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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή 

Το πρώτο βήμα στην οικονομετρική ανάλυση είναι να θεωρήσουμε 

κάποιο υπόδειγμα το οποίο περιγράφει την οικονομική συμπεριφορά των 

μεταβλητών που θέλουμε να διερευνήσουμε εμπειρικά. Στην συνέχεια 

θα πρέπει να συλλέξουμε ένα δείγμα παρατηρήσεων και να εκτιμήσουμε 

το  υπόδειγμα χρησιμοποιώντας  την  κατάλληλη μέθοδο  εκτίμησης.  Το 

εκτιμημένο  υπόδειγμα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  διάφορους 

σκοπούς,  όπως  για  να  ελέγξουμε  στατιστικά  αν  εξηγεί  τη  θεωρητική 

σχέση  μεταξύ  των  οικονομικών  μεταβλητών  που  υποθέσαμε  ή  να 

διεξάγουμε προβλέψεις. 

Το πιο απλό υπόδειγμα που χρησιμοποιούμε στην οικονομετρική 

ανάλυση είναι το γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης μιας ανεξάρτητης 

μεταβλητής (linear single regression model) 

i 1 2 i iy =β +β x +ε ,i =1,2,3.....,n

όπου  οι παρατηρήσεις της εξαρτημένης iy  (dependent) και ανεξάρτητης 

ix  (independent)  μεταβλητής  του  υποδείγματος  αντίστοιχα,  για  ένα 

δείγμα  n  παρατηρήσεων,  και  αποτελούν  τις  άγνωστες  προς  εκτίμηση 

παραμέτρους  (συντελεστές) του  υποδείγματος  και  συμβολίζουν  τις 

παρατηρήσεις  του  διαταρακτικού  όρου (disturbance  term)  του 

υποδείγματος. Οι τιμές του όρου αυτού δεν είναι παρατηρήσιμες. Όπως 

θα εξηγήσουμε στη συνέχεια,  αυτές αντιπροσωπεύουν τους άγνωστους 

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4



 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Π.Σ.

παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταβολές της εξαρτημένης μεταβλητής , 

πέραν της ανεξάρτητης μεταβλητής .

Στο υπόδειγμα ο όρος 1 2 iβ +β x  θεωρείται ως το ερμηνευτικό μέρος 

του  καθώς  αυτό  εξηγεί  τις  συστηματικές  μεταβολές  της  εξαρτημένης 

μεταβλητής  iy  για  κάποιες  μεταβολές  των  τιμών  της  ανεξάρτητης 

μεταβλητής  ix .  Για  το  λόγο  αυτό,  πολλές  φορές  στη βιβλιογραφία  η 

μεταβλητή ix  αναφέρεται ως ερμηνευτική μεταβλητή του υποδείγματος. 

Αρχικά, στην ανάλυσή μας θα θεωρήσουμε ότι οι τιμές της μεταβλητής 

ix  είναι  προκαθορισμένες,  δηλαδή  παραμένουν  ίδιες  σε 

επαναλαμβανόμενα  δείγματα  παρατηρήσεων.  Aυτό  σημαίνει  ότι  θα 

μεταχειριζόμαστε τις παρατηρήσεις της μεταβλητής αυτής ως σταθερές, 

δηλαδή θα ισχύει i iE(x )= x , για όλες τις παρατηρήσεις i του δείγματος. 

Ο  διαταρακτικός  όρος  του  υποδείγματος,  iε  που  γράφεται  ως 

i i 1 2 iε = y - (b +b x ), αντιπροσωπεύει  το  στοχαστικό  μέρος  του 

υποδείγματος  .  Το μέρος  αυτό  αποτελεί  το  ανερμήνευτο  κομμάτι  του 

υποδείγματος. Η ύπαρξη του διαταρακτικού όρου μπορεί να αποδοθεί σε 

μια σειρά από τυχαίους, μη συστηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την  εξαρτημένη  μεταβλητή  και  δεν  συνδέονται  με  την  ανεξάρτητη 

μεταβλητή .  Παραδείγματα τέτοιων παραγόντων αποτελούν, οι φυσικές 

καταστροφές,  οι  απρόβλεπτες  διαρθρωτικές  αλλαγές  στην  οικονομία, 

λάθη εκτιμήσεων  των  οικονομικών  μονάδων,  σφάλματα  μέτρησης  των 

οικονομικών μεταβλητών κτλ.

Με  σκοπό  την  καλύτερη  μελέτη  τους  και  ανάλογα  με  τα 

χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα (ή 

γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα) μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσονται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες: 

τα  προσδιοριστικά  ή  αιτιοκρατικά  (deterministic)  μοντέλα  ή 

πειράματα (ή φαινόμενα), στα οποία οι γνωστές μεταβλητές (π.χ. αρχικές 

συνθήκες)  αρκούν για την ακριβή πρόβλεψη των αποτελεσμάτων τους 

(βέβαια αποτελέσματα), και 
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 τα στοχαστικά (stochastic, probabilistic) μοντέλα ή πειράματα (ή 

φαινόμενα), στα οποία οι γνωστές μεταβλητές δεν είναι αρκετές για την 

ακριβή πρόβλεψη των αποτελεσμάτων τους. 

Τα  στοχαστικά  πειράματα  λέγεται  ότι  κατά  κάποιον  τρόπο 

επηρεάζονται από τον παράγοντα «τύχη», o οποίος μπορεί να θεωρηθεί 

ότι περιέχει όλες τις άγνωστες μεταβλητές ή παραμέτρους. Για το λόγο 

αυτό τα στοχαστικά πειράματα καλούνται και πειράματα τύχης. 

Παραδείγματα αιτιοκρατικών φαινομένων ή πειραμάτων είναι:

- ο χρόνος εκλείψεων του ήλιου, 

-  ο  τόκος  που  θα  λάβουμε  για  καταθέσεις  ύψους  α  με 

προκαθορισμένο επιτόκιο β. κ.τ.λ. 

Παραδείγματα στοχαστικών φαινομένων ή πειραμάτων είναι: 

- το αποτέλεσμα της ρίψης ενός κέρματος ή ενός κύβου (ζαριού),

-  η  τιμή  ενός  αγαθού  σε  μία  ορισμένη  στιγμή  στο  μέλλον,  

         - ο χρόνος ζωής ενός ανθρώπου, κ.τ.λ. 

Τα αποτελέσματα των στοχαστικών πειραμάτων δεν είναι δυνατό να 

προβλεφθούν με ακρίβεια. Εάν όμως πραγματοποιήσουμε έναν μεγάλο 

αριθμό  από  όμοια  στοχαστικά  πειράματα  (κάτω  πάντα  από  τις  ίδιες  

συνθήκες)  τότε,  σύμφωνα  με  τον  εμπειρικό  νόμο  της  «στατιστικής 

ισορροπίας»  είναι  δυνατή  η  μέτρηση  της  συχνότητας  εμφάνισης  ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος. 

Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι 

συνάρτηση  όχι  μιας  αλλά  πολλών  μεταβλητών  1 2 3 nY = f(x ,x ,x .....x )  

δηλαδή  η  Υ είναι  συνάρτηση  των  η  ερμηνευτικών  μεταβλητών 

1 2 3 nx ,x ,x .....x ,οπότε για ένα δείγμα από n παρατηρήσεις μπορούμε να 

γράψουμε:

t 0 1 1t 2 2t n nt tY = b +b x +b x +.....b x +u . 

Η  παραπάνω  σχέση  αποτελεί  το  υπόδειγμα  της  γραμμικής 

πολυμεταβλητής παλινδρόμησης.

Με βάση τη σχέση αυτή, στο διάγραμμα που ακολουθεί ορίζουμε 

τις  αποστάσεις  μεταξύ  των  παρατηρούμενων  (πραγματικών)  και 

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6



 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Π.Σ.

εκτιμημένων  τιμών  της  εξαρτημένης  μεταβλητής  του  γραμμικού 

υποδείγματος.  Οι  αποστάσεις  αυτές  αναφέρονται  ως  κατάλοιπα 

(residuals) τoυ γραμμικού υποδείγματος και θεωρούνται ως εκτιμήσεις 

των  μη  παρατηρήσιμων  τιμών  του  διαταρακτικού  όρου  ,  που 

αντιστοιχούν στις  i=1,2,…,n παρατηρήσεις του δείγματος. Oι τιμές των 

καταλοίπων μπορεί να είναι θετικές, ή αρνητικές, ανάλογα με το αν οι 

παρατηρήσεις  της  μεταβλητής  iy βρίσκονται  πάνω,  ή  κάτω,  από  τις 

εκτιμημένες της τιμές iy  .  

Οι  βασικές υποθέσεις

•  Οι  βασικές  υποθέσεις  που  συνιστούν  το  κλασικό  γραμμικό 

υπόδειγμα στη γενική του μορφή είναι οι παρακάτω:

• Υπόθεση 1
Οι διαταρακτικοί όροι ακολουθούν την κανονική

κατανομή με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση. τυ σ 2∼ Ν ( 0 , )

• Υπόθεση 2
Οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι μη στοχαστικές.

• Υπόθεση 3
Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών

όρων. i jCon(u ,u )= 0,i jΉ

• Υπόθεση 4
Το υπόδειγμα παλινδρόμησης είναι σωστά εξειδικευμένο.

• Υπόθεση 5
Οι ερμηνευτικές μεταβλητές μετρώνται χωρίς σφάλματα.

• Υπόθεση 6
Δεν  υπάρχουν  γραμμικές  σχέσεις  μεταξύ  των  ερμηνευτικών 

μεταβλητών (πολυσυγραμμικότητα).

Παραβίαση των υποθέσεων οδηγεί σε μικρές ή μεγάλες δυσκολίες 

στη χρήση του υποδείγματος για το σκοπό που επιδιώκεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εισαγωγή στα στοιχεία

Η  μελέτη  αυτή  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  στατιστικών 

μοντέλων κατάλληλης μορφής τα οποία θα δημιουργηθούν με χρήση του 

λογισμικού MATHEMATICA. 

Πιο  συγκεκριμένα  με  τη  βοήθεια  της  μεθόδου  των  ελαχίστων 

τετραγώνων:

Θα  βρεθεί  το  μοντέλο  που  προσαρμόζεται  στα  δεδομένα,  με 

εξαρτημένη  μεταβλητή  την  y   και  προβλέπουσες  μεταβλητές  τις 

1 2 3 4 5x ,x ,x ,x ,x .

Θα κατασκευαστεί ο πίνακας ANOVA του μοντέλου και να ελεγθεί 

αν το μοντέλο είναι σταθερό, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05,

Θα  υπολογιστεί  ο  συντελεστής  προσδιορισμού  R2  και  ο 

διορθωμένος  συντελεστής  προσδιορισμού   R2 και  να  σχολιαστούν  τα 

αποτελέσματα,

Θα  βρεθεί  η  διασπορά  και  η  τυπική  απόκλιση  του  μοντέλου, 

καθώς και των συντελεστών και να βρεθεί, σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=0.05    ποιοι από τους συντελεστές των ερμηνευτικών μεταβλητών είναι 

μηδέν,

Θα εκτιμηθεί το 95% διαστήματος εμπιστοσύνης κάθε συντελεστή,
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Θα  βρεθεί  το  νέο  μοντέλο,  μετά  τη  διαγραφή  μη  σημαντικών 

μεταβλητών και να  γίνει πλήρης μελέτη του,

Θα βρεθεί το καλύτερο-απλούστερο μοντέλο από όλα τα δυνατά,

Θα γίνει έλεγχος πολυσυγραμμικότητας του μοντέλου,

Θα  βρεθούν  τα  κατάλοιπα,  τα  τυποποιημένα  κατάλοιπα,  τα  R-

student,  να  γίνουν  τα   σχετικά  γραφήματα  και  να  γίνει  έλεγχος 

αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων,

Θα ελεγxθεί, σε επίπεδο σημαντικότητας a=0.05.

Θα εισαχθούν ψευδομεταβλητές στο ίδιο ή άλλο υπόδειγμα, αφού 

γίνουν οι σχετικές παραδοχές.

Το  μοντέλο  που  θα  δημιουργήσουμε  αφορά  την  ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΜΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Όπου  Y =  αριθμός  παραγόμενων  τυποποιημένων  προϊόντων  σε 

συγκεκριμένο  χρόνο,  1x  =  Μ.Ο.  ανθρώπινου  δυναμικού,  2x  =  ο 

τεχνολογικός εξοπλισμός,  3x  = η τεχνογνωσία ,  4x   = η συντήρηση του 

εξοπλισμού  και  5x  =  set  up  εργαλειομηχανών (δηλαδή  ο  χρόνος 

προετοιμασίας της μηχανής για παραγωγή).

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9



 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Π.Σ.

Στον  πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζονται  30  μετρήσεις  έτσι 

όπως  αυτές  δόθηκαν  για  τη  μελέτη  της  παρούσας  διπλωματικής 

εργασίας.

A/A X1 X2 X3 X4 X5 Y
1 12 55 91,2 66,2 11,4 220
2 12 64 88,9 55,2 16,8 217
3 14 62 69,3 45,6 18,3 214
4 12 41 76 85,3 11,8 211
5 11 55 77,2 78,6 9,5 212
6 9 48 83,6 45,9 22,1 184
7 10 62 59,7 51,3 15,2 191
8 10 33 68,3 64,9 9,3 188
9 11 60 64,2 58,6 6,6 192

10 12 59 79,1 45,1 7,9 215
11 12 46 75,8 38,7 12 217
12 15 48 95,9 41,3 14,3 239
13 14 59 95,9 45,4 15,8 231
14 12 41 85,6 78,3 20,1 204
15 9 46 78,2 82,3 32,4 171
16 6 75 46,8 95,6 17,8 161
17 11 42 64,6 45,6 6,3 194
18 10 66 55,9 45,4 8,9 185
19 10 67 66,4 57,8 15,4 188
20 14 62 78,5 66,3 18,9 212
21 16 63 92,3 42,8 25,4 229
22 11 59 62,3 57,2 22,1 187
23 12 55 78,2 57,2 26,8 209
24 12 60 78,6 67,2 31,7 200
25 9 42 64,3 78,9 5,6 175
26 8 41 75,6 82,6 13,2 165
27 8 60 52,9 44,2 9,8 169
28 10 52 78,6 55,6 15,9 187
29 12 54 84,2 38,9 16,8 216
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30 6 57 54,1 94,7 17,3 158

Τα  δεδομένα  του  προβλήματος  της  πολλαπλής  γραμμικής 

παλινδρόμησης συνήθως ταξινομούνται με τη μορφή πίνακα ως εξής:

                                     1       x 11     x21     x31     x41     x51     

                                     1     x12     x22     x32      x42     x52             

                      Χ=

                                         1       x130    x230    x330     x430    x530    

Η  i στήλη  του  παραπάνω  πίνακα  παριστάνει  τις  τιμές  της 

μεταβλητής  xi  δηλαδή  η  κάθε  στήλη  είναι  ένας  παράγοντας  που 

εκτιμούμε ότι επηρεάζει τη μεταβλητή y.

H  j στήλη του παραπάνω πίνακα παριστάνει  τα  δεδομένα της  j 

εκτέλεσης  του  πειράματός  μας  με   1j 2j mjx ,x ,...,x  είναι  οι  τιμές  των 

προβλεπουσών  μεταβλητών  1 2 mx ,x ,...,x αντίστοιχα  και  jy  η 

προκύπτουσα τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής y.

Προσδιορισμός του μοντέλου

    Η  συνάρτηση  1 2 3 4 5y = f(x ,x ,x ,x ,x ) είναι  προσδιοριστικής 

μορφής, δείχνει δηλαδή ότι για ίση συμμετοχή συντελεστών θα πάρουμε 

τον ίδιο τελικό αριθμό προϊόντων. Αυτό όμως δεν ισχύει στην πράξη. Για 

να  λάβουμε  υπ’  όψη  τις  διαφορές  ή   αποκλίσεις,  προσθέτουμε  μια 

τυχαία μεταβλητή  u ή  ε. Με αυτό τον τρόπο, η  προσδιοριστική σχέση 

μετατρέπεται σε στοχαστική.

Η  παρουσία  του  διαταρρακτικού  όρου  μπορεί  να  αποδοθεί  στο 

γεγονός ότι η παραγωγή ενός προϊόντος είναι αστάθμητη και επομένως ο 

διαταρρακτικός  όρος  παριστάνει  τον  αστάθμητο  ή  απρόβλεπτο 
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παράγοντα.  Άλλος  λόγος  για  την  ύπαρξη  του  διαταρρακτικού  όρου 

αναφέρεται  στο  σφάλμα  μέτρησης  των  μεταβλητών.  (Τα  σφάλματα 

μέτρησης είναι  αναπόφευκτα και  επομένως και  αν ακόμη η θεωρητική 

σχέση  ανάμεσα  στις  μεταβλητές  είναι  ακριβής,  πάλι  θα  υπάρχουν 

αποκλίσεις  από  τη  θεωρητική  σχέση,  που  θα  οφείλονται  στην  ύπαρξη 

λαθών στη μέτρηση των τιμών των μεταβλητών).

Είναι  πολύ  σημαντικό  σε  πάρα  πολλά  προβλήματα  να 

προβλέψουμε  την  τιμή  μιας  ή  περισσοτέρων  μεταβλητών  κάτω  από 

ορισμένες  συνθήκες.  Οι  συνθήκες  περιγράφονται  και  αυτές  από 

μεταβλητές,  που  λέγονται  προβλέπουσες  μεταβλητές  ή  «ανεξάρτητες 

μεταβλητές» (predictor variables ή independent variables). Η μεταβλητή 

της  οποίας  «προβλέπουμε»  τις  τιμές  λέγεται  «εξαρτημένη  μεταβλητή» 

(dependent variable) ή απόκριση (response).

     

Το  στοχαστικό γραμμικό μοντέλο θα είναι της μορφής  :

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5y = b +b x +b x +b x +b x +b x +u

 όπου  η  ανεξάρτητη  μεταβλητή  y  καλείται  και  παλινδρομητής 

(regressor),   0b  ο  σταθερός  όρος,  1 2 3 4 5b ,b ,b ,b ,b   οι  συντελεστές  της 

παλινδρόμησης  και  u  το  σφάλμα  ή  όρος  του  σφάλματος  ή 

διαταρακτικός όρος του μοντέλου.  

     H εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος, θα γίνει με τη 

μέθοδο των ελαχίστων  τετραγώνων (Ordinary Least Squares Method).
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Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

(Ordinary Least Squares)

 Η  εκτίμηση  των  παραμέτρων  του  υποδείγματος  της  γραμμής 

παλινδρόμησης μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος 

είναι  η  μέθοδος  των  ελαχίστων  τετραγώνων  (least  squares  method) 

γιατί είναι απλή και οι εκτιμητές που προκύπτουν από τη μέθοδο αυτή 

έχουν πολλές από τις ιδιότητες που θέλουμε για το υπόδειγμά μας.

Το  κριτήριο  στο  οποίο  βασίζεται  η  μέθοδος  αυτή  είναι  η 

ελαχιστοποίηση  του  αθροίσματος  των  τετραγώνων  των  καταλοίπων 

(minimum,  sum  of  squared  residuals),  δηλαδή  το  άθροισμα  των 

τετραγώνων  των  αποκλίσεων  από  τη  γραμμή  παλινδρόμησης  που 

προκύπτει από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι ελάχιστο. Με 

άλλα λόγια δεν υπάρχει άλλη γραμμή παλινδρόμησης που το άθροισμα 

των τετραγώνων των αποκλίσεών της να είναι μικρότερο από αυτό που 

προκύπτει από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Μια άλλη μέθοδος 

για  την  εκτίμηση  των  παραμέτρων  του  υποδείγματος  της  γραμμής 

παλινδρόμησης  είναι  και  η  μέθοδος  της  μέγιστης  πιθανοφάνειας 

(maximum  log  likelihood)  την  οποία  όμως  δεν  θα  εξετάσουμε  στην 

παρούσα εργασία.

Τα αριθμητικά δεδομένα των πινάκων όπως αυτά εξάγονται από το 

MATHEMATICA παρουσιάζονται παρακάτω.
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X=

i

k

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

1. 12 55 91.2 66.2 11.4
1. 12 64 88.9 55.2 16.8
1. 14 62 69.3 45.6 18.3
1. 12 41 76 85.3 11.8
1. 11 55 77.2 78.6 9.5
1. 9 48 83.6 45.9 22.1
1. 10 62 59.7 51.3 15.2
1. 10 33 68.3 64.9 9.3
1. 11 60 64.2 58.6 6.6
1. 12 59 79.1 45.1 7.9
1. 12 46 75.8 38.7 12
1. 15 48 95.9 41.3 14.3
1. 14 59 95.9 45.4 15.8
1. 12 41 85.6 78.3 20.1
1. 9 46 78.2 82.3 32.4
1. 6 75 46.8 95.6 17.8
1. 11 42 64.6 45.6 6.3
1. 10 66 55.9 45.4 8.9
1. 10 67 66.9 57.8 15.4
1. 14 62 78.5 66.3 18.9
1. 16 63 92.3 42.8 15.4
1. 11 59 62.3 57.2 22.1
1. 12 55 78.2 57.2 26.8
1. 12 60 78.6 67.2 31.7
1. 9 42 64.3 78.9 5.6
1. 8 41 75.6 82.6 13.2
1. 8 60 52.9 44.2 9.8
1. 10 52 78.6 55.6 15.9
1. 12 54 84.2 38.9 16.8
1. 6 57 54.1 94.7 17.3

y

{

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Y=

i

k

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

220
217
214
211
212
184
191
188
192
215
217
239
231
204
171
161
194
185
188
212
229
187
209
200
175
165
169
187
216
158

y

{

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ο πίνακας Χ είναι 30x6.
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O ψευδοαντίστροφός του  TX p  είναι :

(Χp)T  =

Ο πίνακας των συντελεστών είναι  pB = X Y ,  οπότε αντικαθιστώντας 

έχουμε:

B=

i
k
jjjjjjjjjjjjjjjjj
83.2036
6.31036
0.246975
0.555509
- 0.0187296
- 0.519693

y
{
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Β=  Χp•Υ =  [83.2036  ,  6.31036  ,  0.246975  ,  0.555509  , 

-0.0187296 , -0.519693]           
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άρα 
)

0b =83.2036, 
)

1b =6.31036 ,
)

2b =0.246975, 
)

3b =0.555509,
)

4b =-

0.0187296  
)

5b =-0.519693 όπου  
)

0b , 
)

1b , 
)

2b , 
)

3b , 
)

4b ,
)

5b   οι εκτιμημένοι 

συντελεστές  παλινδρόμησης.

 Επομένως  το  μοντέλο  έχει  την  παρακάτω  μορφή   (όπου  y


 η 

εκτίμηση της παλινδρόμησης με βάση το δείγμα παρατηρήσεων)
)

1 2 3 

4 5 

y = 83.2036 + 6.31036x  + 0.246975x  +0.555509x
+(- 0.0187296)x +(- 0.519693)x

ή

1 2 3 

4 5 

y = 83.2036 + 6.31036x  + 0.246975x  +0.555509x
- 0.0187296x - 0.519693x

)

Σφάλματα 

Είναι  τo  άθροισμα  των  τετραγώνων  των  σφαλμάτων  ή  των 

υπολοίπων  SSE (Sum Square  Errors). Πρόκειται για τη διασπορά που 

οφείλεται στα σφάλματα (σε τυχαίους παράγοντες).

Eίναι επιθυμητό το SSE να τείνει στο 0.  Έχουμε SSE = YT• (In – X•Xp) •Y 

 SSE =  1093.74

Συνολικό άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων από τον μέσο όρο y  των y1,  

y2, ……, y30 :  SST (Sum Square Total)

 Είναι η συνολική διασπορά γύρω από το μέσο όρο  SST =YT•Y–
1
n

(Y•Jn•Y) 

οπότε με αντικατάσταση έχουμε  SST = 13592,97

SSR (Sum Square Regression) Πρόκειται για τη διασπορά γύρω 

από το μέσο όρο που οφείλεται στην παλινδρόμηση.

SSR= SST–SSE =13592,97– 1093.74

= 12499,23
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ΒΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (DEGREES OF FREEDOM) df

a) Ο βαθμός  ελευθερίας dfR R (Regression) ή του γραμμικού μοντέλου 

ισούται με το πλήθος m των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου  (

1 2 3 4 5x ,x ,x ,x ,x ).  Άρα  

  Άρα   Rdf = m = 5

Οι βαθμοί ελευθερίας ικανοποιούν την παρακάτω σχέση 

Συνολική df = μη ερμηνευθείσα df  + ερμηνευθείσα df  δηλαδή dfT = dfR 

+ dfE.

b) Ο  βαθμός  ελευθερίας της συνολικής διασποράς T  (Total) ισούται με 

n-1  όπου n το πλήθος των παρατηρήσεων.

Άρα   Tdf = n-1= 30(παρατηρήσεις)-1= 29

c)  Ο  βαθμός   ελευθερίας  της  σφαλμάτων Ε  (Εrrors)  ισούται  με  τη 

διαφορά : E T Rdf = df -df = (n -1)- m = n- m-1     

Άρα  Edf = 30-5-1= 24     

Μέσα  Τετράγωνα (mean square)

       Τα  SSR  και  SSΕ  είναι  αθροίσματα τετραγώνων αποκλίσεων, 

βασισμένα  σε  διαφορετικό  αριθμό  βαθμών  ελευθερίας.  Για  να  είναι 

συγκρίσιμα  μεγέθη,  θα  διαιρεθούν  με  τους  αντίστοιχους  βαθμούς 

ελευθερίας,  οπότε  προκύπτουν  τα  μέσα  τετράγωνα.  Ο  έλεγχος   τους 

βασίζεται στην κατανομή F .

a) Μέσα τετράγωνα παλινδρόμησης (mean square οf regression) 
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      ΜSR= 
SSR
dfR = 

SSR
m

=
12499,23

5
= 2499.85

b)Μέσα τετράγωνα σφαλμάτων  (E)  (mean square οf residuals) 

       MSE =
SSE
dfE

= 
SSE

n- m-1
=

1093.74
30-5 -1(= 24) = 45.5723= 2s

       2MSE = S  όπου 2S   η διακύμανση  και  S  η τυπική απόκλιση.    

           S  = MSE = 45.5723  =6.75073 [S.E. of Regression]

Ο λόγος  F των μέσων τετραγώνων  (F-statistic)

F  =
MSR =
MSE

2499.85 =
45.5723

 54.854492

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΟVA

Πηγή
Διακύμανσης

Αθροίσματα
Τετραγώνων

SS

Βαθμοί
Ελευθερ ίας

df

Μέσα
Αθροίσματα
Τετραγώνων

MS

F

Παλινδρόμησης
R

SSR=12499,23

5
MSR=2499.85

Καταλο ίπων
E

SSE=1093.74 24 MSE=45.5723

Σύνολο
T

SST=13592,97
29

F=54.854492
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Έλεγχος του μοντέλου σύμφωνα με F κατανομή
Το μοντέλο θα πρέπει να ελέγχει αν είναι σταθερό αυτό θα γίνει με 

την  βοήθεια  του  στατιστικού  F  ο  οποίος  ορίζεται  ως  F =
MSR =
MSE

54.854492 με την βοήθεια αυτού του στατιστικού τελεστή θα μπορέσει 

να απορριφτεί η υπόθεση ότι κανένας από του παράγοντες δεν επηρεάζει 

την  μεταβλητή  Y .  Θα  ελεγχθεί  αν  το  μοντέλο  μας  είναι  σταθερό,  σε 

επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.      

 

Βήμα 1ο Υπόθεση

0H  το μοντέλο σταθερό και 

αH  το μοντέλο δεν είναι σταθερό

Βήμα 2ο Κρίσιμο σημείο

Το  διάστημα  αποδοχής  της  υπόθεσης  0H  είναι  το  (0,  f  )= 

(0,2.621,)   και το διάστημα     απόρριψης της  0H  είναι το  (f, +∞) = 

(2.621,+ )∞ .

Έχουμε την παρακάτω γραφική παράσταση της κατανομής F (για 

τη σταθερότητα του μοντέλου)
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Βήμα 3ο Γραφική παράσταση 

            f= 2.621

Βήμα 4ο Αποτέλεσμα και  Απόφαση

Ελέγχουμε,  σε  επίπεδο  σημαντικότητας  a=0.05,   τη  μηδενική 

υπόθεση 

0H :  
)

0b = 
)

1b = 
)

2b = 
)

3b = 
)

4b =
)

5b =0

αν  ισχύει,  τότε  το  μοντέλο  είναι  σταθερό,  δηλαδή  η  εξίσωση 

παλινδρόμησης  δεν  εξηγεί  καθόλου  τις  μεταβολές  της  y,  οπότε 

απορρίπτουμε το μοντέλο και την εναλλακτική υπόθεση  αH :  
)

1b ≠ 0  ή 
)

2b ≠ 0  ή  
)

3b ≠ 0  ή  
)

4b ≠ 0  ή 
)

5b ≠ 0  

(οπότε  το  μοντέλο  δεν  είναι  σταθερό,  κατ’  αρχήν  αποδοχή  του 

μοντέλου,  καθώς   η  y  εξαρτάται  από  τις  ερμηνευτικές  μεταβλητές  του 

υποδείγματος).  [Χαλικιάς:2001] .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Το  στατιστικό   F =
MSR =
MSE

54.854492  ∈ 

(2.621,+ )∞ , άρα απορρίπτουμε την 0H  και αποδεχόμαστε την υπόθεση 

αH  (ότι μοντέλο μας δεν είναι σταθερό, δηλαδή η μεταβλητή y εξαρτάται 

από τις προβλέπουσες μεταβλητές 1 2 3 4 5x ,x ,x ,x ,x ). 
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Έλεγχος των συντελεστών παλινδρόμησης

Ο  συντελεστής   προσδιορισμού  2R   του  μοντέλου

         (The coefficient of determination or R-square)

Ο συντελεστής  προσδιορισμού  2R   παίρνει  τιμές  στο  διάστημα 

[0, 1]  και συγκεκριμένα 20 <R <1 ,  2R = 0.919537 .

Αν  2R =1  σημαίνει πως έχουμε βρει το καταλληλότερο μοντέλο , 

όλες  οι  μεταβλητές  μας  είναι  σημαντικές  και  δεν  έχουμε  καθόλου 

σφάλματα στο υπόδειγμά μας. 

                        2R =
SSR SSE=1-
SST SST

=

Μη - ερμηνευόμενη μεταβλητότητα1-
Ολική Μεταβλητότητα = 0.919537

Και είναι αυτός που προσδιορίζει το ποσοστό της μεταβλητότητας 

της  εξαρτημένης  μεταβλητής  Y  που  ερμηνεύεται  από  την  εξίσωση 

παλινδρομήσεως της σχέσεως του Y ως προς 1X . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : To 91.95% της παραγωγής προϊόντων (ραούλων) 

είναι άμμεσα εξαρτώμενο από τους παράγοντες  1 2 3 4 5x ,x ,x ,x ,x ,  ενώ το 
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8,05% οφείλεται σε άλλες αιτίες οι οποίες δεν υπάρχουν στο μοντέλο 

που εξετάζουμε.

  Στην περίπτωσή μας 2R = 0.919537 ,  οπότε είναι πολύ καλή η 

προσαρμογή του μοντέλου μας.    

   Η ποσότητα  2100R εκφράζει το ποσοστό της προσαρμογής του 

μοντέλου που εκτιμήθηκε από το δείγμα. Άρα το μοντέλο μας με βάση το 

δείγμα, προσαρμόζεται κατά  91,95 %  του συνόλου.

Ο  Διορθωμένος  συντελεστής  προσδιορισμού 2R

 (The αdjusted coefficient of determination or αdjusted R-square)

Επειδή στην πολλαπλή παλινδρόμηση η τιμή του  2R  αυξάνεται 

μόνο όταν προστίθεται μια νέα ανεξάρτητη μεταβλητή, οι ερευνητές και 

τα  περισσότερα  στατιστικά  πακέτα,  χρησιμοποιούν  ένα  συντελεστή 

προσδιορισμού  που  έχει  "διορθωθεί"  λαμβάνοντας  υπόψη  τόσο  τον 

αριθμό  των  παρατηρήσεων  m όσο  και  τον  αριθμό  των  ανεξαρτήτων 

μεταβλητών n.

H προσθήκη μιας νέας ανεξάρτητης μεταβλητής στο υπόδειγμα θα 

οδηγήσει σε μείωση της ανερμήνευτης συνιστώσας (αποκλίσεις μεταξύ Y  

και Ŷ ) και επομένως σε αύξηση της τιμής του συντελεστή 2R .

Επομένως  η  προσθήκη  νέων  ανεξάρτητων  μεταβλητών  στο 

υπόδειγμα θα οδηγήσει πάντα σε αύξηση της τιμής του 2R .  Όμως, κάθε 

νέα  ανεξάρτητη μεταβλητή «στοιχίζει»  και  ένα  βαθμό ελευθερίας.   Το 

ερώτημα είναι αν η αύξηση αυτή του 2R  είναι τόσο σημαντική, ώστε να 

αξίζει  την  απώλεια  ενός  βαθμού  ελευθερίας.   Η  προσθήκη  πολλών 

ανεξάρτητων μεταβλητών μπορεί  να οδηγήσει σε «τεχνητή»  αύξηση της 

τιμής του  2R  που δε θα έχει καμία αξία, όταν μάλιστα ο αριθμός των 
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ανεξάρτητων μεταβλητών (k) είναι υψηλός σε σχέση με το μέγεθος του 

δείγματος.

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με το «διορθωμένο» (adjusted) 

συντελεστή  πολλαπλού  προσδιορισμού  που  λαμβάνει  υπόψη  του  την 

απώλεια των βαθμών ελευθερίας.

2R  =
MSE1-
MST

=
2S1-

Var(Y)
=

Μη ερμηνευόμενη διακύμανση1-
Ολική Διακύμανση =

= 0.902773 , 2R = 0.902773

και είναι αυτός που προσδιορίζει το ποσοστό της διακύμανσης του 

Y , που εξηγείται απο τον συνδυασμό όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Ο  Διορθωμένος  συντελεστής  προσδιορισμού 2R  

είναι  επίσης  πολύ  κοντά  στη  μονάδα  ,  πράγμα που  σημαίνει  πως  η 

σχέση  των  ανεξάρτητων  μεταβολών  και  της  παραγωγής  του  τελικού 

προιόντος είναι αρκετά ισχυρή.

Διασπορά και Τυπική απόκλιση μοντέλου

Επειδή  το  2σ  είναι  άγνωστο  θα  προσεγγίσουμε  με  την    2S = 

45.5723  που  αποτελεί  αμερόληπτη  εκτίμηση  της  διασποράς  των 

σφαλμάτων  2σ  .  Η  2S  είναι η διακύμανση και  s η τυπική απόκλιση 

του δείγματος: των παρατηρήσεων. 

Η  τυπική  απόκλιση  (standard  deviation)  είναι  ένα  ευρέως 

χρησιμοποιούμενο μέτρο διασποράς που δείχνει την ενδεχόμενη  διαφορά 

μιας συγκεκριμένης τιμής από το μέσο όρο όλων των τιμών 

 [Φίλιας:2000].       

S  = MSE = 45.5723  =6.75073 [S.E. of Regression]
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Έλεγχος προσήμων  διασποράς και τυπικής απόκλισης 

των συντελεστών του μοντέλου

Θετικό  πρόσημο  έχουν  όλοι  οι  συντελεστές    0 1 2 3b ,b ,b ,b  και 

αρνητικό πρόσημο έχουν  οι συντελεστές 4 5b & b . Αυτό σημαίνει πως οι 

0 1 2 3b ,b ,b ,b  σχετίζονται  θετικά  με  το  Υ οπότε  και  έχουν  άμεση 

εξαρτημένη σχέση , ενώ οι συντελεστές 4 5b & b σχετίζονται αρνητικά με το 

Υ το οποίο όμως δεν επιδέχεται επιστημονική ερμηνεία. Προφανώς αυτό 

θα ενδυναμώσει την εξάρτηση του μοντέλου από τις πέντε μεταβλητές 

που χρησιμοποιήθηκαν εξαρχής.

Διασπορά και τυπική απόκλιση  των συντελεστών του  μοντέλου

Οι  διασπορές  των  συντελεστών  μπορούν  να  βρεθούν  με  την 

βοήθεια του πίνακα  ( ) -1TC = X X  και επειδή έχουμε ότι 

XT.X=

i
k
jjjjjjjjjjjjjjjjj
30. 330. 1634. 2222.7 1812.7 465.4
330. 3792. 17990. 25091.9 19301.8 5138.5
1634. 17990. 91754. 120168. 98017.1 25625.6
2222.7 25091.9 120168. 169600. 132427. 35034.5
1812.7 19301.8 98017.1 132427. 118032. 28687.
465.4 5138.5 25625.6 35034.5 28687. 8555.18

y
{
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Ο C  θα είναι 

HXT.XL- 1=ik
jjjjjjjjjjjjjjjjj
5.183 - 0.0497921 - 0.0338961 - 0.0239657 - 0.0199443 0.0145016
- 0.0497921 0.0181957 - 0.000687763 - 0.00225927 0.000776214 0.000489033
- 0.0338961 - 0.000687763 0.000469611 0.000216046 0.0000487001 - 0.000197643
- 0.0239657 - 0.00225927 0.000216046 0.000559863 - 0.000011869 - 0.000239328
- 0.0199443 0.000776214 0.0000487001 - 0.000011869 0.000183581 - 0.0000941013
0.0145016 0.000489033 - 0.000197643 - 0.000239328 - 0.0000941013 0.000921903

y
{
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Άρα έχουμε 

00C = 5.183

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24



 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Π.Σ.

11C = 0.0181957

22C = 0.000469611

33C = 0.000559863

44C = 0.000183581

55C = 0.000921903

Υπολογίζουμε την διακύμανση (variance) κάθε συντελεστή καθώς 

αυτή  θα  χρειαστεί  στον  υπολογισμό  της  σπουδαιότητας  του  κάθε 

συντελεστή παλινδρόμησης. 

Έτσι έχουμε 

2
0 00Var(b )= s * C = 45.5723*5.183 = 236.2012309ˆ       

2
1 11Var(b )= s * C = 45.5723* 0.0181957 = 0.829219899ˆ       

2
2 22Var(b )= s * C = 45.5723* 0.000469611= 0.021401253ˆ       

2
3 33Var(b )= s * C = 45.5723* 0.000559863 = 0.025514244ˆ       

2
4 44Var(b )= s * C = 45.5723* 0.000183581= 0.008366208406ˆ       

2
5 55Var(b )= s * C = 45.5723* 0.000921903 = 0.04201324ˆ

Οπότε 

s( 0b
)

)= 0Var(b ) =15.36883961
)

s( 1b
)

)= 1Var(b ) = 0.910615121
)

s( 2b
)

)= 2Var(b ) = 0.0045801363

s( 3b
)

)= 3Var(b ) = 0.159731787

s( 4b
)

)= 4Var(b ) = 0.091466977
)

s( 5b
)

)= 5Var(b ) = 0.204971315
)
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      Το  στατιστικό  Τ  –  έλεγχος  σημαντικότητας  και  διάστημα 

εμπιστοσύνης συντελεστών

Επόμενο βήμα στην ανάλυση των δεδομένων που έχουμε είναι η 

χρήση του στατιστικού  τελεστή i

i

bT =
s(b ) , με i =1,2,3,4,5 .

Όπου  ib  είναι η εκτιμώμενη τιμή του ι  -  οστού συντελεστή και 

iS(b )το τυπικό σφάλμα του ib . 

Η  σπουδαιότητα  κάθε  συντελεστή  παλινδρόμησης  ελέγχεται 

χρησιμοποιώντας την παραπάνω εξίσωση. Ο έλεγχος αυτός δείχνει πόσο 

βοηθάει  η  ανεξάρτητη  μεταβλητή  στην  εκτίμηση  της  τιμής  του  Υ 

παρουσία των υπολοίπων ανεξάρτητων μεταβλητών.

Για  κάθε  μεταβλητή  θα  ελέγξω   την  υπόθεση 

0 iH : b = 0, i = 0,1,2,3,4,5   και  την  εναλλακτική  υπόθεση  ότι  1H : 

τουλάχιστον  ένας  συντελεστής  για  τον  οποίο  ib ≠ 0.  Το  διάστημα 

αποδοχής της υπόθεσης 0H είναι το (-2.064,+2.064)

Βήμα 1ο 

0 0H : b = 0  (μη στατιστικά σημαντικός)

a 0H : b 0Ή (στατιστικά σημαντικός)[επίπεδο σημαντικότητας α = 5%.] 

    

Βήμα 2ο 
Κάνουμε το σχήμα της Τ κατανομής

Έχουμε δίπλευρο έλεγχο γι’αυτό έχουμε και αρνητικές τιμές.
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Βήμα 3ο 
Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία : ν = n- k .

Όπου ν = βαθμοί ελευθερίας

Όπου n = το μέγεθος του δείγματος

Όπου k = ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών

(-2.064,+2.064)

Βήμα 4ο 

Για τον συντελεστή 1b

  Υπολογίζουμε το  ( ) 1
1

1

b 6.310364T b = 6.92977
s(b ) 0.910616 

≈ ≈  

    Το  στατιστικό ( ) ( )= + ∞Ξ1 6.92977 2.064,T b ,  άρα 

απορρίπτουμε την 0H , άρα  ισχύει 1b 0Ή  

(δηλ.είναι στατιστικά σημαντικός)

Για τον συντελεστή 2b

  Υπολογίζουμε το  ( ) 2
2

2

b 0.246975T b = 1.68823
s(b ) 0.146292 

≈ ≈  

    Το στατιστικό ( ) ( )2T b =1.68823 2.064,+∞Ξ , άρα δεχόμαστε 

την 0H  ,   άρα  ισχύει 2b = 0  (δηλ.είναι στατιστικά ασήμαντος)

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27



 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Π.Σ.

Επομένως,   η  μεταβλητή  2x   μπορεί  να   διαγραφεί από  το 

μοντέλο, αφού δεν είναι  σημαντική στην πρόβλεψη των τιμών της Y .  

Για τον συντελεστή  3b

  Υπολογίζουμε το  ( ) 3
3

3

b 0.555509T b = 3.477756
s(b ) 0.159732

≈ ≈  

    Το  στατιστικό  ( ) ( )3T b = 3.477756 2.064,+∞Ξ ,  άρα 

απορρίπτουμε την 0H ,άρα ισχύει 3b 0Ή (δηλ.είναι στατιστικά σημαντικός)

Για τον συντελεστή  4b

  Υπολογίζουμε το  ( ) 4
4

4

b -0.018730T b = -0.20477
s(b ) 0.091467 

≈ ≈  

Το στατιστικό  ( ) ( )4T b = -0.20477 2.064,+∞Ξ ,  άρα δεχόμαστε 

την 0H  ,    άρα  ισχύει 4b = 0  (δηλ.είναι στατιστικά ασήμαντος)

Επομένως,   η  μεταβλητή  4x  μπορεί  να   διαγραφεί από  το 

μοντέλο, αφού δεν είναι  σημαντική στην πρόβλεψη των τιμών της Y .  

Για τον συντελεστή 5b

  Υπολογίζουμε το  ( ) 5
5

5

b -0.519693T b = -2.53544
s(b ) 0.204971 

≈ ≈  

    Το  στατιστικό  ( ) ( )5T b = -2.53544 2.064,+∞Ξ ,  άρα 

απορρίπτουμε  την  0H ,  άρα   ισχύει  5b ¹ 0  (δηλ.είναι  στατιστικά 

σημαντικός)

Ο έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών μπορεί να γίνει και με  

την βοήθεια του στατιστικού F δηλαδή με την μέθοδο του Hotelling, έτσι  

θα έχουμε : (μόνον για τους συντελεστές που πρόκειται να διαγραφούν από  

το μοντελο μας)

Για τον συντελεστή ˆ
2b
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2 2F = T =1.68824 2,850154≈

και f = 2.74  

και ( )F 0,2.74Ξ άρα δέχομαι την 0H , δηλαδή ˆ
2b = 0.

Για τον συντελεστή 4b̂

2 2F = T =(-0.204769) 0.0419303≈

και f = 2.74  

και ( )F 0,2.74Ξ άρα δέχομαι την 0H , δηλαδή 4b̂ = 0.

Βήμα 5ο (γενικό συμπέρασμα - απόφαση)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  : Επειδή  b1,b3,b5t < πίνακαt  αποδεχόμαστε  την 

υπόθεση  0H  δηλαδή  οι  συντελεστές  1 2 3b ,b ,b  είναι   στατιστικά 

σημαντικοί , ενώ οι συντελεστές 2 4b ,b  είναι  στατιστικά ασήμαντοι.

Διάστημα εμπιστοσύνης συντελεστή (Coefficient Interval:C.I.) 

       Το 95% διάστημα εμπιστοσύνης αναφέρεται στην επιτυχία της 

εκτίμησης με αποτέλεσμα η αποτυχία να είναι μόνον το υπόλοιπο  5%. 

Δηλαδή  το  διάστημα  εμπιστοσύνης  της  επιτυχίας  είναι  ( )1-a *100%  

όπου α είναι το ποσοστό της αποτυχίας η εκτίμηση μας να βρίσκεται στα 

όρια του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Έτσι έχουμε την σχέση 0
n-m-1

0

θ- b t
s(b )

≈

Η έννοια του διαστήματος εμπιστοσύνης είναι ότι, αν ληφθούν 100 

δείγματα από τον πληθυσμό, τότε για τα 95  θα ισχύει ότι η τιμή του 

συντελεστή  περιέχεται στο διάστημα αυτό.
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Εκείνο  που  πραγματικά  ερμηνεύει  το  Διάστημα  Εμπιστοσύνης 

είναι «με πιθανότητα 0.95 [α=0,05] το τυχαίο διάστημα μέσα στο οποίο 

υπάρχει η πραγματική τιμή της 1b .

 Γνωρίζοντας ότι  n-m-1,a/2 24,0,025t = t = t = 2.064 ,  για κάθε έναν από 

τους συντελεστές θα έχουμε τα παρακάτω:

Για τον συντελεστή 0b

Έχουμε ότι 

0 0 n-m-1,a/2 0 0 n-m-1,a/2θ (b -s(b )t ,b -s(b )t )

θ (83.203595-15.368847* 2.064,83.203595+15.368847* 2.064)
θ (51.4823,114.925)

Ξ
ή Ξ
ή Ξ

Για τον συντελεστή 1b

Έχουμε ότι  

θ (4.43085,8.18988)Ξ

Για τον συντελεστή 2b

Έχουμε ότι

θ (-0.0549707,0.548922)Ξ

Για τον συντελεστή 3b

Έχουμε ότι

  θ (0.225823,0.885196)Ξ

Για τον συντελεστή 4b

Έχουμε ότι

  θ (-0.207517,0.170058)Ξ

Για τον συντελεστή 5b

Έχουμε ότι

  θ (-0.942754,-0.0966321)Ξ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Αφού βρήκαμε ότι οι συντελεστές 2b  και  4b δεν 

επηρεάζουν  σημαντικά  την  τιμή  της  μεταβλητής  Y  μπορούν 
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διαγραφούν.Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο τεχνολογικός εξοπλισμός και 

η συντήρηση του εξοπλισμού δεν επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγή 

των προιόντων. Από στοιχεία της εταιρίας φαίνεται ότι το διάστημα που 

πάρθηκαν  τα  στοιχεία  δεν  υπήρξε  καμία  ουσιώδη  αναβάθμιση  του 

εξοπλισμού  της.  Επιπρόσθετα  η  συντήρηση  του  υπάρχον  εξοπλισμού 

φαίνεται να μετέχει ελάχιστα στην παραγωγή των προιόντων πράγμα που 

πιθανώς  οφείλεται  στον  σύγχρονο  εξοπλισμό  της  εταιρίας  που  ήδη 

υπάρχει.

ΑΠΑΛΕΙΦΗ ΤΩΝ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 2 4b & b  (επαναυπολογισμός του 

νέου μοντέλου).
Όπου  Y =  αριθμός  παραγόμενων  τυποποιημένων  προϊόντων  σε 

συγκεκριμένο  χρόνο,  1x  =  Μ.Ο.  ανθρώπινου  δυναμικού,  3x  =  η 

τεχνογνωσία και 5x  = set up εργαλειομηχανών 

A/A X1 X3 X5 Y
1 12 91,2 11,4 220
2 12 88,9 16,8 217
3 14 69,3 18,3 214
4 12 76 11,8 211
5 11 77,2 9,5 212
6 9 83,6 22,1 184
7 10 59,7 15,2 191
8 10 68,3 9,3 188
9 11 64,2 6,6 192
10 12 79,1 7,9 215
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11 12 75,8 12 217
12 15 95,9 14,3 239
13 14 95,9 15,8 231
14 12 85,6 20,1 204
15 9 78,2 32,4 171
16 6 46,8 17,8 161
17 11 64,6 6,3 194
18 10 55,9 8,9 185
19 10 66,4 15,4 188
20 14 78,5 18,9 212
21 16 92,3 25,4 229
22 11 62,3 22,1 187
23 12 78,2 26,8 209
24 12 78,6 31,7 200
25 9 64,3 5,6 175
26 8 75,6 13,2 165
27 8 52,9 9,8 169
28 10 78,6 15,9 187
29 12 84,2 16,8 216
30 6 54,1 17,3 158

Το  στοχαστικό γραμμικό μοντέλο θα είναι της μορφής  :

0 1 1 3 3 5 5y = b +b x +b x +b x +u

 όπου  η  ανεξάρτητη  μεταβλητή  y  καλείται  και  παλινδρομητής 

(regressor),   0b  ο  σταθερός  όρος,  1 3 5b ,b ,b   οι  συντελεστές  της 

παλινδρόμησης  και  u  το  σφάλμα  ή  όρος  του  σφάλματος  ή 

διαταρακτικός όρος του μοντέλου.  

     H εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος, θα γίνει με τη 

μέθοδο των ελαχίστων  τετραγώνων (Ordinary Least Squares Method).

Τα αριθμητικά δεδομένα των πινάκων όπως αυτά εξάγονται από το 

MATHEMATICA παρουσιάζονται παρακάτω.

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32



 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Π.Σ.

X=

i

k

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

1. 12 91.2 11.4
1. 12 88.9 16.8
1. 14 69.3 18.3
1. 12 76 11.8
1. 11 77.2 9.5
1. 9 83.6 22.1
1. 10 59.7 15.2
1. 10 68.3 9.3
1. 11 64.2 6.6
1. 12 79.1 7.9
1. 12 75.8 12
1. 15 95.9 14.3
1. 14 95.9 15.8
1. 12 85.6 20.1
1. 9 78.2 32.4
1. 6 46.8 17.8
1. 11 64.6 6.3
1. 10 55.9 8.9
1. 10 66.9 15.4
1. 14 78.5 18.9
1. 16 92.3 15.4
1. 11 62.3 22.1
1. 12 78.2 26.8
1. 12 78.6 31.7
1. 9 64.3 5.6
1. 8 75.6 13.2
1. 8 52.9 9.8
1. 10 78.6 15.9
1. 12 84.2 16.8
1. 6 54.1 17.3

y

{

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Y=

i

k

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

220
217
214
211
212
184
191
188
192
215
217
239
231
204
171
161
194
185
188
212
229
187
209
200
175
165
169
187
216
158

y

{

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ο πίνακας Χ είναι 30x4.

O ψευδοαντίστροφός του  TX p  είναι :
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(Χp)T  =

•

•

•

•

•

•

Ο πίνακας των συντελεστών είναι  pB = X Y ,  οπότε 

αντικαθιστώντας έχουμε:
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B=
i
kjjjjjjjjj
96.9496
6.88257
0.433375
- 0.434031

y
{
zzzzzzzzz

Β= Χp•Υ = [96.9496, 6.88257 , 0.433375 , -0.434031]Τ               

άρα     0b
)

=96.9496,  1b
)

=6.88257, 3b
)

=0.433375,  5b
)

=-0.434031

όπου  0b
)

, 1b
)

, 3b
)

, 5b
)

  οι εκτιμημένοι συντελεστές  παλινδρόμησης.

 Επομένως  το  μοντέλο  έχει  την  παρακάτω  μορφή   (όπου  y
)
 η 

εκτίμηση της παλινδρόμησης με βάση το δείγμα παρατηρήσεων)

1 3 5 y = 96.9496 + 6.88257 x  +  0.433375 x +(-0.434031)x)

ή

1 3 5 y = 96.9496 + 6.88257 x  +  0.433375 x - 0.434031x)

Σφάλματα 

Είναι  τo  άθροισμα  των  τετραγώνων  των  σφαλμάτων  ή  των 

υπολοίπων  SSE (Sum Square  Errors).  Πρόκειται για τη διασπορά 

που οφείλεται στα σφάλματα (σε τυχαίους παράγοντες).

Eίναι επιθυμητό το SSE να τείνει στο 0.  Έχουμε SSE = YT• (In – 
X•Xp) •Y      SSE =  1234.64

Συνολικό άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων από τον μέσο 

όρο y  των y1, y2, ……, y30 :  SST (Sum Square Total)

 Είναι  η  συνολική  διασπορά  γύρω  από  το  μέσο  όρο  SST =YT•Y– n
1

(Y•Jn•Y) οπότε με αντικατάσταση έχουμε  SST=

407789
30

= 13592,6667
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SSR (Sum Square Regression) Πρόκειται για τη διασπορά γύρω 

από το μέσο όρο που οφείλεται στην παλινδρόμηση.

SSR= SST–SSE =13592.6667– 1234.64= 

=12358,0267

ΒΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (DEGREES OF FREEDOM) DF

a) Ο βαθμός   ελευθερίας  dfR R  (Regression)  ή  του  γραμμικού 

μοντέλου  ισούται  με  το  πλήθος  m  των  ανεξάρτητων  μεταβλητών  του 

μοντέλου  (x1, x3, x5).  Άρα  

  Άρα   Rdf = m = 3

Οι βαθμοί ελευθερίας ικανοποιούν την παρακάτω σχέση 

Συνολική df = μη ερμηνευθείσα df  + ερμηνευθείσα df  δηλαδή dfT 

= dfR + dfE.

b) Ο βαθμός  ελευθερίας της συνολικής διασποράς T  (Total) ισούται 

με  n-1  όπου n το πλήθος των παρατηρήσεων.

Άρα   Tdf = n-1= 30(παρατηρήσεις)-1= 29

         c) Ο βαθμός  ελευθερίας της σφαλμάτων Ε  (Εrrors) ισούται με τη 

διαφορά : E T Rdf = df -df = (n -1)- m = n- m-1     

Άρα  Edf = 30-3-1= 26     

Μέσα  Τετράγωνα (mean square)

       Τα SSR  και SSΕ είναι αθροίσματα τετραγώνων αποκλίσεων, 

βασισμένα  σε  διαφορετικό  αριθμό  βαθμών  ελευθερίας.  Για  να  είναι 

συγκρίσιμα  μεγέθη,  θα  διαιρεθούν  με  τους  αντίστοιχους  βαθμούς 
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ελευθερίας,  οπότε  προκύπτουν  τα  μέσα  τετράγωνα.  Ο  έλεγχος   τους 

βασίζεται στην κατανομή F .

a) Μέσα τετράγωνα παλινδρόμησης (mean square οf regression) 

      ΜSR = 
SSR
dfR = 

SSR
m

=
12358,0267

3
= 4119.342233

b)Μέσα τετράγωνα σφαλμάτων  (E)  (mean square οf residuals) 

       MSE =
SSE
dfE

= 
SSE

n- m-1
=

1234.64
30-3-1(= 26) = 47.486= 2s

       2MSE = S  όπου  2S   η  διακύμανση   και   S  η  τυπική 

απόκλιση.    

           S  = MSE = 47.486  =6.891 [S.E. of Regression]

Ο λόγος  F των μέσων τετραγώνων  (F-statistic)

F  =
MSR =
MSE

4119.342233 = 86.750643
47.486

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΟVA

Πηγή
Διακύμανσης

Αθροίσματα
Τετραγώνων

SS

Βαθμοί
Ελευθερ ίας

df

Μέσα
Αθροίσματα
Τετραγώνων

MS

F
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Παλινδρόμησης
R

SSR=12358,026

3

MSR=4119.34223

3

Καταλο ίπων
E

SSE=1234.64 26 MSE=47.486

Σύνολο
T

SST=13592,666

7 29

F=86.750643

Έλεγχος του μοντέλου σύμφωνα με F κατανομή

Το μοντέλο θα πρέπει να ελέγχει αν είναι σταθερό αυτό θα γίνει με 

την  βοήθεια  του  στατιστικού  F  ο  οποίος  ορίζεται  ως  F =
MSR =
MSE

86.750643 με την βοήθεια αυτού του στατιστικού τελεστή θα μπορέσει 

να απορριφτεί η υπόθεση ότι κανένας από του παράγοντες δεν επηρεάζει 

την  μεταβλητή  Y .  Θα  ελεγχθεί  αν  το  μοντέλο  μας  είναι  σταθερό,  σε 

επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.       

Βήμα 1ο Υπόθεση

0H  το μοντέλο σταθερό και 

αH  το μοντέλο δεν είναι σταθερό

Βήμα 2ο Κρίσιμο σημείο

Το  διάστημα  αποδοχής  της  υπόθεσης  0H  είναι  το  (0,  f  )= 

(0,  2.975)  και το διάστημα     απόρριψης της  0H  είναι το  (f, +∞) = 

(2.975,  +∞).

Έχουμε την παρακάτω γραφική παράσταση της κατανομής F (για 

τη σταθερότητα του μοντέλου)
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Βήμα 3ο Γραφική παράσταση 

Βήμα 4ο Αποτέλεσμα και  Απόφαση
Ελέγχουμε,  σε  επίπεδο  σημαντικότητας  a=0.05,   τη  μηδενική 

υπόθεση 

0H : 
)

1b = 3b
)

= 5b
)

=0

αν  ισχύει,  τότε  το  μοντέλο  είναι  σταθερό,  δηλαδή  η  εξίσωση 

παλινδρόμησης  δεν  εξηγεί  καθόλου  τις  μεταβολές  της  y,  οπότε 

απορρίπτουμε το μοντέλο και την εναλλακτική υπόθεση  αH :  
)

1b ≠ 0  ή 

3b
)

≠ 0  ή  5b
)

≠ 0  

(οπότε  το  μοντέλο  δεν  είναι  σταθερό,  κατ’  αρχήν  αποδοχή  του 

μοντέλου,  καθώς   η  y  εξαρτάται  από  τις  ερμηνευτικές  μεταβλητές  του 

υποδείγματος).  [Χαλικιάς:2001] .

 Το  στατιστικό   F =
MSR =
MSE

86.750643  ∈ (2.975,+ )∞ ,  άρα 

απορρίπτουμε την  0H  και αποδεχόμαστε την υπόθεση  αH  (ότι μοντέλο 

μας  δεν  είναι  σταθερό,  δηλαδή  η  μεταβλητή  y εξαρτάται  από  τις 

προβλέπουσες μεταβλητές 1 3 5x ,x ,x ). 

Έλεγχος των συντελεστών παλινδρόμησης
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Ο  συντελεστής   προσδιορισμού  2R   του  μοντέλου

         (The coefficient of determination or R-square)

Ο συντελεστής  προσδιορισμού  2R   παίρνει  τιμές  στο  διάστημα 

[0, 1]  και συγκεκριμένα   20 <R <1 ,  2R = 0.909171  .

Αν  2R =1  σημαίνει πως έχουμε βρει το καταλληλότερο μοντέλο , 

όλες  οι  μεταβλητές  μας  είναι  σημαντικές  και  δεν  έχουμε  καθόλου 

σφάλματα στο υπόδειγμά μας. 

2R =
SSR SSE=1-
SST SST

=

Μη ερμηνευόμενη μεταβλητότητα1-
Ολική Μεταβλητότητα = 0.909171

Και είναι αυτός που προσδιορίζει το ποσοστό της μεταβλητότητας 

της  εξαρτημένης  μεταβλητής  Y που  ερμηνεύεται  από  την  εξίσωση 

παλινδρομήσεως της σχέσεως του Y ως προς 1X . 

  Στην περίπτωσή μας  2R = 0.909171,  οπότε είναι πολύ καλή η 

προσαρμογή του μοντέλου μας.    

   Η ποσότητα  2100R εκφράζει το ποσοστό της προσαρμογής του 

μοντέλου που εκτιμήθηκε από το δείγμα. Άρα το μοντέλο μας με βάση το 

δείγμα, προσαρμόζεται κατά  90,91 %  του συνόλου.

Ο  Διορθωμένος  συντελεστής  προσδιορισμού 2R

 (The αdjusted coefficient of determination or αdjusted R-square)

Επειδή στην πολλαπλή παλινδρόμηση η τιμή του  2R  αυξάνεται 

μόνο όταν προστίθεται μια νέα ανεξάρτητη μεταβλητή, οι ερευνητές και 

τα  περισσότερα  στατιστικά  πακέτα,  χρησιμοποιούν  ένα  συντελεστή 

προσδιορισμού  που  έχει  "διορθωθεί"  λαμβάνοντας  υπόψη  τόσο  τον 

αριθμό  των  παρατηρήσεων  m όσο  και  τον  αριθμό  των  ανεξαρτήτων 

μεταβλητών n
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2R  =
MSE1-
MST

=
2S1-

Var(Y)
=

Μη ερμηνευόμενη διακύμανση1-
Ολική Διακύμανση =

= 0.898691

2R = 0.898691

και είναι αυτός που προσδιορίζει το ποσοστό της διακύμανσης του 

Y , που εξηγείται απο τον συνδυασμό όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Διασπορά και Τυπική απόκλιση μοντέλου

Επειδή  το  2σ είναι  άγνωστο  θα  προσεγγίσουμε  με  την    2S = 

45.5723 που  αποτελεί  αμερόληπτη  εκτίμηση  της  διασποράς  των 

σφαλμάτων  
2σ  .  Η  2S  είναι η διακύμανση και s η τυπική απόκλιση 

του δείγματος: των παρατηρήσεων.

 Η  τυπική  απόκλιση  (standard  deviation)  είναι  ένα  ευρέως 

χρησιμοποιούμενο μέτρο διασποράς που δείχνει την ενδεχόμενη  διαφορά 

μιας συγκεκριμένης τιμής από το μέσο όρο όλων των τιμών

  [Φίλιας:2000].   ,

S  = MSE = 45.5723   =6.891 [S.E. of Regression]

Έλεγχος προσήμων  διασποράς και τυπικής απόκλισης 

των συντελεστών του μοντέλου

Θετικό πρόσημο έχουν όλοι οι συντελεστές   0 1 2b ,b ,b  και αρνητικό 

πρόσημο  έχει   ο  συντελεστής  3b .  Αυτό  σημαίνει  πως  οι  0 1 2b ,b ,b  

σχετίζονται θετικά με το Υ οπότε και έχουν άμεση εξαρτημένη σχέση , 

ενώ ο συντελεστής  3b  σχετίζεται αρνητικά με το  Υ το οποίο όμως δεν 

επιδέχεται επιστημονική ερμηνεία. Προφανώς αυτό θα ενδυναμώσει την 

εξάρτηση του μοντέλου από τις τρεις μεταβλητές που απέμειναν.
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Διασπορά και τυπική απόκλιση  των συντελεστών του  μοντέλου

Οι  διασπορές  των  συντελεστών  μπορούν  να  βρεθούν  με  την 

βοήθεια του πίνακα  ( ) -1TC = X X  και επειδή έχουμε ότι 

XT.X=
i
kjjjjjjjjj
30. 330. 2222.7 465.4
330. 3792. 25091.9 5138.5
2222.7 25091.9 169600. 35034.5
465.4 5138.5 35034.5 8555.18

y
{
zzzzzzzzz

Ο C  θα είναι HXT.XL- 1=ikjjjjjjjjj
1.22454 - 0.0214402 - 0.0115257 - 0.00653759
- 0.0214402 0.013165 - 0.00178015 0.000549002
- 0.0115257 - 0.00178015 0.000453891 - 0.000162532
- 0.00653759 0.000549002 - 0.000162532 0.000808375

y
{
zzzzzzzzz

Άρα έχουμε 

00C =1.22454

11C = 0.013165

22C = 0.000453891

33C = 0.000808375

Υπολογίζουμε την διακύμανση (variance) κάθε συντελεστή καθώς 

αυτή  θα  χρειαστεί  στον  υπολογισμό  της  σπουδαιότητας  του  κάθε 

συντελεστή παλινδρόμησης. 

Έτσι έχουμε 
2

0 00Var(b )= s * C = 47.486*1.22454 = 58.1485ˆ       

2
1 11Var(b )= s * C = 47.486* 0.013165 = 0.62515319ˆ       

2
2 22Var(b )= s * C = 47.486* 0.000453891= 0.021553468ˆ       

2
3 33Var(b )= s * C = 47.486* 0.000808375 = 0.038386495ˆ       
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Οπότε 

s( 0b
)

)= 0Var(b ) = 7.625516376
)

s( 1b
)

)= 1Var(b ) = 0.79
)

s( 2b
)

)= 2Var(b ) = 0.0004645519

s( 3b
)

)= 3Var(b ) = 0.001473522998

      Το  στατιστικό  Τ  –  έλεγχος  σημαντικότητας  και  διάστημα 

εμπιστοσύνης συντελεστών

Επόμενο βήμα στην ανάλυση των δεδομένων που έχουμε είναι η 

χρήση του στατιστικού  τελεστή i

i

bT =
s(b ) , με i =1,2,3 .

Όπου  ib  είναι η εκτιμώμενη τιμή του ι  -  οστού συντελεστή και 

iS(b )το τυπικό σφάλμα του ib . 

Η  σπουδαιότητα  κάθε  συντελεστή  παλινδρόμησης  ελέγχεται 

χρησιμοποιώντας την παραπάνω εξίσωση. Ο έλεγχος αυτός δείχνει πόσο 

βοηθάει  η  ανεξάρτητη  μεταβλητή  στην  εκτίμηση  της  τιμής  του  Υ 

παρουσία των υπολοίπων ανεξάρτητων μεταβλητών.

Για  κάθε  μεταβλητή  θα  ελέγξω   την  υπόθεση 

0 iH : b = 0, i = 0,1,2,3   και  την  εναλλακτική  υπόθεση  ότι  1H : 

τουλάχιστον  ένας  συντελεστής  για  τον  οποίο  ib ≠ 0.  Το  διάστημα 

αποδοχής της υπόθεσης 0H είναι το (-2.056,+2.056)

Βήμα 1ο 

0 0H : b = 0  (μη στατιστικά σημαντικός)

a 0H : b 0Ή (στατιστικά σημαντικός)[επίπεδο σημαντικότητας α=5%.] 

Βήμα 2ο 
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Κάνουμε το σχήμα της Τ κατανομής

Έχουμε δίπλευρο έλεγχο γι’αυτό έχουμε και αρνητικές τιμές.

Βήμα 3ο 
Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία : ν = n- k .

Όπου ν = βαθμοί ελευθερίας

Όπου n = το μέγεθος του δείγματος

Όπου k = ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών

(-2.056,+2.056)

Βήμα 4ο 

Για τον συντελεστή 1b

  Υπολογίζουμε το  ( ) 1
1

1

b 6.882571T b = 8.70478
s(b ) 0.790666 

≈ ≈  

    Το  στατιστικό  ( ) ( )1T b = 8.70478 2.056,+∞Ξ ,  άρα 

απορρίπτουμε την 0H ,   

    άρα  ισχύει 1b 0Ή  (δηλ.είναι στατιστικά σημαντικός)

Για τον συντελεστή 2b

  Υπολογίζουμε το  ( ) 2
2

2

b 0.433375T b = 2.95192
s(b ) 0.146811 

≈ ≈  

ΤΣΙΜΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44



 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Π.Σ.

    Το  στατιστικό  ( ) ( )2T b = 2.95192 2.056,+∞Ξ ,  άρα 

απορρίπτουμε την 0H ,   

    άρα  ισχύει 2b 0Ή  (δηλ.είναι στατιστικά σημαντικός)

Για τον συντελεστή  3b

  Υπολογίζουμε το  ( ) 3
3

3

b -0.434031T b = -2.21529
s(b ) 0.195925

≈ ≈  

    Το  στατιστικό  ( ) ( )3T b = -2.21529 - ,2.056∞Ξ ,  άρα 

απορρίπτουμε την 0H  ,   

    άρα  ισχύει 3b 0Ή  (δηλ.είναι στατιστικά σημαντικός)

Βήμα 5ο (γενικό συμπέρασμα - απόφαση)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  : Επειδή  άσκησηςt < πίνακαt  αποδεχόμαστε  την 

υπόθεση 0H  δηλαδή όλοι οι συντελεστές είναι  στατιστικά σημαντικοί.

Διάστημα εμπιστοσύνης συντελεστή (Coefficient Interval:C.I.) 

       Το 95% διάστημα εμπιστοσύνης αναφέρεται στην επιτυχία της 

εκτίμησης με αποτέλεσμα η αποτυχία να είναι μόνον το υπόλοιπο  5%. 

Δηλαδή  το  διάστημα  εμπιστοσύνης  της  επιτυχίας  είναι  ( )1-a *100%  

όπου α είναι το ποσοστό της αποτυχίας η εκτίμηση μας να βρίσκεται στα 

όρια του διαστήματος εμπιστοσύνης.

Έτσι έχουμε την σχέση 0
n-m-1

0

θ- b t
s(b )

≈

Η έννοια του διαστήματος εμπιστοσύνης είναι ότι, αν ληφθούν 100 

δείγματα από τον πληθυσμό, τότε για τα 95  θα ισχύει ότι η τιμή του 

συντελεστή  περιέχεται στο διάστημα αυτό.
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Εκείνο  που  πραγματικά  ερμηνεύει  το  Διάστημα  Εμπιστοσύνης 

είναι «με πιθανότητα 0.95 [α=0,05] το τυχαίο διάστημα μέσα στο οποίο 

υπάρχει  η  πραγματική  τιμή  της  1b .  Γνωρίζοντας  ότι 

n-m-1,a/2 26,0,025t = t = t = 2.056 ,  για  κάθε  έναν  από  τους  συντελεστές  θα 

έχουμε τα παρακάτω:

Για τον συντελεστή 0b

Έχουμε ότι 

0 0 n-m-1,a/2 0 0 n-m-1,a/2θ (b -s(b )t ,b -s(b )t )

θ (96.9495532-7.625506* 2.056,96.9495532+7.625506* 2.056)
θ (81.2715,112.628)

Ξ
ή Ξ
ή Ξ

Για τον συντελεστή 1b

Έχουμε ότι  

θ (5.25696,8.50818)Ξ

Για τον συντελεστή 2b

Έχουμε ότι

θ (0.131532,0.735219)Ξ

Για τον συντελεστή 3b

Έχουμε ότι

  θ (-0.836852,-0.0312093)Ξ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Επιλογή του καλύτερου και απλούστερου μοντέλου

Μελετούμε  τα  32 -1= 7   μη  σταθερά μοντέλα,  τα  χωρίζουμε  σε 

κλάσεις (στην περίπτωσή μας τέσσερις) Αi, i=0,1,2,3   όπου η κλάση Αi 

να  περιλαμβάνει  τα  μοντέλα  με  i  προβλέπουσες  μεταβλητές. 

Κατασκευάζουμε  τον  παρακάτω  πίνακα  όπου  εμφανίζονται  όλες  οι 

κλάσεις με τις αντίστοιχεs τιμές 2R   και SSE.

      ΚΛΑ
ΣΗ

  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕ
Σ

         10

0 R2

  

SSE
        

  

1Α

  

x1

  

x2

                   

x3

         87.

110

           

59.577

           

0.23931

1752.07

5494.7

13560.4
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2Α

          x

1, x2

               x1, 

x3

           

x2, x3

         89.

203

         87.

873

         64.

446

1467.68

1648.42

4832.8

  

Α3

          x

1, x2, x3

         90.

917 1234.64

Υπολογίζουμε τον συντελεστή  2
0R   του Aitkin

R0
2 = 1-(1-R2)(1+

m
n - m -1

 Fm,n-m-1,a) 
2
0R = 0.877992

2
0R = 0.877992  οπότε 2

0100R = 87.7992

2R -επαρκή μοντέλα  καλούνται εκείνα για τα οποία ισχύει :

R2=0.909171 2100R  > 2
0100R

Από τον πίνακα,  προκύπτουν τα εξής :

κλάση Α3  x1, x2, x3  = μ1 

Κριτήριο 2s  

      Υπολογίζουμε το  2s   για το μοντέλο 1μ  και για το μοντέλο 2μ :

          s2μ1= μ1SSE
n - m -1

=
1234.64
30-3-1

= 47.4861     

Κριτήριο pC

Υπολογίζουμε το  pC    για το μοντέλο 1μ  και για το μοντέλο 2μ :

         Cpμ1   = μ1
2

SSE
-(n -2p)

s
=

1234.64 -(30 -8)
47.4861

= 4.000029482

     όπου m=3  και p=m+1=3+1=4  

      s2 =  
SSE

n - m -1
=

1234.64
30-3-1

=  47.4861  η διακύμανση του πλήρους 

μοντέλου οπότε έχουμε Cpμ1 – p=  4.000029482 – 4=0.000029482
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Επιλέγουμε τελική κλάση Α3  x1, x2, x3 =μ1

Έτσι καταλήγουμε ότι το καλύτερο και απλούστερο μοντέλο είναι το 

1 2y =107.954299-8.582259x -0.278845x

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Πολυσυγραμμικότητα

Η  επόμενη  υπόθεση  που  ελέγχουμε  είναι  ότι  οι  ερμηνευτικές 

μεταβλητές  είναι  ασυσχέτιστες.  Αν  υπάρχει  πολυσυγραμμικότητα, 

δηλαδή ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών, τότε οι 

εκτιμήσεις των παραμέτρων του υποδείγματος είναι εξαιρετικά ασταθείς 

και οι τιμές τους υφίστανται δραματικές αλλαγές όταν γίνονται μικρές 

αλλαγές στα δεδομένα του προβλήματος.

• Μια από της υποθέσεις της γραμμής παλινδρόμησης είναι ότι δεν 

υπάρχουν  γραμμικές  σχέσεις  μεταξύ  των  ερμηνευτικών  μεταβλητών 

(υπόθεση 10)

Αν η υπόθεση αυτή δεν ισχύει τότε υπάρχει πολυσυγραμμικότητα

Διακρίνουμε τις παρακάτω μορφές πολυσυγραμμικότητας:

• Τέλεια ή πλήρης πολυσυγραμμικότητα. Είναι η περίπτωση που 

υπάρχει  τέλεια  γραμμική  συσχέτιση  μεταξύ  όλων  των  ερμηνευτικών 

μεταβλητών του υποδείγματος.
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• Απουσία πολυσυγραμμικότητας. Είναι η περίπτωση που υπάρχει 

μηδενική  γραμμική  συσχέτιση  μεταξύ  όλων  των  ερμηνευτικών 

μεταβλητών

του υποδείγματος

• Ατελής ή μη πλήρης πολυσυγραμμικότητα. Είναι η περίπτωση 

που  υπάρχει  γραμμική  συσχέτιση  κάποιου  βαθμού  μεταξύ  όλων  των 

ερμηνευτικών

μεταβλητών του υποδείγματος.

Έλεγχοι διαπίστωσης της πολυσυγραμμικότητας :

• Υψηλό 2R  και χαμηλό t

Σύμφωνα  με  τον  Frisch (1934)  υπάρχει  σοβαρή 

πολυσυγραμμικότητα  μεταξύ  των  ερμηνευτικών  μεταβλητών  όταν  ο 

συντελεστής  2R  είναι  πολύ μεγάλος  και  ταυτόχρονα οι  έλεγχοι  του  t 

σημειώνουν μη στατιστικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή μολονότι 

οι τιμές του t σημειώνουν μη σημαντικά αποτελέσματα εντούτοις η τιμή 

του  F του  ελέγχου  του  Wald σημειώνει  σημαντικότητα  σε  ομάδες 

συντελεστών παλινδρόμησης. 

•  Υψηλοί  συντελεστές  συσχέτισης  μεταξύ  των  ερμηνευτικών 

μεταβλητών.

Αν  οι  απλοί  συντελεστές  συσχέτισης  μεταξύ  των  ερμηνευτικών 

μεταβλητών είναι ανά δύο υψηλοί (συνήθως μεγαλύτεροι από 0.80), τότε 

υπάρχει σοβαρή πολυσυγραμμικότητα μεταξύ των μεταβλητών αυτών.

      Θεωρούμε την εκτίμηση του υποδείγματος 

1 2 3 

4 5 

y = 83.2036 + 6.31036x  + 0.246975x  +0.555509x
- 0.0187296x - 0.519693x

)
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Θα  ελέγξουμε  την  ενδεχόμενη  ύπαρξη  γραμμικής  εξάρτησης 

μεταξύ  των  μεταβλητών    x1,  x2,  x3,  x4 ,  x5 .  Αν  αποκαλυφθεί 

γραμμικότητα  μεταξύ  μεταβλητών,   θα  διαγραφεί   εκείνη  με  το 

χαμηλότερο 2R  και θα μελετηθεί εξ αρχής το νέο μοντέλο.

Ο συσχετισμός μεταξύ δύο μεταβλητών, απεικονίζει τον βαθμό με 

τον οποίο οι  μεταβλητές σχετίζονται  μεταξύ τους.  Το πιο συνηθισμένο 

μέτρο  συσχετισμού  είναι  ο  στιγμιαίος  συσχετισμό  Pearson,  ο  οποίος 

καλείται  για  συντομία  συσχετισμός  Pearson.  Όταν  ο  συσχετισμός 

Pearson αναφέρεται σε έναν «πληθυσμό» συμβολίζεται με το γράμμα ρ, 

ενώ όταν αναφέρεται σε ένα «δείγμα» συμβολίζεται με το γράμμα  r και 

δίνεται από τον τύπο 

xy xy
xy

x yxx yy

S S
r = =

S SS S

Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης παίρνει τιμές από το –1 έως 

το +1.

Συγκεκριμένα:

• xyr = -1: Πλήρης αρνητική γραμμική σχέση

• xyr = 0 : xX και xX  ασυσχέτιστες

• xyr = +1: Πλήρης θετική γραμμική σχέση

O πίνακας  R γραμμικής συσχέτισης των συντελεστών (correlation 

symmetric matrix), προκύπτει από την σχέση 

       R=X*T • X*  όπου   X*= ji j

j

x - x
s n -1

ι ω
κ ϊ
κ ϊλ ϋ

,     j = 1,2,3,4    i=1,2,…,30

ΜEΤΑΒΛΗΤΗ 

 

jx

  ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

jx

    ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

 

js   

        x1  11 0,0428
         x2 74.09 13.0251
    x3 15.5133 6.78557
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Αντικαθιστώντας στον τύπο του πίνακα X* έχουμε:

0,07856742 0.243934 -0.112566
0,07856742 0.211143 0.0352112
0,23570226 -0.06829 0.0762605
0,07856742 0.0272305 -0.10162

0 0.0443386 -0.164562
-0,15713484 0.135582 0.180252

-0,07856742 -0.205155
-0.0085747
5

-0,07856742
-0.082546
8 -0.170035

0 -0.141 -0.243924
0,07856742 0.0714265 -0.208348
0,07856742 0.0243791 -0.0961466

0,314269681 0.31094 -0.0332043
0,23570226 0.31094 0.00784498
0,07856742 0.164096 0.12552
-0,15713484 0.0585954 0.462124
-0,39283710

1 -0.389068 0.0625774
0 -0.135297 -0.252134

-0,07856742 -0.259331 -0.180982
-0,07856742 -0.102506 -0.0031015
0,23570226 0.0628724 0.0926802

0,392837101 0.259616 -0.0031015
0 -0.168087 0.180252

0,392837101 0.0585954 0.308873
0,07856742 0.0642981 0.442968
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-0,15713484 -0.139574 -0.27129
-0,23570226 0.0215277 -0.0633072
-0,23570226 -0.302101 -0.156352
-0,07856742 0.0642981 0.0105816
0,07856742 0.144136 0.0352112
-0,39283710

1 -0.284993 0.0488943

O πίνακας R γραμμικής συσχέτισης των συντελεστών (correlation 

symmetric matrix)  είναι:

R =
ikjjjjj1. 0.71934 0.0410668
0.71934 1. 0.215776
0.0410668 0.215776 1.

y{zzzzz
Θα  ελέγξουμε  την  ύπαρξη  πολυσυγραμικότητας  (γραμμικής 

εξάρτησης) μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών, με 3 τρόπους.

a) Εξετάζοντας  τον  πίνακα R,  παρατηρούμε ότι  δεν  υπάρχει  τιμή 

που  να  προσεγγίζει  τους  αριθμούς   –1  και  +1(εκτός  της 

διαγωνίου),όλοι βρίσκονται κοντά στο 0,  άρα δεν υπάρχει (ούτε 

αρνητική  ούτε  θετική)  γραμμική  εξάρτηση  μεταξύ   των 

μεταβλητών .

      b) Εξετάζουμε τις ιδιοτιμές iλ   για i=1,2,3  του πίνακα R

             
The Eigenvalues of R are :

ikjjjjj1.763150.977444
0.259404

y{zzzzz
             Δεν υπάρχει ιδιοτιμή  iλ ≈  0,   άρα δεν υπάρχει γραμμική 

εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών ix

       c) Λαμβάνουμε τον αντίστροφο του πίνακα R,  -1S = R  
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S =
ikjjjjj2.13273 - 1.58925 0.255339
- 1.58925 2.2331 - 0.416585
0.255339 - 0.416585 1.0794

y{zzzzz
         Εδώ, όλοι οι συντελεστές (της διαγωνίου), βρίσκονται κοντά 

στο 1,  άρα δεν   υπάρχει  γραμμική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 

x1, x2, x3  του  μοντέλου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Αυτοσυσχέτιση (ΑUTOCORRELATION) των καταλοίπων

• Σε μια από τις υποθέσεις της γραμμής παλινδρόμησης έχουμε 

ότι η διακύμανση του διαταρακτικού όρου είναι σταθερή (υπόθεση 4) και 

σε κάποια άλλη ότι  η συνδιακύ-μανση των διαταρακτικών όρων είναι 

μηδέν (υπόθεση 5)

•  Αν  οι  υποθέσεις  αυτές  δεν  ικανοποιούνται,  τότε  έχουμε  το 

φαινόμενο  της  αυτοσυσχέτισης  (autocorrelation)  ή  της 

αυτοπαλινδρόμησης (autoregression).

Έλεγχος των Durbin –Watson

•  Ο  έλεγχος  των  Durbin  –  Watson (1950,  1951)  αποτελεί  τον 

περισσότερο  διαδεδομένο  τρόπο  ελέγχου  της  αυτοσυσχέτισης  πρώτης 

τάξης στο διαταρακτικό όρο

• Τα βήματα που ακολουθούμε για τον έλεγχο αυτό είναι τα

παρακάτω:

Βήμα 1
Γράφω τις δύο υποθέσεις για την ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης
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Ηο: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση ρ = 0

Ηα: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση ρ ≠ 0 ή ρ >0 ή ρ <0

• Ο έλεγχος για την αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης με τον έλεγχο των 

DW γίνεται από τους πίνακες που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Βήμα 2
Σχηματίζοντας  ένα  ημικύκλιο  βρίσκω  τις  πέντε  περιοχές  που 

σχηματίζονται  σύμφωνα  με  τα  κρίσιμα  σημεία  για  επίπεδο 

σημαντικότητας  5% (κατώτερο  dL  και  ανώτερο  όριο  dU)  για  η 

παρατηρήσεις και κ αριθμό ερμηνευτικών μεταβλητών

Βήμα 3
Εκτιμούμε  τη  βασική  συνάρτηση  με  τη  μέθοδο  των  ελαχίστων 

τετραγώνων και σώζουμε τα κατάλοιπα 

Βήμα 4
Υπολογίζουμε  το  στατιστικό  d των  Durbin-Watson από  την 

ποσότητα:
n

2
i i-1

i=2
n

2
i

i=1

(ε - ε )
d =

ε

ε

ε

Βήμα 5
• Αν η ποσότητα d < dL (ρ > 0) υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση

• Αν η ποσότητα dL < d < dU αβέβαια περιοχή

• Αν η ποσότητα dU < d < 4 - dU (ρ=0) Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση

• Αν η ποσότητα 4 - dU< d < 4 – dL αβέβαια περιοχή

• Αν η ποσότητα 4 – dL < d (ρ<0) υπάρχει αρνητική αυτοσυσχέτιση

Το διάστημα αποδοχής της υπόθεσης Ηο είναι το (dU,  4–dU).

Το διάστημα απόρριψης της Ηο  είναι το (0, dL) ∪ (4–dL, 4). 

Τα διαστήματα  (dL, dU) και  (4–dU, 4–dL) χαρακτηρίζονται σαν 

αβέβαιες περιοχές.  Αν το στατιστικό d  βρίσκεται σε αβέβαιη περιοχή, 
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δεν μπορούμε να αποφανθούμε αν υπάρχει  ή όχι  αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων.

Αβέβαιη περιοχή            Περιοχή αποδοχής Η0               Αβέβαιη περιοχή

0                      dL            dU                            4-dU         4-dL                 4

Για το εκτιμημένο πλήρες μοντέλο μας 

gr(x1,x2,x3) =  96.9496 +6.88257 x1+0.433375 x2-0.434031 x3

το στατιστικό  Durbin Watson  είναι  d (DW)=  1.56291

dL =  1.12, dU =  1.54,

Το  d βρίσκεται  στην  αβέβαιη  περιοχή  (dL,  dU),  οπότε  δεν 

μπορούμε να αποφανθούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

των καταλοίπων.

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να υπάρχει αυτοσυσχέτιση είναι 

οι εξής:

• Λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος ως προς τις μεταβλητές 

που περιλαμβάνει το υπόδειγμα.

•  Λαθεμένη  εξειδίκευση  του  υποδείγματος  ως  προς  τη 

συναρτησιακή του σχέση.

• Λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος ως προς τη δυναμική 

διάρθρωση του φαινομένου.

Οι  λόγοι  αυτοί  αναφέρονται  σε  λαθεμένη  εξειδίκευση  του 

υποδείγματος  και  όχι  σε  λαθεμένη  εξειδίκευση  της  διάρθρωσης  των 

σφαλμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων

Μια  από  τις  βασικές  υποθέσεις  του  κλασσικού  γραμμικού 

υποδείγματος  της  παλινδρόμησης  είναι  ότι,  η  διακύμανση  κάθε 

διαταρακτικού  όρου  iε   δεδομένων  των  τιμών  των  ανεξάρτητων 

μεταβλητών – είναι κάποιος σταθερός αριθμός  2σ  (συνήθως το μηδέν). 

Αυτή είναι η υπόθεση της ομοισκεδαστικότητας. 

Ωστόσο,  υπάρχουν  πολλά  παραδείγματα  στην  εφαρμοσμένη 

έρευνα,  όπου  οι  διακυμάνσεις  των  σφαλμάτων  (και  της  εξαρτημένης 

μεταβλητής) δεν είναι σταθερές από δείγμα σε δείγμα. Μια άλλη πηγή 

ετεροσκεδαστικότητας προέρχεται  από την ασυμμετρία στην κατανομή 

μιας ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Ο έλεγχος της ετεροσκεδασικότητας θα γίνει με τη βοήθεια πίνακα 

από τον οποίο οι τιμές των ti   (externally studentized residuals  ή  R-

student).

Υπολογίζουμε  τις  ποσότητες   iε
s

 που  καλούνται  τυποποιημένα 

κατάλοιπα (standardized residuals),     τις  ποσότητες   ri  = i

ii

ε
s 1- h  
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που καλούνται   studentized residuals,  όπου  iih  τα διαγώνια στοιχεία 

του πίνακα  HAT H=Χ• (ΧΤ  Χ)-1 •ΧΤ    

 και τις ποσότητες   ti = i

-i ii

ε
s 1- h .                

Έχουμε και εδώ δύο υποθέσεις :

 Η  υπόθεση  Ηo:  Ε(εi)=0  και   Var(εi)=  σ2 τα  κατάλοιπα  είναι 

ομοσκεδαστικά και 

 Η υπόθεση Η1: Ε(εi) ≠ 0  και  Var(εi) = σ2+ σi2         τα κατάλοιπα 

είναι ετεροσκεδαστικά   ή μη ομοιοσκεδαστικά 

Ακολουθεί ο πίνακας ΗΑΤ.

Α/Α yi iy
 εi

s
iε hii ri ti

1 220 214.116 5.88373 0.853827 0.150498 0.926377 0.923861

2 217 210.776 6.22426 0.903244 0.089881 0.946795 0.944915

3 214 215.396 -1.39568 -0.202536 0.23319 -0.231291 -0.227193

4 211 207.355 3.64465 0.528899 0.050728 0.542847 0.535631

5 212 201.991 10.0089 1.45246 0.073033 1.50859 1.54702

6 184 185.531 -1.53077 -0.222141 0.195005 -0.247589 -0.243237

7 191 185.05 5.94951 0.863373 0.088211 0.904172 0.901016

8 188 191.338 -3.3383 -0.484442 0.067436 -0.501652 -0.494585

9 192 197.616 -5.61591 -0.814962 0.113297 -0.865463 -0.861316

10 215 210.392 4.60847 0.668765 0.090949 0.701422 0.694668

11 217 207.182 9.81813 1.42477 0.049810 1.46164 1.49467

12 239 235.542 3.45785 0.501791 0.153741 0.54547 0.538248

13 231 228.009 2.99146 0.434111 0.133751 0.466423 0.459559

14 204 207.913 -3.9133 -0.567884 0.070532 -0.589037 -0.581776

15 171 178.72 -7.72003 -1.1203 0.293798 -1.33313 -1.35351

16 161 150.801 10.1988 1.48002 0.226645 1.68297 1.74561

17 194 197.919 -3.91947 -0.568781 0.114408 -0.604405 -0.59716

18 185 186.138 -1.13806 -0.165151 0.135431 -0.177616 -0.174398

19 188 188.084 -.083985 -0.0121877 0.044234 -0.0124665 -0.0122335

20 212 219.122 -7.12231 -1.03357 0.129115 -1.10754 -1.11239

21 229 240.387 -11.3871 -1.65246 0.188864 -1.83478 -1.92445

22 187 190.065 -3.06502 -0.444786 0.15674 -0.484362 -0.477386

23 209 201.798 7.20168 1.04508 0.139824 1.12683 1.13272

24 200 199.845 0.155086 0.0225055 0.245517 0.0259098 0.0254258

25 175 184.328 -9.32814 -1.35367 0.129449 -1.45083 -1.48267

26 165 179.044 -14.0441 -2.03803 0.182063 -2.25346 -2.45413

27 169 170.682 -1.68216 -0.24411 0.135147 -0.262491 -0.257913

28 187 192.937 -5.93746 -0.861624 0.070916 -0.893903 -0.890469

29 216 208.739 7.26113 1.05371 0.055419 1.08418 1.08786
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30 158 154.182 3.81816 0.554078 0.192362 0.616542 0.609321

Οι γραφικές  παραστάσεις  των καταλοίπων  iε ,  των 

τυποποιημένων καταλοίπων (standardized residuals),  των  studentized 

residuals  ir    και  των  externally studentized residuals  ή  R-student 

it  είναι:

5 10 15 20 25 30
i

-10

-5

5

10
ei

The graph of the Residuals

5 10 15 20 25 30
i

-2
-1.5

-1
-0.5

0.5
1

1.5
eisThe graph of the standardized Residuals
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5 10 15 20 25 30
i

-2

-1

1

ri

The graph of the studentized residuals

5 10 15 20 25 30 i

-2

-1

1

ti

The graph of the R- students

Διαπιστώνουμε ότι   ti ∈ (-2.056,  2.056) για όλα τα  ti, άρα  δεν 

υπάρχουν σημεία παρεκτροπής, για το μοντέλο των  30  παρατηρήσεων 

που  προέκυψε .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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