1.57 0.11 1.69 0.93 0.10 0.06 

Σητεία 6 1.46 0.09 1.54 0.94 0.13 0.02 

Σητεία 7 1.59 0.12 1.70 0.93 0.16 0.17 

Σητεία 8 1.71 0.13 1.84 0.93 0.11 0.24 

Πεζά 1 1.50 0.08 1.58 0.95 0.17 0.11 

Πεζά 2 1.53 0.10 1.63 0.94 0.11 0.06 

Πεζά 3 1.49 0.09 1.58 0.94 0.12 0.03 

Πεζά 4 1.57 0.08 1.65 0.95 0.15 0.15 

Πεζά 5 1.48 0.08 1.56 0.95 0.12 0.07 

Πεζά 6 1.73 0.16 1.89 0.92 0.12 0.15 

Πεζά 7 1.79 0.11 1.90 0.94 0.15 0.04 

Πεζά 8 1.60 0.12 1.71 0.93 0.09 0.05 

Πεζά 9 1.39 0.13 1.52 0.91 0.10 0.12 

Ηράκλειο 1 1.73 0.08 1.80 0.96 0.15 0.07 

Ηράκλειο 2 2.12 0.28 2.40 0.88 0.11 0.43 

Ηράκλειο 3 1.97 0.27 2.25 0.88 0.15 0.23 

Ηράκλειο 4 2.65 0.31 2.96 0.90 0.15 0.34 

Ηράκλειο 5 1.99 0.20 2.18 0.91 0.12 0.35 

Ηλεία 1 1.66 0.11 1.76 0.94 0.11 0.15 

Ηλεία 2 2.06 0.30 2.36 0.87 0.11 0.30 
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∆είγµατα 
1,2-

διγλυκερίδια 

1,3-

διγλυκερίδια 

ολικά 

διγλυκερίδια 
 D στερόλες οξύτητα 

Ηλεία 3 2.37 0.08 2.45 0.97 0.15 0.22 

Ηλεία 4 1.64 0.22 1.86 0.88 0.09 0.23 

Ηλεία 5 1.51 0.13 1.65 0.92 0.10 0.12 

Λέσβος 1 1.01 0.07 1.08 0.94 0.15 0.10 

Λέσβος 2 1.77 0.16 1.93 0.92 0.10 0.42 

Λέσβος 3 1.83 0.25 2.09 0.88 0.12 0.52 

Λέσβος 4 1.67 0.21 1.87 0.89 0.17 0.18 

Λέσβος 5 2.58 0.42 3.01 0.86 0.12 0.72 

Μεσσηνία 1 1.61 0.23 1.84 0.87 0.10 0.21 

Μεσσηνία 2 1.21 0.09 1.29 0.93 0.06 0.06 

2001 – 2002 

Σητεία 1 1.85 0.12 1.97 0.94 0.13 0.19 

Σητεία 2 2.15 0.17 2.32 0.93 0.14 0.32 

Σητεία 3 1.58 0.09 1.670 0.95 0.15 0.21 

Σητεία 4 1.88 0.15 2.030 0.93 0.09 0.24 

Σητεία 5 2.05 0.17 2.22 0.92 0.12 0.35 

Σητεία 6 2.04 0.13 2.17 0.94 0.13 0.33 

Σητεία 7 1.63 0.11 1.74 0.94 0.10 0.18 

Σητεία 8 1.96 0.08 2.03 0.96 0.10 0.29 

Σητεία 9 1.74 0.15 1.89 0.92 0.09 0.20 

Σητεία 10 1.86 0.12 1.98 0.94 0.12 0.25 

Ηλεία 1 1.91 0.24 2.14 0.89 0.09 0.45 

Ηλεία 2 1.89 0.46 2.34 0.80 0.13 0.42 

Ηλεία 3 2.15 0.31 2.46 0.87 0.11 0.50 

Ηλεία 4 2.06 0.29 2.35 0.88 0.10 0.43 

Ζάκυνθος 1 1.82 0.30 2.12 0.86 0.10 0.39 

Ζάκυνθος 2 1.19 0.15 1.35 0.89 0.06 0.17 

Λέσβος 1 1.05 0.31 1.36 0.77 0.09 0.41 

Λέσβος 2 1.79 0.27 2.07 0.87 0.12 0.61 
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∆είγµατα 
1,2-

διγλυκερίδια 

1,3-

διγλυκερίδια 

ολικά 

διγλυκερίδια 
 D στερόλες οξύτητα 

Λέσβος 3 1.09 0.12 1.21 0.90 0.09 0.44 

Λέσβος 4 2.35 0.32 2.67 0.88 0.16 0.84 

Ηράκλειο 1 1.18 0.12 1.30 0.91 0.06 0.15 

Ηράκλειο 2 1.32 0.23 1.55 0.85 0.07 0.39 

Ηράκλειο 3 2.49 0.16 2.65 0.94 0.16 0.40 

Ηράκλειο 4 1.74 0.20 1.94 0.90 0.12 0.12 

Ηράκλειο 5 1.83 0.13 1.96 0.93 0.11 0.19 

Ηράκλειο 6 1.26 0.17 1.43 0.88 0.07 0.30 

Ηράκλειο 7 1.57 0.14 1.72 0.92 0.09 0.23 

Ηράκλειο 8 1.36 0.09 1.46 0.94 0.11 0.14 

Ηράκλειο 9 2.08 0.16 2.24 0.93 0.14 0.24 

Ηράκλειο 10 1.70 0.12 1.83 0.93 0.13 0.21 

Ηράκλειο 11 1.90 0.14 2.04 0.93 0.15 0.24 

Ηράκλειο 12 2.10 0.40 2.50 0.84 0.14 0.56 

Μεσσηνία 1 1.56 0.18 1.74 0.90 0.10 0.24 

Μεσσηνία 2 1.87 0.28 2.14 0.87 0.13 0.27 

Μεσσηνία 3 2.03 0.88 2.90 0.70 0.11 0.84 

Μεσσηνία 4 1.73 0.45 2.18 0.79 0.12 0.40 

Μεσσηνία 5 1.78 0.91 2.69 0.66 0.1 0.71 

Μεσσηνία 6 1.87 0.31 2.18 0.86 0.1 0.33 

Κολυµπάρι 1 1.75 0.24 1.99 0.88 0.12 0.29 

Κολυµπάρι 2 2.04 0.37 2.41 0.84 0.13 0.42 

Κολυµπάρι 3 1.99 0.35 2.33 0.85 0.11 0.53 

Κολυµπάρι 4 2.39 0.35 2.74 0.87 0.15 0.47 

Κολυµπάρι 5 1.75 0.18 1.94 0.91 0.09 0.39 

Κολυµπάρι 6 2.30 0.23 2.52 0.91 0.14 0.30 

Κολυµπάρι 7 1.39 0.17 1.56 0.89 0.11 0.24 

Κολυµπάρι 8 1.69 0.14 1.83 0.92 0.11 0.26 
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∆είγµατα 
1,2-

διγλυκερίδια 

1,3-

διγλυκερίδια 

ολικά 

διγλυκερίδια 
 D στερόλες οξύτητα 

Κολυµπάρι 9 2.36 0.36 2.72 0.87 0.1 0.41 

Κολυµπάρι10 2.23 0.38 2.61 0.85 0.13 1.08 

Κολυµπάρι11 1.89 0.74 2.62 0.72 0.09 0.87 

Κολυµπάρι12 1.85 0.99 2.84 0.65 0.09 0.75 

Κολυµπάρι13 2.79 0.41 3.20 0.87 0.16 0.54 

Κολυµπάρι14 2.55 0.43 2.98 0.86 0.12 0.45 

Πεζά 1 1.72 0.14 1.86 0.93 0.14 0.32 

Πεζά 2 2.13 0.45 2.58 0.82 0.11 0.68 

Πεζά 3 2.16 0.38 2.54 0.85 0.12 0.57 

Πεζά 4 2.67 0.37 3.04 0.88 0.16 0.61 

Πεζά 5 2.22 0.19 2.41 0.92 0.17 0.41 

Πεζά 6 1.82 0.23 2.05 0.89 0.12 0.35 

Πεζά 7 1.72 0.34 2.06 0.84 0.1 0.36 

Πεζά 8 1.47 0.10 1.57 0.94 0.1 0.17 

Πεζά 9 1.39 0.11 1.49 0.93 0.1 0.18 

Πεζά 10 1.49 0.11 1.60 0.93 0.12 0.18 

Πεζά 11 1.90 0.11 2.01 0.94 0.16 0.22 

2002 – 2003 

Λέσβος 1 1.97 0.23 2.2 0.9 0.1 0.77 

Λέσβος 2 1.69 0.41 2.1 0.8 0.07 1.14 

Λέσβος 3 1.71 0.26 1.97 0.87 0.11 0.43 

Λέσβος 4 1.76 0.35 2.11 0.84 0.11 0.59 

Πήλιο 1 2.10 0.14 2.25 0.94 0.08 0.46 

Πήλιο 2 2.02 0.14 2.16 0.94 0.08 0.46 

Πήλιο 3 2.90 0.33 3.23 0.90 0.09 1.04 

Πήλιο 4 2.29 0.17 2.46 0.93 0.10 0.63 

Πήλιο 5 2.07 0.14 2.21 0.94 0.10 0.45 

Σητεία 1 1.64 0.34 1.98 0.83 0.09 0.34 
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∆είγµατα 
1,2-

διγλυκερίδια 

1,3-

διγλυκερίδια 

ολικά 

διγλυκερίδια 
 D στερόλες οξύτητα 

Σητεία 2 1.84 0.46 2.29 0.80 0.10 0.45 

Σητεία 3 1.70 0.35 2.05 0.83 0.10 0.35 

Σητεία 4 1.70 0.42 2.12 0.80 0.09 0.32 

Σητεία 5 1.68 0.36 2.04 0.82 0.09 0.23 

Κολυµπάρι 1 1.59 0.34 1.93 0.82 0.09 0.37 

Κολυµπάρι 2 1.30 0.20 1.50 0.87 0.07 0.20 

Κολυµπάρι 3 1.47 0.36 1.83 0.80 0.10 0.36 

Κολυµπάρι 4 1.63 0.56 2.20 0.74 0.07 0.55 

Κολυµπάρι 5 1.18 0.41 1.59 0.74 0.09 0.31 

Πεζά 1 1.89 0.17 2.06 0.92 0.09 0.31 

Πεζά 2 1.68 0.43 2.11 0.79 0.09 0.57 

Πεζά 3 1.65 0.26 1.91 0.87 0.10 0.31 

Πεζά 4 1.76 0.31 2.06 0.85 0.08 0.37 

Πεζά 5 1.69 0.17 1.86 0.91 0.06 0.21 

Ηράκλειο 1 1.65 0.28 1.93 0.85 0.09 0.29 

Ηράκλειο 2 1.83 0.45 2.28 0.80 0.08 0.63 

Ηράκλειο 3 1.70 0.31 2.01 0.84 0.09 0.37 

Ηράκλειο 4 1.73 0.34 2.07 0.84 0.05 0.44 

Ηράκλειο 5 1.93 0.43 2.36 0.82 0.08 0.40 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι µέσες τιµές (ΜΟ) και οι αποκλίσεις 

(STD) των παραπάνω παραµέτρων που µας δείνουν χρήσιµες ποιοτικές πληροφορίες για τη 

διγλυκεριδική σύσταση, την περιεκτικότητα σε στερόλες και την οξύτητα για την κάθε 

περιοχή που µελετήθηκε. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα 3.2. 
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Πίνακας 3.3 Μέσες τιµές (% w/w) και αποκλίσεις (σε παρενθεση) των 
παραµέτρων που προέρχονται από τα φάσµατα 31Ρ- NMR 142 δειγµάτων 

παρθένων ελαιολάδων από 9 περιοχές της Ελλάδας. 

 

 
1,2-

διγλυκερίδια 

1,3-

διγλυκερίδια

ολικά 

διγλυκερίδια
 D στερόλες οξύτητα 

          

2000 – 2001 

Σητεία  
1.53 

(±0.12) 

0.11 

(±0.04) 

1.64 

(±0.11) 

0.93 

(±0.03) 

0.12 

(±0.02) 

0.12 

(±0.07) 

Πεζά  
1.56        

(±0.13) 

0.10 

(±0.03) 

1.67 

(±0.14) 

0.94 

(±0.01) 

0.13 

(±0.02) 

0.09 

(±0.05) 

Ηράκλειο  
2.09 

(±0.34) 

0.23 

(±0.09) 

2.32 

(±0.42) 

0.91 

(±0.03) 

0.13 

(±0.02) 

0.28 

(±0.14) 

Ηλεία  
1.85 

(±0.35) 

0.17 

(±0.09) 

2.01 

(±0.36) 

0.92 

(±0.04) 

0.11 

(±0.03) 

0.20 

(±0.07) 

Λέσβος  
1.77 

(±0.56) 

0.22 

(±0.13) 

1.99 

(±0.69) 

0.90 

(±0.03) 

0.13 

(±0.03) 

0.39 

(±0.25) 

Μεσσηνία  
1.41 

(±0.28) 

0.16 

(±0.10) 

1.57 

(±0.67) 

0.90 

(±0.04) 

0.08 

(±0.03) 

0.14 

(±0.10) 

2001 – 2002 

Σητεία  
1.88 

(±0.19) 

0.13 

(±0.03) 

2.00 

(±0.20) 

0.94 

(±0.01) 

0.12 

(±0.02) 

0.26 

(±0.06) 

Πεζά  
1.88 

(±0.39) 

0.23 

(±0.13) 

2.11 

(±0.49) 

0.90 

(±0.04) 

0.13 

(±0.03) 

0.37 

(±0.18) 

Ηράκλειο  
1.71 

(±0.40) 

0.17 

(±0.08) 

1.89 

(±0.43) 

0.91 

(±0.03) 

0.11 

(±0.03) 

0.26 

(±0.13) 

Ηλεία  
2.00 

(±0.13) 

0.32 

(±0.09) 

2.32 

(±0.13) 

0.86 

(±0.04) 

0.11 

(±0.02) 

0.45 

(±0.04) 

Λέσβος  
1.57 

(±0.62) 

0.26 

(±0.09) 

1.83 

(±0.67) 

0.86 

(±0.06) 

0.12 

(±0.03) 

0.58 

(±0.20) 
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1,2-

διγλυκερίδια 

1,3-

διγλυκερίδια

ολικά 

διγλυκερίδια
 D στερόλες οξύτητα 

          

Μεσσηνία 
1.81 

(±0.16) 

0.50 

(±0.32) 

2.31 
(±0.42) 

0.80 

(±0.10) 

0.11 

(±0.01) 

0.46 

(±0.25) 

Κολυµπάρι  
2.07 

(±0.38) 

0.38 

(±0.23) 

2.45 

(±0.47) 

0.85 

(±0.07) 

0.12 

(±0.02) 

0.50 

(±0.24) 

Ζάκυνθος  
1.51 

(±0.45) 

0.23 

(±0.10) 

1.73 

(±0.55) 

0.87 

(±0.02) 

0.08 

(±0.03) 

0.28 

(±0.15) 

2002 – 2003 

Λέσβος  
1.78 

(±0.13) 

0.31 

(±0.08) 

2.10 

(±0.09) 

0.85 

(±0.04) 

0.10 

(±0.02) 

0.73 

(±0.31) 

Πήλιο  
2.28 

(±0.36) 

0.18 

(±0.08) 

2.46 

(±0.44) 

0.93 

(±0.02) 

0.09 

(±0.01) 

0.61 

(±0.25) 

Σητεία 
1.71 

(±0.07) 

0.39 

(±0.05) 

2.10 

(±0.12) 

0.82 

(±0.01) 

0.09 

(±0.004) 

0.34 

(±0.08) 

Κολυµπάρι 
1.43 

(±0.19) 

0.38 

(±0.13) 

1.81 

(±0.28) 

0.79 

(±0.05) 

0.08 

(±0.01) 

0.36 

(±0.13) 

Πεζά 
1.73 

(±0.10) 

0.27 

(±0.11) 

2.00 

(±0.11) 

0.87 

(±0.05) 

0.08 

(±0.02) 

0.35 

(±0.13) 

Ηράκλειο 
1.77 

(±0.11) 

0.36 

(±0.07) 

2.13 

(±0.18) 

0.83 

(±0.02) 

0.08 

(±0.02) 

0.43 

(±0.12) 

 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρίστανται γραφικά οι µέσες τιµές των 1,2-

διγλυκεριδίων, 1,3-διγλυκεριδίων, των ολικών διγλυκεριδίων, του λόγου D, των στερολών 

και της οξύτητας και εξάγονται χρήσιµα, ποιοτικά συµπεράσµατα για τις διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές, τις τρεις διαφορετικές καλλιεργητικές περιόδους.  
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Σχήµα 3.2 Μέσες τιµές της περιεκτικότητας των 1,2-διγλυκεριδίων (1,2-DGs), των 1,3-διγλυκεριδίων (1,3-DGs) και 

των ολικών διγλυκεριδίων (DGs), Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων τριών καλλιεργητικών περιόδων  
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Σχήµα 3.3 Μέσες τιµές του λόγου D, Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων τριών καλλιεργητικών περιόδων 



 38

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.4 Μέσες τιµές της οξύτητας, Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων τριών καλλιεργητικών περιόδων 
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 Σχήµα 3.5 Μέσες τιµές των στερολών, Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων τριών καλλιεργητικών περιόδων 



Από τον πίνακα 3.2 των µέσων τιµών και τα διαγράµµατα 3.2-3.5 βγάζουµε τα εξής 

συµπεράσµατα: 

1. Σε όλα τα δείγµατα παρθένων ελαιολάδων και στις τρεις καλλιεργητικές χρονιές 

το συνολικό ποσό των διγλυκεριδίων κυµαίνεται από 1%-3% (σχήµα 3.2). Τα 

δείγµατα του Κολυµπαρίου του 2002 και του Πηλίου του 2003 έχουν τα 

περισσότερα διγλυκερίδια. Τη µεγαλύτερη απόκλιση στην περιεκτικότητα σε 

διγλυκεριδία εµφανίζουν τα παρθένα ελαιόλαδα της Λέσβου το 2001. 

2. Η περιεκτικότητα σε 1,2-διγλυκερίδια είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τα 1,3-

διγλυκερίδια σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας (σχήµα 3.2).  

3. Τα ποσοστά των 1,3-διγλυκεριδίων είναι χαµηλά σε όλα τα παρθένα ελαιόλαδα 

και κυµαίνονται από 0.1%-0.5%. Τα δείγµατα της Σητείας και του Ηρακλειου το 

2002 εµφανίζουν τη µικρότερη περιεκτικότητα σε 1,3-DGs. Τα ελαιόλαδα της 

Μεσσηνίας το 2002 έχουν τη µεγαλύτερη διασπορά σε 1,3-DGs (σχήµα 3.2). 

4. Ο λόγος D των 1,2-διγλυκεριδίων ως προς τα ολικά διγλυκερίδια είναι υψηλός 

0.85-0.9 (σχήµα 3.3). Τον υψηλότερο λόγο D έχουν τα ελαιόλαδα από τη Σητεία 

το 2002 (0.94) καθώς και του Πηλίου το 2003 (0.93). Το χαµηλότερο λόγο D 

έχουν τα δείγµατα του Κολυµπαρίου το 2003. Τα δείγµατα της Μεσσηνίας το 

2002 παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη απόκλιση στο λόγο D (±0.10). 

5. Μεγαλύτερη οξύτητα παρουσιάζουν τα δείγµατα της Λέσβου το 2002 και το 

2003 (σχήµα 3.4). Τη µικρότερη οξύτητα έχουν τα δείγµατα των Πεζών το 2001. 

6.  Τα δείγµατα δεν έχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς το στερολικό τους 

περιεχόµενο (σχήµα 3.5). Οι στερόλες κυµαίνονται από 0.08%-0.13%. 

Μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε στερόλες παρουσιάζουν τα δείγµατα των Πεζών 

το 2001 και 2002 και του Ηρακλείου το 2001 (0.13%). Χαµηλότερη 

περιεκτικότητα σε στερόλες έχουν τα δείγµατα της Μεσσηνίας το 2001, της 

Ζακύνθου το 2002 καθώς και των Πεζών, Ηρακλείου το 2003 (0.08%). 
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3.3 Προσδιορισµός των συστατικών των παρθένων ελαιολάδων µε τη 

φασµατοσκοπία 1H-NMR 

Τα 132 δείγµατα των παρθένων ελαιολάδων από τις εννιά περιοχές της Ελλάδας, 

αναλύθηκαν και µε τη φασµατοσκοπία 1H-NMR. Από τις ολοκληρώσεις των κορυφών στο 

φάσµα 1H-NMR και µετά από µαθηµατική επεξεργασία σύµφωνα µε τους τύπους που 

περιγράφονται στο πειραµατικό µέρος (παράγραφος  2.6) παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα 

που αφορούν τη σύσταση σε λιπαρά οξέα και τον αριθµό ιωδίου. 

Πίνακας 3.3 Περιεκτικότητα (% w/w) λιπαρών οξέων και αριθµός ιωδίου 

132 δείγµατων παρθένων ελαιολάδων από 9 περιοχές της Ελλάδας, τριών 

καλλιεργητικών περιόδων. 

 

∆είγµατα Λινολενικό οξύ Λινελαϊκό οξύ Ελαϊκό οξύ 
Κορεσµένα 

λιπαρά οξέα 

Αριθµός 

Ιωδίου 

2000 – 2001 

Πήλιο 1 0.6 11.6 73.7 14.2 83.5 

Σητεία 1 0.3 8.2 77.2 14.3 80.9 

Σητεία 2 0.5 7.1 78.4 14.0 80.7 

Σητεία 3 0.5 9.0 76.6 13.9 81.3 

Σητεία 4 0.5 7.3 77.3 14.9 79.4 

Σητεία 5 0.5 6.7 79.0 13.8 80.9 

Σητεία 6 0.3 7.1 79.6 13.0 77.7 

Σητεία 7 0.5 7.3 77.4 14.8 81.2 

Σητεία 8 0.5 6.9 78.5 14.1 81.8 

Πεζά 1 0.5 7.1 78.3 14.1 81.5 

Πεζά 2 0.4 7.5 78.3 13.8 81.0 

Πεζά 3 0.5 7.1 78.0 14.4 80.0 

Πεζά 4 0.5 7.3 78.9 13.2 81.2 

Πεζά 5 0.5 7.0 79.0 13.4 81.2 

Πεζά 6 0.5 7.6 77.0 14.9 79.9 

Πεζά 7 0.5 6.9 79.4 13.2 81.9 
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∆είγµατα Λινολενικό οξύ Λινελαϊκό οξύ Ελαϊκό οξύ 
Κορεσµένα 

λιπαρά οξέα 

Αριθµός 

Ιωδίου 

Πεζά 8 0.5 7.0 78.6 13.9 81.2 

Πεζά 9 0.6 7.2 78.5 13.8 80.2 

Ηράκλειο 1 0.5 7.1 78.3 14.0 81.4 

Ηράκλειο 2 0.3 7.5 76.4 15.8 78.1 

Ηράκλειο 3 0.4 7.9 76.5 15.2 79.5 

Ηράκλειο 4 0.3 7.9 77.2 14.7 77.4 

Ηράκλειο 5 0.5 7.4 76.6 15.5 80.5 

Ηλεία 1 0.6 5.7 81.6 12.2 79.9 

Ηλεία 2 0.4 6.0 79.9 13.7 78.1 

Ηλεία 3 0.6 5.8 80.1 13.5 78.9 

Ηλεία 4 0.5 6.0 79.5 14.0 78.6 

Ηλεία 5 0.5 5.8 80.1 13.5 79.7 

Λέσβος 1 0.5 9.1 79.2 11.2 85.1 

Λέσβος 2 0.6 10.1 77.9 11.4 84.8 

Λέσβος 3 0.4 9.8 78.1 11.7 83.6 

Λέσβος 4 0.6 9.3 79.5 10.6 87.8 

Λέσβος 5 0.5 10.2 77.7 11.5 87.3 

Μεσσηνία 1 0.5 6.3 79.7 13.6 78.9 

Μεσσηνία 2 0.3 6.3 80.7 12.7 79.2 

2001 – 2002 

Σητεία 1 0.41 11.33 75.32 12.94 83.49 

Σητεία 2 0.58 9.27 73.10 17.05 81.64 

Σητεία 3 0.53 10.33 72.01 17.13 83.05 

Σητεία 4 0.63 10.06 72.98 16.34 82.85 

Σητεία 5 0.54 8.74 74.20 16.53 81.17 

Σητεία 6 0.32 10.61 72.26 16.81 82.75 

Σητεία 7 0.49 9.29 74.16 16.06 82.28 

Σητεία 8 0.40 8.49 78.97 12.14 81.02 
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∆είγµατα Λινολενικό οξύ Λινελαϊκό οξύ Ελαϊκό οξύ 
Κορεσµένα 

λιπαρά οξέα 

Αριθµός 

Ιωδίου 

Σητεία 9 0.54 8.35 75.08 16.03 81.79 

Σητεία 10 0.51 9.90 73.09 16.51 82.20 

Ηλεία 1 0.68 7.94 76.32 15.07 81.79 

Ηλεία 2 0.61 8.08 76.11 15.20 82.13 

Ηλεία 3 0.62 8.74 76.00 14.64 82.78 

Ηλεια 4 0.35 7.42 80.31 11.91 81.28 

Ζάκυνθος 1 0.54 7.13 75.03 17.30 77.45 

Ζάκυνθος 2 0.63 8.07 75.69 15.61 79.97 

Ηράκλειο 1 0.59 8.44 75.26 15.71 82.16 

Ηράκλειο 2 0.56 8.96 73.94 16.53 81.19 

Ηράκλειο 3 0.35 8.20 76.33 15.13 81.55 

Ηράκλειο 4 0.45 10.04 73.12 16.39 83.23 

Ηράκλειο 5 0.60 7.53 77.86 14.01 82.41 

Ηράκλειο 6 0.34 9.22 73.65 16.79 83.32 

Ηράκλειο 7 0.51 9.86 76.09 13.54 83.82 

Ηράκλειο 8 0.66 8.78 74.86 15.69 81.98 

Ηράκλειο 9 0.40 10.70 72.45 16.45 84.60 

Ηράκλειο 10 0.57 8.91 74.03 16.50 80.98 

Ηράκλειο 11 0.72 10.26 72.31 16.71 83.36 

Ηράκλειο 12 0.51 8.91 74.72 15.85 81.64 

Μεσσηνία 1 0.21 8.38 76.15 15.26 82.88 

Μεσσηνία 2 0.54 77.14 14.75 81.68 

Μεσσηνία 3 0.48 7.99 76.18 15.35 82.19 

Μεσσηνία 4 0.54 7.81 76.17 15.48 81.22 

Μεσσηνία 5 0.36 8.23 76.16 15.25 80.99 

Μεσσηνία 6 0.40 8.25 79.26 12.09 81.15 

Κολυµπάρι 1 0.67 7.65 76.19 15.49 81.02 

Κολυµπάρι 2 0.62 8.14 75.82 15.42 81.39 

7.57 

 42



∆είγµατα Λινολενικό οξύ Λινελαϊκό οξύ Ελαϊκό οξύ 
Κορεσµένα 

λιπαρά οξέα 

Αριθµός 

Ιωδίου 

Κολυµπάρι 3 0.21 8.36 76.88 14.55 81.96 

Κολυµπάρι 4 0.41 8.48 75.77 15.34 83.94 

Κολυµπάρι 5 0.53 7.48 77.54 14.45 81.86 

Κολυµπάρι 6 0.28 8.01 75.13 16.58 80.52 

Κολυµπάρι 7 0.63 7.85 76.01 15.51 81.15 

Κολυµπάρι 8 0.54 9.05 75.09 15.32 82.93 

Κολυµπάρι 9 0.51 6.68 77.92 14.89 80.69 

Κολυµπάρι10 0.59 10.93 72.44 16.03 83.82 

Κολυµπάρι11 0.55 9.23 73.52 16.71 81.62 

Κολυµπάρι12 0.54 8.84 73.78 16.83 81.54 

Κολυµπάρι13 0.58 9.03 74.11 16.28 82.07 

Κολυµπαρι14 0.55 8.86 75.10 15.48 81.46 

Πεζά 1 0.55 8.94 75.29 15.22 82.72 

Πεζά 2 0.53 8.93 74.98 15.56 82.26 

Πεζά 3 0.29 9.28 75.16 15.28 82.21 

Πεζά 4 0.51 9.60 74.20 15.69 82.31 

Πεζά 5 0.55 9.21 74.96 15.29 83.38 

Πεζά 6 0.54 9.38 74.68 15.40 82.91 

Πεζά 7 0.34 9.77 73.89 16.01 83.05 

Πεζά 8 0.47 8.93 75.20 15.40 83.24 

Πεζά 9 0.32 10.01 74.11 15.56 85.10 

Πεζά 10 0.61 9.30 75.07 15.02 83.03 

Πεζά 11 0.64 10.64 72.63 16.09 83.80 

Λέσβος 1 0.5 8.77 76.41 14.31 80.41 

Λέσβος 2 0.69 12.89 70.33 16.09 83.04 

Λέσβος 3 0.85 12.49 72.10 14.56 87.42 

Λέσβος 4 0.48 8.11 69.31 22.11 73.56 
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∆είγµατα Λινολενικό οξύ Λινελαϊκό οξύ Ελαϊκό οξύ 
Κορεσµένα 

λιπαρά οξέα 

Αριθµός 

Ιωδίου 

2002 – 2003 

Πήλιο 1 0.51 7.16 74.82 17.52 75.98 

Πήλιο 2 0.46 7.00 77.94 14.60 78.37 

Πήλιο 3 0.42 9.56 74.03 15.99 78.91 

Πήλιο 4 0.61 7.08 79.22 13.09 79.45 

Πήλιο 5 0.51 8.02 81.08 10.38 82.09 

Λέσβος 1 0.85 13.62 70.39 15.14 88.76 

Λέσβος 2 0.8 8.53 78.33 12.34 83.56 

Λέσβος 3 0.58 8.41 73.93 17.07 78.41 

Λέσβος 4 0.54 8.77 75.26 15.43 79.87 

Σητεία 1 0.58 6.20 78.98 14.24 81.66 

Σητεία 2 0.63 5.48 77.27 16.62 75.28 

Σητεία 3 0.65 6.41 75.99 16.96 76.11 

Σητεία 4 0.55 6.20 77.71 15.53 77.39 

Σητεία 5 0.76 6.04 79.41 13.79 79.58 

Κολυµπάρι 1 0.70 5.59 79.31 14.39 82.32 

Κολυµπάρι 2 0.56 5.20 70.90 23.34 69.96 

Κολυµπάρι 3 0.58 5.77 79.53 14.12 78.24 

Κολυµπάρι 4 0.52 5.72 79.72 14.04 76.96 

Κολυµπάρι 5 0.59 5.23 79.80 14.38 78.37 

Πεζά 1 0.59 5.47 78.52 15.42 76.92 

Πεζά 2 0.56 5.29 80.86 13.29 77.59 

Πεζά 3 0.54 5.97 79.52 13.96 79.50 

Πεζά 4 0.55 5.69 79.38 14.38 77.42 

Πεζά 5 0.55 4.93 78.74 15.78 75.94 

Ηράκλειο 1 0.49 6.25 80.71 12.55 79.43 

Ηράκλειο 2 0.62 5.51 80.60 13.27 77.94 
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∆είγµατα Λινολενικό οξύ Λινελαϊκό οξύ Ελαϊκό οξύ 
Κορεσµένα 

λιπαρά οξέα 

Αριθµός 

Ιωδίου 

Ηράκλειο 3 0.66 5.65 80.52 13.18 78.34 

Ηράκλειο 4 0.55 5.33 80.85 13.28 78.10 

Ηράκλειο 5 0.59 5.01 77.69 16.71 74.15 

 
 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι µέσες τιµές και οι αποκλίσεις των 

παραµέτρων που λαµβάνονται από τα φάσµατα 1H-NMR. 

Πίνακας 3.4 Μέσες τιµές (% w/w) και αποκλίσεις (σε παρένθεση) των 

παραµέτρων από τα φάσµατα 1H-NMR 132 δειγµάτων παρθένων ελαιολάδων 

από 9 περιοχές της Ελλάδας  

 

 Λινολενικό 
οξύ Λινελαϊκό οξύ

Ελαϊκό οξύ Κορεσµένα 
λιπαρά οξέα 

Αριθµός Ιωδίου

      

2000 – 2001 

Σητεία 

0.46 

(±0.10) 

7.46 

(±0.78) 

78.00 

(±1.03) 

14.09 

(±0.60) 

80.50 

(±1.32) 

Πεζά  

0.51 

(±0.04) 

7.20 

(±0.24) 

78.44 

(±0.69) 

13.85 

(±0.57) 

80.89 

(±0.71) 

Ηράκλειο  

0.40 

(±0.12) 

7.55 

(±0.31) 

77.00 

(±0.80) 

15.04 

(±0.69) 

79.37 

(±1.66) 

Ηλεία  

0.51 

(±0.06) 

5.85 

(±0.14) 

80.25 

(±0.79) 

13.39 

(±0.69) 

79.03 

(±0.74) 

Λέσβος 

0.52 

(±0.07) 
9.72 

(±0.52) 

78.48 

(±0.82) 

11.28 

(±0.43) 

85.71 

(±1.77) 

Μεσσηνία  

0.40 

(±0.08) 

6.26 

(±0.01) 

80.21 

(±0.71) 

13.12 

(±0.64) 

79.04 

(±0.20) 

2001 – 2002 
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 Λινολενικό Ελαϊκό οξύ Κορεσµένα Αριθµός Ιωδίου
οξύ Λινελαϊκό οξύ λιπαρά οξέα 

Σητεία 

0.49 

(±0.09) 

9.64 

(±0.98) 

74.12 

(±2.03) 

15.76 

(±1.74) 

82.22 

(±0.82) 

Πεζά  
0.49 

(±0.12) 

9.45 

(±0.53) 

74.56 

(±0.80) 

15.50 

(±0.33) 

83.09 

(±0.83) 

Ηράκλειο  
0.52 

(±0.12) 

9.15 

(±0.92) 

74.55 

(±1.65) 

15.77 

(±1.06) 

82.52 

(±1.13) 

Ηλεία 
0.56 

(±0.15) 

8.04 

(±0.54) 

77.19 

(±2.09) 

14.20 

(±1.55) 

81.99 

(±0.63) 

Λέσβος 
0.76 

(±0.10) 

13.51 

(±1.12) 

70.43 

(±1.30) 

15.29 

(±0.63) 

85.54 

(±2.99) 

Μεσσηνία  
0.42 

(±0.13) 

8.04 

(±0.31) 

76.84 

(±1.25) 

14.70 

(±1.30) 

81.68 

(±0.73) 

Ζάκυνθος  
0.58 

(±0.10) 

7.60 

(±0.66) 

75.36 

(±0.47) 

16.46 

(±1.19) 

78.71 

(±1.78) 

Κολυµπάρι 
0.52 

(±0.13) 

8.47 

(±1.01) 

75.38 

(±1.55) 

15.63 

(±0.76) 

81.85 

(±1.05) 

2002 – 2003 

Λέσβος 

0.61 

(±0.13) 

8.62 

(±0.18) 

75.98 

(±1.86) 

14.79 

(±1.99) 

80.56 

(±2.17) 

Πήλιο 

0.50 

(±0.07) 

7.76 

(±1.08) 

77.42 

(±2.96) 

14.32 

(±2.74) 

78.96 

(±2.19) 

Σητεία 

0.64 

(±0.08) 

6.07 

(±0.35) 

77.87 

(±1.37) 

15.43 

(±1.40) 

78.00 

(±2.61) 

Κολυµπάρι 

0.60 

(±0.07) 

5.23 

(±0.23) 

79.07 

(±1.17) 

14.71 

(±1.09) 

78.42 

(±2.36) 

Πεζά 

0.56 

(±0.02) 

5.47 

(±0.39) 

79.40 

(±0.92) 

14.57 

(±1.03) 

77.47 

(±1.30) 

Ηράκλειο 

0.58 

(±0.07) 

5.55 

(±0.46) 

80.07 

(±1.34) 

13.80 

(±1.66) 

77.59 

(±2.01) 
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Στα ακόλουθα διαγράµµατα παρίστανται γραφικά οι µέσες τιµές των λιπαρών οξέων 

και του αριθµού ιωδίου των  παρθένων ελαιολάδων. 
0% 20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

Σητεία
Πεζά 

Ηράκλειο 
Ηλεία 

Λέσβος
Μεσσηνία 

Σητεία
Ηλεία

Ζάκυνθος 
Λέσβος

Ηράκλειο 
Μεσσηνία 
Κολυµπάρι

Πεζά 
Λέσβος
Πήλιο
Σητεία
Πεζά 

Ηράκλειο 
Κολυµπάρι

λινολενικό λινελαϊκό ελαϊκό κορεσµένα

2001 

2002 

2003 

 

Σχήµα 3.6 Μέσες τιµές των ποσοστών του λινολενικού, λινελαϊκού, ελαϊκού και των κορεσµένων 

λιπαρών οξέων ελαιολάδων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, τριών καλλιεργητικών περιόδων 
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Σχήµα 3.7 Μέσες τιµές του αριθµού ιωδίου (IV) ελληνικών παρθένων 

ελαιολάδων τριών καλλιεργητικών περιόδων 
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Από την ανάλυση των φασµάτων 1H-NMR, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά στα 

σχήµατα 3.6 και 3.7 εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 

1. Όλα τα δείγµατα ελαιολάδων που αναλύθηκαν και στις τρεις ελαιοκοµικές χρονιές 

έχουν ποσοστό λινολενικού οξέος µικρότερο του 0.9%, όπως αναµένεται για 

παρθένα ελαιόλαδα. Η περιεκτικότητα των δειγµάτων στο συγκεκριµένο λιπαρό οξύ 

κυµαίνεται από 0.4%-0.55%. Εξαίρεση αποτελούν τα δείγµατα της Λέσβου το 2002 

που έχουν λίγο υψηλότερη περιεκτικότητα σε λινολενικό οξύ, 0.76%.  

2. Το µονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, περιέχεται σε ποσότητα που κυµαίνεται από 75%-

80%. Τη µεγαλύτερη τιµή ελαϊκού οξέος παρουσιάζουν τα δείγµατα της Ηλείας 

το 2001. Τη µεγαλύτερη απόκλιση έχουν τα ελαιόλαδα του Πηλίου το 2003 

(±2.96), (σχήµα 3.6). 

3. Το λινελαϊκό οξύ παίρνει τιµές από 6%-9.5% στα δείγµατα που αναλύθηκαν. Τα 

παρθένα ελαιόλαδα της Λέσβου το 2002 παρουσιάζουν αυξηµένη τιµή σε σχέση 

µε τα υπόλοιπα δείγµατα, που  φθάνει το 13.5%. 

4. Οι τιµές των κορεσµένων οξέων κυµαίνονται από 13.5%-16%. Τα δείγµατα της 

Ζακύνθου το 2002 παρουσιάζουν υψηλότερες τιµές, της τάξης του 16.46%. 

5. Ο αριθµός ιωδίου παίρνει τιµές από 78%-82%. Τις µεγαλύτερες τιµές αριθµού 

ιωδίου παρουσιάζουν τα δείγµατα της Λέσβου το 2001 και 2002 (85%-87%). Τα 

δείγµατα της Λέσβου το 2002 παρουσιάζουν µεγαλύτερη απόκλιση στις τιµές 

του αριθµού ιωδίου από τα δείγµατα των περιόδων 2001 και 2003 .       
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3.4 Ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων 

Ένα ποιοτικό συµπέρασµα που προκύπτει από τη µελέτη των πινάκων 3.2 και 3.4,   

οι οποίοι περιλαµβάνουν τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις των συστατικών 

(µεταβλητών) των παρθένων ελαιολάδων είναι ότι κάποιες από αυτές διαφέρουν 

σηµαντικά ανάλογα µε την περιοχή, την ποικιλία , ή το έτος εξαγωγής του ελαιολάδου.   

Έτσι φαίνεται δυνατή µία πρώτη προσέγγιση της διακριτικής ικανότητας κάθε 

µεταβλητής. Σκοπός,όµως της παρούσας µελέτης, είναι η γεωγραφική και βοτανική 

ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων σε ένα κοινό διάγραµµα εκµεταλευόµενοι 

πλήρως τη διαχωριστική ικανότητα όλων ή σχεδόν όλων των παραµέτρων που 

προέκυψαν από την ανάλυση.   

Αυτό που απαιτείται λοιπόν είναι ο συνδυασµός όλων των µεταβλητών 

(συστατικών) που είναι ικανές να διαφοροποιήσουν καλύτερα όλες τις κατηγορίες 

δειγµάτων (οµάδες). Ουσιαστικά λοιπόν, αναζητούµε εκείνο το στατιστικό µοντέλο που 

θα περιλαµβάνει το πλήθος των µεταβλητών, µε τις οποίες θα µπορούµε να διακρίνουµε 

τις κατηγορίες των παρθένων ελαιολάδων αλλά και να προβλέψουµε την οµάδα στην 

οποία ανήκει κάθε νέο, άγνωστο δείγµα. Για τη δηµιουργία του στατιστικού µοντέλου 

ταξινόµησης και πρόβλεψης διαφορετικών οµάδων παρθένων ελαιολάδων γίνεται η 

χρήση 4 στατιστικών µεθόδων ανάλυσης, της ανάλυσης διακύµανσης της διασποράς 

(ANOVA), της ανάλυσης κύριων παραγόντων (PCA), της ανάλυσης κατά συστάδες 

(Cluster Analysis, CA)  και της διάκρισης ανάλυσης (Discriminant Analysis, DA). 

3.5 Ανάλυση της διακύµανσης της διασποράς (ANOVA)  

Εισαγωγή 

Στις διάφορες επιστήµες περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συγκριτικές 

µελέτες µε στόχο να ανακαλυφθούν διαφορές (εάν υπάρχουν) µεταξύ διαφόρων 

γεγονότων παρά τα ίδια τα γεγονότα. Κάποια παραδείγµατα είναι η σύγκριση της 

καλλιεργητικής απόδοσης διαφόρων ειδών εδάφους, η σύγκριση της συγκέντρωσης ενός 

πρωτεϊνικού διαλύµατος κάτω από διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης, η σύγκριση του 

ποσού και χρόνου µάθησης που παρουσιάζουν διάφοροι µέθοδοι διδασκαλίας.  
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Στις περιπτώσεις αυτές η σύγκριση µπορεί να γίνει µε την ανάλυση της 

διακύµανσης ή της διασποράς (analysis of variance, ANOVA), µε τον έλεγχο της 

στατιστικής σηµαντικότητας (statistical significance) µεταξύ των µέσων όρων (means) 

των µετρήσεων µιας ή περισσότερων µεταβλητών (variables) σε ένα µεγάλο αριθµό 

δειγµάτων. 

Ανάλυση διασποράς είναι η µέθοδος εκείνη στην οποία η ολική µεταβολή που 

υπάρχει σε ένα σύνολο δεδοµένων διαχωρίζεται σε διάφορες συνιστώσες. Σε κάθε µία 

από αυτές τις συνιστώσες υπάρχει ένα συγκεκριµένο είδος (πηγή) µεταβολής. Έτσι 

λοιπόν στην ανάλυση είναι δυνατό να διερευνηθεί η σπουδαιότητα (συµβολή) κάθε µίας 

από τις πηγές µεταβολής στην ολική µεταβολή. 

Η ανάλυση διασποράς έχει µεγάλη εφαρµογή στην ανάλυση πειραµατικών 

δεδοµένων και χρησιµοποιείται, είτε στην εκτίµηση και τον έλεγχο υποθέσεων που 

αφορούν πληθυσµιακές διασπορές, είτε στην εκτίµηση και τον έλεγχο υποθέσεων που 

αφορούν πληθυσµιακούς µέσους όρους. 

Το δείγµα αντιπροσωπεύει µια σειρά από πεπερασµένο αριθµό µετρήσεων µιας 

ανεξάρτητης µεταβλητής από ένα πολύ µεγάλο αριθµό µετρήσεων (θεωρητικά άπειρο), ο 

οποίος αντιπροσωπεύει τον πληθυσµό. ∆ιαφορετικά δείγµατα ανήκουν σε διαφορετικές 

κατηγορίες (classes) ή οµάδες (groups). Εάν η σύγκριση γίνεται µεταξύ των µέσων 

όρων δύο διαφορετικών δειγµάτων, τότε η ANOVA θα δώσει τα ίδια αποτελέσµατα 

α) µε το t-test για ανεξάρτητα δείγµατα, όταν η σύγκριση γίνεται µεταξύ δύο 

ανεξάρτητων δειγµάτων µε βάση µια τουλάχιστον εξαρτηµένη µεταβλητή. Για 

παραδείγµα η σύγκριση δύο αναλυτικών µεθόδων προσδιορισµού της συγκέντρωσης 

µιας ουσίας σε διαφορετικά δείγµατα ή η σύγκριση της απόδοσης των αγοριών και 

κοριτσιών σε µια τάξη µε βάση τις βαθµολογίες τους 

β) µε το t-test για εξαρτηµένα δείγµατα, όταν η σύγκριση γίνεται µεταξύ δύο 

ανεξάρτητων µεταβλητών σε όµοια δείγµατα. Για παράδειγµα η σύγκριση δύο 

αναλυτικών µεθόδων προσδιορισµού της συγκέντρωσης µιας ουσίας σε δείγµατα της 

ίδιας οµάδας, ή η σύγκριση των βαθµολογιών των αγοριών µε βάση τις βαθµολογίες του 

πρώτου και δευτέρου εξαµήνου. 

Στην πρώτη περίπτωση, η σύγκριση των µέσων όρων γίνεται µεταξύ των δύο οµάδων 

(between-groups variability), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η σύγκριση γίνεται µέσα στις 

οµάδες (within-group variability). 
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Η ANOVA αποκτά αξία όταν η σύγκριση γίνεται µεταξύ πολλών οµάδων µε 

βάση µια ή περισσότερες ανεξάρτητες µεταβλητές. Για παράδειγµα, η σύγκριση ενός 

µεγάλου αριθµού δειγµάτων παρθένων ελαιολάδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

(οµάδες) µε βάση τις µετρήσεις της περιεκτικότητας (%) των ελαιολάδων σε 

διγλυκερίδια (ανεξάρτητη µεταβλητή). 

Γενικά το πρόβληµα µε τα παρθένα ελαιόλαδα τίθεται ως εξής: Ελήφθη ένας 

ικανός αριθµός n αντιπροσωπευτικών δειγµάτων παρθένων ελαιολάδων από h περιοχές 

της Ελλάδας (οµάδες). Στα παρθένα ελαιόλαδα κάθε οµάδας µετρήθηκαν οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές π.χ. 1,2-DGs, 1,3-DGs, ο συνολικός αριθµός διγλυκεριδίων (DGs) και 

υπολογίστηκε ο λόγος D = 1,2-DGs/DGs. Για κάθε µεταβλητή σε κάθε οµάδα i έγιναν j 

µετρήσεις, xij. Το πείραµα, για h = 9 περιοχές της Ελλάδας, απεικονίζεται στον Πίνακα 

3.5. Ο πίνακας περιέχει και τους µέσους όρους των µετρήσεων για κάθε οµάδα και το 

µέσο όρο όλων των επί µέρους µέσων όρων των οµάδων. Το ζήτηµα που τίθεται είναι 

ποια ή ποιες από τις µεταβλητές, 1,2-DGs, 1,3-DGs, DGs και D µπορεί να 

διαφοροποιήσει τα ελαιόλαδα κατά περιοχή; Η στατιστική µέθοδος ANOVA µπορεί να 

απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα. 

3.5.1 Θεωρία της ανάλυσης της διακύµανσης διασποράς (ANOVA)  

 Παρακάτω φαίνονται τα βήµατα που ακολουθεί η ανάλυση διασποράς µε σκοπό 

να βρει τις µεταβλητές εκείνες που διαφοροποιούν τα παρθένα ελαιόλαδα 

Πίνακας 3.5 ∆ιάταξη των µετρήσεων µιας µεταβλητής δειγµάτων 

παρθένων ελαιολάδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (οµάδες). 

Οµάδες Μετρήσεις 

δειγµάτων 

Μέσοι όροι 

Σητεία (1) x11  x12…     x1n x 1 

Πεζά (2) x21   x22…         x2n x 2 

Ηράκλειο (3) x31  x32…     x3n x 3 

Ηλεία (4) x41  x42…     x4n x 4 

Λέσβος (5) x51   x52…        x5n x 5 

Μεσσηνία (6) x61   x62…        x6n x 6 

Κολυµπάρι (7) x71   x72…        x7n x 7 

Πήλιο (8) x81   x82…        x8n x 8 

Ζάκυνθος (9) x91   x92…        x9n x 9 
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Γενικός µέσος όρος  x  

   
 

 

1. Υπολογίζεται η διακύµανση, , των µετρήσεων µιας µεταβλητής µέσα σε 

κάθε οµάδα (within-group). Ο υπολογισµός γίνεται µε την εξίσωση 

2
ws

)1(/)( 22 −−=
−

∑∑ nhxxs i
j

ij
i

w     (3.1) 

Το άθροισµα για τις τιµές του j και η διαίρεση µε (n-1) δίνει τη διακύµανση για 

κάθε οµάδα. Το άθροισµα για τις τιµές του i και η διαίρεση µε h δίνει το µέσο όρο των 

διακυµάνσεων όλων των οµάδων. Το γινόµενο h(n-1) εκφράζει τον αριθµό των βαθµών 

ελευθερίας των µετρήσεων µέσα στις οµάδες.  

 

2. Υπολογίζεται η διακύµανση, , των µετρήσεων µιας µεταβλητής από οµάδα 

σε οµάδα (µεταξύ των οµάδων) (between-groups), λαµβάνοντας υπόψη την απόκλιση 

του µέσου όρου των µετρήσεων των δειγµάτων κάθε οµάδας από το γενικό µέσο όρο. Ο 

υπολογισµός γίνεται µε βάση την εξίσωση 
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Για τον υπολογισµό της διακύµανσης µεταξύ των οµάδων, θεωρούµε ότι όλα τα 

δείγµατα έχουν επιλεγεί από ένα πληθυσµό. Οι βαθµοί ελευθερίας των µετρήσεων 

µεταξύ των οµάδων είναι (h-1). 

Και στους δύο υπολογισµούς τα αθροίσµατα των τετραγώνων των αποκλίσεων 

στις εξισώσεις 3.1 και 3.2 περιγράφουν τη διακύµανση της µεταβλητής µέσα σε κάθε 

οµάδα (within-group variability) και µεταξύ των οµάδων (between-groups variability). 

Είναι γνωστά ως σφάλµα της διακύµανσης (error of variance) και συµβολίζεται µε SS 

(sum of squares). 
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3. Η στατιστική σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων ελέγχεται µε το Fisher F-

τεστ, το οποίο συγκρίνει τις διακυµάνσεις µέσα στις οµάδες και µεταξύ των οµάδων.  
22 / wb ssF =        (3.3) 
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Ας σηµειωθεί ότι οι δύο διακυµάνσεις  και  αποτελούν τους εκτιµητές της 

διακύµανσης  στην περίπτωση που όλα τα δείγµατα είχαν ληφθεί από ένα µοναδικό 

πληθυσµό. Οι διακυµάνσεις  και  ονοµάζονται στη γλώσσα της στατιστικής Mean 

Square Effect (MSeffect) και Mean Square Error (MSerror), αντίστοιχα.  
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 Η σύγκριση των δύο διακυµάνσεων (ή των δύο µέσων όρων) στηρίζεται στην 

αλήθεια ή όχι µιας υπόθεσης, η οποία ονοµάζεται αρχική ή µηδενική υπόθεση (null 

hypothesis) και συµβολίζεται µε Η0. Υποθέτουµε αρχικά ότι οι διακυµάνσεις  και  

συµπίπτουν µε τη διακύµανση .  
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Εάν η µηδενική υπόθεση είναι αληθινή, τότε  και F = 1. Εποµένως, 

δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων όρων των µετρήσεων (π. χ. των 1,2-

DGs) µεταξύ των οµάδων (περιοχών της Ελλάδας) και η ανεξάρτητη µεταβλητή (1,2-

DGs) δεν διαφοροποιεί τα δείγµατα. Αν όµως τα δείγµατα των παρθένων ελαιολάδων 

διαφοροποιούνται (δηλαδή δεν ισχύει η αρχική υπόθεση), τότε η διακύµανση µεταξύ των 

οµάδων  θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τη διακύµανση µέσα στα δείγµατα , 

δηλαδή 
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4. Εκτιµάται η στατιστική σηµαντικότητα των διαφορών µεταξύ των δειγµάτων, 

δηλαδή πόσο σηµαντικές είναι οι διαφορές µεταξύ των δειγµάτων. Για το σκοπό αυτό 

συγκρίνεται ο λόγος F που υπολογίσθηκε µε κάποια θεωρητική τιµή Fh-1,n-h(α) που 

βρίσκεται από πίνακες F-κατανοµής, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος των δύο 

διακυµάνσεων ακολουθεί την F-κατανοµή. Στο συµβολισµό Fh-1,n-h(α), h-1 και n-h είναι 

οι βαθµοί ελευθερίας των µετρήσεων µέσα και µεταξύ των δειγµάτων, αντίστοιχα. Το α 

στο συµβολισµό της F, ονοµάζεται στάθµη σηµαντικότητας (significance level) του 

τεστ. Το α εκφράζει την πιθανότητα του σφάλµατος τύπου Ι, δηλαδή το σφάλµα να 

απορρίψουµε την µηδενική υπόθεση Η0, ενώ είναι σωστή. Συνήθως, η πιθανότητα α για 

το σφάλµα τύπου Ι, λαµβάνει τιµή µεταξύ 0.05 και 0.01. Το διάγραµµα στο σχήµα 3.8 

παρουσιάζει την F-κατανοµή για µια τιµή της α. Το γραµµοσκιασµένο τµήµα της 

καµπύλης εξαρτάται από την τιµή της στάθµης σηµαντικότητας και ονοµάζεται 

απορριπτική περιοχή της αρχικής υπόθεσης στη F-κατανοµή. ∆ηλαδή ορίζουµε σαν 
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απορριπτική περιοχή της αρχικής υπόθεσης το κοµµάτι του δειγµατοχώρου το οποίο έχει 

τιµές F > Fh-1,n-h (α). Τα χαρακτηριστικά της ανάλυσης της διακύµανσης παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον πίνακα 3.6. 

 

 Σχήµα 3.8 Κατανοµή F για µια πιθανότητα α, ν1 και ν2 είναι οι βαθµοί 

ελευθερίας 

 

Πίνακας 3.6Απλός πίνακας ανάλυσης διακύµανσης (ANOVA). 

Πηγή µεταβολής Άθροισµα 

τετραγώνων 

Βαθµοί 

ελευθερίας 

Μεταξύ δειγµάτων
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 Ο επόµενος πίνακας 3.7 είναι περισσότερο εκτεταµένος και περιέχει 

ορισµένους τύπους, οι οποίοι διευκολύνουν τους υπολογισµούς της ανάλυσης της 

διακύµανσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο αριθµός των µετρήσεων διαφέρει από 

οµάδα σε οµάδα. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ANOVA προϋποθέτει ότι τα δείγµατα είναι 

ανεξάρτητα µεταξύ τους και ότι προέρχονται από πληθυσµούς που ακολουθούν κανονική 

κατανοµή. Η κατανοµή των µετρήσεων (δειγµάτων) ελέγχεται είτε µε ιστογράµµατα, είτε 
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µε διαγράµµατα πιθανότητας. Πάντως, η ANOVA είναι ανεκτική σε µικρές αποκλίσεις 

από την κανονική κατανοµή, η οποία συνήθως παρατηρείται στην ανάλυση µικρού 

αριθµού δειγµάτων. 

 

 

 

 

Πίνακας.3.7 Σύνθετος πίνακας ανάλυσης διακύµανσης (ANOVA) 
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 Ένα ακόµα κριτήριο αφορά τη σταθερότητα της διακύµανσης, η οποία ελέγχεται 

µε ένα διάγραµµα των διακυµάνσεων ως προς τους µέσους όρους των µετρήσεων των 

διαφόρων οµάδων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των 

διακυµάνσεων και των µέσων όρων (π.χ. αύξηση της διακύµανσης µε το µέσο όρο), τότε 

βγαίνει το συµπέρασµα ότι το σφάλµα της διακύµανσης είναι σταθερό. 
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3.5.2 Εφαρµογή της ανάλυσης διακύµανσης της διασποράς (ANOVA) στα παρθένα ελαιόλαδα 
Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιαστεί η εφαρµογή της ανάλυσης διακύµανσης 

(ANOVA), ωστε να εξεταστεί η διακύµανση των τιµών των µεταβλητών σε σχέση µε τη 

γεωγραφική προέλευση των παρθένων ελαιολάδων και τον έλεγχο της µηδενικής 

υπόθεσης, δηλαδή τη µη στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους µέσους όρους 

των µετρήσεων µεταξύ των οµάδων. Ο λόγος Fisher F, της διακύµανσης µεταξύ των 

οµάδων προς τη διακύµανση εντός των οµάδων (εξίσωση 3.4), έδωσε πολύ καλά 

αποτελέσµατα για την επιλογή µεταβλητών των οποίων η τιµή F είναι µεγαλύτερη του 1 

όταν p = 0.05. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.8, οι 18 µεταβλητές χαρακτηρίζονται από F 

> 1. Επίσης οι 13 από το σύνολο των µεταβλητών έχουν p πολύ µικρότερο του 0.05 άρα 

είναι στατιστικά σηµαντικές. Οι πειραµατικές τιµές κάθε µεταβλητής είναι F(3,70), µε 

βαθµούς ελευθερίας 3 και 70, που συγκρίνονται µε τις τιµές κριτηρίου που παίρνουµε 

από στατιστικούς πίνακες.29 Αυτή η τιµή για p<0.05 είναι Fcritical = 2.06, εποµένως 

προκύπτει ότι οι στατιστικές τιµές του F είναι σηµαντικές για p = 0.05, άρα η µηδενική 

υπόθεση, ότι δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ µεταβλητών, απορρίπτεται. 

Ο αριθµός των δειγµάτων και οι περιοχές προέλευσής τους, αναφέρονται στο 

πειραµατικό µέρος. Από τα συνολικά δείγµατα στην ανάλυση διακύµανσης της 

διασποράς χρησιµοποιήθηκαν 74 δείγµατα µε βάση τη φρεσκότητά τους. Τα παρθένα 

ελαιόλαδα που είχαν υψηλό λόγο D (D≥0.90), αποτέλεσαν το ιδανικότερο στατιστικό 

δείγµα.  
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Πίνακας 3.8 Πίνακας της διακύµανσης της διασποράς, 18 µεταβλητών, για τη γεωγραφική ταξινόµηση των  

ελληνικών παρθένων ελαιολάδων  
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Ανάλυση διακύµανσης διασποράς (Analysis of Variance)            

                  

Μεταβλητές Αθροίσµατα    df     Μέσα        SS      df     MS                  

  Τετραγώνων(SS)    Effect Τετράγωνα (MS) Σφάλµα Error Σφάλµα    F(17,56)    p    

1,2-DGs      1.1744 3 0.3915 9.665 70 0.13808 2.83506 0.044321

1,3-DGs      0.1896 3 0.0632 2.915 70 0.04164 1.51728 0.217602

TDGs      1.8595 3 0.6198 13.878 70 0.19826 3.12631 0.031162

D     0.027 3 0.009 0.41 70 0.00586 1.5359 0.212835

Στερόλες      0.0021 3 0.0007 0.049 70 0.00069 1.00672 0.39507

Οξύτητα       1.2602 3 0.4201 2.789 70 0.03984 10.544 0.000008

Λινολενικό(LN)      0.3501 3 0.1167 0.426 70 0.00609 19.15845 0.000000

Λινελαϊκό(LO)      115.8441 3 38.6147 170.143 70 2.43061 15.88684 0.000000

Ελαϊκό(OL)       98.766 3 32.922 390.842 70 5.58346 5.89634 0.0012

Κορεσµένα λιπαρά 

οξέα(SFA) 
41.1468     3 13.7156 137.338 70 1.96197 6.99071 0.000352

Βαθµός Ιωδίου(IV)      180.4827 3 60.1609 369.79 70 5.28272 11.38825 0.000004

LO/OL      0.0252 3 0.0084 0.04 70 0.00057 14.81154 0.000000

LN/LO      0.0013 3 0.0004 0.026 70 0.00038 1.10912 0.351319

LN/OL      0.0001 3 0.0000 0.000 70 0.00000 22.99605 0.000000

(LN+LO+OL)/SFA      12.7194 3 4.2398 35.944 70 0.51349 8.25681 0.000089

DG13/Οξύτητα       0.2961 3 0.0987 3.432 70 0.04903 2.0131 0.119988

LN/(LN+LO+OL)      0.0000 3 0.0000 0.000 70 0.00000 17.60774 0.000000

TDG-Οξύτητα     993.7856 3 331.2619 1665.425 70 23.79179 13.92337 0.000000



 
Οι τιµές των µεταβλητών που έχουν p<<0.05 φαίνονται µε κόκκινο στον 

παραπάνω πίνακα. Οι ίδιες µεταβλητές έχουν τιµές F µεγαλύτερες του Fcritical. Οι 

συγκεκριµένες µεταβλητές θα χρησιµοποιηθούν στις επόµενες στατιστικές µεθόδους 

(PCA, CA, DA) για την ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων.  

Στον παραπάνω πίνακα συγκεντρώνονται τα αθροίσµατα τετραγώνων (SS Effect) 

και τα µέσα τετράγωνα (MS Effect), και οι στατιστικές τιµές του F που ελέγχουν τη 

σηµαντικότητα p των επιδράσεων κάθε µεταβλητής.  

3.6 Ανάλυση των κυρίων συνιστωσών (principal components       analysis, PCA) 

Η µέθοδος της χηµειοµετρίας µε την ονοµασία ανάλυση των κυρίων συνιστωσών  

ή κυρίων αξόνων (principal components analysis, PCA) είναι ένας αποτελεσµατικός 

τρόπος για τη διερεύνηση σχέσεων (διαφορών ή οµοιοτήτων) που υπάρχουν ανάµεσα σε 

δείγµατα διαφορετικών κατηγοριών ή οµάδων (groups). Η ανάλυση βασίζεται στην 

ανακάλυψη διασποράς στις µεταβλητές (variables) του συστήµατος. Κάθε µεταβλητή 

είναι το διάνυσµα του αριθµού των µετρήσεων, ο οποίος συµπίπτει µε τον αριθµό των 

δειγµάτων. Για παράδειγµα ζητάµε να ανακαλύψουµε διαφορές ή οµοιότητες που τυχόν 

υπάρχουν ανάµεσα στα παρθένα ελαιόλαδα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (groups) 

στηριζόµενοι στη διακύµανση ή όχι των πειραµατικών µετρήσεων για κάθε µεταβλητή 

(π.χ. µετρήσεις του ποσοστού των λιπαρών οξέων, διγλυκεριδίων, στερολών, οξύτητα, 

δείκτη ακορεστότητας) στα παρθένα ελαιόλαδα. Προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, 

ζητάµε να βρούµε, εάν η υπάρχουσα διασπορά σε ορισµένες ή σε όλες τις µετρήσεις 

επιτρέπει την ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων σύµφωνα µε τη γεωγραφική τους 

προέλευση. 

Συνήθως, τα δείγµατα και οι µεταβλητές του συστήµατος, οι οποίες αποτελούν τις 

σειρές και τις κολώνες µιας µήτρας, αντίστοιχα, µε στοιχεία τις µετρήσεις είναι πολύ 

περισσότερες από τρεις, µε συνέπεια η λεπτοµερής διαγραµµατική εξέταση της 

διακύµανσης των µετρήσεων να είναι αδύνατη. Η PCA έχει σαν στόχο τον 

επαναπροσδιορισµό των αξόνων του διαγράµµατος των µεταβλητών και τη δραστική 

µείωσή τους σε δύο ή τρεις άξονες. Οι νέοι άξονες ονοµάζονται κύριοι άξονες (principal 

components) ή παράγοντες (factors) και επιτρέπουν την οπτική εξέταση της δοµής των 
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µετρήσεων. Οι κύριοι άξονες είναι κάθετοι µεταξύ τους και κατασκευάζονται από 

γραµµικούς συνδυασµούς των αρχικών µεταβλητών. Το σχήµα 3.9 δείχνει ένα απλό 

διάγραµµα δύο µεταβλητών 1 και 2 (αρχικοί άξονες) µε το καινούργιο σύστηµα των 

κυρίων αξόνων, PC1 και  PC2 για έναν αριθµό 40 δειγµάτων (η µήτρα δειγµάτων-

µεταβλητών αποτελείται από 40 σειρές και 2 κολώνες). Παρατηρούµε ότι κανένας από 

τους αρχικούς άξονες των µεταβλητών δεν περιγράφει πλήρως τη διασπορά των 

µετρήσεων. Αντίθετα, ο πρώτος κύριος άξονας, PC1, περιγράφει το µεγαλύτερο ποσοστό 

(98%) της διασποράς των µετρήσεων, ή αλλιώς εκφράζει το µεγαλύτερο άπλωµα των 

µετρήσεων. Ο δεύτερος κύριος άξονας περιγράφει µόνο το 2% της διασποράς των 

µετρήσεων και είναι λιγότερο σηµαντικός. Βγάζουµε λοιπόν το συµπέρασµα ότι ο 

πρώτος κύριος άξονας περιγράφει το µεγαλύτερο ποσοστό της διασποράς των 

µετρήσεων, ενώ οι επόµενοι διαδοχικοί κύριοι άξονες περιγράφουν διαδοχικά µικρότερα 

ποσοστά της διασποράς. 

 

Μ
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Σχήµα 3.9 Απλό διάγραµµα δύο µεταβλητών 1 και 2 (αρχικοί άξονες) 

µε το 

καινούριο σετ των κυρίων αξόνων, PC1 και PC2. 

 

Η γνώση του αριθµού των κυρίων αξόνων που περιγράφουν τη διασπορά των 

µετρήσεων και η επί τοις % διασπορά σε κάθε κύριο άξονα αποτελεί το µοντέλο της 

ανάλυσης. Για παράδειγµα αν η διασπορά των µετρήσεων περιγράφεται σε ποσοστό 
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περίπου 100% από δύο κύριους άξονες, τότε ένα δυσδιάστατο διάγραµµα είναι αρκετό 

για τη µελέτη της διασποράς στις µετρήσεις των δειγµάτων. Το σχήµα 3.10 δείχνει ένα 

διάγραµµα τριών µεταβλητών, στο οποίο η διασπορά των µετρήσεων περιγράφεται κατά 

100% περίπου από δύο κύριους άξονες.  

 

 

Σχήµα 3.10 ∆ιάγραµµα τριών µεταβλητών 1, 2, 3 και κυρίων αξόνων 

PC1, PC2, PC3. 

 

Ο αριθµός των κυρίων αξόνων καθορίζει τις διαστάσεις (dimensionality) του 

µοντέλου. Η διάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τον αριθµό των µεταβλητών. 

Οι διαστάσεις του µοντέλου εξαρτώνται από τον αριθµό των µεταβλητών, τον αριθµό 

των δειγµάτων για ανάλυση και τον αριθµό των χηµικών συστατικών του συστήµατος. 

Η στατιστική ανάλυση των µετρήσεων διευκολύνεται από δύο ακόµα 

παραµέτρους:  
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Η πρώτη παράµετρος αναφέρεται στη συνεισφορά ή την βαρύτητα (loading) των 

µεταβλητών στους κύριους άξονες. Άρα, η βαρύτητα αποτελεί µέτρο για το ποια ή ποιες 

µεταβλητές συνεισφέρουν περισσότερο στη δηµιουργία ορισµένων κυρίων αξόνων. 

Αυτοί οι κύριοι άξονες θεωρούνται η καλύτερη επιλογή για την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων και για τη διάκριση ή την ταξινόµηση των δειγµάτων, όπως θα δούµε 

στη συνέχεια. Με µαθηµατικούς όρους, η βαρύτητα κάθε µεταβλητής σε ένα κύριο 

άξονα εκφράζεται από το συνηµίτονο της γωνίας φ που σχηµατίζει ο άξονας µιας 

µεταβλητής µε τον κύριο άξονα. Όταν συνφ = 1, τότε φ = 0ο και οι δύο άξονες 

συµπίπτουν. Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος άξονας περιγράφει όλη τη διασπορά των 

µετρήσεων της συγκεκριµένης µεταβλητής. Όταν συνφ = 0, τότε φ = 90ο και ο άξονας 

της µεταβλητής είναι κάθετος προς τον κύριο άξονα, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει καµιά 

διασπορά των µετρήσεων της συγκεκριµένης µεταβλητής στον κύριο άξονα. Στην πράξη, 

η βαρύτητα κυµαίνεται από –1 έως +1, δηλαδή η γωνία φ µεταβάλεται από 0ο έως 180ο. 

Στο σχήµα 3.11, η βαρύτητα είναι συν45ο = 0.5 που σηµαίνει ότι οι δύο µεταβλητές 1 και 

2 συνεισφέρουν το ίδιο στον κύριο άξονα PC1. Εποµένως, η συνολική διασπορά των 

µετρήσεων (98%) των δύο µεταβλητών περιγράφεται από ένα και µόνο κύριο άξονα. 

Η δεύτερη παράµετρος είναι οι συντεταγµένες (scores) των µετρήσεων ως προς 

το νέο σύστηµα που ορίζουν οι κύριοι άξονες. Το σχήµα 3.11 δείχνει τις συντεταγµένες 

ενός δείγµατος στο σύστηµα των µεταβλητών και στο σύστηµα των κυρίων αξόνων. Το 

διάγραµµα των συντεταγµένων αποκαλύπτει τη σχέση των δειγµάτων µε βάση τις 

µετρήσεις που έχουν γίνει. Όπως θα δούµε παρακάτω, η διάκριση ή ταξινόµηση των 

δειγµάτων παρθένου ελαιόλαδου επιχειρείται να γίνει στο διάγραµµα των 

συντεταγµένων. 

  Οι συντεταγµένες των µετρήσεων και η βαρύτητα των µεταβλητών στους 

κύριους άξονες υπολογίζονται µε έναν αλγόριθµο (single value decomposition), ο οποίος 

δίνεται από τη µαθηµατική εξίσωση 

 

                                         R = USVT     (3.5) 

όπου U είναι η µήτρα των συντεταγµένων των µετρήσεων στους κύριους άξονες, 

V είναι η µήτρα που περιέχει τις πληροφορίες για το πώς σχετίζονται οι άξονες των 

µεταβλητών µε τους κύριους άξονες (εκφράζει τη βαρύτητα) και S είναι ορθογώνια 
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µήτρα, η οποία περιέχει πληροφορίες για το ποσοστό της διασποράς των µεταβλητών σε 

κάθε κύριο άξονα. Τα διαγώνια στοιχεία της µήτρας S και τα στοιχεία της µήτρας V είναι 

οι ιδιοτιµές (eigenvalues) και τα ιδιοδιανύσµατα (eigenvectors) του µετασχηµατισµού 

(3.5), αντίστοιχα. 
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 Σχήµα 3.11  Συντεταγµένες ενός δείγµατος στο σύστηµα των 

µεταβλητών και στο 

 σύστηµα των κυρίων αξόνων. 

3.6.1 Μεθοδολογία της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών ή αξόνων 

Η στατιστική ανάλυση ενός µεγάλου αριθµού δειγµάτων, για καθένα από το 

οποία έγινε ένας ικανός αριθµός µετρήσεων ακολουθεί τα παρακάτω συγκεκριµένα 

στάδια: 

Α. Εξέταση των δειγµάτων και των µετρήσεων.  

Η προσεκτική παρατήρηση των µετρήσεων για κάθε µεταβλητή, πολλές φορές 

υπό τη µορφή διαγραµµάτων, επιτρέπει τη διαπίστωση ότι κάποιο ή κάποια από τα υπό 
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ανάλυση δείγµατα και ίσως κάποια ή κάποιες από τις µετρήσεις συµπεριφέρονται 

διαφορετικά από τα υπόλοιπα δείγµατα και µετρήσεις. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί σε ένα 

πρώτο συµπέρασµα για την πιθανή ύπαρξη αφύσικων δειγµάτων (outliers) ή 

λανθασµένων µετρήσεων. 

 

Β. Επεξεργασία των µετρήσεων.  

Η επεξεργασία των µετρήσεων είναι απαραίτητη στη περίπτωση που έχουµε 

διαφορετικούς τύπους µετρήσεων (π. χ. για τις µεταβλητές της συγκέντρωσης των  

διγλυκεριδίων και της οξύτητας στο παρθένο ελαιόλαδο) ή µετρήσεις σε διαφορετική 

αριθµητική κλίµακα (π. χ. µια σειρά µετρήσεων της τάξης του 0.1 και µια άλλη σειρά 

µετρήσεων της τάξης του 100). Στη δεύτερη περίπτωση προχωρούµε σε αυτοκλιµάκωση 

(autoscaling) των µετρήσεων (κανονικοποίηση των µετρήσεων, ώστε να έχουν µοναδιαία 

διακύµανση). Στην πρώτη περίπτωση αφαιρούµε από κάθε µέτρηση µιας µεταβλητής τον 

µέσο όρο όλων των µετρήσεων (mean centering) της ίδιας µεταβλητής. Με αυτήν την 

επεξεργασία σε ένα πλήθος µεταβλητών και µετρήσεων αφαιρείται ο µέσος όρος όλων 

των µετρήσεων από τις µετρήσεις όλων των µεταβλητών. 

Μια άλλη σηµαντική επεξεργασία των µετρήσεων για κάθε µεταβλητή γίνεται µε 

την ανάλυση της διασποράς (ANOVA), ώστε να διαπιστώσουµε από την αρχή της 

ανάλυσης ποιες µεταβλητές είναι οι πιο πιθανές να διαφοροποιήσουν τα δείγµατα των 

οµάδων. 

Γ. Η εξαγωγή του µοντέλου. 

 Η εξαγωγή του µοντέλου συνίσταται στον υπολογισµό του αριθµού των κυρίων 

αξόνων (διαστάσεις του µοντέλου) που περιγράφουν το σύστηµα, τη διασπορά των 

µετρήσεων που περιγράφει κάθε κύριος άξονας, στον υπολογισµό της βαρύτητας των 

µεταβλητών, των συντεταγµένων και άλλων υπολογισµών που προκύπτουν από την 

επιβεβαίωση του µοντέλου (π. χ. residuals).  

∆. Εξέταση των αποτελεσµάτων/ επιβεβαίωση του µοντέλου.  

Στο στάδιο αυτό χρησιµοποιούνται µια σειρά από διαγνωστικά τεστ για (α) τον 

έλεγχο των διαστάσεων του µοντέλου, (β) τη διερεύνηση ύπαρξης πιθανών σχέσεων 

µεταξύ των δειγµάτων και την ανακάλυψη αφύσικων δειγµάτων, (γ) την πιστοποίηση 

πιθανών  σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών. 
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Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα διάφορα διαγνωστικά τεστ για το µοντέλο, τα 

δείγµατα και τις µεταβλητές, όπως αυτά εµφανίζονται στο στατιστικό πακέτο 

STATISTICA. 

 

 

1. Ποσοστό της διασποράς των µετρήσεων (διαγνωστικό του µοντέλου). 

∆ηλαδή το ποσοστό της διασποράς των µετρήσεων σε κάθε κύριο άξονα, το 

οποίο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των διαστάσεων του µοντέλου. Η 

διασπορά εκφράζεται και µε τις ιδιοτιµές της µήτρας.  

2. Μήτρα συσχέτισης των µεταβλητών (διαγνωστικό του µοντέλου και 

των µεταβλητών). Η µήτρα συσχέτισης των µεταβλητών (produced correlation 

matrix) υπολογίζεται µε βάση τις διαστάσεις του µοντέλου. Στη συνέχεια, για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο η θεωρητική µήτρα αποκλίνει από την πειραµατική µήτρα 

συσχέτισης, υπολογίζεται η διαφορά µεταξύ των δύο µητρών, οπότε λαµβάνεται 

η µήτρα των residuals.  

3. ∆ιάγραµµα Scree (διαγνωστικό του µοντέλου και των µεταβλητών). 

Είναι µια γραφική µέθοδος, η οποία δείχνει τη σχετική σπουδαιότητα κάθε 

κύριου άξονα στην ερµηνεία της διασποράς των µετρήσεων. Το διάγραµµα Scree 

παρουσιάζει το ποσοστό της διασποράς (υπό τη µορφή των ιδιοτιµών), η οποία 

περιγράφεται από κάθε κύριο άξονα, ως προς τον αριθµό των µεταβλητών και 

χρησιµοποιείται ως βοήθηµα για τον προσδιορισµό του βέλτιστου αριθµού των 

κύριων αξόνων. Ο βέλτιστος αριθµός των αξόνων συµπίπτει µε το σηµείο εκείνο 

του διαγράµµατος, όπου η οµαλή µείωση των ιδιοτιµών (προς τα δεξιά) φαίνεται 

να γίνεται ασυµπτωτική προς τον άξονα των ιδιοτιµών. 

4. Βαρύτητα µεταβλητών (διαγνωστικό του µοντέλου και των 

µεταβλητών). Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η βαρύτητα των µεταβλητών 

χρησιµοποιείται για την εξακρίβωση του ποσοστού της διασποράς των 

µετρήσεων σε κάθε κύριο άξονα και τη συνεισφορά κάθε µεταβλητής στο 

συγκεκριµένο άξονα. Επίσης, χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των 

διαστάσεων του µοντέλου. Το δεύτερο τεστ γίνεται είτε υπό τη µορφή του 

διαγράµµατος βαρύτητα-αριθµός µεταβλητών, είτε υπό τη µορφή του 
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δυσδιάστατου διαγράµµατος των δύο κυρίων αξόνων στην περίπτωση που τα 

αποτελέσµατα περιγράφονται από δύο κύριους άξονες (τρισδιάστατο διάγραµµα 

στην περίπτωση τριών κυρίων αξόνων). 

5. ∆ιάγραµµα συντεταγµένων (διαγνωστικό των δειγµάτων). Αυτό το 

διάγραµµα αποκαλύπτει τη συσχέτιση των δειγµάτων µεταξύ τους µε βάση τις 

µετρήσεις που έχουν γίνει. ∆είγµατα, τα οποία παρουσιάζουν οµοιότητες 

βρίσκονται κοντά και καταλαµβάνουν µικρό χώρο στο διάγραµµα. 

3.6.2 Γεωγραφική ταξινόµηση παρθένων ελαιολάδων µε την ανάλυση των κυρίων 

συνιστωσών (PCA) 

Η µέθοδος των κυρίων συνιστωσών θα χρησιµοποιηθεί σαν µία πρώτη 

προσέγγιση για τη γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων. Σύµφωνα µε τη 

µέθοδο αυτή υπολογίζονται οι παράγοντες (factors) που ερµηνεύουν ικανοποιητικότερα 

τη διακύµανση των πειραµατικών δεδοµένων για κάθε µεταβλητή. Αυτό που αξίζει να 

σηµειωθεί είναι ότι η PCA  δε «γνωρίζει» τη γεωγραφική προέλευση του κάθε δείγµατος. 

Εποµένως τα δείγµατα διαφοροποιούνται µε βάση τις πειραµατικές τιµές των 

µεταβλητών τους. Η δυνατότητα των µεταβλητών να διακρίνουν τα παρθένα ελαιόλαδα 

προκύπτει από τους πίνακες της διακύµανσης διασποράς. Οι µεταβλητές του πίνακα 3.8 

χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή του µοντέλου, δηλαδή τον αριθµό των κυρίων 

αξόνων. Ενα επιτυχηµένο µοντέλο περιγράφει ένα µεγάλο ποσοστό της συνολικής 

διασποράς της διακύµανσης των µεταβλητών. 

Πίνακας 3.9 Πίνακας των ιδιοτιµών και της διακύµανσης διασποράς 

στους κύριους άξονες 1 και 2 για τη γεωγραφική ταξινόµηση των Ελληνικών 

παρθένων ελαιολάδων 

 
Τιµή Ιδιο

τιµή 

Συνολική  

  ∆ιακύµανσ

η % 

1 4.09 37.16 

2 2.49 22.60 

Άθροισµα 6.57 59.76 
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 3.9 οι δύο κύριοι άξονες περιγράφουν 

το 37.16 + 22.60 =59.76 % της συνολικής διασποράς των µεταβλητών. Ο κύριος άξονας 

PC1 περιγράφει το 37.16 % της διασποράς, ενώ ο κύριος άξονας PC2 περιγράφει το 

22.60 της διασποράς. Το υπόλοιπο 40.24 της διασποράς περιγράφεται από ένα τρίτο ή 

και τέταρτο κύριο άξονα PC3 και PC4, οι οποίοι όµως αναµένεται να παρουσιάζουν 

υψηλό θόρυβο. Καταλήγουµε λοιπόν σε ένα µοντέλο ανάλυσης που περιγράφει το 59.76 

της διασποράς των µεταβλητών. Αυτό το ποσοστό δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, για αυτό 

και στο διάγραµµα συντεταγµένων που θα παρουσιαστεί παρακάτω οι κατηγορίες 

ελαιολάδων δε ξεχωρίζουν ικανοποιητικά. 

Το ποσοστό συµµετοχής ή η βαρύτητα κάθε µεταβλητής στους δύο κύριους 

άξονες παρουσιάζεται στον πίνακα 3.10. Στον πίνακα επισηµαίνονται µε κόκκινο οι 

µεταβλητές που περιγράφουν ποσοστό διασποράς µεγαλύτερο από 70 % σε κάθε άξονα. 

Πίνακας 3.10 Πίνακας της βαρύτητας των µεταβλητών για τη 

γεωγραφική ταξινόµηση των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων 

Βαρύτητα αξόνων
Extraction: Principal components
(Marked loadings are > .700000)

Μεταβλητές PC1 (factor) PC2 (factor)

1,2-DGs -0.02309742 -0.26978774
Οξύτητα 0.50285004 -0.08399973

-0.2469
Λινελαϊκό(LO) 0.69779168 0.34205937

0.10035757
Βαθµός Ιωδίου(IV) 0.5172424 0.68718041

0.26351594
-0.26454249

-0.0755763
LN/(LN+LO+OL) -0.32513917
TDG - Οξύτητα -0.62846374 -0.18124885

Expl.Var 4.08783641 2.48585438
Prp.Totl 0.37162149 0.22598676

Λινολενικό(LN) 0.82756488

 Κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFA) -0.8566629

LO/OL 0.71257648
LN/OL 0.89154489

(LN+LO+OL)/SFA 0.86253727
0.82568794

 

Η διαπίστωση της βαρύτητας των µεταβλητών στη διακύµανση της διασποράς 

παρουσιάζεται γραφικά στο διάγραµµα του σχήµατος 3.12. Από το διάγραµµα 

διαπιστώνεται ότι στον κύριο άξονα (Factor 1) µεγαλύτερη βαρύτητα παρουσιάζουν οι 

µεταβλητές LN/OL, LN και ο λόγος LN/(LN+LO+OL). Στον κύριο άξονα (Factor 2) 
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µεγαλύτερη βαρύτητα παρουσιάζουν οι µεταβλητές (LN+LO+OL)/SFA και τα 

κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα Βαρύτητας

Factor 1

Fa
ct

or
 2

1,2-DGs

Οξύτητa

Λινολενικό(LN)

Λινελαϊκό(LO)

Κορ.λιπ.οξέα(SFA)

Βαθµός Ιωδίου(IV)

LO/OL

LN/OL

(LN+LO+OL)/SFA
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Σχήµα 3.12 ∆ιάγραµµα βαρύτητας των µεταβλητών για τη γεωγραφική 

ταξινόµηση των Ελληνικών  παρθένων ελαιολάδων 

 

Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται το διάγραµµα συντεταγµένων για τη 

γεωγραφική ταξινόµηση των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων. Όπως φαίνεται στο 

σχήµα 3.13 οι κατηγορίες δε διακρίνονται ικανοποιητικά. Τα παραπάνω δείγµατα είναι 

τριών ελαιοκοµικών περιόδων 2000-2001, 2001-2002 και 2002-2003. Το γεγονός ότι τα 

παρθένα ελαιόλαδα είναι από τρεις διαφορετικές ελαιοκοµικές περιόδους καθώς επίσης 

κάποιες κατηγορίες (Κρήτη και Πελοπόννησος) ανήκουν στην ίδια ποικιλία ελιάς 

(κορωνεϊκή) κάνει δύσκολο το διαχωρισµό τους µε βάση την ανάλυση κυρίων αξόνων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παραπάνω στατιστική µέθοδος, όπως προαναφέρθηκε, δε 
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«γνωρίζει» τις κατηγορίες  που υπάρχουν, αλλά προσπαθεί να διαχωρίσει τα δείγµατα 

ανάλογα µε τις πειραµατικές τιµές τους.   

 

 

'Κρήτη'
'Λέσβος'
'Πελοπόννησος'
'Πήλιο'
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Σχήµα 3.13 ∆ιάγραµµα συντεταγµένων για τη γεωγραφική ταξινόµηση 

των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων 

Η µέθοδος των κυρίων αξόνων χρησιµοποιήθηκε και για τη γεωγραφική 

ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων της ελαιοκοµικής περιόδου 2002-2003, όπου τα 

δείγµατα και οι περιοχές είναι λιγότερα. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την ανάλυση 

είναι τα ίδια όπως αναφέρθηκαν προηγουµένως. Βέβαια οι µεταβλητές που είναι 

στατιστικά σηµαντικότερες για το διαχωρισµό είναι τώρα διαφορετικές. Στον πίνακα 

3.11 των ιδιοτιµών και της διακύµανσης της διασποράς στους κύριους άξονες PC1 και 
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PC2 διαπιστώνεται ότι περιγράφουν το 71.12% της συνολικής διασποράς των 

µεταβλητών. Ειδικότερα, ο κύριος άξονας PC1 περιγράφει το 50.90%, ενώ ο κύριος 

άξονας PC2 το 20.22%.   

Πίνακας 3.11 Πίνακας των ιδιοτιµών και της διακύµανσης διασποράς 

στους κύριους άξονες 1 και 2, για τη γεωγραφική ταξινόµηση των Ελληνικών 

παρθένων ελαιολάδων, της ελαιοκοµικής περιόδου 2002-2003.  

Συνολική 
∆ιακύµανση %

1 5.59962 50.9056629
2 2.22402 20.2183997

Άθροισµα 7.82365 71.1240625

Τιµή Ιδιοτιµή

  

Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται η γεωγραφική ταξινόµηση των 

Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων της καλλιεργητικής περιόδου 2002-2003. Τα δείγµατα 

προέρχονται από τρεις περιοχές της Ελλάδας, που είναι η Κρήτη, η Λέσβος και το Πήλιο. 

Ο διαχωρισµός των δειγµάτων είναι ικανοποιητικός. 

'Κρήτη'
'Λέσβος'
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Σχήµα 3.14 ∆ιάγραµµα συντεταγµένων για τη γεωγραφική ταξινόµηση 

των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων καλλιεργητικής περιόδου 2002-2003. 
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3.7 Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis)  

Η στατιστική διαδικασιά που χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση οµάδων ή 

συστάδων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά καλείται ανάλυση κατά συστάδες ή (cluster 

analysis, CA). Στη βιολογία, η CA χρησιµοποιείται στην ταξινόµηση ζώων και φυτών. 

Στην ιατρική, η CA βρίσκει εφαρµογή στην εξακρίβωση ασθενειών. Στις κοινωνικές 

επιστήµες, η διαδικασία είναι δηµοφιλής στην κατανόηση και ανακάλυψη οµογενών 

οµάδων. 

 Τόσο η CA, όσο και η στατιστική µέθοδος διάκρισης (discriminant analysis, DA ) 

ταξινοµούν αντικείµενα ή δείγµατα (cases) σε οµάδες ή κατηγορίες (groups). Μία 

διαφορά µεταξύ των δύο αναλύσεων είναι η ιδιότητα µέλους της οµάδας (group 

membership). Στην DA είναι γνωστή η ιδιότητα των µελών στην οµάδα , ενώ στην CA η 

ιδιότητα αυτή είναι άγνωστη. Επίσης στην CA δεν είναι γνωστή η ταυτότητα των 

οµάδων (unsupervised method of analysis). Ο στόχος της CA είναι η ταξινόµηση 

οµογενών οµάδων ή οµάδων που έχουν την ίδια ταυτότητα, κατά συστάδες. 

Η επιλογή των µεταβλητών είναι αποφαστική στην CA γιατί αυτές καθορίζουν τις 

συστάδες. Οι έννοιες της απόστασης (distance) και της οµοιότητας (similarity) είναι 

βασικές στην στατιστική διαδικασία. Η απόσταση καθορίζει το πόσο µακριά είναι 

οµογενή δείγµατα, ενώ η οµοιότητα καθορίζει την εγγύτητα οµογενών δειγµάτων. 

Συνήθως στη CA τα δείγµατα τοποθετούνται κατά συστάδες µε βάση την εγγύτητά τους. 

Όπως και στην PCA η επεξεργασία των µετρήσεων είναι απαραίτητη στην περίπτωση 

που έχουµε µετρήσεις σε διαφορετική αριθµητική κλίµακα (π.χ. µία σειρά µετρήσεων της 

τάξης του 0.1 και µία άλλη σειρά µετρήσεων της τάξης του 100). Σε αυτή την περίπτωση 

προχωρούµε σε αυτοκλιµάκωση (autoscaling) των µετρήσεων (κανονικοποίηση των 

µετρήσεων, ώστε να έχουν µοναδιαία διακύµανση). Αυτή η διαδικασία, η οποία  

ονοµάζεται z – score, προσδίδει σε όλες τις µεταβλητές την ίδια βαρύτητα στους 

υπολογισµούς. Έτσι η δηµιουργία συστάδων απαιτεί εξαρχής την κανονικοποίηση των 

µετρήσεων. 

Η ανάλυση συστάδων όπως προαναφέραµε συνδυάζει δείγµατα µε τη µικρότερη 

απόσταση ή την µεγαλύτερη οµοιότητα. Το αποτέλεσµα είναι ένα δενδροδιάγραµµα 

όπου όλα τα δείγµατα είναι µέλη µιας συστάδας. 

Υπολογισµός Απόστασης (Distance Measures) 
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Η µέθοδος Joining ή Tree Clustering χρησιµοποιεί τις οµοιότητες ή τις αποστάσεις 

µεταξύ των αντικειµένων όταν δηµιουργεί τις συστάδες. Ο πιο κοινός τρόπος 

υπολογισµού αποστάσεων µεταξύ αντικειµένων σε πολλές διαστάσεις είναι η ευκλείδεια 

απόσταση. 

α) Ευκλείδεια Απόσταση (Euclidean distance) 

Καλείται η γεωµετρική απόσταση στον πολυδιάστατο χώρο. Υπολογίζεται ως : 

Distance (x,y) = { i (xi - yi)2 }½  (3.6) 

Σύµφωνα µε την ευκλείδεια απόσταση, όσο µικρότερη είναι η απόσταση, τόσο 

περισσότερο όµοια είναι τα δείγµατα. Τα xi και yi εκφράζουν τις συντεταγµένες των 

µεταβλητών. 

β) Τετράγωνο Ευκλείδειας Απόστασης (Squared Euclidean distance) 

Με το τετράγωνο της ευκλείδειας απόστασης δίνεται προοδευτικά µεγαλύτερη 

βαρύτητα σε αντικείµενα που είναι αποµακρυσµένα. Η απόσταση αυτή υπολογίζεται ως 

εξής: 

Distance (x,y) = i (xi - yi)2  (3.7) 

γ) Απόσταση Manhattan (City – block, Manhattan distance) 

Η απόσταση αυτή είναι η µέση διαφορά δειγµάτων στον πολυδιάστατο χώρο. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε την ευκλείδεια απόσταση. 

Η απόσταση Manhattan δίνεται από τη σχέση : 

 Distance (x,y) = i |xi - yi|  (3.8) 

δ) Απόσταση Chebychev (Chebychev distance) 

Η απόσταση Chebychev υπολογίζει την απόλυτη µέγιστη διαφορά µεταξύ των 

συντεταγµένων των µεταβλητών. Η απόσταση αυτή υπολογίζεται ως :                            

Distance (x,y) = Maximum|xi - yi|                                                                     (3.9)    

Κανόνες Ένωσης – Σύνδεσης (Amalgamation or Linkage Rules)  

Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες καθορισµού για το πότε δύο συστάδες είναι όµοιες 

ώστε να µπορούν να συνδυαστούν. Κάποιοι από τους κανόνες σύνδεσης είναι οι εξής: 
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α) Απλή Σύνδεση πλησιέστερων σηµείων (Single Linkage)  

Η απόσταση µεταξύ δύο συστάδων καθορίζεται από την απόσταση των δύο 

πλησιέστερων αντικειµένων σε διαφορετικές συστάδες.  

 

β) Σύνδεση πλέον αποµακρυσµένων σηµείων (Complete Linkage)  

Η απόσταση µεταξύ των συστάδων καθορίζεται από τη µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ 

οποιονδήποτε αντικειµένων στις διαφορετικές συστάδες.  

 
γ) Μη κανονικοποιηµένη µέση απόσταση (Unweighted pair – group average) 

Σε αυτή την περίπτωση, η απόσταση µεταξύ δύο συστάδων υπολογίζεται ως η 

µέση απόσταση µεταξύ όλων των ζευγών αντικειµένων στις δύο διαφορετικές συστάδες.                                
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Ο κόκκινος και µπλε σταυρός δηλώνουν τα κέντρα των δύο cluster. 

 

δ) Κανονικοποιηµένη µέση απόσταση (Weighted pair – group average) 

Αυτή η µέθοδος είναι περίπου η ίδια µε την προηγούµενη. Η µοναδική διαφορά 

έγκειται στον τρόπο υπολογισµού του µεγέθους της κάθε συστάδας.  

ε) Μη κανονικοποιηµένο κεντροειδές (Unweighted pair – group centroid) 

Είναι το µέσο σηµείο στον πολυδιάστατο χώρο. Στην ουσία είναι το κέντρο 

βάρους της συστάδας. Η απόσταση µεταξύ δύο συστάδων καθορίζεται ως η διαφορά 

µεταξύ δύο κεντροειδών. 

 

  
Ο κόκκινος και ο µπλε σταυρός δηλώνουν τα κέντρα των δύο cluster. 
στ) Η διάµεσος του κανονικοποιηµένου κεντροειδούς (Weighted pair – group 

centroid, median) 

Η µέθοδος είναι παρόµοια µε την προηγούµενη, µε τη διαφορά ότι στους 

υπολογισµούς λαµβάνονται υπόψιν διαφορές στα µεγέθη των συστάδων.  

ζ) Μέθοδος Ward's (Ward's method)   
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Η µέθοδος αυτή είναι διαφορετική από όλες τις προηγούµενες. Χρησιµοποιεί µία 

προσεγγιστική ανάλυση της διακύµανσης για την αξιολόγηση της απόστασης µεταξύ των 

συστάδων. Γίνεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης του αθροίσµατος τετραγώνων (Sum of 

Squares, SS), δύο οποιονδήποτε (υποθετικών) συστάδων που µπορεί να δηµιουργηθούν 

σε κάθε βήµα της διαδικασίας. Με τη συγκεκριµένη µέθοδο δηµιουργούνται συστάδες 

µικρού µεγέθους. 

 

3.7.1 Γεωγραφική ταξινόµηση παρθένων ελαιολάδων µε τη µέθοδο της ανάλυσης 

συστάδων 

Η µέθοδος της ανάλυσης κατά συστάδες θα χρησιµοποιηθεί για τη γεωγραφική 

ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων. Όπως και στην ανάλυση κυρίων αξόνων, το 

είδος των οµάδων δεν είναι γνωστό. Η µέθοδος προσπαθεί να ταξινοµήσει τα δείγµατα 

που έχουν παρόµοιες ιδιότητες. Εποµένως τα δείγµατα διαφοροποιούνται µε βάση τις 

πειραµατικές τιµές των µεταβλητών τους. Ο υπολογισµός των αποστάσεων µεταξύ των 

δειγµάτων στην περίπτωση των παρθένων ελαιολάδων έγινε µε τη χρήση της 

Ευκλείδειας απόστασης. Ως κανόνας σύνδεσης χρησιµοποιήθηκε η µη κανονικοποιηµένη 

µέση απόσταση. Το δενδροδιάγραµµα που κατασκευάστηκε για τη γεωγραφική 

ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων που προέρχονται από τέσσερις περιοχές της 

Ελλάδας, τριών συνεχόµενων καλλιεργητικών περιόδων φαίνεται στο Σχήµα 3.15. Στο 

δενδροδιάγραµµα παρατηρούµε ότι οµαδοποιούνται κατά συστάδες τα ελαιόλαδα της 

Λέσβου, ενώ τα ελαιόλαδα της Κρήτης και της Πελοποννήσου δε διαχωρίζονται καλά 

µεταξύ τους, επειδή προέρχονται από κοινή ποικιλία, την κορωνέικη. Επίσης τα δείγµατα 

του Πηλίου δεν οµαδοποιούνται σε µία συστάδα, αλλά αντίθετα βρίσκονται διάσπαρτα 

στο διάγραµµα. Στο επόµενο δενδροδιάγραµµα (σχήµα 3.16) παρουσιάζεται η 

γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων της καλλιεργητικής περιόδου 2001-

2002. Από το συγκεκριµένο διάγραµµα φαίνεται ότι τα ελαιόλαδα της Λέσβου 

δηµιουργούν µία συστάδα, ενώ τα δείγµατα της Πελοποννήσου και της Κρήτης δε 

διαχωρίζονται ικανοποιητικά µεταξύ τους, γιατί ανήκουν στην ίδια ποικιλία, όπως 

αναφέραµε και προηγούµενα. 

Εφόσον οι δύο προηγούµενες στατιστικές µέθοδοι PCA και CA δεν µπορούν να 

διαφοροποιήσουν τα παρθένα ελαιόλαδα µε βάση τη γεωγραφική τους προέλευση, 
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προχωρήσαµε σε µια ανώτερη στατιστική µέθοδο ανάλυσης, της ανάλυσης διάκρισης 

(Discriminant Analysis, DA). 
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Σχήµα 3.15  ∆ενδροδιάγραµµα γεωγραφικής ταξινόµησης των παρθένων ελαιολάδων τεσσάρων περιοχών της 

Ελλάδας, τριών συνεχόµενων καλλιεργητικών περιόδων µε την στατιστική µέθοδο της ανάλυσης συστάδων. 
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Σχήµα 3.16 ∆ενδροδιάγραµµα γεωγραφικής ταξινόµησης των παρθένων ελαιολάδων, της χρονολογικής 

περιόδου 2001-2002 µε την στατιστική µέθοδο της ανάλυσης συστάδων. 
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3.8 ∆ιακριτική ανάλυση (Discriminant Analysis, DA) 

Γενικά, η στατιστική µέθοδος DA είναι µια ισχυρή πολυπαραµετρική στατιστική 

µέθοδος, η οποία χρησιµοποιείται για τη διάκριση ή διαφοροποίηση ή ταξινόµηση 

αντικειµένων σε κατηγορίες ή οµάδες µε βάση ορισµένες ανεξάρτητες µεταβλητές. Η 

DA συνδυάζει τις διαθέσιµες µεταβλητές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µεγιστοποιούνται 

οι υπάρχουσες διαφορές µεταξύ των οµάδων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός και το 

είδος των οµάδων θα πρέπει να είναι γνωστός πριν την εφαρµογή της DA. 

 

► Το µοντέλο της ανάλυσης διάκρισης 

Για παράδειγµα, επιθυµούµε να διαπιστώσουµε ποιες µεταβλητές ή πιο σωστά 

ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασµός των µεταβλητών που διαφοροποιεί ή ταξινοµεί 

παρθένα ελαιόλαδα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό 

συγκεντρώνουµε πολυάριθµες µετρήσεις για µια σειρά µεταβλητών, οι οποίες 

αναφέρονται κυρίως στη χηµική σύσταση των παρθένων ελαιολάδων (π.χ. 

συγκεντρώσεις διγλυκεριδίων, ελαϊκού οξέος, λινελαϊκού οξέος, κ.λ.π.), για ένα µεγάλο 

αριθµό δειγµάτων από κάθε περιοχή. Η DA καλείται να προσδιορίσει ποιος συνδυασµός 

µεταβλητών είναι ο καλύτερος για να διαπιστωθεί ότι ένα παρθένο ελαιόλαδο ανήκει σε 

µια από τις γεωγραφικές περιοχές. 

Η αρχή λειτουργίας της DA βασίζεται στην κατάστρωση των συναρτήσεων 

διάκρισης (discriminant functions), R, οι οποίες ονοµάζονται και κανονικές ρίζες 

(canonical roots). Το σύνολο των συναρτήσεων Ri για τις διάφορες οµάδες i (i = 1,2,3, ...) 

αποτελεί το µοντέλο της ανάλυσης DA. Στην πραγµατικότητα, οι συναρτήσεις Ri είναι 

εξαρτηµένες µεταβλητές και σχηµατίζονται µε γραµµικό συνδυασµό των ανεξάρτητων 

µεταβλητών (χηµική σύσταση ελαίων), xm (m =1,2,3, …), οι οποίες χρησιµοποιούνται για 

τη διάκριση των κατηγοριών ή οµάδων (περιοχές προέλευσης). 

 

mim22i11iii xb.....xbxbcR ++++=       

 (3.10) 

Οι συντελεστές bim των µεταβλητών m για τις οµάδες i ονοµάζονται συντελεστές 

διάκρισης (discriminant coefficients) και c είναι µια σταθερά.  Οι συντελεστές διάκρισης 
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µεγιστοποιούν την απόσταση µεταξύ των µέσων όρων των µεταβλητών R. Μπορεί να 

είναι κανονικοποιηµένοι ή µη κανονικοποιηµένοι. Στην πρώτη περίπτωση, το µέγεθός 

τους αντανακλά τη σπουδαιότητα ή το βαθµό συµµετοχής κάθε µεταβλητής στη διάκριση 

των οµάδων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούνται για την ταξινόµηση των 

δειγµάτων σε οµάδες. Επίσης, η κανονικοποίηση των συντελεστών διάκρισης έχει το 

πλεονέκτηµα ότι οποιαδήποτε διαφορά στην τάξη µεγέθους των µεταβλητών 

εξαλείφεται. Τα γινόµενα των µη κανονικοποιµένων συντελεστών διάκρισης µε τις 

αντίστοιχες µεταβλητές xi ονοµάζονται πλεονεκτήµατα ή επιτυχίες ή µέτρα διάκρισης 

(scores). 

Πολλές φορές η µεταβλητή R ονοµάζεται και µεταβλητή οµάδας (grouping 

variable), ή µεταβλητή κριτηρίου (criterion variable), ενώ οι ανεξάρτητες µεταβλητές xi 

ονοµάζονται και προάγγελοι (predictors). Ο αριθµός των εξαρτηµένων µεταβλητών R 

εξαρτάται από τον αριθµό των µεταβλητών ή των αριθµό των οµάδων και είναι το 

λιγότερο ίσος µε  (p-1) ή (g-1), όπου p και g είναι ο αριθµός των µεταβλητών ή των 

οµάδων, αντίστοιχα.  

 

► Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρµογή της DA 

Υπάρχουν µια σειρά από κριτήρια ή διαγνωστικά τεστ, τα οποία έχουν µικρή ή 

µεγάλη βαρύτητα στην επιτυχή εφαρµογή της DA και φυσικά στην αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων της ανάλυσης. Θα αναφέρουµε τα πιο σηµαντικά από αυτά: 

 

1. Οι µετρήσεις κάθε µεταβλητής για όλα τα δείγµατα πρέπει να εµφανίζουν 

κανονική κατανοµή (normal distribution). Μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει µε 

ιστογράµµατα εάν οι µεταβλητές παρουσιάζουν κανονική κατανοµή. Πάντως, ας 

σηµειωθεί ότι αποκλίσεις από την κανονική κατανοµή δεν είναι αποφασιστικές για την 

αξιοπιστία των στατιστικών αποτελεσµάτων. 

 

2. Ο πίνακας διακύµανσης/συν-διακύµανσης (variance/covariance) των 

µεταβλητών όλων των οµάδων θα πρέπει να είναι οµοιογενής. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

διακυµάνσεις (τα τετράγωνα των τυπικών αποκλίσεων) και οι συν-διακυµάνσεις των 

µεταβλητών µεταξύ των διαφόρων οµάδων πρέπει να είναι ταυτόσηµες. Υπάρχουν  
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αρκετά διαγνωστικά τεστ για τον έλεγχο της οµοιογένειας των 

διακυµάνσεων/συνδιακυµάνσεων, συνήθως όµως χρησιµοποιείται το λεγόµενο τεστ Box 

M, το οποίο στηρίζεται στο γνωστό τεστ Fisher F, το οποίο εξετάζει αν ισχύει ή όχι η 

µηδενική υπόθεση για τις διακυµάνσεις και συν-διακυµάνσεις. Αυτό το τεστ είναι 

ευαίσθητο στην ύπαρξη ή όχι κανονικής κατανοµής των µεταβλητών. Πάντως, η DA 

είναι αρκετά εύρωστη ώστε να µην επηρεάζεται σηµαντικά από την απουσία 

οµοιογένειας της διακύµανσης και συν-διακύµανσης των µεταβλητών. 

 

3. Μία σηµαντική απειλή για την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της DA είναι η 

ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ των µέσων όρων των µεταβλητών των διαφόρων 

οµάδων και των διακυµάνσεων. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν κάποια οµάδα περιέχει 

µια ή περισσότερες αφύσικες µετρήσεις (outliers) κάποιας µεταβλητής. Ένας ασφαλής 

τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι ο διαρκής έλεγχος των µέσων τιµών και 

των διακυµάνσεων των µεταβλητών για πιθανή συσχέτιση. 

 

4. Μια άλλη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή της DA είναι η παντελής 

απουσία συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών. Εάν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ 

µεταβλητών (π.χ. µια µεταβλητή είναι το άθροισµα δύο άλλων µεταβλητών) ή µιας 

µεταβλητής µε µια συνάρτηση διάκρισης, τότε η αναστροφή του πίνακα 

διακυµάνσεων/συνδιακυµάνσεων, η οποία απαιτείται κατά τους υπολογισµούς της DA, 

δεν θα είναι δυνατή. Στην περίπτωση αυτή λέγεται ότι ο πίνακας 

διακυµάνσεων/συνδιακυµάνσεων είναι σε κακή κατάσταση (ill conditioned).  

Για να αποφύγουµε µια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση, η οποία δηµιουργεί 

σοβαρά προβλήµατα στην εγκυρότητα της ανάλυσης, είµαστε υποχρεωµένοι να 

ελέγχουµε τακτικά την λεγόµενη τιµή ανοχής ή ανεκτικότητας (tolerance value) για 

κάθε µεταβλητή. Γενικά, όταν µια µεταβλητή πλεονάζει, τότε η τιµή ανοχής για αυτήν τη 

µεταβλητή πλησιάζει το µηδέν. 
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► Σηµαντικότητα των συναρτήσεων διάκρισης 

 

Μετά την κατάστρωση των διαφόρων συναρτήσεων διάκρισης είµαστε 

υποχρεωµένοι να διαπιστώσουµε ποια ή ποιες από αυτές είναι σηµαντικές και οδηγούν 

στην καλύτερη διάκριση των δειγµάτων κατά κατηγορίες, ή αλλιώς ποια ή ποιες από 

αυτές ταξινοµούν καλύτερα τα δείγµατα κατά κατηγορίες. Ουσιαστικά αναζητούµε τον 

αριθµό των ριζών που είναι στατιστικά σηµαντικές για τη διάκριση µεταξύ των οµάδων. 

Μόνον αυτές οι ρίζες που είναι στατιστικά σηµαντικές χρησιµοποιούνται για την 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων, ενώ οι στατιστικά µη σηµαντικές ρίζες πρέπει να 

απορριφθούν.  

Το πρώτο κριτήριο για τη σηµαντικότητα των συναρτήσεων διάκρισης είναι οι 

ιδιοτιµές, (eigenvalues). Αυτές αντανακλούν το µέγεθος της διακύµανσης ή διασποράς 

των µεταβλητών σε κάθε συνάρτηση R. Όσο µεγαλύτερη είναι η ιδιοτιµή µιας 

συνάρτησης R, τόσο µεγαλύτερη είναι η διακύµανση των µεταβλητών και εποµένως 

τόσο ποιο σηµαντική είναι η συγκεκριµένη συνάρτηση διάκρισης. 

Ένα δεύτερο κριτήριο είναι το λεγόµενο µέτρο Wilk’s lambda (Wilk’s λ), το 

οποίο παίρνει τιµές από 0 έως 1. Όσο µικρότερη είναι η τιµή αυτού του µέτρου, η οποία 

καθορίζεται σε ένα επίπεδο σηµαντικότητας, τόσο σηµαντικότερη είναι η αντίστοιχη 

συνάρτηση R στη διάκριση των οµάδων. Για Wilk’s λ = 0 η συνάρτηση είναι µοναδικά η 

πιο σηµαντική, ενώ για Wilk’s λ = 1, η συνάρτηση απορρίπτεται ως καθολικά ασήµαντη.  

Το Wilk’s λ χρησιµοποιείται ακόµα για τον έλεγχο της διακριτικής ικανότητας 

κάθε µεταβλητής xi στη συνάρτηση R. Όσο µικρότερη είναι η τιµή του Wilk’s λ για µια 

ανεξάρτητη µεταβλητή, τόσο περισσότερο αυτή η µεταβλητή συµµετέχει στη συνάρτηση 

R και είναι σηµαντική στη διάκριση των οµάδων. 

Ένας τρίτος τρόπος ελέγχου της σηµαντικότητας µιας ρίζας είναι ο λεγόµενος 

δοµικός πίνακας (structure matrix), ο οποίος παρουσιάζει τη συσχέτιση κάθε 

ανεξάρτητης µεταβλητής στο µοντέλο DA µε κάθε συνάρτηση διάκρισης. Τα στοιχεία 

του δοµικού πίνακα, τα οποία ονοµάζονται δοµικοί συντελεστές συσχέτισης, µοιάζουν 

µε τις βαρύτητες των µεταβλητών που συζητήσαµε στη µέθοδο ανάλυσης των κυρίων 

αξόνων. Μεγάλες θετικές τιµές των δοµικών συντελεστών για µια ορισµένη συνάρτηση 
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δείχνουν µεγάλη συσχέτιση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τη συγκεκριµένη 

συνάρτηση, η οποία θεωρείται η πιο σηµαντική. Αντίθετα, αρνητικές τιµές των δοµικών 

συντελεστών σηµαίνουν µικρή συσχέτιση των µεταβλητών µε τη συνάρτηση. 

Στο παρελθόν έχουν προκύψει διαφωνίες στο εάν ο έλεγχος της σηµαντικότητας 

µιας συνάρτησης πρέπει να γίνεται µε τους κανονικοποιηµένους συντελεστές bi στην 

εξίσωση (3.10) ή µε τους δοµικούς συντελεστές. Εάν κανείς θέλει να προσδιορίσει τη 

σηµαντικότητα µιας συνάρτησης πρέπει να χρησιµοποιήσει τους δοµικούς συντελεστές. 

Εάν όµως θέλει να ελέγξει τη σηµαντικότητα ή το βαθµό συµµετοχής κάθε µεταβλητής 

στη διαφοροποίηση των οµάδων, πρέπει να χρησιµοποιήσει τους κανονικοποιηµένους 

συντελεστές. 

Έχοντας καταστρώσει το σετ των συναρτήσεων R και αφού έχουµε προσδιορίσει 

τη σηµαντικότητά τους, µπορούµε να απεικονίσουµε γραφικά την διακριτική τους 

ικανότητα σχεδιάζοντας διαγράµµατα µε τα µέτρα διάκρισης (scores) κάθε συνάρτησης. 

Το επόµενο διάγραµµα των δύο πρώτων σηµαντικών συναρτήσεων διάκρισης, Root 1 

και Root 2, που προκύπτουν από την ανάλυση DA δείχνει τη διάκριση µεταξύ τριών 

οµάδων.   

 
 Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα ∆ιάκρισης 

Στο παράδειγµα, η Root (function 1) διακρίνει την οµάδα Setosa, ενώ οι οµάδες 

Virginic και Versicol δε διακρίνονται πλήρως. Στη Root 2 είναι εµφανής µία µικρή τάση 

των δειγµάτων της οµάδας Versicol να είναι κάτω της κεντρικής γραµµής (0). 
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► Εγκυρότητα ή εξακρίβωση (validation) του µοντέλου ταξινόµησης  

Μια άλλη αποστολή της DA είναι η εξακρίβωση της εγκυρότητας (validation) 

της ταξινόµησης. Με αυτή τη διεργασία υποδηλώνεται η προβλεψιµότητα ή η ακρίβεια 

µε την οποία γίνεται η ταξινόµηση των δειγµάτων στις οµάδες. Μετά το πέρας της 

εξαγωγής του µοντέλου DA και την κατάστρωση των συναρτήσεων διάκρισης, 

µπορούµε να προβλέψουµε πόσο σωστά τοποθετείται ή ανήκει ένα δείγµα σε µια 

ορισµένη οµάδα. 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να δοκιµασθεί η εγκυρότητα της ταξινόµησης. Κατά 

τον πρώτο τρόπο, χρησιµοποιούµε τα ίδια δεδοµένα για την εξαγωγή του µοντέλου και 

των συναρτήσεων DA (οι οποίες διαφοροποιούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

οµάδες) και για την εξακρίβωση της εγκυρότητας της πρόβλεψης. Κατά τον δεύτερο 

τρόπο τα δεδοµένα (µετρήσεις µεταβλητών στα δείγµατα) για την εξαγωγή του µοντέλου 

DA δεν χρησιµοποιούνται για την εγκυρότητα της πρόβλεψης, η οποία βασίζεται σε νέα 

δεδοµένα. Στην πραγµατικότητα, το πλήθος των µετρήσεων χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες: Τα προπαρασκευαστικό σετ (training set) των δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή του µοντέλου και των συναρτήσεων DA και το 

δοκιµαστικό σετ (test set) για την εξακρίβωση της εγκυρότητας του µοντέλου. Το 

προπαρασκευαστικό τεστ αποτελείται από τα δύο τρίτα του πλήθους των δειγµάτων 

περίπου, ενώ το δοκιµαστικό σετ αποτελείται από το υπόλοιπο ένα τρίτο, τα δείγµατα 

του οποίου θεωρούνται άγνωστα και επιζητείται η τοποθέτησή τους στις διάφορες 

οµάδες. Ο δεύτερος τρόπος πρόβλεψης (post hoc prediction) είναι πιο αξιόπιστος από τον 

πρώτο (a priori prediction). Πολλές φορές ο δεύτερος τρόπος ταξινόµησης ονοµάζεται 

και σταυροειδής εγκυρότητα ή εξακρίβωση της DA (cross-validation). 

Η εξακρίβωση της εγκυρότητας της ταξινόµησης γίνεται µε τις συναρτήσεις 

ταξινόµησης, Si, οι οποίες δεν πρέπει να συγχέονται µε τις συναρτήσεις διάκρισης. 

Αυτές χρησιµοποιούνται για να εξακριβώσουµε σε ποια οµάδα είναι πιθανόν να ανήκει 

ένα άγνωστο δείγµα (στο δοκιµαστικό σετ) και είναι της µορφής 

 

mimiiii xwxwxwcS ++++= .....2211       

 (3.11) 
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Στην εξίσωση (3.11), ο δείκτης i υποδηλώνει την οµάδα, οι δείκτες 1, 2, ..., m 

υποδηλώνουν τον αριθµό των µεταβλητών, ci είναι µια σταθερά για την οµάδα i, ο 

συντελεστής wij αντανακλά τη συµµετοχή της µεταβλητής j στην οµάδα i, xj είναι η τιµή 

της µεταβλητής j. Τα γινόµενα wijxj ονοµάζονται µέτρα ταξινόµησης (scores). 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις συναρτήσεις ταξινόµησης του 

προπαρασκευαστικού σετ για να υπολογίσουµε απ’ ευθείας τα µέτρα ταξινόµησης των 

αγνώστων δειγµάτων του δοκιµαστικού σετ. 

 

► Ταξινόµηση των δειγµάτων 

Έχοντας υπολογίσει τα µέτρα ταξινόµησης των συναρτήσεων ταξινόµησης είναι 

πλέον εύκολο να ταξινοµήσουµε τα άγνωστα δείγµατα. Γενικά, ένα δείγµα ταξινοµείται 

σε εκείνη την οµάδα για την οποία παρουσιάζει το µεγαλύτερο µέτρο ταξινόµησης. Αλλά 

κριτήρια επιτυχούς ταξινόµησης είναι οι αποστάσεις Mahalanobis και οι εκ των 

προτέρων (a priori) και εκ των υστέρων (posterior) πιθανότητες ταξινόµησης.  

Η απόσταση Mahalanobis ορίζεται ως η απόσταση ενός δείγµατος από το 

κεντροειδές (centroid) ενός πολυδιάστατου χώρου, ο οποίος έχει ορισθεί από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές µιας οµάδας. Το κεντροειδές είναι στην πραγµατικότητα ένα 

σηµείο, το οποίο αντιπροσωπεύει τους µέσους όρους όλων των ανεξάρτητων 

µεταβλητών της οµάδας. Όταν η απόσταση  Mahalanobis ενός αγνώστου δείγµατος από 

το δοκιµαστικό σετ είναι µικρότερη από την αντίστοιχη µεγαλύτερη απόσταση των 

δειγµάτων του προπαρασκευαστικού σετ, τότε το δείγµα αυτό θεωρείται ότι έχει 

ταξινοµηθεί στη σωστή οµάδα. Με βάση τις αποστάσεις Mahalanobis, µπορούµε να 

υπολογίσουµε την εκ των υστέρων πιθανότητα (posterior probability) ενός δείγµατος 

να ανήκει σε µια συγκεκριµένη οµάδα. Τα περισσότερα στατιστικά πακέτα υπολογίζουν 

αυτές τις πιθανότητες για όλα τα δείγµατα.  

Ο υπολογισµός της εκ των προτέρων πιθανότητας (a priori probability) ένα 

δείγµα να ανήκει σε µια οµάδα είναι χρήσιµη, όταν γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι 

υπάρχουν περισσότερα δείγµατα σε µια οµάδα από κάθε άλλη οµάδα. Αυτό σηµαίνει ότι 

η εκ των προτέρων πιθανότητα ένα δείγµα να ανήκει στη συγκεκριµένη οµάδα είναι 

µεγαλύτερη. Η πιθανότητα ότι ένα δείγµα (γνωστό ή άγνωστο) ταξινοµείται σωστά σε 
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µία οµάδα ορίζεται γραφικά από µία έλλειψη, η οποία ορίζει µια περιοχή ή ένα 

διάστηµα αξιοπιστίας (π.χ. 95%) της ταξινόµησης ή της πρόβλεψης. Οι συντεταγµένες 

της έλλειψης υπολογίζονται από την εξίσωση 

 

((n-p)*n)/(p*(n-1)*(n+1))*(X-Xm) S-1 (X-Xm) ~ F(alpha ,p, n-p)   

 (3.12) 

 

όπου, n είναι ο αριθµός των δειγµάτων, p είναι ο αριθµός των ανεξάρτητων 

µεταβλητών, X είναι οι συντεταγµένες των µεταβλητών, Xm είναι οι συντεταγµένες των 

µέσων όρων των µεταβλητών, S-1 είναι το αντίστροφο του πίνακα της διακύµανσης/συν-

διακύµανσης για τις µεταβλητές, F(alpha,p, n-p), η τιµή του Fischer F για δεδοµένες 

τιµές των p, και n-p και της στάθµης σηµαντικότητας alpha. Ας σηµειωθεί ότι στην 

περίπτωση λίγων δειγµάτων το διάστηµα αξιοπιστίας µπορεί να γίνει πολύ µεγάλο. 

 

3.8.1 Γεωγραφική ταξινόµηση παρθένων ελαιολάδων µε τη µέθοδο DA 

Με τη µέθοδο της ανάλυσης διάκρισης αναζητούνται οι συναρτήσεις (roots) των 

µεταβλητών µε τη µέγιστη διακριτική ικανότητα, δηλαδή, αυτές που διαχωρίζουν 

καλύτερα τα παρθένα ελαιόλαδα της Ελλάδας ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση. 

Για την ανάλυση DA των παρθένων ελαιολάδων, τεσσάρων διαφορετικών περιοχών, που 

προέρχονται από τρεις συνεχόµενες καλλιεργητικές περιόδους χρησιµοποιήθηκαν οι 

µεταβλητές, 1,2-DGs, οξύτητα, λινολενικό οξύ (LN), λινελαϊκό οξύ (LO), κορεσµένα 

λιπαρά οξέα (SFA), βαθµός ιωδίου (IV), καθώς και οι λόγοι LO/OL (όπου OL το ελαϊκό 

οξύ), LN/OL, (LN+LO+OL)/SFA, LN/(LN+LO+OL), TDG – οξύτητα. Οι 

συγκεκριµένες µεταβλητές προέκυψαν από τη στατιστική µέθοδο ανάλυσης της 

διακύµανσης (ANOVA). Τα παρθένα ελαιόλαδα ταξινοµήθηκαν µε βάση τις 

συναρτήσεις διάκρισης, οι οποίες παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 

(Root 1 και Root 2) . Ο πίνακας 3.12 περιέχει τους συντελεστές διάκρισης των 

µεταβλητών για τις Root 1 και Root 2, το µέτρο Wilks′  λ και το όριο ανοχής. Τα Root 1 

και Root 2 εκφράζουν τους µη κανονικοποιηµένους συντελεστές διάκρισης. Για το µέτρο  

Wilks’ λ αναφέρεται ότι, όσο µικρότερη είναι η τιµή του, για µια ανεξάρτητη µεταβλητή, 

τόσο περισσότερο αυτή η µεταβλητή συµµετέχει στη συνάρτηση R και είναι σηµαντική 
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στη διάκριση των οµάδων. Τέλος όσο αναφορά το όριο ανοχής εξ’ ορισµού, αν µία 

µεταβλητή έχει τιµή που τείνει προς το µηδέν, τότε η συγκεκριµένη µεταβλητή κρίνεται 

πλεονάζουσα, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 99%, σε σχέση µε τις άλλες µεταβλητές που 

υπάρχουν στο µοντέλο.   

Πίνακας 3.12 Ανάλυση διάκρισης. Οι τιµές των συντελεστών διάκρισης, 

οι τιµές του µέτρου Wilks′ λ και το όριο ανοχής για κάθε µεταβλητή που 

χρησιµοποιήθηκε στη γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων.  

Μεταβλητή Root 1 Root 2 Wilks' Lambda Όριο Ανοχής
1,2-DGs 3.49 -0.37 0.0153 0.1025
Οξύτητα -3.99 -3.67 0.0146 0.1443

Λινολενικό (LN) 701.59 -19.44 0.0235 0.0002
Λινελαϊκό (LO) -4.69 0.04 0.0145 0.0013

Κορ.λιπ.οξέα (SFA) 11.36 0.15 0.0394 0.0028
Βαθµός Ιωδίου (IV) -0.47 0.12 0.0164 0.1500

LO/OL 185.10 185.51 0.0138 0.0011
LN/OL 29832.56 -24945.31 0.0271 0.0004

(LN+LO+OL)/SFA 17.37 -0.05 0.0513 0.0051
LN/(LN+LO+OL) -92891.35 30844.04 0.0280 0.0001
TDG - Οξύτητα -0.30 -0.03 0.0166 0.1176

Σταθερές -212.85 -37.90
Ιδιοτιµές 19.27 1.95

 

 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι, τη µικρότερη τιµή του Wilks’ λ έχει η 

µεταβλητή LO/OL, ενώ τη µεγαλύτερη ο λόγος (LN+LO+OL)/SFA. Στο διάγραµµα 3.17 

που έχει ως άξονες τις δύο συναρτήσεις διάκρισης (Root 1 και Root 2) φαίνεται η 

γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων. Όπως διαπιστώνεται από το 

διάγραµµα τα ελαιόλαδα διαχωρίζονται ικανοποιητικά. Οι ελλείψεις στο διάγραµµα 

εκφράζουν την 95% πιθανότητα ένα δείγµα να βρίσκεται στην αντίστοιχη κατηγορία 

µέσα στο χώρο που ορίζει η έλλειψη. Τα δείγµατα της Κρήτης και της Πελοποννήσου 

παρουσιάζουν τη µικρότερη διάκριση. Αυτό οφείλεται κυρίως, στο ότι ανήκουν στην ίδια 

ποικιλία ελιάς (κορωνεική) και είναι δείγµατα τρίων διαφορετικών ελαιοκοµικών 

περιόδων. Θα επανέλθουµε στο ίδιο θέµα πιο κάτω. 
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Σχήµα 3.17 ∆ιάγραµµα των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 για τη γεωγραφική ταξινόµηση 

ελληνικών παρθένων ελαιολάδων.  
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Στη συνέχεια ελέγχεται η αξιοπιστία του µοντέλου διάκρισης. Ο συνολικός 

αριθµός των δειγµάτων χωρίστηκε τυχαία σε δύο σετ. Το πρώτο σετ (το λεγόµενο 

training set), αποτελείται από περίπου τα 2/3 του συνόλου των δειγµάτων και 

χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή των συναρτήσεων διάκρισης. Τα υπόλοιπα δείγµατα 

(το λεγόµενο test set) χρησιµοποιήθηκαν ως ‘άγνωστα’ για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

της διακριτικής ανάλυσης διάκρισης. Όπως και προηγουµένως, τα παρθένα ελαιόλαδα 

του προπαρασκευαστικού σετ ταξινοµήθηκαν ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση 

µε βάση τις δύο πρώτες συναρτήσεις διάκρισης. Κατόπιν, µε βάση το ίδιο στατιστικό 

µοντέλο έγινε η τοποθέτηση των  ‘αγνώστων’ δειγµάτων (test set). Παρατηρήθηκε 100% 

επιτυχής χαρακτηρισµός τους, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.18. ∆ηλαδή το µοντέλο DA 

τοποθετεί τα άγνωστα δείγµατα στη σωστή γεωγραφική περιοχή. Άρα το σύστηµα είναι 

έγκυρο και περιέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για την ταξινόµηση των Ελληνικών 

παρθένων ελαιολάδων της παρούσας µελέτης. 
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Σχήµα 3.18 ∆ιάγραµµα των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 του µοντέλου DA για τη γεωγραφική 

ταξινόµηση Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων. Στο διάγραµµα φαίνεται η επιτυχής τοποθέτηση των ‘αγνώστων’ 

δειγµάτων (test set), στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές 
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3.8.2 Επίδραση της ελαιοκοµικής περιόδου στη Γεωγραφκή ταξινόµηση των 

παρθένων ελαιολάδων 

Στην παράγραφο 3.8.1 διαπιστώσαµε ότι τα ελαιόλαδα της Κρήτης και της 

Πελοποννήσου δε διακρίνονται µε επάρκεια. Θεωρήσαµε ως πιθανούς παράγοντες αυτής 

της δυσκολίας, την ταυτότητα της ποικιλίας των δειγµάτων και τη συγκέντρωση 

δειγµάτων από τρεις διαφορετικές ελαιοκοµικές περιόδους (2000-2001, 2001-2002 και 

2002-2003). Σ’ αυτή τη παράγραφο, θα εξετάσουµε την επίδραση της ελαιοκοµικής 

περιόδου στη γεωγραφική διάκριση των παρθένων ελαιολάδων. Με τη DA εξετάστηκαν 

αρχικά τα δείγµατα παρθένου ελαιολάδου της περιόδου 2000-2001. Οι στατιστικά 

σηµαντικότερες µεταβλητές που επιλέγησαν µέσω της ANOVA είναι : 1,3-DGs, ο λόγος 

D, η οξύτητα, το λινελαϊκό (LO), το ελαϊκό (OL), τα κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFA), ο 

βαθµός ιωδίου (IV) και οι λόγοι LO/OL, LN/LO (όπου LN το λινολενικό οξύ), 

(LN+LO+OL)/SFA και TDG - Οξύτητα. Στον πίνακα 3.13 παρουσιάζονται οι 

συντελεστές διάκρισης, το µέτρο Wilks′ λ και το όριο ανοχής. 

Πίνακας 3.13 Ανάλυση διάκρισης. Οι τιµές των συντελεστών διάκρισης, οι 

τιµές του µέτρου Wilks′ λ και το όριο ανοχής για κάθε µεταβλητή που 

χρησιµοποιήθηκε για τη γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων την 

περίοδο 2000-2001. 

Wilks'
Μεταβλητή Root 1 Root 2 Lambda Όριο Ανοχής

1,3-DGs 21.3186 -24.4371 0.0112 0.0122
Λόγος D 49.3797 -54.3278 0.0113 0.0152
Οξύτητα -9.0010 11.4255 0.0144 0.1125

Λινελαϊκό (LO) 43.3311 -31.6253 0.0105 0.0002
Ελαϊκό (OL) 28.6563 2.7619 0.0095 0.0001

Κορ.λιπ.οξέα (SFA) 29.4607 -0.2879 0.0098 0.0001
Βαθµός Ιωδίου (IV) -0.3286 -0.3072 0.0092 0.4123

LO/OL -957.5777 2326.4595 0.0169 0.0009
LN/LO 218.3427 -6.6083 0.0096 0.0140

(LN+LO+OL)/SFA -1.9509 2.2636 0.0098 0.0121
TDG - Οξύτητα -0.0434 0.0765 0.0085 0.4361

Σταθερές -2901.4832 -138.0623
Ιδιοτιµές 11.2093 5.2609
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Στο σχήµα 3.19 παρουσιάζεται η γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων 

ελαιολάδων της χρονολογικής περιόδου 2000-2001. Παρατηρούµε ότι η διάκριση των 40 

δειγµάτων από τις περιοχές της Κρήτης, Πελοποννήσου, Λέσβου και Πηλίου είναι καλή. 
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Σχήµα 3.19 ∆ιάγραµµα των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 για τη γεωγραφική ταξινόµηση των 

παρθένων ελαιολάδων της ελαιοκοµικής περιόδου 2000-2001. 
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Ακολουθήσαµε την ίδια διαδικασία για τα δείγµατα της περιόδου 2001-2002. Οι 

µεταβλητές που χρησιµοποίθηκαν αυτή τη φορά είναι:  1,3-DGs, ο λόγος D, η οξύτητα, 

το λινολενικό (LN), το λινελαϊκό (LO), το ελαϊκό οξύ (OL), ο βαθµός ιωδίου (IV) και οι 

λόγοι LO/OL, LN/OL, (LN+LO+OL)/SFA, 1,3DGs/Οξύτητα, LN/(LN+LO+OL) και 

TDG-Οξύτητα. Στον πίνακα 3.14 παρουσιάζονται οι συντελεστές διάκρισης, το µέτρο 

Wilks′ λ και το όριο ανοχής. 

Πίνακας 3.14 Ανάλυση διάκρισης. Οι τιµές των συντελεστών διάκρισης, 

οι τιµές του µέτρου Wilks′ λ και το όριο ανοχής για κάθε µεταβλητή που 

χρησιµοποιήθηκε στη γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων 

την περίοδο 2001-2002. 

Wilks'
Μεταβλητή Root 1 Root 2 Lambda Όριο Ανοχής

1,3-DGs -0.5650 4.6446 0.0201 0.0176
Λόγος D -12.6656 -3.1069 0.0202 0.0218
Οξύτητα -2.9105 -4.3354 0.0210 0.0823

Λινολενικό (LN) -320.8747 -148.1687 0.0222 0.0001
Λινελαϊκό (LO) 6.7753 -7.4590 0.0222 0.0020
Ελαϊκό (OL) -0.5105 3.1564 0.0205 0.0027

Βαθµός Ιωδίου (IV) 0.2962 -0.0450 0.0208 0.3550
LO/OL -342.6809 616.4384 0.0222 0.0019
LN/OL -34592.6367 8993.2109 0.0419 0.0002

(LN+LO+OL)/SFA 2.6553 -1.7188 0.0202 0.0095
DG13/Οξύτητα -2.7562 1.4196 0.0203 0.2354

LN/(LN+LO+OL) 66002.3828 2157.3774 0.0294 0.0000
TDG - Οξύτητα 0.0978 -0.0353 0.0214 0.3210

Σταθερές -7.7080 -226.0422
Ιδιοτιµές 19.7274 1.4260

 
Στο διάγραµµα 3.20 τα παρθένα ελαιόλαδα του 2001-2002 ταξινοµούνται ως 

προς τη γεωγραφική τους προέλευση. Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι τα 

δείγµατα της Λέσβου διακρίνονται πλήρως από τα υπόλοιπα. Τα παρθένα ελαιόλαδα της 

Κρήτης και της Πελοποννήσου είναι κοντά, αλλά εκτός από ένα κρητικό ελαιόλαδο που 

µπαίνει µέσα στα δείγµατα της Πελοποννήσου τα υπόλοιπα διακρίνονται ικανοποιητικά.  
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Σχήµα 3.20 ∆ιάγραµµα των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 για τη γεωγραφική ταξινόµηση των 

παρθένων ελαιολάδων της ελαιοκοµικής περιόδου 2001-2002. 
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Τέλος, έγινε  γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων του 2002-2003. 

Οι µεταβλητές που διακρίνουν τα 28 δείγµατα αυτής της περιόδου είναι :1,2-DGs, ο 

λόγος D, η οξύτητα, το λινελαϊκό (LO), το ελαϊκό οξύ (OL), ο βαθµός ιωδίου (IV) και οι 

λόγοι LO/OL, LN/LO, 1,3DGs/Οξύτητα, LN/(LN+LO+OL) και TDG – Οξύτητα. Στον 

πίνακα 3.15 παρουσιάζονται οι συντελεστές διάκρισης, το µέτρο Wilks′ λ και το όριο 

ανοχής. 

Πίνακας 3.15 Ανάλυση διάκρισης. Οι τιµές των συντελεστών διάκρισης, 

οι τιµές του µέτρου Wilks′ λ και το όριο ανοχής για κάθε µεταβλητή που 

χρησιµοποιήθηκε στη γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων 

την ελαιοκοµική περίοδο 2002-2003. 

Wilks'
Μεταβλητή Root 1 Root 2 Lambda Όριο Ανοχής

1,2-DGs -31.8296 95.7367 0.0237 0.0018
Λόγος D 68.7080 -206.9082 0.0209 0.0087
Οξύτητα 47.8570 -171.8916 0.0211 0.0008

Λινελαϊκό (LO) 3.8226 17.1313 0.0091 0.0018
Ελαϊκό (OL) -0.0873 -1.2482 0.0084 0.0210

Βαθµός Ιωδίου (IV) -0.3555 -0.1237 0.0082 0.1469
LO/OL 34.6924 -1424.4286 0.0095 0.0016
LN/LO 126.3613 -135.8232 0.0092 0.0314

DG13/Οξύτητα -5.6938 -11.8750 0.0098 0.1556
LN/(LN+LO+OL) -988.3506 1587.5179 0.0086 0.0463
TDG - Οξύτητα 1.2143 -4.5435 0.0199 0.0016

Σταθερές -40.5652 283.8903
Ιδιοτιµές 14.6712 7.3429

 

Στο ακόλουθο διάγραµµα (σχήµα 3.21) γίνεται γεωγραφική ταξινόµηση των 

παρθένων ελαιολάδων της Κρήτης,  της Λέσβου και του Πηλίου για την ελαιοκοµική 

περίοδο 2002-2003. Η διάκριση των τριών περιοχών είναι εµφανής.
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  Σχήµα 3.21 ∆ιάγραµµα των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 για τη γεωγραφική 

ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων της ελαιοκοµικής περιόδου 2002-2003. 
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Από την παραπάνω στατιστική ανάλυση των δειγµάτων κατά ελαιοκοµική 

περίοδο συµπεραίνουµε ότι αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο στη διάκριση των παρθένων 

ελαιολάδων. Ενώ, σε κάθε ελαιοκοµική περίοδο χωριστά µπορεί να γίνει ικανοποιητική 

διάκριση των δειγµάτων από κάθε ελαιοπαραγωγό περιοχή, η διάκριση δεν είναι τόσο 

εµφανής στην περίπτωση που αναλύουµε στατιστικά τα δείγµατα και των τριών 

ελαιοκοµικών περιόδων µαζί. Φαίνεται ότι οι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες 

(ωρίµανση καρπού, κλιµατολογικές συνθήκες, συνθήκες µεταφοράς καρπού, διεργασία  

εξαγωγής ελαιολάδου) δεν παραµένουν σταθεροί από τη µία στην άλλη καλλιεργητική 

περίοδο µε αποτέλεσµα να µην είναι αποτελεσµατική η διάκριση του ολικού αριθµού 

των δειγµάτων και των τριών ελαιοκοµικών περιόδων. Η επίδραση της ελαιοκοµικής 

περιόδου στη γεωγραφική ταξινόµηση φαίνεται στο διάγραµµα των δύο roots του 

σχήµατος 3.22, το οποίο παρουσιάζει τη διάκριση των παρθένων ελαιολάδων σε σχέση 

µε την ελαιοκοµική περίοδο. Η χρονική ταξινόµηση είναι αρκετά καλή και ενισχύει τα 

όσα αναφέραµε προηγουµένως για την επίδραση της ελαιοκοµικής περιόδου στη 

γεωγραφική ταξινόµηση.    

Πίνακας 3.16 Ανάλυση διάκρισης. Οι τιµές των συντελεστών διάκρισης, 

οι τιµές του µέτρου Wilks′ λ και το όριο ανοχής για κάθε µεταβλητή που 

χρησιµοποιήθηκε στη χρονική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων.  

Wilks'
Μεταβλητή Root 1 Root 2 Lambda Όριο Ανοχής
Στερολες 3.5638 -20.8596 0.0861 0.5092
Οξύτητα -0.5424 2.9146 0.0912 0.5189

Λινελαϊκό (LO) 294.4026 279.5997 0.0978 0.0000
Ελαϊκό (OL) 296.2061 275.0057 0.0979 0.0000

Κορ.λιπ.οξέα (SFA) 292.8076 273.7125 0.0979 0.0000
Βαθµός Ιωδίου (IV) 0.5444 0.5062 0.1132 0.1636

LO/OL 64.5892 -257.7842 0.0822 0.0015
LN/LO -132.3249 136.9427 0.1050 0.0501

(LN+LO+OL)/SFA -3.5011 -1.9041 0.0881 0.0184
DG13/Οξύτητα -0.2529 -1.9995 0.0867 0.8095

LN/(LN+LO+OL) 26232.9063 22014.1836 0.0983 0.0002
TDG- Οξύτητα 0.0710 -0.0059 0.0821 0.3063

Σταθερές -29585.2012 -27519.4492
Ιδιοτιµές 3.4453 1.8552

 
 

 98



  

 99



2000-2001  
2001-2002  
2002-2003  

Root 1

R
oo

t 2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.22 ∆ιάγραµµα των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 για τη χρονική ταξινόµηση των 

Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων, των ελαιοκοµικών περιόδων 2000-2003 
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Να αναφέρουµε ότι για την εξαγωγή του διαγράµµατος στο Σχήµα 3.22 

χρησιµοποιήθηκαν ως στατιστικά σηµαντικότερες µεταβλητές: στερόλες, οξύτητα, 

λινελαϊκό (LO), ελαϊκό (OL), κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFA), βαθµός ιωδίου (IV) και οι 

λόγοι LO/OL, LN/LO (όπου LN το λινελαϊκό οξύ), (LN+LO+OL)/SFA, 1,3-

DGs/οξύτητα, LN/(LN+LO+OL) και TDG – οξύτητα. Στον πίνακα 3.16 παρουσιάζονται 

οι συντελεστές διάκρισης, το µέτρο Wilks′ λ και το όριο ανοχής.   

 

3.8.3 Επίδραση της ποικιλίας της ελιάς στη γεωγραφική ταξινόµηση παρθένων 

ελαιολάδων. Βοτανική ταξινόµηση 

Με τη χρήση της DA γίνεται ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων και ως προς 

την ποικιλία του ελαιοκάρπου. Εξετάσθηκαν τρεις διαφορετικές ποικιλίες, η κορωνεική  

(Κρήτη και Πελοποννήσος), η κολοβή (Λέσβος) και µία τρίτη ποικιλία (τοπική) από το 

Πήλιο. Οι πλέον σηµαντικές µεταβλητές για τη βοτανική διάκριση των δειγµάτων όπως 

προέκυψαν από την ANOVA είναι : 1,2-DGs, οξύτητα, λινολενικό (LN), λινελαϊκό (LO), 

κορεσµένα λιπαρά οξέα (SFA), βαθµός ιωδίου (IV) και οι λόγοι LO/OL (όπου OL το 

ελαϊκό οξύ), LN/OL, (LN+LO+OL)/SFA, LN/(LN+LO+OL) και TDG-Οξύτητα. Στον 

πίνακα 3.17 παρουσιάζονται, οι συντελεστές διάκρισης, το µέτρο Wilks′ λ και το όριο 

ανοχής. 

Πίνακας 3.17 Ανάλυση διάκρισης. Οι τιµές των 

συντελεστών διάκρισης, οι τιµές του µέτρου Wilks′ λ και το όριο 

ανοχής για κάθε µεταβλητή που χρησιµοποιήθηκε στην 

ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων ως προς την ποικιλία του 

ελαιοκάρπου. 
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Wilks'
Μεταβλητή Root 1 Root 2 Lambda Όριο Ανοχής

1,2-DGs 3.4462 -1.7088 0.0441 0.1031
Οξύτητα -4.4418 -0.4417 0.0411 0.1473

Λινολενικό (LN) 698.5230 -171.8781 0.0676 0.0001
Λινελαϊκό (LO) -4.5561 -8.7733 0.0419 0.0012

Κορ.λιπ.οξέα (SFA) 11.3423 -0.8339 0.1131 0.0025
Βαθµός Ιωδίου (IV) -0.4575 0.5602 0.0472 0.1493

LO/OL 200.4605 609.3335 0.0399 0.0010
LN/OL 26602.4375 -7131.4736 0.0593 0.0004

(LN+LO+OL)/SFA 17.2824 1.1969 0.1460 0.0046
LN/(LN+LO+OL) -88854.8828 22767.9160 0.0745 0.0001

TDG-Οξύτητα -0.3015 0.0417 0.0481 0.1177
Σταθερές -216.4673 -32.7528
Ιδιοτιµές 18.8799 0.3748
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Σχήµα 3.23 ∆ιάγραµµα των συναρτήσεων διάκρισης Root 1 και Root 2 για την ταξινόµηση 

των Ελληνικών παρθένων ελαιολάδων ως προς την ποικιλία του ελαιοκάρπου. 
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Τη µικρότερη τιµή του Wilks′ λ έχουν οι µεταβλητές LO/OL και η οξύτητα, οι 

οποίες και παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα  ως προς την ποικιλία. Στο 

σχήµα 3.23 φαίνεται η ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων ως προς την ποικιλία του 

ελαιοκάρπου. Από το διάγραµµα συµπεραίνουµε ότι είναι δυνατή η διάκριση των 

ελαιολάδων που προέρχονται από διαφορετική ποικιλία.Υπάρχει σηµαντική 

διαφοροποίηση στις τιµές των µεταβλητών για κάθε ποικιλία. Για παράδειγµα, τα 

δείγµατα της Λέσβου που ανήκουν στην ποικιλία κολοβή έχουν υψηλότερες τιµές σε 

λινελαϊκό οξύ σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα των άλλων ποικιλιών. 

Η πολύ καλή βοτανική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων (σχήµα 3.23) 

αποδεικνύει ότι η βοτανική προέλευση των παρθένων ελαιολάδων παίζει ουσιαστικό 

ρόλο στη γεωγραφική ταξινόµησή τους. Στην πραγµατικότητα όταν διακρίνουµε 

ελαιόλαδα από διάφορες γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικής ποικιλίας είναι 

δύσκολο να αποφανθούµε εάν η διάκριση προέρχεται από την ποικιλία ή τις ιδιαίτερες 

συνθήκες καλλιέργειας της ελιάς στις διάφορες περιοχές. Έτσι, είναι προτιµότερο η 

γεωγραφική διάκριση να γίνεται µεταξύ παρθένων ελαιολάδων της ίδιας ποικιλίας. Αν η 

διάκριση γίνεται µόνο µεταξύ ποικιλιών τότε θα πρέπει η συλλογή των δειγµάτων να 

γίνεται από την ίδια γεωγραφική περιοχή, π.χ. Πελοπόννησος, ή Κρήτη. 
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3.9 Συµπεράσµατα 

 

Στην εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός συστατικών των παρθένων 

ελαιολάδων µε τη χρηση φασµατοσκοπίας 31P και 1H-NMR. Τα διγλυκερίδια, η οξύτητα 

και οι στερόλες προσδιορίστηκαν µε την φασµατοσκοπία 31P-NMR µε µία νέα  

µεθοδολογία η οποία έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο µας. Η κατανοµή των λιπαρών 

οξέων και ο αριθµός ιωδίου προσδιορίσθηκαν µε τη φασµατοσκοπία 1H-NMR. 

Αυτά τα συστατικά ενός µεγάλου αριθµού δειγµάτων παρθένων ελαιολάδων από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας χρησιµοποιήθηκαν ως µεταβλητές για την στατιστική 

ανάλυση µε την προοπτική της γεωγραφικής ταξινόµησης. Με αυτό τον τρόπο 

ταξινοµήθηκαν δείγµατα παρθένων ελαιολάδων από τέσσερις γεωγραφικές περιοχές, 

Κρήτη, Πελοπόννησος, Λέσβος και Πήλιο. Με τα διαγράµµατα ταξινόµησης µπορεί να 

πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα των παρθένων ελαιολάδων και να χαρακτηρισθούν µε την 

ονοµασία της περιοχής προέλευσής τους. Τα δείγµατα της Κρήτης και της 

Πελοποννήσου παρουσιάζουν τη µικρότερη διάκριση, επειδή ανήκουν στην ίδια ποικιλία 

ελαιοκάρπου.  

Το επόµενο βήµα ήταν η µελέτη της επίδρασης της ελαιοκοµικής περιόδου στη 

γεωγραφική ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων. Η διάκριση των δειγµάτων σε κάθε 

ελαιοκοµική περίοδο είναι εµφανής. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιοι παράγοντες  (ωρίµανση 

καρπού, κλιµατολογικές συνθήκες, διεργασία εξαγωγής ελαιολάδου) δεν παραµένουν 

σταθεροί από τη µία στην άλλη καλλιεργητική περίοδο. Επίσης µελετήθηκε η χρονική 

ταξινόµηση των παρθένων ελαιολάδων. Η διάκριση είναι αρκετά καλή και συνηγορεί 

στην επίδραση της ελαιοκοµικής περιόδου στη γεωγραφική ταξινόµηση.  

Τέλος εξετάσθηκε η επίδραση της ποικιλίας της ελιάς στην ταξινόµηση των 

παρθένων ελαιολάδων. Η πολύ καλή βοτανική ταξινόµηση αποδεικνύει ότι η βοτανική 

προέλευση των παρθένων ελαιολάδων παίζει ουσιαστικό ρόλο στη γεωγραφική τους 

ταξινόµηση. 
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