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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Κ.Η.Ε.) στην Ελλάδα  

με τη βοήθεια ενός Γραμμικού Στοχαστικού Υποδείγματος Πολλαπλής 

Παλινδρόμησης. 

Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί κατά το έτος 2005 η επίδραση της 

κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στις δεκατρείς περιφέρειες της 

Ελλάδος ως συνάρτηση της γεωγραφικής έκτασης, τις μετεωρολογικές 

συνθήκες και το πληθυσμό της κάθε περιοχής  

Η μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση στατιστικών 

μοντέλων κατάλληλης μορφής τα οποία θα δημιουργηθούν με χρήση του 

λογισμικού MATHEMETICA.  

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  

x1, x2, x3. 

• Θα κατασκευαστεί ο πίνακας ANOVA του μοντέλου και θα 

ελεγχθεί αν το μοντέλο είναι σταθερό, σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0.05, 

• θα υπολογιστεί ο συντελεστής προσδιορισμού R2  και ο 

διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού  2
R  και θα 

σχολιαστούν τα αποτελέσματα, 

• Θα βρεθεί η διασπορά και η τυπική απόκλιση του μοντέλου, 

καθώς και των συντελεστών και θα βρεθεί, σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0.05 ποιοι από τους συντελεστές των 

ερμηνευτικών μεταβλητών είναι μηδέν, 

• θα εκτιµηθεί το 95% διάστημα εμπιστοσύνης κάθε συντελεστή, 
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• θα γίνει έλεγχος πολυσυγραμμικότητας του αρχικού πλήρους 

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, 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Η.Ε.) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία για την κατανάλωση 

της ηλεκτρικής ενέργειας στις 13 περιφέρειες της χώρας μας κατά το έτος 

2005.  

 

Περιφέρεια 

Σύνολο 

Κ.Η.Ε. 

(ΩΧΒ) 

Μέση τιμή 

Θερμοκρασίας 

(oC) 

Πληθυσμός 

(Σε εκατοντάδες 

χιλιάδες) 

Έκταση 

(km2) 

Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη 2.323.342 14,9 617.757 14.517 

Κεντρική Μακεδονία 8.330.147 15,6 1.923.761 18.811 

Δυτική Μακεδονία 882.751 15,1 306.644 9.451 

Θεσσαλία 4.126.383 15,7 762.912 14.037 

Ήπειρος 1.231.461 14,3 357.497 9.203 

Ιόνιοι Νήσοι 799.818 17,5 222.490 2.307 

Δυτική Ελλάς 2.409.610 17,9 756.312 11.350 

Στερεά Ελλάς 6.990.864 16,3 619.205 15.549 

Πελοπόννησος 2.393.010 15,6 643.166 15.490 

Αττική 15.946.465 17,7 3.860.724 3.808 

Βόρειο Αιγαίο 567.663 18,4 200.400 3.836 

Νότιο Αιγαίο 1.622.567 17,4 315.251 5.286 

Κρήτη 2.412.457 18,7 625.601 8.336 
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Για να απλουστεύσουμε την διαδικασία των πράξεων, διαιρούμε όλα τα 

κελιά με τον αριθμό 1000. 

 

 

Περιφέρεια 

Σύνολο 

Κ.Η.Ε. 

(ΩΧΒ) 

Μέση τιμή 

Θερμοκρασίας 

(oC) 

Πληθυσμός 

(Σε εκατοντάδες 

χιλιάδες) 

Έκταση 

(km2) 

Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη 2.323,342 0,0149 617,757 14,517 

Κεντρική Μακεδονία 8.330,147 0,0156 1.923,761 18,811 

Δυτική Μακεδονία 882,751 0,0151 306,644 9,451 

Θεσσαλία 4.126,383 0,0157 762,912 14,037 

Ήπειρος 1.231,461 0,0143 357,497 9,203 

Ιόνιοι Νήσοι 799,818 0,0175 222,490 2,307 

Δυτική Ελλάς 2.409,610 0,0179 756,312 11,350 

Στερεά Ελλάς 6.990,864 0,0163 619,205 15,549 

Πελοπόννησος 2.393,010 0,0156 643,166 15,490 

Αττική 15.946,465 0,0177 3.860,724 3,808 

Βόρειο Αιγαίο 567,663 0,0184 200,400 3,836 

Νότιο Αιγαίο 1.622,567 0,0174 315,251 5,286 

Κρήτη 2.412,457 0,0187 625,601 8,336 
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Απομονώνοντας τα στοιχεία που θα επεξεργαστούμε προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας όπου :  

 

• Υ = Σύνολο Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΩΧΒ) 

• x1 = Μέση τιμή Θερμοκρασίας (οC)  

• x2 = Πληθυσμός (Σε εκατοντάδες χιλιάδες) 

• x3 = Έκταση (km2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α Υ Χ1 Χ2 Χ3 

1. 2.323,342 0,0149 617,757 14,517 

2. 8.330,147 0,0156 1.923,761 18,811 

3. 882,751 0,0151 306,644 9,451 

4. 4.126,383 0,0157 762,912 14,037 

5. 1.231,461 0,0143 357,497 9,203 

6. 799,818 0,0175 222,490 2,307 

7. 2.409,610 0,0179 756,312 11,350 

8. 6.990,864 0,0163 619,205 15,549 

9. 2.393,010 0,0156 643,166 15,490 

10. 15.946,465 0,0177 3.860,724 3,808 

11. 567,663 0,0184 200,400 3,836 

12. 1.622,567 0,0174 315,251 5,286 

13. 2.412,457 0,0187 625,601 8,336 
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ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ - ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ 

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ  (MULTIVARIATE REGRESSION) 

Κατά τη διάρκεια μελέτης διαφόρων επιστημονικών φαινομένων 

ένας ενδιαφέρον τομέας είναι να μπορούμε να μελετήσουμε την τιμή μιας 

μεταβλητής (η οποία ονομάζεται εξαρτημένη) με βάση τις τιμές κάποιων 

άλλων παραγόντων (ανεξάρτητων μεταβλητών). 

y: το αποτέλεσμα (ή εξαρτημένη μεταβλητή) 

π.χ. πίεση, τριγλυκερίδια 

x: ανεξάρτητη μεταβλητή 

π.χ. ηλικία, φύλλο 

Ο συντελεστής συσχέτισης κοιτά το πόσο μεταβάλλεται το y σε 

σχέση με το x. 

π.χ. 

• Όσο πιο ψηλός τόσο πιο βαρύς. 

• Όσο πιο χαμηλό το βιοτικό επίπεδο, τόσο πιο υψηλή η παιδική 

θνησιμότητα. 

• Όσο πιο πολύ το x τόσο πιο πολύ /λίγο το y. 

Δύο σημαντικές έννοιες είναι οι έννοιες της συσχέτισης και της 

παλινδρόμησης 

• Συσχέτιση: Πόσο έντονα μία αλλαγή στο ένα μέγεθος επηρεάζει 

το άλλο μέγεθος; 

• Παλινδρόμηση: Αν ξέρουμε την τιμή του x μπορούμε να 

προβλέψουμε το y;  

Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό σε πάρα πολλά προβλήματα να 

προβλέψουμε την τιμή μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών κάτω από 
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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). 

Για παράδειγμα η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών 

μεταβλητών είναι συνάρτηση όχι μιας, αλλά πολλών μεταβλητών (π.χ. 

έστω ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα όπως είναι ο πληθωρισμός και m 

παράγοντες που τον επηρεάζουν). 

1 2( , ,..., )my f x x x=  

δηλαδή η y είναι συνάρτηση των m ερμηνευτικών μεταβλητών 

mxxx ,...,, 21 . 

Το ζητούμενο είναι η εύρεση της καλύτερης συνάρτησης που 

προσαρμόζεται στα δεδομένα. Εάν η σχέση που συνδέει την ανεξάρτητη 

μεταβλητή με την εξαρτημένη μεταβλητή είναι γραμμική τότε η 

συνάρτηση θα είναι της μορφής:  

i i i = α +βx  + εy    όπου: 

• α: Αρχή (origin) 

• β: Κλίση (slope) 

• iε : Τα σφάλματα  

• και iŷ είναι η εκτιμημένη τιμή της συνάρτησης 

Η παραπάνω σχέση αποτελεί το υπόδειγμα της απλής γραμμικής 

παλινδρόμησης  
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Εικόνα 1: Ο συντελεστής β δείχνει πόσο 

απότομη είναι η παλινδρόμηση. 

 

Εικόνα 2: Διαφορά του εκτιμημένου μοντέλου από το πραγματικό 

 

Εάν οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι περισσότερες από μία, τότε η 

συνάρτηση για ένα δείγμα από m παρατηρήσεις θα είναι της μορφής: 

1 1 2 2 ...t o t t m mty b b x b x b x ε= + + + + +  

 Η παραπάνω σχέση αποτελεί το υπόδειγμα της πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης όπου: 

• y είναι η εξαρτημένη μεταβλητή 
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• mxxx ,...,, 21  είναι οι m προβλέπουσες μεταβλητές ή ανεξάρτητες 

μεταβλητές. 

• b0, b1, b2, … bm είναι οι συντελεστές του μοντέλου οι οποίοι 

λέγονται συντελεστές παλινδρόμησης και πρέπει να εκτιμηθούν 

(υπολογιστούν). 

• ε είναι το σφάλμα του μοντέλου. Ονομάζεται και διαταρρακτικός 

όρος (disturbance term), επειδή διαταράζει την προσδιοριστική 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις μεταβλητές y και x και 

συμβολίζεται με u. Ο διαταρρακτικός όρος u παριστάνει την 

επίδραση όλων των άλλων μεταβλητών που έχουν παραληφθεί.  

Η παρουσία του διαταρρακτικού όρου μπορεί επίσης να αποδοθεί 

στο γεγονός ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αστάθμητη και 

επομένως ο διαταρρακτικός όρος παριστάνει τον αστάθμητο ή 

απρόβλεπτο παράγοντα. Ο τρίτος 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). 

Τα δεδομένα του προβλήματος της πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης συνήθως ταξινομούνται με τη μορφή πίνακα ως εξής: 

11 21 31 1 1

12 22 32 2 2

13 23 33 3 3

1 2 3

...

...

...

... ... ... ... ... ...

...

 
 
 
 
 
 
  

m

m

m

n n n mn n

x x x x y

x x x x y

x x x x y

x x x x y
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• 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  mjjj xxx ,...,, 21  είναι οι τιμές των 

προβλεπουσών μεταβλητών mxxx ,...,, 21 αντίστοιχα και jy  η 

προκύτπουσα τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής y. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το μοντέλο που θα μελετήσουμε είναι της 

μορφής : 

 y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3  + ε  

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least 

Squares Method) θα μελετήσουμε τις παραμέτρους του υποδείγματος. 

Το σύστημά μας θα έχει είναι της μορφής :  

1 0 1 11 2 21 3 31 1

2 0 1 12 2 22 3 32 2

13 0 1 113 2 213 3 313 13

y   =  b  + b x   + b x   + b x   + ε

y   =  b  + b x   + b x   + b x   + ε

............................................................... (Σ1)

y  = b  + b x  + b x  + b x  + ε








 

Αν συμβολίσουμε τώρα με 1b
)

, i=0,1 .. m τις τιμές που μας δίνει η μέθοδος 

των ελαχίστων τετραγώνων τότε το μοντέλο παίρνει τη μορφή: 

y
)

 = 0b
)

 + 1b
)

x1 + 2b
)

x2+ 3b
)

x3 

Η $y  είναι η εκτίμηση της πραγματικής τιμής y και διαφέρει από την y 

κατά ένα σφάλμα και αν θέσουμε yi - $
iy = εi περιμέβνουμε να 

ελαχιστοποιηθεί το άθροισμα 2

1

n

i
i

ε
=
∑ .  

Οι διαφορές yi - $ iy = εi λέγονται υπόλοιπα (residuals). 

Πιο συνοπτικά : 
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�  Y=  [y1, y2, ……, y13]T    

� 

11 21 31

12 22 32

113 213 313

1 x x x

1 x x x
X =

... ... ...... ......

1 x x x

 
 
 
 
 
 

  

�  B = [b0, b1, b2 , b3]T     (διάνυσμα συντελεστών), B = XpY , όπου Xp ο 

ψευδοαντίστροφος κατά Moore του Χ. 

 

1. 0.0149 617.757 14.517

1. 0.0156 1923.76 18.811

1. 0.0151 306.644 9.451

1. 0.0157 762.912 14.037

1. 0.0143 357.497 9.203

1. 0.0175 222.49 2.307

1. 0.0179 756.312 11.35

1. 0.0163 619.205 15.549

1. 0.0156 643.166 15.49

1. 0.0177 3860.72

Χ =

2323.34

8330.15

882.751

4126.38

1231.46

799.818

2409.61

6990.86

2393.01

3.808 15946.5

1. 0.0184 200.4 3.836 567.663

1. 0.0174 315.251 5.286 1622.57

1. 0.0187 625.601 8.336 2412.46

  
 
 

 
 
 
 
 
 
  Υ =
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Προκύπτει επίσης ότι το διάνυσμα των συντελεστών Β = Χp∙Υ είναι: 

-3528.158958

162443.335068

4.097337

113.825807

B

 
 
 =
 
 
 

 και οπότε το εκτιμημένο μοντέλο παλινδρόμησης : 

y
)

= 0

)
b + 1

)
b x1+ 2

)
b x2 + 3

)
b x3  = 

-3528.158958 + 162443.335068 x1 + 4.097337 x2+ 113.825807 x3 

Έτσι λοιπόν με τη βοήθεια του Mathematica παρουσιάζουμε παρακάτω 

τους πίνακες Χ και Υ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ANOVA – ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (SUM SQUARES) 

I. Το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων (Sum Square 

Residuals) το οποίο είναι η διασπορά που οφείλεται στα σφάλματα 

και θέλουμε να τείνει στο μηδέν.  

SSE = YT(In-X∙Xp)Y = 1.77208 x 107 

II. Τη συνολική διασπορά γύρω από το μέσο όρο (Sum Square Total), η 

οποία είναι μία ποσότητα που μπορεί να υπολογιστεί χωρίς τη γνώση 

του μοντέλου.  

SST = YT∙Y–
1

n
(YΤ∙Jn∙Y) = 2.25632 x 108 

όπου Jn o nxn πίνακας που όλα τα στοιχεία του είναι μονάδες. 

III. Τη διασπορά γύρω από το μέσο όρο που οφείλεται στην 

παλινδρόμηση (Sum Square Regression). 

SSR = SST – SSE = 2.25632 x 108 – 1.77208 x 107 = 2.07912 x 108 

 

ΒΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (DEGREES OF FREEDOM) 

I. O Βαθμός ελευθερίας της παλινδρόμησης R (Regression) ισούται με 

το πλήθος m των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου (x1, x2, x3 ).    

dfR = m = 3 

Με τη βοήθεια του Mathematica παρουσιάζουμε του ακόλουθους 

υπολογισμούς. 
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II. O Bαθμός ελευθερίας της συνολικής διασποράς Τ (Total) ισούται με  

n–1 , όπου n το πλήθος των παρατηρήσεων.   

dfT = n–1 = 13–1=12 

III. O Bαθμός ελευθερίας των σφαλμάτων Ε (Εrrors) είναι ίσος με τη 

διαφορά dfT –dfR = (n–1)–m = n–m–1.  

dfE = n–m–1 = 13–3–1 = 9 

ΜΕΣΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ (MEAN SQUARES) 

Τα μέσα τετράγωνα προκύπτουν από τη διαίρεση των αθροισμάτων 

τετραγώνων με τους βαθμούς ελευθερίας. 

I. Μέσα Τετράγωνα Παλινδρόμησης (MEAN SQUARE OF 

REGRESSION) 

MSR =   
R

SSR

df
 =  

SSR

m
 = 

82.07912  10

2

×
 = 1.23851 x 107 

II. Μέσα τετράγωνα σφαλμάτων (MEAN SQUARE ΟF RESIDUALS) 

MSE  = 
E

SSE

df
 =  

− −1

SSE

n m
= 

81.77208  10

9

×
 =  1.96898 x 106 

MSE = S2         (S2  η διακύμανση  και  s η τυπική απόκλιση) 

S = MSE = 1403.2 

III. Τα Μέσα τετράγωνα της συνολικής διασποράς (TOTAL MEAN 

SQUARE) είναι η  διασπορά της εξαρτημένης μεταβλητής Υ MST= 

T

SST

df
= Var(Y).      

ΜST= 
82.25632  10

12

×
= 0.19 X 108 = Var(Y) 
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ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (F-STATISTIC) 

F =
7

6

MSR 6.93039 10

MSE 1.61649 10

×
=

×
= 35.1978566 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΟVA MONTEΛΟΥ 

ΠΗΓΗ 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 

SS 

ΒΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

DF 

ΜΕΣΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 

MS 

F 

ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗ 

R 
SSR=2.07912 X 108 3 MSR=6.93039 X 107 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

E 
SSE=1.77208 X 107 9 MSE=1.96898 X 106 

ΣΥΝΟΛΟ 

T 
SST=2.25632 X 108 12  

 

F=35.1978566 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0.05) 

Θα μελετήσουμε τώρα αν το μοντέλο μας είναι σταθερό σε επίπεδο 

σημαντικότητας a=0.05. Από τον πίνακα ANOVA  

� η μεταβλητή MSR ακολουθεί την κατανομή Χ2 με 3 βαθμούς 

ελευθερίας και 

� η MSE ακολουθεί την κατανομή Χ2 με 13 βαθμούς ελευθερίας,  

οπότε ο λόγος τους F προκύπτει ότι ακολουθεί την κατανομή F3,13 .Η 

κρίσιμη τιμή, από τον πίνακα της κατανομής F, είναι   

f = Fm, n-m-1, a  = F3, 13, 0.05 = 3.863 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας ανάλυσης της διακύμανσης 

του μοντέλου (ANalysis Of VAriance). 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Η0 ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ Η1 

Η μηδενική υπόθεση είναι η: 

Η0: 1b
)

= 2b
)

= 3b
)

= 4b
)

= 0, 

 δηλαδή ότι το μοντέλο είναι σταθερό, 

ενώ η εναλλακτική η: 

Η1: 1b
)
≠ 0  ή  2b

)
≠ 0  ή  3b

)

≠ 0 ή  4b
)
≠ 0   , 

δηλαδή ότι το μοντέλο δεν είναι σταθερό. 

Το διάστημα αποδοχής της Η0 είναι (0, f )= (0, 3.863) ενώ το διάστημα 

απόρριψης όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήμα είναι το (f, +∞) = 

(3.863, +∞). 

Συμπέρασμα 

Το στατιστικό F=35.1978566 ∈∈∈∈ (3.863 , +∞), επομένως αποδεχόμαστε την 

υπόθεση Η1   δηλαδή ότι μοντέλο μας δεν είναι σταθερό, που σημαίνει ότι 

η μεταβλητή y εξαρτάται από τις προβλέπουσες μεταβλητές x1, x2 ,x3).   
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ R2 ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ . 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R2  παίρνει τιμές στο διάστημα  [0, 1]  και 

συγκεκριμένα 0 < R2 ≤  1             

R2 =
SSR

SST
= 

8

8

2.07912 10

2.25632 10

×

×
= 0.921462 

Όσο πιο κοντά στη μονάδα είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, τόσο 

πιο καλή είναι η προσαρμογή της ευθείας παλινδρόμησης.  

 

 

Συμπέρασμα 

Εφόσον το 
2R είναι πολύ κοντά στη μονάδα αυτό σημαίνει ότι το 92,15% 

της μεταβλητότητας εξηγείται από την παλινδρόμηση δηλαδή το 92,15% 

οφείλεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Κατά συνέπεια μόνο το 7,85% της μεταβολής της κατανάλωσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται σε άλλες αιτίες που είναι διαφορετικές 

από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών  

Επομένως το μοντέλο απορροφά το 92,15% της συνολικής διασποράς 

δηλαδή αντιπροσωπεύει το συνολικό πληθυσμό κατά 92,15%. 

Άρα το μοντέλο είναι καλό 
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ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  

Στην απλή παλινδρόμηση ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) μετρά 

το ποσοστό της μεταβλητότητα της Y που οφείλεται στις επιδράσεις της 

ανεξάρτητης μεταβλητής X.  Στην πολλαπλή παλινδρόμηση 

χρησιμοποιούμε επίσης τον ανάλογο συντελεστή για να μετρήσουμε το 

ποσοστό της μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής Y που 

οφείλεται στις επιδράσεις όλων μαζί των ανεξάρτητων μεταβλητών.  

Επειδή στο υπόδειγμα της πολλαπλής παλινδρόμησης περιλαμβάνονται 

περισσότερες από μία ανεξάρτητες μεταβλητές, ο συντελεστής 

πολλαπλού προσδιορισμού μετράει τη συνολική επίδραση που δέχεται η Y 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Από τον ορισμό τόσο του απλού όσο και του πολλαπλού συντελεστή 

προσδιορισμού, προκύπτει ότι η 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 R2. 

Επομένως η προσθήκη νέων ανεξάρτητων μεταβλητών στο 

υπόδειγμα θα οδηγήσει πάντα σε αύξηση της τιμής του R2.  Όμως, κάθε 

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

ερώτημα είναι αν η αύξηση αυτή του R2 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 R2 που δε θα έχει καμία αξία, όταν μάλιστα ο αριθμός των 

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 
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απώλεια των βαθμών ελευθερίας. 

Έτσι λοιπόν ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού θεωρείται 

πιο αξιόπιστος και για το μοντέλο μας είναι: 

−
= − −

− −
2 21

1 (1 )
1

n
R R

n m
=

13 1
1 (1 0.921462)

13 3 1

−
− −

− −
=0.895282 

 

Συμπέρασμα 

Εφόσον το 
2R είναι και πάλι πολύ κοντά στη μονάδα αυτό σημαίνει ότι 

το 89,53% οφείλεται στη σχέση που υπάρχει μεταξύ της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και των ανεξάρτητων μεταβλητών. 
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ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

Επειδή δεν γνωρίζουμε την διασπορά σ2 του μοντέλου (δηλαδή των 

residuals), θα την προσεγγίσουμε με την   

s2 = MSE = 1.96898 x 106 

που αποτελεί αμερόληπτη εκτίμηση της διασποράς των 

σφαλμάτων  σ2.  Η  s2  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. 

Έχουμε  s = 2S = MSE = 1403.2 

 

 

`ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΗΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

Σε αυτό το σημείο θα ελέγξουμε κατά πόσο τα πρόσημα των 

συντελεστών παλινδρόμησης συμφωνούν με  τους a priori περιορισμούς.  

Όπως αναφέραμε παραπάνω τόσο η ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση 

όσο και οι επενδύσεις με τις εξαγωγές πρέπει να βρίσκονται σε θετική 

εξάρτηση με τη ζήτηση για εισαγωγές. 

• Οι συντελεστές b1, b2, b3, πράγματι συμφωνούν με  τους a priori 

περιορισμούς  καθώς τα πρόσημά τους είναι θετικά. 

Συμπέρασμα 

Εφόσον η διασπορά είναι μεγάλη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 

προσαρμογή των δεδομένων μας δεν είναι καλή. 
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• Ο σταθερός όρος bo όμως παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο 

γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τους a priori περιορισμούς. 

Παρόλα αυτά δεν θα μας επηρεάσει κατά την μελέτη του 

μοντέλου μας ,  
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ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ «Τ» – ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

To  στατιστικό  Τ=
( )

i

i

b

s b
,  (i=1, 2 )    ακολουθεί την κατανομή t  με  

n-m-1=9    βαθμούς ελευθερίας. 

Η κρίσιμη τιμή, από τον πίνακα της κατανομής t, είναι  

t = tn-m-1, a/2 = t9, 0.025 = 2.262 

 

 

Θα εξετάσουμε τη σημαντικότητα των συντελεστών του μοντέλου 

ελέγχοντας την υπόθεση Η0 και εναλλακτικά την Η1 (όπως τις είδαμε και 

πιο πάνω). 

� Το διάστημα αποδοχής της υπόθεσης Η0 είναι το (-2.262, 2.262). 

� Το διάστημα αποδοχής της Η1, και άρα απόρριψης της Η0 είναι το  

(–∞, –t)∪ (t, +∞) = (–∞,  –2.262)∪ (2.262, +∞) 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας ανάλυσης της διακύμανσης 

του μοντέλου (ANalysis Of VAriance). 
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� Συντελεστής b0 

b0 = -3528.158958  και s(b0) = 6389.9291628 

Ισχύουν 2 υποθέσεις.  

Η μηδενική υπόθεση είναι Η0: b0 = 0 και η εναλλακτική Η1: b0 ≠ 0 

Το στατιστικό Τ= 0

0( )

b

s b
≈   -0.552144,  

άρα Τ(b0)ε(-2.262,2,262) οπότε ισχύει η Η1 και έτσι b0 = 0. 

 

� Συντελεστής b1 

b1 =  162443.335068 και s(b1) = 350355.602756 

Ισχύουν 2 υποθέσεις . 

Η μηδενική υπόθεση είναι Η0: b1 = 0 και η Η1: b1 ≠ 0 

Το στατιστικό Τ= 1

1( )

b

s b
≈  0.463653,  

άρα Τ(b1)ε (-2.262,2,262) οπότε ισχύει η Η1 και έτσι b1 = 0. 

 

� Συντελεστής b2 

b2 = 4.097337 και s(b2) =  0.408339 

Ισχύουν 2 υποθέσεις . 

Η μηδενική υπόθεση είναι Η0: b1 = 0 και η Η1: b1 ≠ 0 

Το στατιστικό Τ= 2

2( )

b

s b
≈  10.0342, 

 άρα Τ(b2)ε( 2.262, +∞) οπότε ισχύει η Η0  και έτσι b2 ≠ 0. 
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� Συντελεστής b3 

b3 = 113.825807 και s(b3) = 95.058266 

Ισχύουν 2 υποθέσεις . 

Η μηδενική υπόθεση είναι Η0: b1 = 0 και η Η1: b1 ≠ 0 

Το στατιστικό Τ= 3

3( )
≈

b

s b
 95.058266,  

άρα Τ(b2)ε( 2.262, +∞) οπότε ισχύει η Η0  και έτσι b3 ≠ 0. 

 

 

 

 

Συμπέρασμα 

Επειδή b1 = 0  η μεταβλητή x1 (θερμοκρασία) δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 
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ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ (COEFFICIENT 

INTERVAL)  

Αν  θ  η πραγματική τιμή (στο συνολικό πληθυσμό)  του 

εκτιμημένου συντελεστή bi, τότε  
( )

θ −
≈i

i

b

s b
 tn-m-1 

Το διάστημα εμπιστοσύνης του συντελεστή  προσδιορίζεται βάσει 

της σχέσης  

tn-m-1, a/2  < 
( )

θ − i

i

b

s b
< tn-m-1, a/2   ⇒  s(bi)∙ tn-m-1, a/2  < θ–bi < s(bi)∙ tn-m-1, a/2 

⇒ bi – s(bi)∙tn-m-1, a/2 < θ < bi + s(bi)∙ tn-m-1, a/2 

Tο  διάστημα  bi ±  s(bi)∙tn-m-1, a/2   είναι, σε επίπεδο σημαντικότητας 

a=0.05 ή  5% (με σιγουριά 95%) το διάστημα εμπιστοσύνης του συντελεστή. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα 95%,  η πραγματική 

τιμή του συντελεστή να βρίσκεται στο διάστημα από bi – s(bi)∙ tn-m-1, a/2   έως 

bi + s(bi)∙ tn-m-1, a/2   

Η πραγματική τιμή του συντελεστή δεν είναι τυχαία μεταβλητή του 

δείγματος αλλά παράμετρος του πληθυσμού, οπότε ή θα βρίσκεται στο εν 

λόγω διάστημα.ή δεν θα βρίσκεται. 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.  Δηλαδή, η πρόταση  “η  πραγματική τιμή του συντελεστή βρίσκεται 

μεταξύ  bi – s(bi)∙tn-m-1, a/2  και  bi + s(bi)∙tn-m-1, a/2”   έχει 95% πιθανότητα να 

είναι αληθής.   

Η κρίσιμη τιμή, από τον πίνακα της κατανομής t, είναι : 

t = tn-m-1, a/2 = t45, 0.025= 2.262 
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• Για τον συντελεστή  b0 

Από b0 – s(b0)∙tn-m-1, a/2    έως   b0 + s(b0)∙tn-m-1, a/2  δηλαδή  από                                                 

-3528.158958– (6389.9291628 ∙ 2.262)  έως  3528.158958 + (6389.9291628 ∙ 

2.02)    οπότε, με σιγουριά 95%, τα όρια του διαστήματος (-17982.2, 

10925.9)  περικλείουν τον πραγματικό συντελεστή b0 .  

• Για τον συντελεστή  b1 

Με όμοιο τρόπο C.I.=( -630061. , 954948. ) με b1 = 162443.335068 άρα τα 

όρια του διαστήματος περικλείουν τον πραγματικό συντελεστή b2 . 

• Για τον συντελεστή  b2  

Με όμοιο τρόπο C. I. = ( 3.17368.5 , 5.021 ) με b2 = 4.097337 άρα τα όρια 

του διαστήματος περικλείουν τον πραγματικό συντελεστή b2. 

• Για τον συντελεστή  b3  

Με όμοιο τρόπο C. I. = ( -101.196, 328.848 ) με b2  =  113.825807 άρα τα 

όρια του διαστήματος περικλείουν τον πραγματικό συντελεστή b2. 

 

 

Συμπέρασμα 

Όπως διαπιστώσαμε, η μεταβλητή x2, μπορεί να διαγραφεί, εφ’ όσον 

δεν είναι σημαντική στην πρόβλεψη των τιμών της y. Δεν θα διαγραφεί 

όμως και θα συνεχίσουμε τον έλεγχο του μοντέλου μας και με τις τρεις  

μεταβλητές x1, x2, x3. 
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ΠΟΛΥΣΥΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 

H ύπαρξη γραμμικής εξάρτησης μεταξύ των ανεξάρτητων 

(προβλεπουσών) μεταβλητών του μοντέλου, δημιουργεί πολλά 

προβλήματα, καθώς συνδέεται με ψηλές διακυμάνσεις (τυπικά 

σφάλματα) των συντελεστών και κατ’ επέκταση, μεγάλα διαστήματα 

εμπιστοσύνης. 

Θεωρούμε την εκτίμηση του αρχικού υποδείγματος  των 2 

μεταβλητών :  

y
)

= 0

)
b + 1

)
b x1+ 2

)
b x2 + 3

)
b x3  = 

 

-3528.158958 + 162443.335068 x1 + 4.097337 x2+ 113.825807 x3 

 

Θα ελέγξουμε την ενδεχόμενη ύπαρξη γραμμικής εξάρτησης 

μεταξύ των μεταβλητών x1, x2, x3.  . Υπολογίζουμε τον μέσο αριθμητικό και 

τη τυπική απόκλιση για κάθε προβλέπουσα μεταβλητή του μοντέλου. 

 

ΜEΤΑΒΛΗΤΗ jx  ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ jx  ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ js  

x1 0.0165462 0.00145179 

x2 862.44 1002.98 

x3 10.1524 5.30905 
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Αντικαθιστώντας στον τύπο του πίνακα X* έχουμε:  

-0.327323. 0.0704241 0.237322

0.188134 0.305467 0.470805

0.28755 0.159968 0.0381372

0.16825 0.0286459 0.211223

0.446627 0.145331 0.051622

0.189664 0.184189 0.426586

0.2692 0.0305455 0.0651194

0.0489455 0.

−

−

− − −

− −

− − −

− −

−Χ∗ =

− − 0700073 0.293437

0.188134 0.0631109 0.290228

0.229432 0.826959 0.344971

0.36862 0.190547 0.343448

0.16978 0.157491 0.264606

0.428273 0.0681664 0.0987

    

644

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 − −
 

− 
 − − 
 − −
 

− − 

 

 O πίνακας R γραμμικής συσχέτισης των συντελεστών (correlation 

symmetric matrix)  R=(rij,  όπου  rij=r(bi,bj)  ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης του Pearson, είναι: 

1. 0.125272 0.593086

0.125272 1. 0.0114687

0.593086 0.0114687 1.

R

− 
 

= − 
 − − 

 

Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του Pearson δείχνει το βαθμό 

συσχέτισης των ερμηνευτικών μεταβλητών του μοντέλου. Ο συντελεστής 

του Pearson επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές, οπότε υπάρχει θέμα 

αξιοπιστίας του, όταν έχουμε μεγάλες διαφορές τιμών στα δεδομένα μας  

. Θα ελέγξουμε την ύπαρξη πολυσυγραμικότητας (γραμμικής εξάρτησης) 

μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών, με 3 τρόπους. 

Εξετάζοντας τον πίνακα R, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει τιμή rij,  

δηλαδή συντελεστής γραμμικής συσχέτισης που προσεγγίζει τους 

αριθμούς  –1 και +1, όλοι βρίσκονται κοντά στο 0,  άρα δεν υπάρχει 

(ούτε αρνητική ούτε θετική) γραμμική εξάρτηση μεταξύ των 
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μεταβλητών xi    (i=1,2,3). 

Εξετάζουμε τις ιδιοτιμές λi  για i=1,2,3  του πίνακα R  

λ1=  1.60858              λ2=   0.995363             λ3=   0.396052 

Δεν υπάρχει ιδιοτιμή λi≈  0, άρα δεν υπάρχει γραμμική 

εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών xi. 

Λαμβάνουμε τον αντίστροφο του πίνακα R,  S=R-1  

1.57676 0.125272 0.93301

0.186824 1.02227 0.0990784

0.93301 0990784 1.55222

S

− 
 

= − − 
 − 

 

Τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα S είναι οι συντελεστές VIF 

(Variance Inflation Factors: συντελεστές διόγκωσης της διακύμανσης) των 

μεταβλητών xi.  

Ένας συντελεστής διόγκωσης της διακύμανσης VIF είναι ένα 

αριθμός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η διακύμανση 

του αντίστοιχου συντελεστή (εκτιμητή) του μοντέλου, σε περίπτωση 

πολυσυγραμμικότας  

 

Συμπέρασμα 

Εδώ, όλοι οι συντελεστές VIF(xi)  (για i=1,2,3), βρίσκονται κοντά στο 1, 

άρα δεν υπάρχει γραμμική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών x1, x2 x3  

του μοντέλου.  
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ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (AUTO CORRLATION) ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 

Δυο από τις υποθέσεις της γραμμικής παλινδρόμησης είναι ότι για 

τα κατάλοιπα ή διαταρακτικούς όρους ui ή εi ισχύει η μέση τιμή  ισούται 

με 0, Ε(ui)= 0, η διακύμανσή τους παραμένει σταθερή Var(εi)= σ2 και η 

συνδιακύμανσή τους είναι ίση με 0, για όλες τις χρονικές περιόδους i 

=1,2,… n, Ε(εi,εj)= 0, για i≠ j, δηλαδή ότι ο διαταρακτικός όρος της περιόδου 

i δεν συσχετίζεται με το διαταρακτικό όρο οποιασδήποτε άλλης  περιόδου 

j. Aν Ε(εi,εj) ≠ 0,  τα κατάλοιπα αυτοσυσχετίζονται.  

Το φαινόμενο καλείται αυτοσυσχέτιση (autocorrelation) ή 

αυτοπαλινδρόμηση (autoregression) και συνήθως παρατηρείται σε 

στοιχεία χρονολογικών σειρών και σπανιότερα σε διαστρωματικά 

στοιχεία.  

Αν η τιμή του διαταρακτικού όρου της περιόδου i εξαρτάται από την 

τιμή του στην περιόδο i-1, δηλαδή εi = εi-1 + εt όπου  εt  τυχαία μεταβλητή 

και ρ μια παράμετρος, τότε έχουμε αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξεως (first-

order autocorrelation) AR(1). Ο συντελεστής ρ καλείται συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξεως. 

Αν η τιμή του διαταρακτικού όρου της περιόδου i εξαρτάται από την 

τιμή του στην περιόδο i-1 αλλά και από την τιμή του στην περίοδο i-2 

έχουμε αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξεως κ.ο.κ 

Σε περίπτωση αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων, οι εκτιμητές που 

προκύπτουν είναι γραμμικοί αμερόληπτοι και συνεπείς, αλλά υπάρχει 

πρόβλημα στην εκτίμηση των διακυμάνσεών τους (είναι μεροληπτικές) 

και στην αποτελεσματικότητα των εκτιμητών. Τα συμπεράσματα για τις 

παραμέτρους του πληθυσμού, με βάση το εκτιμημένο μοντέλο, θα είναι 

αναξιόπιστα και οι προβλέψεις αναποτελεσματικές. 
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Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Α′′′′ ΤΑΞΗΣ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ  DURBIN WATSON  

d = 

2
1

2

2

1

( )
n

i i
i

n

i
i

ε ε

ε

−
=

=

−∑

∑
 

Η μηδενική υπόθεση Η0: ρ= 0 μας λέει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

των καταλοίπων ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η1: ρ ≠  0 μας λέει ότι 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων 

� Το διάστημα αποδοχής της υπόθεσης Η0 είναι το (dU,  4–dU). 

� Το διάστημα απόρριψης της Η0  είναι το (0, dL)∪ (4–dL, 4).  

Στην περιοχή [0, dL] υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων. Στην περιοχή  [4-dL, 4] υπάρχει  αρνητική αυτοσυσχέτιση 

των καταλοίπων. 

 

Για το εκτιμημένο πλήρες μοντέλο μας  

y
)

= 0

)
b + 1

)
b x1+ 2

)
b x2 + 3

)
b x3  =  

-3528.158958 + 162443.335068 x1 + 4.097337 x2+ 113.825807 x3 

το στατιστικό Durbin Watson είναι d = 2.96465 

Σημείωση 

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

αβέβαιες περιοχές.  Αν το στατιστικό d  βρίσκεται σε αβέβαιη περιοχή, 

δεν μπορούμε να αποφανθούμε αν υπάρχει ή όχι αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων. 
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Από τον πίνακα, για  n=13,  Κ= 3,   α=0.05  οι κρίσιμες τιμές είναι : 

� dL = 0.71 

� dU = 1.61  

δηλαδή  έχουμε dU<d 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση 

Το d βρίσκεται στην περιοχή αποδοχής (4 - dU, 4 - dL) της Η0, οπότε 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων. 
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ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 

Μια από τις υποθέσεις της γραμμικής παλινδρόμησης είναι ότι η 

μέση τιμή του διαταρακτικού όρου ui ή εi ισούται με 0, Ε(ui)= 0 και ότι η 

διακύμανσή του παραμένει σταθερή για όλες τις τιμές του i (χρονικές 

περιόδους), Var(εi)= σ2   για i =1,2,…,n (τα κατάλοιπα είναι ομοσκεδαστικά).  

Αυτό σημαίνει ότι η διασπορά των τιμών του διαταρακτικού όρου γύρω 

από τον μέσο δεν εξαρτάται από τιμές της ερμηνευτικής μεταβλητής X. 

Aν αυτό δεν ισχύει και τα κατάλοιπα είναι ετεροσκεδαστικά, τότε 

όπως και στην περίπτωση αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων, είναι 

αναποτελεσματικοί οι εκτιμημένοι συντελεστές παλινδρόμησης και 

μεροληπτικές οι εκτιμημένες διακυμάνσεις τους. Τα συμπεράσματα για 

τις παραμέτρους του πληθυσμού, με βάση το εκτιμημένο μοντέλο, θα 

είναι αναξιόπιστα και οι προβλέψεις αναποτελεσματικές  

Υπολογίζουμε τις ποσότητες  
s

iε  που καλούνται τυποποιημένα 

κατάλοιπα (standardized residuals), τις ποσότητες ri = 
1

i

iis h

ε

−
 

που καλούνται   studentized residuals, όπου  hii  τα διαγώνια στοιχεία του 

πίνακα  HAT H=Χ• (ΧΤ  Χ)-1 •ΧΤ     και τις ποσότητες ti = 
1

i

i iis h

ε

− −
 

Τα ti  καλούνται externally studentized residuals ή R-student και 

ακολουθούν την κατανομή student με  n-m-1  βαθμούς ελευθερίας. 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων γίνεται με τα ti 

(externally studentized residuals  ή  R-student), ορίζοντας τις υποθέσεις:    

• Η υπόθεση Η0: Ε(εi)=0 και Var(εi)= σ2 τα κατάλοιπα είναι 

ομοσκεδαστικά.  

• Η υπόθεση Η1: Ε(εi)≠ 0 και  Var(εi) = σ2+ σi2 τα κατάλοιπα είναι 
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ετεροσκεδαστικά όπου i =1,2,…,n 

Tο 5% διάστημα αποδοχής της H0 για τα R-students είναι το  

(-t,  t) με t = tn-m-1,a/2 

  Aν κάποιο ti δεν βρίσκεται στο διάστημα αυτό, τότε το 

συγκεκριμένο i -σημείο καλείται  σημείο παρεκτροπής  της μέσης τιμής ή 

της διασποράς του μοντέλου. Στο σημείο αυτό, έχουμε «σπάσιμο» του 

μοντέλου και η διασπορά υπερβαίνει τη διασπορά σε άλλα σημεία. 

Μπορούμε  να διαγράψουμε την συγκεκριμένη παρατήρηση και να 

μελετήσουμε το νέο μοντέλο με μια παρατήρηση λιγότερο. 

Για το μοντέλο μας των 13  παρατηρήσεων, έχουμε: 

 

 
yi iy

)

 εi i

s

ε
 hii ri ti 

1. 2323.34 3075.81 -752.473 -0.536254 0.188096 -0.595138 -0.57487 

2. 8330.15 9029.43 -699.285 -0.498349 0.399873 -0.643298 -0.62332 

3. 882.751 1256.93 -374.176 -0.266658 0.237786 -0.305434 -0.291121 

4. 4126.38 3745.88 380.501 0.271166 0.124732 0.289844 0.276133 

5. 1231.46 1307.11 -75.6445 -0.0539084 0.434459 -0.0716844 -0.0680233 

6. 799.818 488.812 311.006 0.22164 0.297298 0.2644 0.251714 

7. 2409.61 3770.37 -1360.76 -0.969749 0.234903 -1.10867 -1.12306 

8. 6990.86 3426.64 3564.23 2.54006 0.195354 2.83167 6.03462 

9. 2393.01 3404.39 -1011.38 -0.720763 0.164856 -0.788699 -0.772643 

10. 15946.5 15599.2 347.24 0.247462 0.943246 1.03875 1.04333 

11. 567.663 718.541 -150.878 -0.107524 0.288421 -0.127465 -0.121023 

12. 1622.57 1191.73 430.839 0.30704 0.174312 0.337899 0.322405 

13. 2412.46 3021.68 -609.225 -0.434167 0.316664 -0.525218 -0.505284 
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Οι γραφικές  παράστασεις  των καταλοίπων  εi,  των  

τυποποιημένων καταλοίπων (standardized residuals) 
s

iε ,  των  studentized 

residuals  ri   και  των  externally studentized residuals  ή  R-student   ti   είναι: 

 

Ελέγχουμε  την υπόθεση Η0: Ε(εi)=0 και Var(εi)= σ2   τα κατάλοιπα 

είναι ομοσκεδαστικά . 

 

t 1  =  -0.57487 t 8  =  6.03462 

t 2  =  -0.62332 t 9  =  -0.772643 

t 3  =  -0.291121 t 10  =  1.04333 

t 4  =  0.276133 t 11  =  -0.121023 

t 5  =  -0.0680233 t 12  =  0.322405 

t 6  =  0.251714 t 13  =  -0.505284 

t 7  =  -1.12306  
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Tο 5% διάστημα  αποδοχής της H0 για τα R-students είναι το (-2.262,  

2.262 ) με  t = tn-m-1,a/2 = t13, 0.025 = 2.262 

Διαπιστώνουμε ότι  ti ∈∈∈∈(-2.262,  2.262 )   για όλα τα  ti  εκτός από το 

t8  =  6.03462. 

To σημείο t8, καλείται σημείο παρεκτροπής της μέσης τιμής ή της 

διασποράς του μοντέλου. Στο σημείο αυτό, έχουμε «σπάσιμο» του 

μοντέλου και η διασπορά υπερβαίνει τις διασπορά σε άλλα σημεία. 

Μπορούμε  να διαγράψουμε τις τιμές με α/α 8 που σχετίζονται με την 

περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, οπότε λαμβάνουμε μοντέλο με 12 

παρατηρήσεις (12 περιφέρειες), για το οποίο κάνοντας τους σχετικούς 

υπολογισμούς, λαμβάνουμε: 

 

t 1  =  -0.545484 

t 2  =  0.560274 

t 3  =  -0.692479 

t 4  =  2.8472 

t 5  =  -0.481915 

t 6  =  0.264905 

t 7  =  -1.65589 

t 8  =  -0.623087 

t 9  =  -0.804614 

t 10  =  -0.0558694 

t 11  =  1.15015 

t 12  =  -0.0599054 

Tο 5% διάστημα αποδοχής της H0   για τα R-students είναι το  (-2.306, 

2.306). Διαπιστώνουμε ότι  ti ∈(-2.306,  2.306) για όλα τα  ti εκτός από το t 4  =  

2.8472. 
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Θα διαγράψουμε τα δεδομένα στο α/α 4 που σχετίζονται με την 

περιφέρεια της Θεσσαλίας, οπότε προκύπτει μοντέλο με 11 

παρατηρήσεις και κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς, λαμβάνουμε: 

 

t 1  =  -0.214889 

t 2  =  2.14879 

t 3  =  -0.640775 

t 4  =  -0.288291 

t 5  =  0.32691 

t 6  =  -2.16075 

t 7  =  -0.293196 

t 8  =  -1.88883 

t 9  =  -0.0701974 

t 10  =  1.98852 

t 11  =  0.126002 

 

Tο 5% διάστημα αποδοχής της H0 για τα R-students είναι το  (-2.365, 

2.365 ). 

 

 

 

Τα γραφήματα   των καταλοίπων  εi,  των  τυποποιημένων 

καταλοίπων (standardized residuals) 
s

iε ,  των  studentized residuals  ri   και  

των  externally studentized residuals  ή  R-student   ti   είναι: 

 

Διαπιστώνουμε ότι  ti ∈∈∈∈ (-2365,  2.365 ) για όλα τα  ti, άρα  δεν υπάρχουν 

σημεία παρεκτροπής, για το μοντέλο των 11 παρατηρήσεων που  

προέκυψε . 
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Τα στοιχεία του μοντέλου των 11 παρατηρήσεων είναι τα εξής:  

  

i 
ib
)

 s( ib
)

) T( ib
)

) 

0 40.086200 1607.625141  0.024935 

1 -15848.4769156 87921.948639 -0.180256 

2 4.225008 0.101290 41.7121 

3  -1.464445 25.504159 -0.0574199 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην συγκεκριμένη εργασία έγινε προσπάθεια εκτίμησης της 

συνάρτησης της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας (Κ.Η.Ε.) στις 

δεκατρείς περιφέρειες της χώρας μας κατά το έτος 2005. Οι μεταβλητές 

που εξετάστηκαν είναι η θερμοκρασία, ο πληθυσμός και η γεωγραφική 

έκταση της κάθε περιφέρειας.   

Στη αρχή προσπαθώντας να απλοποιήσουμε τις τιμές του πίνακα με τα 

δεδομένα που εξετάσαμε και να έχουμε τιμές χωρίς μεγάλες αποκλίσεις 

μεταξύ τους, χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο την κανονικοποίησης και την 

μέθοδο της διαίρεσης των τιμών με μία σταθερά (το χίλια – 1.000). Τα 

αποτελέσματα όμως και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν και με τις δύο 

μεθόδους είναι ακριβώς τα ίδια. 

Στη συνέχεια εκτιμήσαμε το υπόδειγμα με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων όπου προέκυψε ότι η μέση τιμή της θερμοκρασίας σε κάθε 

περιφέρεια είναι μία μη στατιστικά σημαντική για τον προσδιορισμό της 

συνάρτησης της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παρόλα αυτά όμως προσδιορίσαμε την συνάρτηση κατανάλωσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας ως συνάρτηση και των τριών μεταβλητών που 

ορίσαμε εξ’ αρχής. Ελέγχθηκαν τα πρόσημα των εκτιμητών των 

συντελεστών παλινδρόμησης και οι συντελεστές του μοντέλου βρέθηκαν 

να είναι στατιστικά σημαντικοί. Επίσης με τον έλεγχο της F κατανομής 

συμπεράναμε πως η σχέση μεταξύ της εξαρτημένης και ανεξάρτητων 

μεταβλητών είναι γραμμική. 

Επιπρόσθετα το 2R  υπολογίσθηκε πολύ υψηλό, επομένως έχουμε 

καλή γραμμική προσαρμογή ενώ διαπιστώθηκε πως την σημαντικότερη 

επίδραση στην κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας την ασκεί ο 

πληθυσμός.  
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Στον έλεγχο πολυσυγγραμμικότητας που έγινε δεν διαπιστώθηκε 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών που υποδηλώνει τη σωστή επιλογή 

του μοντέλου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ακολουθεί ο κώδικας με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων που 

δημιουργήσαμε για την μελέτη του μοντέλου μας,  με τη βοήθεια του 

λογισμικού MATHEMETICA.  
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