
Κεϕάλαιο 5

Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη διάδοση του σϕάλµατος από
µια τυχαία µεταβλητή X σε µια τ.µ. Y που δίνεται ως συνάρτηση της X . Σε
αυτό το κεϕάλαιο ϑα διερευνήσουµε τη συσχέτιση των δύο µεταβλητών X και
Y και ϑα εκτιµήσουµε τη συνάρτηση που δίνει τη Y γνωρίζοντας τη X . Επίσης
ϑα επεκτείνουµε τη µελέτη για την περίπτωση που ϑέλουµε να εκτιµήσουµε
τη Y γνωρίζοντας περισσότερες από µια µεταβλητές.

Πρώτα ϑα µελετήσουµε τη σχέση δύο τ.µ. X και Y . Συχνά στη µελέτη ενός
τεχνικού συστήµατος ή φυσικού φαινοµένου ενδιαϕερόµαστε να προσδιορί-
σουµε τη σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών του συστήµατος. Για παράδειγµα στη
λειτουργία µια µηχανής µας ενδιαϕέρει η σχέση του χρόνου ως την αποτυχία
κάποιου στοιχείου της µηχανής και της ταχύτητας του κινητήρα (σε περι-
στροϕές ανά λεπτό). Θα προσδιορίσουµε και ϑα εκτιµήσουµε το συντελεστή
συσχέτισης που µετράει τη γραµµική συσχέτιση δύο τ.µ..

Στη συνέχεια ϑα µελετήσουµε τη συναρτησιακή σχέση εξάρτησης µιας τ.µ.
Y ως προς µια άλλη µεταβλητή X . Η σχέση αυτή είναι πιθανοκρατική και ορί-
Ϲεται µε την κατανοµή της Y για κάθε τιµή της X . Για παράδειγµα η απόδοση
κάποιου εργαστηριακού πειράµατος µπορεί να ϑεωρηθεί τ.µ. µε κατανοµή
που µεταβάλλεται µε τη ϑερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιείται. Συνή-
ϑως µας ενδιαϕέρει η µεταβολή της µέσης τιµής (και ορισµένες φορές και η
διασπορά), για αυτό και η περιγραϕή της κατανοµής της Y ως προς τη X
περιορίζεται στη δεσµευµένη µέση τιµή E[Y |X ] και γίνεται µε τη λεγόµενη
ανάλυση παλινδρόµησης. Θα µελετήσουµε πρώτα την απλή γραµµική παλιν-
δρόµηση, δηλαδή όταν η συνάρτηση παλινδρόµησης είναι γραµµική ως προς
µια τ.µ. X . Στη συνέχεια ϑα µελετήσουµε κάποιες µορϕές µη-γραµµικής
παλινδρόµησης, καθώς και πολλαπλής παλινδρόµησης, όπου η Y εξαρτάται
από περισσότερες από µια µεταβλητές.
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5.1 Συσχέτιση δύο τ.µ.

∆ύο τ.µ. X και Y µπορεί να συσχετίζονται µε κάποιο τρόπο. Αυτό συµ-
ϐαίνει όταν επηρεάζει η µία την άλλη, ή αν δεν αλληλοεπηρεάζονται, όταν
επηρεάζονται και οι δύο από µια άλλη µεταβλητή. Για παράδειγµα ο χρόνος
ως την αποτυχία ενός στοιχείου κάποιας µηχανής και η ταχύτητα του κινητή-
ϱα της µηχανής µπορούν να ϑεωρηθούν σαν δύο τ.µ. που συσχετίζονται, όπου
ο χρόνος αποτυχίας εξαρτάται από την ταχύτητα του κινητήρα (το αντίθετο δεν
έχει πρακτική σηµασία). Μπορούµε επίσης να ϑεωρήσουµε τη συσχέτιση του
χρόνου αποτυχίας και της ϑερµοκρασίας του στοιχείου της µηχανής, αλλά
τώρα δεν εξαρτάται η µια από την άλλη παρά εξαρτιούνται και οι δύο από
άλλες µεταβλητές, όπως η ταχύτητα του κινητήρα. Η συσχέτιση λοιπόν δεν
υποδηλώνει απαραίτητα κάποια αιτιακή σχέση των δύο µεταβλητών. Η παρα-
τήρηση ότι σε κάποια περιοχή ο πληθυσµός των πελαργών συσχετίζεται µε το
πλήθος των γεννήσεων, δε σηµαίνει πως οι πελαργοί προκαλούν γεννήσεις.

Στη συνέχεια ϑα ϑεωρήσουµε ότι οι δύο τ.µ. X και Y είναι συνεχείς. Για
διακριτές τ.µ. µπορούµε πάλι να ορίσουµε µέτρο συσχέτισης τους αλλά δε
ϑα µας απασχολήσει εδώ. Στην παράγραϕο 2.2.4 ορίσαµε τη συνδιασπορά
σXY και το συντελεστή συσχέτισης ρ δύο τ.µ. X και Y µε διασπορά σ2

X και σ2
Y

αντίστοιχα (δες τη σχέση (2.16) για το σXY και (2.17) για το ρ). Ο συντελεστής
συσχέτισης ρ = Corr(X, Y ) αποτελεί κανονικοποίηση της συνδιασποράς σXY

και εκϕράζει τη γραµµική συσχέτιση δύο τ.µ., δηλαδή την αναλογική µετα-
ϐολή (αύξηση ή µείωση) της µιας τ.µ. που αντιστοιχεί σε µεταβολή της άλλης
µεταβλητής. Ο συντελεστής συσχέτισης λέγεται και συντελεστής συσχέτισης
Pearson για να το διαχωρίσουµε από άλλους συντελεστές συσχέτισης, όπως
του Spearman και του Kendall.

΄Οταν ρ = ±1 η σχέση είναι αιτιοκρατική και όχι πιθανοκρατική γιατί
γνωρίζοντας την τιµή της µιας τ.µ. γνωρίζουµε και την τιµή της άλλης τ.µ.
ακριβώς. ΄Οταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι κοντά στο −1 ή 1 η γραµµική
συσχέτιση των δύο τ.µ. είναι ισχυρή (συνήθως χαρακτηρίζουµε ισχυρή τη συ-
σχέτιση όταν |ρ| > 0.9) ενώ όταν είναι κοντά στο µηδέν οι τ.µ. είναι πρακτικά
ασυσχέτιστες.

΄Οπως φαίνεται από τον ορισµό στη σχέση (2.17), ο συντελεστής συσχέτισης
ρ δεν εξαρτάται από τη µονάδα µέτρησης των X και Y και είναι συµµετρικός
ως προς τις X και Y .

5.1.1 ∆ειγµατικός συντελεστής συσχέτισης

΄Οταν έχουµε παρατηρήσεις των δύο τ.µ. X και Y κατά Ϲεύγη

{(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn)},
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µπορούµε να πάρουµε µια πρώτη εντύπωση για τη συσχέτιση τους από το
διάγραµµα διασποράς (scatter diagram), που είναι η απεικόνιση των ση-
µείων (xi , yi), i = 1, . . . , n, σε καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων.

Στο Σχήµα 5.1 παρουσιάζονται τυπικά διαγράµµατα διασποράς για ισχυ-
ϱές και ασθενείς συσχετίσεις δύο τ.µ. X και Y . Στα Σχήµατα 5.1α και 5.1δ
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Σχήµα 5.1: ∆ιάγραµµα διασποράς δύο τ.µ. X και Y από n = 20 παρατηρή-
σεις που παρουσιάζουν ϑετική σχέση στα σχήµατα (α), (ϐ) και (γ), αρνητική
σχέση στα σχήµατα (δ), (ε) και (Ϲ) και καµιά συσχέτιση στα σχήµατα (η), (ϑ)
και (ι). Σε κάθε σχήµα δίνεται η πραγµατική τιµή του συντελεστή συσχέτισης
ρ και η δειγµατική r. Στο (ι) ο συντελεστής συσχέτισης δεν ορίζεται.

η σχέση είναι τέλεια (ρ = 1 και ρ = −1 αντίστοιχα), στα Σχήµατα 5.1ϐ και
5.1ε είναι ισχυρή (ϑετική µε ρ = 0.97 και αρνητική µε ρ = −0.97 αντίστοιχα)



62 ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΣΧ�ΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ∆Ρ�ΟΜΗΣΗ

και στα Σχήµατα 5.1γ και 5.1Ϲ είναι λιγότερο ισχυρή (ϑετική µε ρ = 0.8 και
αρνητική µε ρ = −0.8 αντίστοιχα). Στο Σχήµα 5.1η είναι ρ = 0 γιατί οι τ.µ. X
και Y είναι ανεξάρτητες ενώ στο Σχήµα 5.1ϑ είναι πάλι ρ = 0 αλλά οι X και
Y δεν είναι ανεξάρτητες αλλά συσχετίζονται µόνο µη-γραµµικά. Τέλος για
το Σχήµα 5.1ι ο συντελεστής συσχέτισης δεν ορίζεται γιατί η Y είναι σταθερή
(σY = 0 στον ορισµό του ρ στην (2.17) ).

Η σηµειακή εκτίµηση (point estimation) του συντελεστή συσχέτισης ρ
του πληθυσµού από το δείγµα των n Ϲευγαρωτών παρατηρήσεων των X και Y
γίνεται µε την αντικατάσταση στη σχέση (2.17) της συνδιασποράς σXY και των
τυπικών αποκλίσεων σX και σY από τις αντίστοιχες εκτιµήσεις από το δείγµα

ρ̂ ≡ r =
sXY

sX sY
.

Ο αµερόληπτος εκτιµητής sXY του σXY δίνεται όπως και ο αµερόληπτος εκτι-
µητής της συνδιασποράς σ2

X (δες σχέση 3.3) ως

sXY =
1

n − 1

n∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ) =
1

n − 1

 n∑
i=1

xiyi − nx̄ȳ

 , (5.1)

όπου x̄ και ȳ είναι οι δειγµατικές µέσες τιµές των X και Y . Από τα παραπάνω
προκύπτει η έκϕραση του εκτιµητή r

r =

∑n
i=1 xiyi − nx̄ȳ√(∑n

i=1 x2
i − nx̄2) (∑n

i=1 y2
i − nȳ2) . (5.2)

Είναι προϕανές πως η παραπάνω σχέση για το r δεν αλλάζει αν ϑεωρήσουµε
τους µεροληπτικούς εκτιµητές των σXY , σX και σY . Το r λέγεται δειγµατι-
κός συντελεστής συσχέτισης (του Pearson (sample Pearson correlation
coefficient).

Καλύτερη φυσική ερµηνεία της συσχέτισης δύο τ.µ. επιτυγχάνεται µε το
r2 που λέγεται συντελεστής προσδιορισµού (coefficient of determination)
(εκϕράζεται συνήθως σε ποσοστό, δηλαδή 100r2). Ο συντελεστής προσδιο-
ϱισµού δίνει το ποσοστό µεταβλητότητας των τιµών της Y που υπολογίζεται
από τη X (και αντίστροϕα) και είναι ένας χρήσιµος τρόπος να συνοψίσουµε
τη σχέση δύο τ.µ..

Στο Σχήµα 5.1 δίνεται ο δειγµατικός συντελεστής συσχέτισης r για κάθε
περίπτωση. Επειδή το δείγµα είναι µικρό (n = 20) η τιµή του r δεν είναι
πάντα κοντά στην πραγµατική τιµή ρ. Αυτό συµβαίνει γιατί ο εκτιµητής r
όπως δίνεται στη σχέση (5.2) είναι µια τ.µ. που εξαρτάται από τις τιµές και
το πλήθος των Ϲευγών των παρατηρήσεων.
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5.1.2 Κατανοµή του εκτιµητή r

Η κατανοµή του εκτιµητή r δε µπορεί εύκολα να περιγραϕτεί καθώς το r
δεν έχει την ίδια κατανοµή για κάθε τιµή του πραγµατικού συντελεστή ρ. Η
κατανοµή του r δεν είναι κάποια γνωστή, όπως κανονική ή άλλη κατανοµή
που φθίνει εκθετικά ή µε νόµο δύναµης, αϕού φράζεται από το -1 και το 1.
Για ρ = 0, η πυκνότητα των τιµών του r κατανέµεται συµµετρικά γύρω από
το 0, και η µέση τιµή του είναι 0. Καθώς όµως το ρ αποκλίνει προς το -1 ή το
1, η κατανοµή του r γίνεται ϑετικά ή αρνητικά ασύµµετρη, αντίστοιχα. ΄Οταν
το ρ πλησιάζει το -1 ή το 1, η διασπορά του r µικραίνει για να γίνει 0 όταν
το ρ ισούται µε -1 ή 1. Η µορϕή της κατανοµής του r για κάθε τιµή του ρ
εξαρτάται από το µέγεθος του δείγµατος n αλλά και από την κατανοµή των
τ.µ. X και Y .

Η κατανοµή του r δίνεται αναλυτικά όταν το Ϲεύγος τ.µ. (X, Y ) ακολουθεί
διµεταβλητή κανονική κατανοµή και υπάρχουν επίσης προσεγγιστικές ανα-
λυτικές εκϕράσεις όταν η διµεταβλητή κατανοµή δεν είναι κανονική, αλλά
όλες αυτές οι αναλυτικές εκϕράσεις είναι αρκετά σύνθετες και δεν παρουσιά-
Ϲονται εδώ. Στο Σχήµα 5.2 δίνεται η εµπειρική κατανοµή του r για διαϕορε-
τικές τιµές του ρ, που σχηµατίστηκε ως εξής. Για σταθερές µέσες τιµές και
τυπικές αποκλίσεις των X και Y και για κάθε τιµή του συντελεστή συσχέτι-
σης ρ, πραγµατοποιούνται M δείγµατα µεγέθους n και σε καθένα από αυτά
υπολογίζεται ο δειγµατικός συντελεστής συσχέτισης r. Από τις M τιµές του
r σχηµατίζεται το κανονικοποιηµένο ιστόγραµµα (για σχετικές συχνότητες)
που προσοµοιώνει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του r, fr(r). Στο
Σχήµα 5.2α οι παράµετροι είναι µX = 0, µY = 0, σX = 1, σY = 1, M = 10000
και n = 20. Παρατηρούµε πως η µορϕή της εµπειρικής fr(r) διαϕέρει για
τις διαϕορετικές τιµές του ρ και εµϕανίζει συµµετρία µόνο για ρ = 0. Στο
Σχήµα 5.2ϐ, όπου το µέγεθος των δειγµάτων πενταπλασιάστηκε (n = 100),
η fr(r) γίνεται πιο συµµετρική και µε µικρότερη διασπορά (όπως αναµένεται
για µεγαλύτερο δείγµα). Σηµειώνεται ότι η σύγκλιση της fr(r) στην κανονική
κατανοµή που περιµένουµε σύµϕωνα µε το Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα είναι
πιο αργή για µεγαλύτερες τιµές του |ρ|. Για παράδειγµα για τιµές του ρ κον-
τά στά όρια -1 και 1, η λοξότητα ’διορθώνεται’ όταν η κατανοµή γίνεται πολύ
στενή, δηλαδή για µεγάλα δείγµατα.

Η µορϕή της fr(r) αλλάζει για το ίδιο ρ όταν το δείγµα δεν προέρχε-
ται από διµεταβλητή κανονική κατανοµή. Υποθέτοντας τα τετράγωνα των
κανονικών τ.µ. X και Y , X ′ = X2 και Y ′ = Y 2, µπορεί να δειχθεί ότι
ρ′ = Corr(X ′, Y ′) = ρ2. Σε αυτήν την περίπτωση η µορϕή της fr(r) για την
εκτίµηση του ρ′ διαϕέρει, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των Σχηµάτων
5.2α και 5.2γ.

Σε πολλά προβλήµατα της στατιστικής και ανάλυσης δεδοµένων προσπα-
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Σχήµα 5.2: (α) Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του r για διαϕορετικές
τιµές του ρ, εκτιµούµενη από το ιστόγραµµα των τιµών του r υπολογισµένο
σε 10000 Ϲευγαρωτά δείγµατα µεγέθους n = 20 από κανονική κατανοµή µε
µέσες τιµές 0 και διασπορά 1 και για τις δύο τ.µ. X και Y . (ϐ) ΄Οπως στο
(α) αλλά για n = 100. (γ) ΄Οπως το (α) αλλά µόνο για ϑετικό συντελεστή ρ
των τετραγώνων των X και Y . Σε αυτήν την περίπτωση αυτός ο συντελεστής
συσχέτισης είναι το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης των X και Y .

ϑούµε να µετασχηµατίσουµε την παρατηρούµενη µεταβλητή ώστε να ακολου-
ϑεί κάποια γνωστή κατανοµή, συνήθως κανονική. Εδώ η µεταβλητή είναι ο
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εκτιµητής r. Προτάθηκε από τον Fisher ο µετασχηµατισµός

z = tanh−1(r) = 0.5 ln
1 + r

1 − r
, (5.3)

ώστε όταν το δείγµα είναι µεγάλο και από διµεταβλητή κανονική κατανοµή το
z να τείνει προς την κανονική κατανοµή µε µέση τιµή µz ≡ E(z) = tanh−1(ρ)
και διασπορά σ2

z ≡ Var(z) = 1/(n − 3), δηλαδή η διασπορά είναι ανεξάρτη-
τη του ρ. Μπορούµε λοιπόν να υπολογίσουµε διάστηµα εµπιστοσύνης και
να κάνουµε έλεγχο υπόθεσης χρησιµοποιώντας την προσεγγιστικά κανονική
κατανοµή του z.

5.1.3 ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης για το συντελεστή συσχέτι-
σης

Για τον υπολογισµό παραµετρικού διαστήµατος εµπιστοσύνης για το ρ,
το πρώτο ϐήµα είναι ο µετασχηµατισµός του εκτιµητή r στο z από τη σχέση
(5.3). Σύµϕωνα και µε το διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή µιας
τ.µ., υποθέτοντας ότι το z ακολουθεί προσεγγιστικά κανονική κατανοµή, το
(1 − α)% διάστηµα εµπιστοσύνης για το z δίνεται ως

z ± z1−α/2

√
1/(n − 3).

Το δεύτερο ϐήµα λοιπόν είναι να υπολογίσουµε από την παραπάνω σχέση
αυτό το διάστηµα και ας το συµβολίσουµε [ζl, ζu]. Τέλος, στο τρίτο ϐήµα
παίρνουµε τον αντίστροϕο µετασχηµατισµό για τα άκρα του διαστήµατος ζl

και ζu, που δίνονται ως

rl = tanh(ζl) =
exp(2ζl) − 1
exp(2ζl) + 1

, ru =
exp(2ζu) − 1
exp(2ζu) + 1

(5.4)

και ορίζουν το (1 − α)% διαστήµατος εµπιστοσύνης για το ρ.

5.1.4 ΄Ελεγχος µηδενικής συσχέτισης

Σε πολλά προβλήµατα µας ενδιαϕέρει να ελέγξουµε αν δύο τ.µ. συσχετί-
Ϲονται. ΄Ενας τρόπος να το επιτύχουµε είναι από τον υπολογισµό του διαστή-
µατος εµπιστοσύνης του ρ. Αν το (1 − α)% διαστήµατος εµπιστοσύνης του ρ,
[rl, ru] (δες σχέση (5.4)), δεν περιέχει το 0, τότε µπορούµε να δεχθούµε στο
ίδιο επίπεδο εµπιστοσύνης ότι οι δύο τ.µ. συσχετίζονται.

Αν ϑέλουµε να κάνουµε έλεγχο υπόθεσης για το ρ = 0 τότε µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε την κατανοµή του r κάτω από τη µηδενική υπόθεση Η0:
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Α/Α (i) Αντίσταση xi (ohm) Χρόνος αποτυχίας yi (min)
1 28 26
2 29 20
3 31 26
4 33 22
5 33 25
6 33 35
7 34 28
8 34 33
9 36 21
10 36 36
11 37 30
12 39 33
13 40 45
14 42 39
15 43 32
16 44 45
17 46 47
18 47 44
19 47 46
20 48 37

Πίνακας 5.1: ∆εδοµένα αντίστασης xi και χρόνου αποτυχίας yi για 20 αντι-
στάτες.

ρ = 0. Για ρ = 0, ισχύει

t = r

√
n − 2
1 − r2 ∼ tn−2, (5.5)

δηλαδή η τ.µ. t που προκύπτει από τον παραπάνω µετασχηµατισµό του r
ακολουθεί κατανοµή Student µε n−2 ϐαθµούς ελευθερίας. ΄Αρα η απόϕαση
του ελέγχου γίνεται µε ϐάση το στατιστικό t της σχέσης (5.5) και η p-τιµή του
ελέγχου µπορεί να υπολογισθεί από την αθροιστική κατανοµή Student για
την τιµή του στατιστικού από το δείγµα.

Παράδειγµα 5.1. Θέλουµε να διερευνήσουµε τη συσχέτιση της αντίστασης
και του χρόνου αποτυχίας κάποιου υπερϕορτωµένου αντιστάτη. Για αυτό
πήραµε µετρήσεις αντίστασης (σε Ωµ, ohm) και χρόνου αποτυχίας (σε λεπτά,
min) από δείγµα 20 αντιστατών, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.

Για να ϐρούµε τον συντελεστή συσχέτισης r υπολογίζουµε πρώτα τα πα-
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ϱακάτω

x̄ = 38 ȳ = 33.5
20∑
i=1

x2
i = 29634

∑20
i=1 y2

i = 23910
∑20

i=1 xiyi = 26305.

Από τη σχέση (5.2) ϐρίσκουµε

r =
26305 − 20 · 38 · 33.5

√
(29634 − 20 · 382) · (23910 − 20 · 33.52)

= 0.804.

Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης r ≃ 0.8 υποδηλώνει ότι η αντίσταση και ο
χρόνος αποτυχίας αντιστάτη έχουν γραµµική ϑετική συσχέτιση αλλά όχι πολύ
ισχυρή. Αυτό φαίνεται και από το διάγραµµα διασποράς στο Σχήµα 5.3.
Η µεταβλητότητα της µιας τ.µ. (αντίσταση ή χρόνος αποτυχίας) µπορεί να
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Σχήµα 5.3: ∆ιάγραµµα διασποράς για το δείγµα παρατηρήσεων αντίστασης
και χρόνου αποτυχίας 20 αντιστατών του Πίνακα 5.1.

εξηγηθεί από τη συσχέτιση της µε την άλλη κατά ποσοστό που δίνεται από το
συντελεστή προσδιορισµού, που είναι

r2 · 100 = 0.8042 · 100 = 64.64 → ≃ 65%.

Συµπεραίνουµε λοιπόν πως η γνώση της µιας τ.µ. δε µας επιτρέπει να προσ-
διορίσουµε την άλλη µε µεγάλη ακρίβεια.

Για τον υπολογισµό του 95% διαστήµατος εµπιστοσύνης του συντελεστή
συσχέτισης ρ υπολογίζουµε πρώτα το µετασχηµατισµό Fisher του r από τη
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σχέση (5.3), z = 1.110. Τα άκρα του 95% διαστήµατος εµπιστοσύνης του z
είναι [0.634, 1.585] και ο αντίστροϕος µετασχηµατισµός στα άκρα αυτού του
διαστήµατος δίνει το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης του ρ ως [0.561, 0.919]. Τα
όρια αυτά δηλώνουν ότι για τόσο µικρό δείγµα δε µπορούµε να εκτιµήσουµε
µε ακρίβεια το συντελεστή συσχέτισης.

Το κάτω άκρο του 95% διαστήµατος εµπιστοσύνης του ρ είναι 0.561 και
είναι πολύ µεγαλύτερο του 0, άρα µπορούµε να ισχυριστούµε µε µεγάλη
σιγουριά πως η αντίσταση και ο χρόνος αποτυχίας συσχετίζονται. Ο έλεγχος
της υπόθεσης ρ = 0 δίνει το Student στατιστικό t = 5.736 (δες σχέση (5.5))
και p = 0.0000194, δηλαδή είναι εντελώς απίθανο η αντίσταση και ο χρόνος
αποτυχίας να είναι ανεξάρτητες τ.µ. µε ϐάση το δείγµα των 20 Ϲευγαρωτών
παρατηρήσεων.

Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι η εκτίµηση r του συντελεστή συσχέτισης
µπορεί να αλλάξει σηµαντικά µε την πρόσθεση ή αϕαίρεση λίγων παρατηρή-
σεων γιατί το µέγεθος του δείγµατος είναι µικρό.

5.1.5 Συσχέτιση και γραµµικότητα

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson ρ καθώς και ο εκτιµητής του r ανα-
φέρονται στο µέγεθος της γραµµικής συσχέτισης µεταξύ δύο τ.µ. X και Y .
Για ένα δείγµα του Ϲεύγους (X, Y ), η τιµή του r δεν αποδίδει πάντα σωστά τη
συσχέτιση, καθώς η συσχέτιση τους µπορεί να µήν είναι απλά γραµµική.

Στο Σχήµα 5.4 δίνονται τα διαγράµµατα διασποράς για τρία δείγµατα του
Ϲεύγους (X, Y ). Ο δειγµατικός συντελεστής συσχέτισης για τα τρία δείγµατα
είναι ο ίδιος, r = 0.84. Για το πρώτο δείγµα στο Σχήµα 5.4α, το Ϲεύγος (X, Y )
είναι από διµεταβλητή κανονική κατανοµή και άρα το r αποδίδει σωστά το µέ-
γεθος της συσχέτισης τους. Το δεύτερο και τρίτο δείγµα όµως δεν αντιστοιχεί
σε γραµµικά συσχετισµένα X και Y . Είναι φανερό πως για το δεύτερο δείγµα
στο Σχήµα 5.4ϐ η σχέση των X και Y είναι απόλυτα γραµµική (ρ = 1) για
όλα τα Ϲευγάρια εκτός από ένα απόµακρο σηµείο (outlier), το οποίο µειώνει
την εκτίµηση στο r = 0.84. Στο τρίτο δείγµα στο Σχήµα 5.4γ η συσχέτιση των
X και Y είναι απόλυτη αλλά µη-γραµµική µε αποτέλεσµα η συσχέτιση τους
πάλι να υποεκτιµάται.

Από τα παραπάνω παραδείγµατα είναι φανερό πως ο συντελεστής συσχέτι-
σης Pearson δεν είναι πάντα κατάλληλο µέτρο συσχέτισης. Για την αντιµετώ-
πιση απόµακρων σηµείων άλλα µέτρα είναι πιο κατάλληλα, όπως ο εκτιµητής
του συντελεστή συσχέτισης Spearman και Kendall. ΄Οταν η συσχέτιση µπο-
ϱεί να είναι µη-γραµµική άλλα µέτρα πρέπει να αναζητηθούν. ΄Ενα τέτοιο
µέτρο είναι η αµοιβαία πληροϕορία (mutual information) που µετράει την
πληροϕορία που µπορούµε να έχουµε για τη µια τ.µ. γνωρίζοντας την άλλη.
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Σχήµα 5.4: ∆ιαγράµµατα διασποράς δειγµάτων που δίνουν όλα τον ίδιο δειγ-
µατικό συντελεστή συσχέτισης r = 0.84. (α) Τα X και Y είναι από διµεταβλητή
κανονική κατανοµή. (ϐ) Y = X για όλα εκτός από ένα Ϲευγάρι παρατηρήσεων
του δείγµατος. (γ) Y = 2 − 0.6(X − 0.585)2.

5.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση

Στη συσχέτιση που µελετήσαµε παραπάνω µετρήσαµε µε το συντελεστή
συσχέτισης τη γραµµική σχέση δύο τ.µ. X και Y . Στην παλινδρόµηση που
ϑα µελετήσουµε στη συνέχεια σχεδιάζουµε την εξάρτηση µιας τ.µ. Y , που την
ονοµάζουµε εξαρτηµένη µεταβλητή (dependent variable), από άλλες τυχαί-
ες µεταβλητές που τις ονοµάζουµε ανεξάρτητες µεταβλητές (independent
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variables). Γενικά ϑεωρούµε πως τις τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών τις
ορίζουµε εµείς και δεν εµπεριέχουν σϕάλµατα, δεν είναι δηλαδή τυχαίες µε-
ταβλητές. Σε πολλά πρακτικά προβλήµατα όµως αυτό είναι περισσότερο µια
παραδοχή για να εϕαρµόσουµε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για να
εκτιµήσουµε το µοντέλο παλινδρόµησης που δίνει τη µαθηµατική έκϕραση
της εξάρτησης της εξαρτηµένης από τις ανεξάρτητες µεταβλητές.

Στην αρχή ϑα ϑεωρήσουµε την εξάρτηση της Y από µία µόνο ανεξάρτητη
µεταβλητή X και η περίπτωση αυτή αναϕέρεται ως απλή παλινδρόµηση. Ενώ
η συσχέτιση είναι συµµετρική ως προς τα X και Y , στην απλή παλινδρόµηση
η εξαρτηµένη µεταβλητή Y ’καθοδηγείται’ από την ανεξάρτητη µεταβλητή X .
Για αυτό και στην ανάλυση που κάνουµε παίζει ϱόλο ποιόν από τους δύο πα-
ϱάγοντες που µετράµε ορίζουµε ως ανεξάρτητη µεταβλητή και ποιόν ως εξαρ-
τηµένη. Για παράδειγµα, σε µια µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από λιγνίτη, για να προσδιορίσουµε το κόστος της παραγωγής ενέργειας, µε-
λετάµε την εξάρτηση του από το κόστος του λιγνίτη. Είναι φυσικό λοιπόν ως
εξαρτηµένη µεταβλητή Y να ϑεωρήσουµε το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας κι ως ανεξάρτητη µεταβλητή X το κόστος του λιγνίτη.

Στο πρώτο µέρος της µελέτης ϑα ϑεωρήσουµε πως η εξάρτηση είναι γραµ-
µική, δηλαδή έχουµε την περίπτωση της απλής γραµµικής παλινδρόµησης.

5.2.1 Το πρόβληµα της απλής γραµµικής παλινδρόµησης

Η εξαρτηµένη τ.µ. Y ακολουθεί κάποια κατανοµή. Επειδή µας ενδιαϕέ-
ϱει η συµπεριϕορά της Y για κάθε δυνατή τιµή της ανεξάρτητης µεταβλητής
X ϑέλουµε να µελετήσουµε τη δεσµευµένη κατανοµή της Y για κάθε τιµή x
της X . Με αναϕορά στη δεσµευµένη αθροιστική συνάρτηση κατανοµής ϑέ-
λουµε να προσδιορίσουµε την FY (y|X = x) για κάθε τιµή x της X . Αυτό είναι
αρκετά περίπλοκο πρόβληµα που στην πράξη συχνά δε χρειάζεται να λύσου-
µε. Περιορίζουµε λοιπόν τη µελέτη του προβλήµατος της παλινδρόµησης στη
δεσµευµένη µέση τιµή E(Y |X = x). Υποθέτοντας ότι η εξάρτηση εκϕράζεται
από γραµµική σχέση έχουµε

E(Y |X = x) = �0 + �1x (5.6)

και η σχέση αυτή λέγεται απλή γραµµική παλινδρόµηση της Y στη X
(linear regression). Το πρόβληµα της παλινδρόµησης είναι η εύρεση των πα-
ϱαµέτρων �0 και �1 που εκϕράζουν καλύτερα τη γραµµική εξάρτηση της Y
από τη X . Κάθε Ϲεύγος τιµών (�0, �1) καθορίζει µια διαϕορετική γραµµική
σχέση που εκϕράζεται γεωµετρικά από ευθεία γραµµή. Η διαϕοράς ύψους
�0 είναι η τιµή του y για x = 0 και λέγεται διαϕορά ύψους (intercept)
κι ο συντελεστής του x, �1, είναι η κλίση (slope) της ευθείας ή αλλιώς ο
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συντελεστής παλινδρόµησης (regression coefficient). Αν ϑεωρήσουµε τις
παρατηρήσεις {(x1, y1), . . . , (xn, yn)} και το διάγραµµα διασποράς που τις α-
πεικονίζει σαν σηµεία, µπορούµε να σχηµατίσουµε πολλές τέτοιες ευθείες
που προσεγγίζουν την υποτιθέµενη γραµµική εξάρτηση της E(Y |X = x) ως
προς X , όπως φαίνεται στο Σχήµα 5.5.

β2

2α β2y =    +    x

3α β3y =    +    x

1α β1y =    +    x

y

2α

x

Σχήµα 5.5: Ευθείες απλής γραµµικής παλινδρόµησης

Για κάποια τιµή xi της X αντιστοιχούν διαϕορετικές τιµές yi της Y , σύµ-
φωνα µε κάποια κατανοµή πιθανότητας FY (yi |X = xi), δηλαδή µπορούµε να
ϑεωρήσουµε την yi ως τ.µ. [ϑα ήταν σωστότερο να χρησιµοποιούσαµε το συµ-
ϐολισµό Yi αντί yi , όπου ο δείκτης i ορίζει την εξάρτηση από X = xi , αλλά ϑα
χρησιµοποιήσουµε εδώ τον ίδιο συµβολισµό yi για την τ.µ. και την παρατήρηση].
Η τ.µ. yi για κάποια τιµή xi της X ϑα δίνεται κάτω από την υπόθεση της
γραµµικής παλινδρόµησης ως

yi = �0 + �1xi + ϸi , (5.7)

όπου ϸi είναι και αυτή τ.µ., λέγεται σϕάλµα παλινδρόµησης (regression
error) και ορίζεται ως η διαϕορά της yi από τη δεσµευµένη µέση τιµή της

ϸi = yi − E(Y |X = xi).

Για την ανάλυση της γραµµικής παλινδρόµησης κάνουµε τις παρακάτω
υποθέσεις :

• Η µεταβλητή X είναι ελεγχόµενη για το πρόβληµα που µελετάµε, δη-
λαδή γνωρίζουµε τις τιµές της χωρίς καµιά αµϕιβολία.
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• Η σχέση (5.6) ισχύει, δηλαδή η εξάρτηση της Y από τη X είναι γραµµι-
κή.

• E(ϸi) = 0 και Var(ϸi) = σ2
ϸ για κάθε τιµή xi της X , δηλαδή το σϕάλ-

µα παλινδρόµησης έχει µέση τιµή µηδέν για κάθε τιµή της X και η
διασπορά του είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από τη X .

Η τελευταία συνθήκη είναι ισοδύναµη µε τη συνθήκη

Var(Y |X = x) ≡ σ2
Y |X = σ2

ϸ ,

δηλαδή η διασπορά της εξαρτηµένης µεταβλητής Y είναι η ίδια για κάθε τιµή
της X και µάλιστα είναι σ2

Y |X = σ2
ϸ . Η τελευταία σχέση προκύπτει από τη

σχέση (5.7), αϕού οι παράµετροι �0 και �1 είναι σταθερές και το xi γνωστό.
Η ιδιότητα αυτή λέγεται οµοσκεδαστικότητα και αντίθετα έχουµε ετεροσκεδα-
στικότητα όταν η διασπορά της Y (ή του σϕάλµατος ϸ) µεταβάλλεται µε τη
X .

Γενικά για να εκτιµήσουµε τις παραµέτρους της γραµµικής παλινδρόµη-
σης µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, όπως ϑα δούµε παρακάτω, δεν
είναι απαραίτητο να υποθέσουµε κάποια συγκεκριµένη δεσµευµένη κατανο-
µή FY (yi |X = xi) της Y ως προς τη X . Αν ϑέλουµε όµως να υπολογίσουµε
παραµετρικά διαστήµατα εµπιστοσύνης για τις παραµέτρους ή να κάνουµε
παραµετρικούς στατιστικούς ελέγχους ϑα χρειαστούµε να υποθέσουµε κανο-
νική δεσµευµένη κατανοµή για τη Y . Επίσης οι παραπάνω υποθέσεις για
γραµµική σχέση και σταθερή διασπορά αποτελούν χαρακτηριστικά πληθυ-
σµών µε κανονική κατανοµή. Συνήθως λοιπόν σε προβλήµατα γραµµικής
παλινδρόµησης υποθέτουµε ότι η δεσµευµένη κατανοµή της Y είναι κανονι-
κή

Y |X = x ∼ N(�0 + �1x, σ2
ϸ ).

Αν η κατανοµή της Y δεν είναι κανονική, µπορούµε να χρησιµοποιή-
σουµε κάποιο µετασχηµατισµό που την κάνει κανονική και για αυτό συχνά
χρησιµοποιείται ο λογάριθµος.

5.2.2 Σηµειακή εκτίµηση παραµέτρων της απλής γραµµι-
κής παλινδρόµησης

Το πρόβληµα της απλής γραµµικής παλινδρόµησης µε τις υποθέσεις που
ορίστηκαν παραπάνω συνίσταται στην εκτίµηση των τριών παραµέτρων της
παλινδρόµησης:

1. της διαϕοράς ύψους της ευθείας παλινδρόµησης �0,
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2. της κλίσης της ευθείας παλινδρόµησης �1,

3. της διασποράς σϕάλµατος της παλινδρόµησης σ2
ϸ .

Τα �0 και �1 προσδιορίζουν την ευθεία παλινδρόµησης και άρα καθο-
ϱίζουν τη γραµµική σχέση εξάρτησης της τ.µ. Y από τη µεταβλητή X . Η
παράµετρος σ2

ϸ προσδιορίζει το ϐαθµό µεταβλητότητας γύρω από την ευθεία
παλινδρόµησης και εκϕράζει την αβεβαιότητα της γραµµικής σχέσης.

Εκτίµηση των παραµέτρων της ευθείας παλινδρόµησης

Η εκτίµηση των παραµέτρων �0 και �1 γίνεται µε τη µέθοδο των ελαχί-
στων τετραγώνων (method of least squares). Η µέθοδος λέγεται έτσι γιατί
ϐρίσκει την ευθεία παλινδρόµησης µε παραµέτρους b0 και b1 έτσι ώστε το
άθροισµα των τετραγώνων των κατακόρυϕων αποστάσεων των σηµείων από
την ευθεία να είναι το ελάχιστο. Οι εκτιµήσεις των �0 και �1 δίνονται από την
ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των τετραγώνων των σϕαλµάτων

min
�0,�1

n∑
i=1

ϸ2
i ή min

�0,�1

n∑
i=1

(yi − �0 − �1xi)2. (5.8)

Για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα ϑέτουµε τις µερικές παραγώγους ως προς
τα �0 και �1 ίσες µε το µηδέν και καταλήγουµε στο σύστηµα δύο εξισώσεων
µε δύο αγνώστους

∂
∑

(yi−�0−�1xi )2

∂�0
= 0

∂
∑

(yi−�0−�1xi )2

∂�1
= 0


∑n

i=1 yi = n�0 + �1
∑n

i=1 xi∑n
i=1 xiyi = �0

∑n
i=1 xi + �1

∑n
i=1 x2

i

από το οποίο µε αντικατάσταση του �0 παίρνουµε την εκτίµηση για την κλίση

�̂1 ≡ b1 =

∑n
i=1(xi − x̄)(yi − ȳ)∑n

i=1(xi − x̄)2 =
Sxy

Sxx
. (5.9)

Το άθροισµα που συµβολίζεται στην παραπάνω σχέση ως Sxy διαιρώντας µε
n − 1 δίνει τη δειγµατική συνδιασπορά sXY (δες σχέση (5.1)) και αντίστοιχα
το Sxx διαιρώντας µε n − 1 δίνει τη δειγµατική διασπορά της X sXY (δες
σχέση (3.3)). Με αντικατάσταση του b1 στην πρώτη εξίσωση του παραπάνω
συστήµατος παίρνουµε την εκτίµηση του σταθερού όρου ως

�̂0 ≡ b0 =

∑n
i=1 yi − b1

∑n
i=1 xi

n
(5.10)

και άρα οι εκτιµήσεις των �0 και �1 δίνονται ως

b1 =
sXY

s2
X

, b0 = ȳ − b1x̄. (5.11)
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Τα b0 και b1 ορίζουν την ευθεία

ŷ = b0 + b1x,

που λέγεται και ευθεία ελαχίστων τετραγώνων.

Εκτίµηση της διασποράς των σϕαλµάτων παλινδρόµησης

Για κάθε δοθείσα τιµή xi µε τη ϐοήθεια της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων
εκτιµούµε την τιµή ŷi που γενικά είναι διαϕορετική από την πραγµατική τιµή
yi. Η διαϕορά

ei = yi − ŷi = yi − b0 − b1xi

είναι η κατακόρυϕη απόσταση της πραγµατικής τιµής από την ευθεία ελαχί-
στων τετραγώνων και λέγεται σϕάλµα ελαχίστων τετραγώνων ή απλά υπόλοι-
πο (residual). Στο Σχήµα 5.6 απεικονίζονται τα υπόλοιπα της παλινδρόµη-
σης.

xi

iy

iŷ
iy iŷie= −

y

y = a + bx

x

Σχήµα 5.6: Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων και υπόλοιπα

Το υπόλοιπο ei είναι η εκτίµηση του σϕάλµατος παλινδρόµησης ϸi αντικα-
ϑιστώντας απλά τις παραµέτρους παλινδρόµησης µε τις εκτιµήσεις ελαχίστων
τετραγώνων στον ορισµό του σϕάλµατος ϸi = yi − �0 − �1xi. ΄Αρα η εκτίµηση
της διασποράς σ2

ϸ του σϕάλµατος (που είναι και η δεσµευµένη διασπορά της
Y ως προς X ) δίνεται από τη δειγµατική διασπορά s2

ϸ των υπολοίπων ei

s2
ϸ ≡ σ̂2

ϸ =
1

n − 2

n∑
i=1

(yi − ŷi)2, (5.12)
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όπου διαιρούµε µε n − 2 γιατί από τους ϐαθµούς ελευθερίας n του µεγέ-
ϑους του δείγµατος αϕαιρούµε δύο για τις δύο παραµέτρους που έχουν ή-
δη εκτιµηθεί. Η δειγµατική διασπορά s2

ϸ µπορεί να εκϕραστεί ως προς τις
δειγµατικές διασπορές των X και Y και της συνδιασποράς τους, αν αντικατα-
στήσουµε τις εκϕράσεις των b0 και b1 από την (5.11) στην παραπάνω σχέση
(όπου ϑέτουµε ŷi = b0 + b1xi )

s2
ϸ =

n − 1
n − 2

(
s2

Y −
s2

XY

s2
X

)
=

n − 1
n − 2

(s2
Y − b2

1s2
X ) (5.13)

όπου και πάλι υποθέτουµε τις αµερόληπτες εκτιµήτριες για τις διασπορές.

Παρατηρήσεις

1. Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων περνάει από το σηµείο (x̄ , ȳ) γιατί

b0 + b1x̄ = ȳ − b1x̄ + b1x̄ = ȳ.

΄Αρα η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων µπορεί επίσης να οριστεί ως

yi − ȳ = b1(xi − x̄).

2. Η σηµειακή εκτίµηση των �0 και �1 µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετρα-
γώνων δεν προϋποθέτει σταθερή διασπορά και κανονική κατανοµή της
εξαρτηµένης µεταβλητής Y για κάθε τιµή της ανεξάρτητης µεταβλητής
X . ΄Οταν όµως ισχύουν οι δύο αυτές συνθήκες οι εκτιµήτριες ελαχίστων
τετραγώνων b0 και b1 είναι οι εκτιµήτριες µεγίστης πιθανοϕάνειας (και
άρα έχουν και τις επιθυµητές ιδιότητες εκτιµητριών).

3. Αν η διασπορά της Y αλλάζει µε το X , τότε η διαδικασία των ελαχίστων
τετραγώνων πρέπει να διορθωθεί έτσι ώστε να δίνει περισσότερο ϐάρος
στις παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε µικρότερη διασπορά.

4. Για κάθε τιµή x της X µπορούµε να προβλέψουµε την αντίστοιχη τιµή y
της Y από την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, ŷ = b0 + b1x. Εδώ πρέπει
να προσέξουµε ότι η τιµή x πρέπει να ανήκει στο εύρος τιµών της X που
έχουµε από το δείγµα. Για τιµές έξω από αυτό το διάστηµα η πρόβλεψη
δεν είναι αξιόπιστη.

Παράδειγµα 5.2. Θέλουµε να µελετήσουµε σε ένα ολοκληρωµένο κύκλω-
µα την εξάρτηση της απολαβής ϱεύµατος κρυσταλλολυχνίας (τρανζίστορ) από
την αντίσταση του στρώµατος της κρυσταλλολυχνίας. Στον Πίνακα 5.2 πα-
ϱουσιάζονται 10 µετρήσεις της απολαβής ϱεύµατος για αντίστοιχες τιµές της
αντίστασης στρώµατος της κρυσταλλολυχνίας.
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Α/Α (i) Αντίσταση στρώµατος xi (ohm/cm) Απολαβή ϱεύµατος yi

1 66 5.3
2 66 6.5
3 69 7.4
4 78 7.2
5 87 7.8
6 93 10.8
7 105 9.1
8 111 8.1
9 123 12.6
10 141 9.8

Πίνακας 5.2: ∆εδοµένα απολαβής ϱεύµατος τρανζίστορ (yi ) για διαϕορετικές
τιµές της αντίστασης στρώµατος κρυσταλλολυχνίας (xi ).

Υποθέτουµε πως η απολαβή ϱεύµατος της κρυσταλλολυχνίας εξαρτάται
γραµµικά από την αντίσταση του στρώµατος της και το διάγραµµα διασπο-
ϱάς από το δείγµα στο Σχήµα 5.7 επιβεβαιώνει αυτήν την υπόθεση. Για να

50 100 150

4

6

8

10

12

14

x

y

y = 2.53 + 0.063 x

Σχήµα 5.7: ∆ιάγραµµα διασποράς για τα δεδοµένα του Πίνακα 5.2 και ευθεία
ελαχίστων τετραγώνων.

εκτιµήσουµε τις παραµέτρους b0 και b1 της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων
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υπολογίζουµε πρώτα τα παρακάτω

x̄ = 93.9 ȳ = 8.46
10∑
i=1

x2
i = 94131

∑10
i=1 y2

i = 757.64
∑10

i=1 xiyi = 8320.2

και χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (5.1) και (3.3) για τη δειγµατική συνδιασπο-
ϱά και διασπορά αντίστοιχα, ϐρίσκουµε

sXY = 41.81 s2
X = 662.1 s2

Y = 4.66.

Οι εκτιµήσεις b1 και b0 είναι

b1 =
41.81
662.1

= 0.063

b0 = 8.46 − 0.063 · 93.9 = 2.53.

Από τη σχέση (5.13) υπολογίζουµε την εκτίµηση διασποράς των σϕαλµάτων
παλινδρόµησης

s2
ϸ =

9
8

(4.66 − 0.0632 · 41.81) = 2.271.

Τα αποτελέσµατα αυτά ερµηνεύονται ως εξής :

1. b1: Για αύξηση της αντίστασης στρώµατος κατά µία µονάδα µέτρησης
(1 ohm/cm) η απολαβή του ϱεύµατος της κρυσταλλολυχνίας αυξάνεται
κατά 0.063.

2. b0: ΄Οταν δεν υπάρχει καθόλου αντίσταση στρώµατος (x = 0), η απο-
λαβή του ϱεύµατος είναι 2.53 µονάδες αλλά ϐέβαια είναι αδύνατο να
ϑεωρήσουµε στρώµα χωρίς αντίσταση. ∆ε ϑα πρέπει λοιπόν να επιχειρή-
σουµε προβλέψεις για τιµές της αντίστασης στρώµατος µικρότερης του
66 ohm/cm και µεγαλύτερης του 141 ohm/cm, που είναι οι ακραίες
τιµές της αντίστασης του δείγµατος.

3. s2
ϸ : Η εκτίµηση της διασποράς γύρω από την ευθεία παλινδρόµησης

για κάθε τιµή της X (στο διάστηµα τιµών του πειράµατος) είναι 2.271,
ή αλλιώς το τυπικό σϕάλµα της εκτίµησης της παλινδρόµησης είναι
1.507 µονάδες, που είναι σχετικά µεγάλο σε σχέση µε το επίπεδο τιµών
της Y .

Με ϐάση το µοντέλο παλινδρόµησης που εκτιµήσαµε µπορούµε να προ-
ϐλέψουµε την απολαβή ϱεύµατος για κάθε αντίσταση στρώµατος κρυσταλ-
λολυχνίας στο διάστηµα [66, 141] ohm/cm. Στο Σχήµα 5.7 απεικονίζεται η
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πρόβλεψη της απολαβής ϱεύµατος για αντίσταση στρώµατος x = 120 ohm/cm
και είναι

ŷ = 2.53 + 0.063 · 120 = 10.11.

Στο παραπάνω παράδειγµα η πρόβλεψη της απολαβής ϱεύµατος µπορεί
να διαϕέρει σηµαντικά αν αλλάξουν οι σηµειακές εκτιµήσεις των παραµέ-
τρων παλινδρόµησης. Στη συνέχεια ϑα µελετήσουµε την αβεβαιότητα στην
εκτίµηση των παραµέτρων παλινδρόµησης και της πρόβλεψης της εξαρτηµέ-
νης µεταβλητής.

5.2.3 Σχέση του συντελεστή συσχέτισης και παλινδρόµη-
σης

Η παλινδρόµηση ορίζεται ϑεωρώντας την ανεξάρτητη µεταβλητή X ελεγχό-
µενη και την εξαρτηµένη µεταβλητή Y τυχαία, ενώ για τη συσχέτιση ϑεωρούµε
και τις δύο µεταβλητές X και Y τυχαίες. Για τις µεταβλητές X και Y της παλιν-
δρόµησης, µπορούµε να αγνοήσουµε ότι η X δεν είναι τ.µ. και να ορίσουµε
το συντελεστή συσχέτισης ρ όπως και πριν. Η σχέση µεταξύ του r (της εκτι-
µήτριας του ρ από το δείγµα) και του b1 (της εκτίµησης του συντελεστή της
παλινδρόµησης �1 µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων) δίνεται ως εξής
(συνδυάζοντας τις σχέσεις r = sXY

sX sY
και b1 =

sXY

s2
X

)

r = b1
sX

sY
ή b1 = r

sY

sX
. (5.14)

Και τα δύο µεγέθη, r και b1, εκϕράζουν ποσοτικά τη γραµµική συσχέτιση των
µεταβλητών X και Y , αλλά το b1 εξαρτάται από τη µονάδα µέτρησης των X και
Y ενώ το r, επειδή προκύπτει από το λόγο της συνδιασποράς προς τις τυπικές
αποκλίσεις των X και Y , δεν εξαρτάται από τη µονάδα µέτρησης των X και Y
και δίνει τιµές στο διάστηµα [−1, 1]. Η σχέση των r και b1 περιγράϕεται ως
εξής :

• Αν η συσχέτιση είναι ϑετική (r > 0) τότε η κλίση της ευθείας παλινδρό-
µησης b1 είναι επίσης ϑετική.

• Αν η συσχέτιση είναι αρνητική (r < 0) τότε η κλίση της ευθείας παλιν-
δρόµησης b1 είναι επίσης αρνητική.

• Αν οι µεταβλητές X και Y δε συσχετίζονται (r = 0) τότε η ευθεία παλιν-
δρόµησης είναι οριζόντια (b1 = 0).
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Επίσης µπορούµε να εκϕράσουµε το r2 ως προς τη δειγµατική διασπορά
του σϕάλµατος s2

ϸ και αντίστροϕα

s2
ϸ =

n − 1
n − 2

s2
Y (1 − r2) ή r2 = 1 − n − 2

n − 1
s2

ϸ

s2
Y

. (5.15)

Η παραπάνω σχέση δηλώνει πως όσο µεγαλύτερο είναι το r2 (ή το |r |) τό-
σο µειώνεται η διασπορά του σϕάλµατος της παλινδρόµησης, δηλαδή τόσο
ακριβέστερη είναι η πρόβλεψη που ϐασίζεται στην ευθεία παλινδρόµησης.

Παράδειγµα 5.3. Στο παραπάνω παράδειγµα 5.2, ο συντελεστής συσχέτισης
της απολαβής ϱεύµατος της κρυσταλλολυχνίας και της αντίστασης στρώµατος
είναι

r =
sXY

sX sY
=

41.81
√

662.1 · 4.66
= 0.753

που ϑα µπορούσαµε να υπολογίσουµε και από τις σχέσεις (5.14) ή (5.15). Ο
συντελεστής συσχέτισης δηλώνει την ασθενή ϑετική συσχέτιση της απολαβής
ϱεύµατος και της αντίστασης στρώµατος, που δε µπορούµε όµως να συµπε-
ϱάνουµε από την τιµή του συντελεστή παλινδρόµησης b1 = 0.063 ή την τιµή
της διασποράς των σϕαλµάτων s2

ϸ = 2.249 γιατί εξαρτιούνται από τις µονάδες
µέτρησης των δύο µεταβλητών.

5.2.4 ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης των παραµέτρων της απλής
γραµµικής παλινδρόµησης

΄Οπως η δειγµατική µέση τιµή x̄ και η τυπική απόκλιση s µπορούν να
διαϕέρουν από δείγµα σε δείγµα παρατηρήσεων µιας τ.µ. X , έτσι και η εκτι-
µώµενη κλίση b1 και διαϕορά ύψους b0 µπορούν να διαϕέρουν επίσης από
δείγµα σε δείγµα Ϲευγαρωτών παρατηρήσεων των (X, Y ). Σε αντιστοιχία µε
την προσέγγιση για τη µέση τιµή και τυπική απόκλιση, για να υπολογίσουµε
διαστήµατα εµπιστοσύνης (ή να κάνουµε στατιστικό έλεγχο όπως ϑα δούµε
αµέσως µετά) για τις παραµέτρους �1 και �0 ϑα µελετήσουµε την κατανοµή
των b1 και b0 αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι µόνο η Y είναι τυχαία µεταβλητή,
καθώς ϑεωρήσαµε πως η X είναι ελεγχόµενη (ανεξάρτητη) µεταβλητή.

Μπορεί να δειχθεί µε ϐάση της σχέση (5.9) πως ο εκτιµητής b1 της κλίσης
δίνεται ως γραµµικός συνδυασµός των y1, . . . , yn, που κάθε ένα από αυτά
είναι τ.µ. όπως το Y . Επιπλέον το b1 έχει µέση τιµή

µb1 ≡ E(b1) = �1

και διασπορά

σ2
b1
≡ Var(b1) =

σ2
ϸ

Sxx
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ή αντίστοιχα τυπική απόκλιση σb1 = σϸ/
√

Sxx . Καθώς η διασπορά των σϕαλ-
µάτων εκτιµάται από την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων ως s2

ϸ , η εκτίµηση της
τυπικής απόκλισης του b1 είναι

sb1 =
sϸ√
Sxx

. (5.16)

Θεωρώντας πως η Y ακολουθεί κανονική κατανοµή, ο εκτιµητής κλίσης b1

ακολουθεί επίσης κανονική κατανοµή και άρα το (1 − α)% διάστηµα εµπι-
στοσύνης της κλίσης �1 δίνεται όπως και για τη µέση τιµή ως

b1 ± tn−2,1−α/2sb1 ή b1 ± tn−2,1−α/2
sϸ√
Sxx

. (5.17)

Η κατανοµή Student που δίνει την κρίσιµη τιµή έχει n − 2 ϐαθµούς ελευθε-
ϱίας όσους ϑεωρούµε και στην εκτίµηση του sϸ (δες σχέση (5.12)).

Με αντίστοιχη προσέγγιση µπορεί να δειχθεί πως η τυπική απόκλιση της
εκτίµησης της διαϕοράς ύψους b0 είναι

σb0 = sϸ

√
1
n
+

x̄2

Sxx
(5.18)

και το (1 − α)% διάστηµα εµπιστοσύνης του σταθερού όρου �0 είναι

b0 ± tn−2,1−α/2sϸ

√
1
n
+

x̄2

Sxx
. (5.19)

5.2.5 ΄Ελεγχος ύπόθεσης για τις παραµέτρους της απλής
γραµµικής παλινδρόµησης

Κάτω από την υπόθεση της κανονικότητας µπορούν να γίνουν αντίστοιχοι
παραµετρικοί έλεγχοι υπόθεσης για την κλίση και τη διαϕορά ύψους.

Για τη µηδενική υπόθεση Η0: �1 = �0
1, δηλαδή ότι η κλίση µπορεί να είναι

�0
1, ο παραµετρικός έλεγχος γίνεται µε το στατιστικό

t =
b1 − �0

1

sb
=

(b1 − �0
1)
√

Sxx

sϸ
, (5.20)

όπου t ∼ tn−2, δηλαδή το στατιστικό κάτω από την Η0 ακολουθεί κατανοµή
Student µε n −2 ϐαθµούς ελευθερίας. Ιδιαίτερο ενδιαϕέρον έχει η µηδενική
υπόθεση Η0: �1 = 0, δηλαδή ότι η γραµµή παλινδρόµησης είναι οριζόντια
και άρα η τ.µ. Y δεν εξαρτάται από την X .
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Αντίστοιχα ο έλεγχος υπόθεσης για τη διαϕορά ύψους, Η0: �0 = �0
0,

δίνεται από το στατιστικό

t =
b0 − �0

0

sϸ

√
1
n +

x̄2

Sxx

(5.21)

όπου και πάλι t ∼ tn−2.

5.2.6 ∆ιαστήµατα πρόβλεψης

΄Εχοντας µελετήσει την κατανοµή των παραµέτρων της ευθείας ελαχίστων
τετραγώνων b0 και b1 µπορούµε να µελετήσουµε την κατανοµή της εκτίµησης
της µέσης τιµής του Y για κάποιο x, E(Y |X = x) = �0 + �1x, από την ευθεία
ελαχίστων τετραγώνων ŷ που δίνεται ως ŷ = b0 + b1x.

Μπορεί να δειχθεί και πάλι πως ο εκτιµητής ŷ δίνεται ως γραµµικός συν-
δυασµός των τ.µ. y1, . . . , yn και των σταθερών x1, . . . , xn και x. Το ŷ είναι
αµερόληπτος εκτιµητής του E(Y |X = x), δηλαδή

µŷ ≡ E(ŷ) = E(Y |X = x) = �0 + �1x.

Η διασπορά του ŷ µπορεί να δειχθεί ότι είναι

σ2
ŷ ≡ Var(ŷ) = σ2

ϸ

(
1
n
+

(x − x̄)2

Sxx

)
Αντικαθιστώντας τη διασπορά των σϕαλµάτων από την ευθεία ελαχίστων τε-
τραγώνων ως s2

ϸ , η εκτίµηση της τυπικής απόκλισης του ŷ είναι

sŷ = sϸ

√
1
n
+

(x − x̄)2

Sxx
. (5.22)

΄Οπως και για τις παραµέτρους b0 και b1, ο εκτιµητής της ευθείας ελαχίστων
τετραγώνων για κάποιο x ακολουθεί επίσης κανονική κατανοµή. ΄Αρα το
(1 − α)% διάστηµα εµπιστοσύνης της µέσης τιµής του Y για κάποιο x
είναι

ŷ ± tn−2,1−α/2sŷ ή (b0 + b1x) ± tn−2,1−α/2sϸ

√
1
n
+

(x − x̄)2

Sxx
. (5.23)

Το διάστηµα εµπιστοσύνης για µέσης τιµής του Y για κάποιο x εξαρτάται
από την απόσταση του x από το µέσο όρο των τιµών της µεταβλητής Q του
δείγµατος. Υπάρχει λοιόν µεγαλύτερη ϐεβαιότητα για το Y όταν το η τιµή x
είναι κοντά στο κέντρο των δεδοµένων της Q που ήδη γνωρίζουµε (ϐάσει των
οποίων έγινε η εκτίµηση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων).
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Το παραπάνω διάστηµα εµπιστοσύνης της µέσης τιµής του Y για κάποιο
x, E(Y |X = x), είναι το διάστηµα της µέσης πρόβλεψης, δηλαδή δίνει σε
επίπεδο εµπιστοσύνης (1 − α)% τα όρια της πρόβλεψης για τη µέση (αναµε-
νόµενη) τιµή της Y όταν δίνεται µια συγκεκριµένη τιµή x για τη µεταβλητή
X . Συχνά µας ενδιαϕέρει να γνωρίζουµε και τα όρια της πρόβλεψης για µια
(µελλοντική) τιµή y της Y που ϑα πάρουµε για κάποια τιµή x της X . Το
Ϲητούµενο διάστηµα εµπιστοσύνης δεν αναϕέρεται στην παράµετρο της δε-
σµευµένης µέσης τιµής E(Y |X = x) αλλά κάποιας τιµής y της Y για το ίδιο x
και άρα περιµένουµε τα όρια να είναι µεγαλύτερα. Η διαϕορά είναι ίδια µε
την ακρίβεια της µέσης τιµής κάποιας τ.µ. X και µιας παρατήρησης της X .
Πράγµατι το (1−α)% διάστηµα πρόβλεψης για µια παρατήρηση y της Y
για κάποιο x είναι

ŷ± tn−2,1−α/2

√
s2

ϸ + s2
ŷ ή (b0+b1x)± tn−2,1−α/2sϸ

√
1 +

1
n
+

(x − x̄)2

Sxx
. (5.24)

Παράδειγµα 5.4. Στο παραπάνω παράδειγµα 5.2, ϐρήκαµε τις εκτιµήσεις
των παραµέτρων της ευθείας παλινδρόµησης b1 = 0.063, b0 = 2.53 και την
εκτίµηση της τυπικής απόκλισης των σϕαλµάτων παλινδρόµησης sϸ = 1.507.
Θα εξετάσουµε στη συνέχεια την ακρίβεια και σηµαντικότητα των παραµέτρων
της ευθείας παλινδρόµησης και ϑα δώσουµε διαστήµατα πρόβλεψης για την
απολαβή ϱεύµατος όταν η αντίσταση στρώµατος είναι x = 120 ohm/cm.

Η εκτίµηση της τυπικής απόκλιση της κλίσης της ευθείας ελαχίστων τε-
τραγώνων b1 είναι από τη σχέση (5.16) sb1 = 0.0195. Σύµϕωνα µε την σχέση
(5.17) το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για την κλίση είναι

0.063 ± 2.306 · 0.0195 ⇒ [0.018, 0.108].

Το διάστηµα περιέχει µόνο ϑετικές τιµές που δείχνει πως η κλίση �1 της
ευθείας παλινδρόµησης είναι σηµαντικά διάϕορη του µηδενός, τουλάχιστον
σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.05.

Ο έλεγχος για τη µηδενική υπόθεση Η0: �1 = 0 επιβεβαιώνει τη σηµαντι-
κότητα της κλίσης. Το στατιστικό από το δείγµα από τη σχέση (5.20) έχει την
τιµή

t =
0.063
0.0195

= 3.235

που είναι αρκετά µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή t0.975,8 = 2.306 που δί-
νει το όριο της t για να δεχθούµε την Η0. Η τιµή t = 3.235 από το δείγµα
αντιστοιχεί στην πιθανότητα (p-τιµή) p = 0.012. Η p-τιµή δηλώνει πως δε ϑα
µπορούσαµε να απορρίψουµε την Η0 ότι η κλίση είναι µηδενική σε επίπεδο
σηµαντικότητας α = 0.01, δηλαδή το µοντέλο παλινδρόµησης δεν έχει µεγά-
λη σηµαντικότητα. Αυτό οϕείλεται σε µεγάλο ϐαθµό στο µικρό αριθµό των
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παρατηρήσεων σε συνδυασµό µε την όχι τόσο ισχυρή εξάρτηση της απολαβής
ϱεύµατος από την αντίσταση στρώµατος (r = 0.753).

Αντίστοιχα η εκτίµηση της τυπικής απόκλισης της διαϕοράς ύψους �0

από τη σχέση (5.18) είναι sb0 = 1.894 και το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης
είναι σύµϕωνα µε τη σχέση (5.19)

2.53 ± 2.306 · 1.894 ⇒ [−1.837, 6.898]

Το διάστηµα περιέχει το µηδέν και άρα η διαϕορά ύψους δεν είναι σηµαντική
σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.05. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο
της µηδενικής υπόθεσης Η0: �0 = 0. Το στατιστικό από το δείγµα από τη
σχέση (5.21) είναι

t =
2.53
1.894

= 1.336

που είναι µικρότερο της κρίσιµης τιµής t0.975,8 = 2.306 και δίνει p-τιµή
p = 0.218. Το αποτέλεσµα αυτό δηλώνει πως η εξάρτηση της απολαβής
ϱεύµατος από την αντίσταση στρώµατος µπορεί να περιγραϕτεί µε µοντέλο
γραµµικής παλινδρόµησης χωρίς σηµαντική διαϕορά ύψους.

Στη συνέχεια ας εξετάσουµε τα όρια πρόβλεψης για αντίσταση στρώµατος
x = 120 ohm/cm. Από τη σχέση (5.22) υπολογίζουµε την τυπική απόκλιση
της µέσης απολαβής ϱεύµατος για αντίσταση στρώµατος x = 120 ohm/cm ως

sŷ = 1.507

√
1
10
+

(120 − 93.9)2

9 · 662.1
= 0.698.

Το 95% διάστηµα πρόβλεψης της µέσης απολαβής ϱεύµατος για αντίσταση
στρώµατος x = 120 ohm/cm δίνεται από τη σχέση (5.23) ως

10.108 ± 2.306 · 0.698 ⇒ [8.499, 11.717]

Το αντίστοιχο 95% διάστηµα πρόβλεψης για µια (µελλοντική) παρατήρηση y
της απολαβής ϱεύµατος για αντίσταση στρώµατος x = 120 ohm/cm είναι από
τη σχέση (5.24)

10.108 ± 2.306 · 1.507

√
1 +

1
10
+

(120 − 93.9)2

9 · 662.1
⇒ [6.279, 13.937]

Τα διαστήµατα πρόβλεψης της µέσης απολαβής ϱεύµατος και µελλοντικής
απολαβής για τιµές αντίστασης στρώµατος στο διάστηµα που ορίζεται από το
δείγµα δίνονται στο Σχήµα 5.8. Παρατηρούµε πως και τα δύο διαστήµατα
πρόβλεψης είναι πιο µικρά για τιµές αντίστασης στρώµατος κοντά στη δειγ-
µατική µέση τιµή της αντίστασης στρώµατος. Σε αυτό το παράδειγµα των 10
Ϲευγαρωτών παρατηρήσεων το 95% διάστηµα πρόβλεψης των τιµών απολαβής
ϱεύµατος περιέχει και τις 10 τιµές.
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Σχήµα 5.8: ∆ιάγραµµα διασποράς για τα δεδοµένα του Πίνακα 5.2, ευθεί-
α ελαχίστων τετραγώνων και διαστήµατα πρόβλεψης µέσης και µελλοντικής
απολαβής ϱεύµατος.

5.2.7 Επάρκεια µοντέλου απλής γραµµικής παλινδρόµη-
σης

Γενικά όταν έχουµε ένα πραγµατικό πρόβληµα, όπως εδώ το πρόβληµα
της απλής γραµµικής παλινδρόµησης, δε γνωρίζουµε από πριν ποιο είναι
το κατάλληλο µοντέλο. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνήσουµε αν το µοντέλο
είναι επαρκές, δηλαδή αν εξηγεί ικανοποιητικά τις σχέσεις των µεταβλητών
στο πρόβληµα µας. Για την περίπτωση της απλής γραµµικής παλινδρόµησης
που µελετάµε εδώ ϑα πρέπει να εξετάσουµε αν η προσαρµογή ευθείας ερµη-
νεύει πλήρως τη σχέση της εξαρτηµένης µεταβλητής Y από την ανεξάρτητη
µεταβλητή X , ή µπορεί µια άλλη σχέση (πιο πολύπλοκη από την απλή ευθεία)
να εξηγεί καλύτερα. Κάποιος µπορεί να προσπαθήσει να απαντήσει σε αυτό
το ερώτηµα µελετώντας το διάγραµµα διασποράς της Y προς τη X , δηλαδή
αν φαίνεται κάποια άλλη καµπύλη να προσαρµόζεται καλύτερα στα σηµεία
(X, Y ), αλλά την απάντηση καλύτερα µας τη δίνουν τα υπόλοιπα ei = yi − ŷi

της προσαρµογής της ευθείας των ελαχίστων τετραγώνων.
Η διερεύνηση της καταλληλότητας του µοντέλου γίνεται στα τυποποιηµένα

σϕάλµατα προσαρµογής, e∗i = ei/se, όπου se είναι η εκτιµώµενη τυπική
απόκλιση του σϕάλµατος ei που δίνεται από τη ϱίζα της διασποράς στη σχέση
(5.12) ή (5.13) και η µέση τιµή του είναι 0. Θεωρώντας κανονική κατανοµή
για το σϕάλµα ei υπάρχει πιο ακριβής έκϕραση για τη διασπορά του αλλά ϑα
περιοριστούµε εδώ στο s2

e όπως το ορίσαµε γενικά.
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Κατάλληλα γραϕήµατα των σϕαλµάτων µπορούν να διαγνώσουν την κα-
ταλληλότητα και επάρκεια του µοντέλου. Το πιο σηµαντικό διαγνωστικό
γράϕηµα (diagnostic plot) είναι το διάγραµµα διασποράς των τυποποιηµέ-
νων σϕαλµάτων ως προς την εκτιµώµενη εξαρτηµένη µεταβλητή ŷi. Σε αυτό
συνήθως σχηµατίζονται και δύο οριζόντιες γραµµές στο επίπεδο 2 και -2 (για
την ακρίβεια ±1.96) που αντιστοιχούν στα 95% όρια των τιµών του e∗i αν αυ-
τό ακολουθεί τυπική κανονική κατανοµή. Κάποια από τα προβλήµατα στην
καλή προσαρµογή του µοντέλου απλής γραµµικής παλινδρόµησης δίνονται
στο Σχήµα 5.9 και εξηγούνται παρακάτω.

• Το ποσοστό των σηµείων στο γράϕηµα e∗i προς ŷi έξω από τα όρια υ-
περβαίνει το 5% (περίπου). Τότε η κανονικότητα των σϕαλµάτων αµ-
φισβητείται και άρα τα παραµετρικά διαστήµατα και ο έλεγχος για τις
παραµέτρους, καθώς και τα διαστήµατα πρόβλεψης, δεν είναι ακριβή
(δες Σχήµα 5.9α).

• Η διασπορά των σϕαλµάτων δεν είναι σταθερή αλλά αλλάζει µε το ŷi.
Η υπόθεση της σταθερής διασποράς των σϕαλµάτων δεν ισχύει και άρα
και πάλι τα παραµετρικά διαστήµατα δεν ισχύουν (δες Σχήµα 5.9ϐ).

• Κάποιο σϕάλµα είναι πολύ µεγαλύτερο από όλα τα άλλα. Αυτό έχει επη-
ϱεάσει σηµαντικά την εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου (δηλαδή
τους συντελεστές της ευθείας ελαχίστων τετραγώνω). ΄Αρα αν παραλεί-
ψουµε το Ϲεύγος τιµών των (X, Y ) που αντιστοιχεί στο µεγάλο σϕάλµα,
το εκτιµούµενο µοντέλο στο νέο δείγµα µπορεί να είναι σηµαντικά δια-
φορετικό (δες Σχήµα 5.9γ).

• Υπάρχει απόµακρο σηµείο (outlier). Αυτό και πάλι επηρεάζει σηµαντι-
κά την εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου και αν το απαλείψουµε
µπορεί το µοντέλο της απλής γραµµικής παλινδρόµησης να µη φαίνεται
πλέον κατάλληλο (δες Σχήµα 5.9δ).

• Τα σϕάλµατα διαµορϕώνουν κάποιο σχήµα καµπύλης. Η υπόθεση της
γραµµικής εξάρτησης δεν ισχύει και η εξάρτηση µπορεί να είναι µη-
γραµµική (δες Σχήµα 5.9ε).

• Τα σϕάλµατα φαίνεται να συγκεντρώνονται γύρω από µια γραµµή. Η
εξαρτηµένη µεταβλητή µπορεί να εξαρτιέται γραµµικά και από κάποια
δεύτερη µεταβλητή που πρέπει να συµπεριληϕθεί στο µοντέλο γραµµι-
κής παλινδρόµησης (δες Σχήµα 5.9στ).

Ειδικότερα οι δύο τελευταίες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην προ-
σαρµογή του µοντέλου απλής γραµµικής παλινδρόµησης στα Σχήµατα 5.9ε
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Σχήµα 5.9: ∆ιαγράµµατα διασποράς των τυποποιηµένων σϕαλµάτων προς τις
εκτιµήσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής, που δείχνουν ανεπάρκεια του µοντέ-
λου. (α) Μη-κανονική κατανοµή (πολλά σηµεία εκτός των ορίων του 95% της
κανονικής κατανοµής. (ϐ) Η διασπορά των σϕαλµάτων δεν είναι σταθερή. (γ)
Ακραία τιµή σϕάλµατος. (δ) Αποµακρυσµένη τιµή σϕάλµατος και ανεξάρτη-
της µεταβλητής. (ε) ΄Υπαρξη µη-γραµµικής εξάρτησης. (στ) ΄Υπαρξη επιπλέον
ανεξάρτητης µεταβλητής.
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και 5.9στ, συνιστούν τη χρήση άλλου τύπου µοντέλου, απλής µη-γραµµικής
παλινδρόµησης και πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης, αντίστοιχα, που
ϑα δούµε παρακάτω.

5.3 Μη-Γραµµική Παλινδρόµηση

Σε κάποια προβλήµατα µπορεί να έχουµε ϑεωρητικές ενδείξεις ότι η εξάρ-
τηση µιας εξαρτηµένης τ.µ. Y από µια ανεξάρτητη µεταβλητή X είναι κάποιας
συγκεκριµένης µη-γραµµικής µορϕής. Σε κάποιες περιπτώσεις, µπορεί τη
µη-γραµµική µορϕή να µας την υποδείξει το διαγνωστικό γράϕηµα για ένα
µοντέλο απλής γραµµικής παλινδόµησης, όπως στο Σχήµα 5.9ε. Σε κάθε
περίπτωση έχουµε να εκτιµήσουµε τις παραµέτρους µιας µη γραµµικής συ-
νάρτησης.

5.3.1 Εγγενής γραµµική συνάρτηση παλινδρόµησης

Κάποιες µη-γραµµικές συναρτήσεις µπορεί µε κατάλληλο µετασχηµατι-
σµό να γίνουν γραµµικές, και τότε µια τέτοια συνάρτηση λέγεται εγγενής
γραµµική (intrinsically linear). Στον Πίνακα 5.3 δίνονται τέσσερις από τις
πιο γνωστές εγγενείς γραµµικές συναρτήσεις και για κάθε µια δίνεται ο κα-
τάλληλος µετασχηµατισµός και η γραµµική µορϕή που δίνει ο µετασχηµα-
τισµός.

Εγγενής συνάρτηση Μετασχηµατισµός Γραµµική συνάρτηση

1. Εκθετική: y = αe�x y′ = ln(y) y′ = ln(α) + �x

2. ∆ύναµης: y = αx� y′ = log(y), x ′ = log(x) y′ = log(α) + �x ′

3. y = α + � log(x) x ′ = log(x) y = α + �x ′

4. Αντίστροϕη: y = α + � 1
x x ′ = 1

x y = α + �x ′

Πίνακας 5.3: Εγγενείς γραµµικές συναρτήσεις, οι κατάλληλοι µετασχηµα-
τισµοί και οι γραµµικές συναρτήσεις που προκύπτουν από τους µετασχη-
µατισµούς. ΄Οπου δίνεται ο δεκαδικός λογάριθµος µπορεί ισοδύναµα να
χρησιµοποιηθεί ο νεπέρειος λογάριθµος.

Το ϐασικό πλεονέκτηµα που έχουµε όταν γνωρίζουµε πως η µορϕή της
συνάρτησης παλινδρόµησης δεν είναι µια οποιαδήποτε µη-γραµµική συνάρ-
τηση αλλά είναι εγγενής γραµµική είναι πως µπορούµε να εκτιµήσουµε τις
παραµέτρους της συνάρτησης µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων το ίδιο
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εύκολα όπως στη γραµµική παλινδρόµηση. Αυτό συµβαίνει γιατί η συνάρτη-
ση του αθροίσµατος των τετραγώνων των σϕαλµάτων παραµένει γραµµική ως
προς τις παραµέτρους.

Για κάθε εγγενή γραµµική συνάρτηση, η αντίστοιχη στοχαστική συνάρτη-
ση που σχηµατίζεται προσθέτοντας ϑόρυβο ϸ δεν είναι πάντα εγγενής γραµ-
µική. Για παράδειγµα το εκθετικό στοχαστικό µοντέλο y = αe�x + ϸ ή το
στοχαστικό µοντέλο δύναµης y = αx� + ϸ (και τα δύο ϑεωρώντας προσθετικό
ϑόρυβο ϸ) δεν είναι εγγενείς στοχαστικές συναρτήσεις γιατί ο µετασχηµατι-
σµός της λογαρίθµησης εϕαρµόζεται σε άθροισµα µε έναν όρο την ανεξάρ-
τητη µεταβλητή x και δεύτερο όρο το ϑόρυβο ϸ και άρα δε µπορούν αυτά να
διαχωριστούν. Αν όµως ϑεωρήσουµε πολλαπλασιαστικό ϑόρυβο ϸ, δηλαδή
y = αe�x · ϸ ή y = αx� · ϸ, τότε ο διαχωρισµός είναι δυνατός. Μάλιστα αν ο ϑό-
ϱυβος ϸ έχει λογαριθµική κανονική κατανοµή (lognormal distribution) τότε
ο µετασχηµατισµός δίνει ϑόρυβο ϸ′ = ln ϸ µε κανονική κατανοµή. Για τις δύο
άλλες εγγενείς γραµµικές συναρτήσεις (τις δύο τελευταίες στον Πίνακα 5.3)
ο ϑόρυβος πρέπει να είναι προσθετικός και τότε οι στοχαστικές συναρτήσεις
y = α + � log(x) + ϸ και y = α + � 1

x + ϸ είναι εγγενείς γραµµικές, δηλαδή
ο µετασχηµατισµός δίνει ισοδύναµο γραµµικό µοντέλο παλινδρόµησης. Στο
Σχήµα 5.10 παρουσιάζονται οι εγγενείς συνάρτησεις και παρατηρήσεις που
προκύπτουν από αυτές προσθέτοντας κατάλληλο ϑόρυβο (από λογαριθµική
κατανοµή στις δύο πρώτες εγγενείς συναρτήσεις και από κανονική κατανοµή
για τις άλλες δύο).
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Σχήµα 5.10: Οι 4 εγγενείς γραµµικές συναρτήσεις του Πίνακα 5.3 για ϑετικό
και αρνητικό συντελεστή �, καθώς και παρατηρήσεις από αυτές µε ϑόρυβο:
εγγενής συνάρτηση 1 µε � > 0 και � < 0 στο (α) και (ϐ), αντίστοιχα συνάρτηση
2 στο (γ) και (δ), συνάρτηση 3 στο (ε) και (στ), και συνάρτηση 4 στο (Ϲ) και (η).
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Παράδειγµα 5.5. Για ένα ιδανικό αέριο ισχύει pV γ = C για κάποια σταθερά
C, όπου p είναι η απόλυτη πίεση του αερίου, V ο όγκος του και γ είναι
ένας εκθέτης χαρακτηριστικός για το ιδανικό αέριο (λέγεται και λόγος των
ειδικών ϑερµοτήτων (ratio of the specific heats)). Θέλουµε να εκτιµήσουµε
τον εκθέτη γ καθώς και τη σταθερά C από τις παρακάτω µετρήσεις απόλυτης
πίεσης και όγκου του ιδανικού αερίου στον Πίνακα 5.4. Επίσης ϑέλουµε να
προβλέψουµε την απόλυτη πίεση για όγκο ιδανικού αερίου 25 in.3.

Α/Α p [psi] V [in.3]
1 16.6 50
2 39.7 30
3 78.5 20
4 115.5 15
5 195.3 10
6 546.1 5

Πίνακας 5.4: Μετρήσεις απόλυτη πίεσης και όγκου για ένα ιδανικό αέριο.

Πράγµατι στο Σχήµα 5.11α οι µετρήσεις υποδεικνύουν µια µη-γραµµική
σχέση της απόλυτης πίεσης και του όγκου του ιδανικού αερίου. Η σχέση
του προβλήµατος δηλώνει εγγενή γραµµική συνάρτηση της µορϕής δύναµης
(συνάρτηση 2 του Πίνακα 5.3)

pV γ = C ⇔ y = αx�,

όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι y = p, η ανεξάρτητη µεταβλητή είναι
x = V , και οι παράµετροι είναι α = C και � = −γ. Εϕαρµόζοντας λογάριθµο
και στα δύο µέρη της ισότητας και ϑέτοντας y′ = ln(y) = ln(p) και x ′ = ln(x) =
ln(V ) παίρνουµε το γραµµικό µοντέλο

y′ = ln(α) + �x ′ ⇔ ln(p) = ln(C) − γ ln(V ).

Θεωρώντας ότι ο ϑόρυβος στις παρατηρήσεις του Πίνακα 5.4 εισέρχεται
πολλαπλασιαστικά στο αρχικό µοντέλο, δηλαδή

pV γ = C · ϸ ⇔ y = αx� · ϸ,

και ϑέτοντας ϸ′ = ln(ϸ) έχουµε το πρόβληµα της απλής γραµµικής παλινδρό-
µησης του y′ προς τη x ′ στη µορϕή

y′ = ln(α) + �x ′ + ϸ′ ⇔ ln(p) = ln(C) − γ ln(V ) + ln(ϸ).

Τα µετασχηµατισµένα δεδοµένα για x ′ και y′ δίνονται στον Πίνακα 5.5.
Το διάγραµµα διασποράς τους στο Σχήµα 5.11ϐ υποδηλώνει τη γραµµική
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Σχήµα 5.11: (α) ∆ιάγραµµα διασποράς των 6 παρατηρήσεων απόλυτης πί-
εσης p και όγκου V για ένα ιδανικό αέριο. (ϐ) ∆ιάγραµµα διασποράς των
µετασχηµατισµένων p και V και προσαρµογή ευθείας ελαχίστων τετραγώνων.
(γ) ∆ιάγραµµα διασποράς όπως στο (α) και προσαρµογή της συνάρτησης που
προκύπτει από τον αντίστροϕο µετασχηµατισµό της ευθείας ελαχίστων τετρα-
γώνων. (δ) ΄Οπως στο (ϐ) αλλά µε τα 95% διαστήµατα πρόβλεψης για τη µέση
τιµή και για µια τιµή της y′ για κάθε x ′. (ε) ΄Οπως στο (γ) αλλά µε τα 95% δια-
στήµατα πρόβλεψης για τη µέση τιµή και για µια τιµή της απόλυτης πίεσης
για κάθε τιµή του όγκου του ιδανικού αερίου.

σχέση του λογαρίθµου της απόλυτης πίεσης y′ και του λογαρίθµου του όγκου
x ′ του ιδανικού αερίου.

Εκτιµούµε τις παραµέτρους b0 και b1 της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων.
΄Εχουµε x̄ = 2.82, ȳ = 4.53, s2

X = 0.6614 και sXY = −0.9915, οπότε εκτιµή-
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Α/Α x ′ y′

1 1.609 6.303
2 2.303 5.275
3 2.708 4.749
4 2.996 4.363
5 3.401 3.681
6 3.912 2.809

Πίνακας 5.5: Τιµές λογαρίθµων των µετρήσεων απόλυτη πίεσης και όγκου
για ένα ιδανικό αέριο.

σεις των συντελεστών της ευθείας είναι

b1 =
−0.9915
0.6614

= −1.4991

b0 = 4.53 + 1.4991 · 2.82 = 8.7598.

Από τη σχέση (5.13) και έχοντας s2
Y = 1.4908, υπολογίζουµε την εκτίµηση

διασποράς των σϕαλµάτων παλινδρόµησης

s2
ϸ =

5
4

(1.4908 − 1.49912 · 0.6614) = 0.00554,

και αντίστοιχα οι τυπικές αποκλίσεις των σϕαλµάτων είναι sϸ = 0.07442.
Για να προβλέψουµε την απόλυτη πίεση για όγκο ιδανικού αερίου 25 in.3,

χρησιµοποιούµε το λογάριθµο της τιµής του όγκου x ′ = ln(25) = 3.219 και
η πρόβλεψη του λογαρίθµου της απόλυτης πίεσης είναι

ln(p) = y′ = 8.7598 − 1.4991 · 3.219 = 3.9344.

΄Αρα η πρόβλεψη της απόλυτης πίεσης για όγκο ιδανικού αερίου 25 in.3 είναι
p = exp(3.9344) = 51.13 psi. Στο Σχήµα 5.11γ δίνεται η καµπύλη που δίνει
την απόλυτη πίεση p ως συνάρτηση του όγκου V .

Μπορούµε επίσης να υπολογίσουµε διαστήµατα πρόβλεψης για τη µέ-
ση απόλυτη πίεση και για µια πρόβλεψη της απόλυτης πίεσης για κάποιο
δεδοµένο όγκο του ιδανικού αερίου. Υπολογίζουµε πρώτα τα διαστήµατα
πρόβλεψης για το µετασχηµατισµένο γραµµικό µοντέλο και παίρνουµε τον
αντίστροϕο µετασχηµατισµό στα όρια του διαστήµατος πρόβλεψης.

Για x ′ = ln(25) = 3.219 από τη σχέση (5.23) υπολογίζουµε το 95% διά-
στηµα πρόβλεψης της µέσης y′ ως [3.839, 4.030] και εϕαρµόζοντας την εκθε-
τική συνάρτηση στα άκρα προκύπτει το 95% διάστηµα πρόβλεψης της µέσης
απόλυτης πίεσης για όγκο ιδανικού αερίου 25 in.3 ως [46.465, 56.264]. Αν-
τίστοιχα τα όρια του 95% διαστήµατος πρόβλεψης για µια τιµή του y′ όταν
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x ′ = ln(25) = 3.219 είναι [3.707, 4.162] και τα αντίστοιχα όρια για µια τιµή
απόλυτης πίεσης για όγκο ιδανικού αερίου 25 in.3 είναι [40.718, 64.205].
Τα 95% διαστήµατα πρόβλεψης (µέσης και µιας τιµής) για το γραµµικοποι-
ηµένο και το αρχικό µοντέλο παλινδρόµησης δίνονται στο Σχήµα 5.11δ και
5.11ε, αντίστοιχα. Παρατηρούµε πως η πρόβλεψη της απόλυτης πίεσης είναι
λιγότερη ακριβής για µικρούς όγκους ιδανικού αερίου.

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στην περίπτωση εγγενούς γραµµικής συνάρ-
τησης παλινδρόµησης, οι εκτιµήσεις των παραµέτρων στο µετασχηµατισµένο
γραµµικό µοντέλο παλινδρόµησης είναι οι καλύτερες. Από αυτές µπορούµε
να εκτιµήσουµε τις παραµέτρους του αρχικού µη-γραµµικού µοντέλου πα-
λινδρόµησης, αλλά αυτές οι εκτιµήσεις δεν είναι οι καλύτερες, µε την έννοια
της ελαχιστοποίησης των σϕαλµάτων. Για να το πετύχουµε αυτό ϑα πρέπει
να εϕαρµόσουµε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων απευθείας στο αρχικό µη-
γραµµικό σύστηµα. Η µέθοδος αυτή απαιτεί τη λύση ενός µη-γραµµικού
συστήµατος εξισώσεων ως προς τις παραµέτρους, που ανάλογα µε τη µορ-
φή της µη-γραµµικής συνάρτησης παλινδρόµησης µπορεί να είναι αρκετά
σύνθετη.

Στη συνέχεια ϑα δούµε έναν τύπο µη-γραµµικής παλινδρόµησης, την
πολυωνυµική παλινδρόµηση, που δεν αντιµετωπίζεται µε µετασχηµατισµό
σε γραµµική συνάρτηση αλλά εκτιµάται απευθείας µε χρήση της µεθόδου
ελαχίστων τετραγώνων.

5.3.2 Πολυωνυµική παλινδρόµηση

Τα µη-γραµµικά µοντέλα παλινδρόµησης που δίνονται από εγγενείς γραµ-
µικές συναρτήσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής y προς την ανεξάρτητη µετα-
ϐλητή x έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι οι συναρτήσεις είναι µονότονες,
αύξουσες ή φθίνουσες (δες Σχήµα 5.10). Σε πολλά προβλήµατα η ϑεωρητική
προσέγγιση ή το διάγραµµα διασποράς συνιστά ότι η συνάρτηση έχει ένα ή
περισσότερα σηµεία καµπής. Σε τέτοιες περιπτώσεις η πολυωνυµική συνάρ-
τηση κάποιου ϐαθµού k µπορεί να αποτελεί ικανοποιητική προσέγγιση της
πραγµατικής συνάρτησης παλινδρόµησης.

Το µοντέλο πολυωνυµικής γραµµικής παλινδρόµησης ϐαθµού k (k-
th degree polynomial regression model) δίνεται από την εξίσωση

y = �0 + �1x + �2x2 + · · · + �kxk + ϸ. (5.25)

΄Οπως και στη γραµµική παλινδρόµηση υποθέτουµε πως τα σϕάλµατα παλιν-
δρόµησης ακολουθούν κανονική κατανοµή µε µέση τιµή 0 και διασπορά σ2

e .
Η υπόθεση αυτή µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε διαστήµατα εµπιστοσύνης και
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να κάνουµε ελέγχους για τις παραµέτρους του µοντέλου, όπως και για να ε-
κτιµήσουµε διαστήµατα πρόβλεψης. Η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων όµως
δεν προϋποθέτει κανονικότητα των σϕαλµάτων για να δώσει τις καλύτερες
(σηµειακές) εκτιµήσεις των παραµέτρων.

Η εκτίµηση των παραµέτρων γίνεται µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων
όπως και για το γραµµικό µοντέλο παλινδρόµησης γιατί ενώ η πολυωνυµι-
κή συνάρτηση παλινδρόµησης είναι µη-γραµµική ως προς την ανεξάρτητη
µεταβλητή x, είναι γραµµική ως προς τους συντελεστές �0, �1, . . . , �k. Το
άθροισµα των τετραγώνων των σϕαλµάτων για κάποιο διµεταβλητό δείγµα
µεγέθους n των (X, Y ), είναι

f (�0, �1, . . . , �k) =
n∑

i=1

(
yi − (�0 + �1xi + �2x2

i + · · · + �kxk
i )

)2
.

Οι µερικοί παράγωγοι της συνάρτησης αυτής ως προς κάθε παράµετρο �0, beta1, . . . , �k,
δίνει ένα σύστηµα k εξισώσεων, γνωστό και ως σύστηµα κανονικών εξισώσε-
ων (normal equations) από το οποίο ϐρίσκουµε τις εκτιµήσεις b0, b1, . . . , bk

b0n + b1

∑
xi + b2

∑
x2

i + · · · bk

∑
xk

i =
∑

yi

b0

∑
xi + b1

∑
x2

i + b2

∑
x3

i + · · · bk

∑
xk+1

i =
∑

xiyi

...
...

...
...

... (5.26)

b0

∑
xk

i + b1

∑
xk+1

i + b2

∑
xk+2

i + · · · bk

∑
x2k

i =
∑

xk
i yi

Τα σϕάλµατα του µοντέλου πολυωνυµικής παλινδρόµησης που εκτιµή-
ϑηκε µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων είναι ei = yi − ŷi, όπου

ŷi = b0 + b1xi + b2x2
i + · · · + bkxk

i .

Η εκτίµηση της διασποράς των σϕαλµάτων ei ορίζεται ως

s2
e =

1
n − (k + 1)

n∑
i=1

(yi − ŷi)2, (5.27)

΄Οπως και για την απλή γραµµική παλινδρόµηση και συσχέτιση, ορίζουµε
τον συντελεστή του πολλαπλού προσδιορισµού (coefficient of multiple
determination) R2 ως

R2 = 1 −
∑n

i=1(yi − ŷi)2∑n
i=1(yi − ȳ)2 (5.28)

που δηλώνει την αναλογία της µεταβλητότητας που εξηγείται από το µοντέλο.
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Είναι φυσικό πως η πρόσθεση περισσότερων µη-γραµµικών όρων (δυνά-
µεων) της ανεξάρτητης µεταβλητής x στο πολυωνυµικό µοντέλο παλινδρόµη-
σης ϑα ϐελτιώσει την προσαρµογή του στις n Ϲευγαρωτές παρατηρήσεις, χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι ένας µεγάλος ϐαθµός k είναι πάντα ο πιο κατάλληλος.
Γι αυτό χρησιµοποιούµε τον προσαρµοσµένο συντελεστή του πολλαπλού
προσδιορισµού (adjusted coefficient of multiple determination)

adjR2 = 1 − n − 1
n − (k + 1)

∑n
i=1(yi − ŷi)2∑n
i=1(yi − ȳ)2 (5.29)

που δίνει µικρότερες τιµές από το R2 της σχέσης (5.28) που το ποσό µείωσης
προσαρµόζεται στο πλήθος των µη-γραµµικών όρων k.

Για τις παραµέτρους �0, �1, . . . , �k µπορούµε να εκτιµήσουµε διαστήµατα
εµπιστοσύνης και να κάνουµε στατιστικούς ελέγχους όπως και για τις παρα-
µέτρους του γραµµικού µοντέλου παλινδρόµησης, αϕού υποθέσουµε πως τα
σϕάλµατα ακολουθούν κανονική κατανοµή µε σταθερή διασπορά για κάθε
τιµή του x. Για την πολυωνυµική παλινδρόµηση η διασπορά της εκτίµησης
για κάθε µια από τις �0, �1, . . . , �k δίνεται από σχετικά πολύπλοκους τύπους
που εξαρτώνται και από το ϐαθµό του πολυώνυµου. Το ίδιο ισχύει και για τα
διαστήµατα πρόβλεψης.

Παράδειγµα 5.6. Στον Πίνακα 5.6 δίνονται τα δεδοµένα για την ηµέρα της
συγκοµιδής (αριθµός ηµερών αϕού ανθίσει) και του µεγέθους σοδειάς (σε
kg/ha) ενός είδους Ινδικού ϱυζιού που λέγεται paddy.

Το διάγραµµα διασποράς δίνεται στο Σχήµα 5.12α. Η καµπύλη που
φαίνεται να προσαρµόζεται καλύτερα είναι παραβολή, δηλαδή πολυώνυµο
δευτέρου ϐαθµού. Προσαρµόζουµε πολυώνυµα από πρώτο ως τέταρτο ϐαθµό.
Οι προσαρµογές δίνονται στο Σχήµα 5.12. Οι εκτιµήσεις των παραµέτρων
δίνονται ως λύση των κανονικών εξισώσεων στη σχέση (5.31). Υπολογίζουµε
τα σϕάλµατα προσαρµογής του κάθε µοντέλου και αντίστοιχα τον συντελεστή
προσδιορισµού και τον προσαρµοσµένο συντελεστή προσδιορισµού, τα οποία
και εµϕανίζοντα µε κάθε προσαρµογή µοντέλου στο Σχήµα 5.12.

Είναι φανερό πως το γραµµικό µοντέλο παλινδρόµησης δεν είναι κατάλ-
ληλο. Πράγµατι τα σϕάλµατα παλινδρόµησης δεν είναι τυχαία αλλά ϑα σχη-
µατίζουν καµπύλη, όπως στο Σχήµα 5.9ε. Επίσης ο συντελεστής προσδιορι-
σµού είναι πολύ κοντά στο 0, που σηµαίνει ότι το µοντέλο αδυνατεί πλήρως
να ερµηνεύσει τις παρατηρήσεις. Η πρόσθεση του όρου του τετραγώνου των
ηµερών για τη συγκοµιδή (ανεξάρτητη µεταβλητή) δίνει την παραβολή που
προσαρµόζεται πολύ καλά στα δεδοµένα. Ο συντελεστής προσδιορισµού R2,
καθώς και ο προσαρµοσµένος συντελεστής προσδιορισµού adjR2, εκτοξεύ-
τηκαν στο επίπεδο του 0.8, που σηµαίνει ότι µε το πολυωνυµικό µοντέλο
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Α/Α Ηµέρες Σοδειά
1 16 2508
2 18 2518
3 20 3304
4 22 3423
5 24 3057
6 26 3190
7 28 3590
8 30 3883
9 32 3823
10 34 3646
11 36 3708
12 38 3333
13 40 3517
14 42 3241
15 44 3103
16 46 2776

Πίνακας 5.6: Τιµές ηµερών για τη συγκοµιδή και µεγέθους σοδειάς για το
Ινδικό ϱύζι paddy.

δευτέρου ϐαθµού µπορούµε να εκτιµήσουµε τη σοδειά του paddy όταν δίνε-
ται ο αριθµός ηµερών για τη συγκοµιδή. Η παραπέρα αύξηση του ϐαθµού
του πολυωνύµου δε φαίνεται να ϐελτιώνει την παλινδρόµηση του µεγέθους
σοδειάς του paddy προς τον αριθµό ηµερών για τη συγκοµιδή. Πράγµατι, το
R2 παραµένει το ίδιο ενώ το adjR2 µειώνεται.

Το πολυωνυµικό µοντέλο δευτέρου ϐαθµού εκτιµήθηκε να είναι

y = −1.1242 + 0.2979x − 0.0046x2

και µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για να κάνουµε προβλέψεις του µε-
γέθους της σοδειάς για κάθε δεδοµένη χρονική περίοδο ως τη συγκοµιδή.

5.4 Πολλαπλή Παλινδρόµηση

Στο µοντέλο πολυωνυµικής παλινδρόµησης που δίνεται στη σχέση (5.25),
αν ϑέσουµε

x1 = x, x2 = x2, . . . xk = xk,

το µοντέλο γίνεται

y = �0 + �1x1 + �2x2 + · · · + �kxk + ϸ, (5.30)
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Σχήµα 5.12: (α) ∆ιάγραµµα διασποράς των 16 παρατηρήσεων του µεγέθους
σοδειάς για το Ινδικό ϱύζι paddy για δεδοµένες ηµέρες για τη συγκοµιδή.
Σχηµατίζεται η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων που προσαρµόζεται στα σηµεία.
Ο συντελεστής προσδιορισµού και ο προσαρµοσµένος συντελεστής προσδιο-
ϱισµού δίνονται µέσα στο σχήµα. (ϐ) ΄Οπως το (α) αλλά για µοντέλο πα-
λινδρόµησης από πολυώνυµο δευτέρου ϐαθµού. (γ) ΄Οπως το (α) αλλά για
πολυώνυµο τρίτου ϐαθµού. (δ) ΄Οπως το (α) αλλά για πολυώνυµο τετάρτου
ϐαθµού.

όπου και πάλι υποθέτουµε πως τα σϕάλµατα παλινδρόµησης ϸ έχουν µέση
τιµή 0 και διασπορά σ2

e (για να εκτιµήσουµε παραµετρικά διαστήµατα εµπι-
στοσύνης ή να κάνουµε παραµετρικό έλεγχο ϑα χρειαστεί να υποθέσουµε πως
τα σϕάλµατα ακολουθούν κανονική κατανοµή). Το µοντέλο της σχέσης (5.30)
είναι το µοντέλο πολλαπλής παλινδρόµησης για την εξαρτηµένη µεταβλητή y
προς τις ανεξάρτητες µεταβλητές x1, x2, . . . , xk. Βέβαια σε αυτήν την περίπτω-
ση οι µεταβλητές x1, x2, . . . , xk δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους αϕού όλες
είναι δυνάµεις της ίδιας µεταβλητής x. Η εκτίµηση του µοντέλου στη σχέση
(5.30) παραµένει ίδια σα να ήταν ανεξάρτητες. Γενικά οι x1, x2, . . . , xk αν-
τιπροσωπεύουν διαϕορετικά µεγέθη που πιθανόν να επηρεάζουν την y, που
και πάλι δε ξέρουµε αν πράγµατι είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα. Το µοντέλο
της σχέσης (5.30) λέγεται µοντέλο γραµµικής πολλαπλής παλινδρόµησης
(liner multiple regression model).

΄Ενα µοντέλο πολλαπλής παλινδρόµησης µπορεί να περιέχει και µη-γραµµικούς
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όρους, όπως δυνάµεις των (υποθετικά) ανεξάρτητων µεταβλητών x1, x2, . . . , xk

και όρους αλληλεπίδρασης τους. Στη γενική του µορϕή ένα τέτοιο µοντέλο
λέγεται µοντέλο προσθετικής πολλαπλής παλινδρόµησης (additive mul-
tiple regression model), όπου ό όρος ’προσθετικής’ τονίζει ότι όλοι οι όροι του
µοντέλου συµπεριλαµβάνονται αθροιστικά στο µοντέλο. Ας δούµε ένα απλό
παράδειγµα µε δύο ανεξάρτητες µεταβλητές x1 και x2. Τα δυνατά µοντέλα
προσθετικής πολλαπλής παλινδρόµησης είναι :

1. Το µοντέλο πρώτου πολυωνυµικού ϐαθµού (γραµµικής πολλαπλής πα-
λινδρόµησης)

y = �0 + �1x1 + �2x2 + ϸ.

2. Το µοντέλο δεύτερου πολυωνυµικού ϐαθµού χωρίς αλληλεπίδραση

y = �0 + �1x1 + �2x2 + �3x2
1 + �4x2

2 + ϸ.

3. Το µοντέλο πρώτου πολυωνυµικού ϐαθµού µε αλληλεπίδραση

y = �0 + �1x1 + �2x2 + �3x1x2 + ϸ.

4. Το πλήρες µοντέλο δευτέρου πολυωνυµικού ϐαθµού (µε αλληλεπίδρα-
ση)

y = �0 + �1x1 + �2x2 + �3x2
1 + �4x2

2 + �5x1x2 + ϸ.

Υπάρχουν διαϕορές µεταξύ των τεσσάρων αυτών µοντέλων ως προς τις
µεταβλητές x1 και x2 αλλά όλα είναι γραµµικά ως προς τις παραµέτρους και
η εκτίµηση των παραµέτρων µπορεί να γίνει µε την κλασσική µέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων. Το ίδιο ϐέβαια ισχύει και όταν οι µεταβλητές είναι
περισσότερες από δύο.

Σε προβλήµατα πολλαπλής παλινδρόµησης όπου εµπλέκονται περισσότε-
ϱες από µια ανεξάρτητες µεταβλητές δε µπορούµε να αποϕασίσουµε έυκολα
για τη µορϕή του µοντέλου, όπως µπορούµε να κάνουµε για την απλή πα-
λινδρόµηση της y ως προς τη x, σχηµατίζοντας το διάγραµµα διασποράς του
Ϲεύγους (x, y). ΄Οταν οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι δύο, γραϕική εκτίµηση
του κατάλληλου µοντέλου µπορεί να γίνει από το γράϕηµα της (x1, y) για
διαϕορετικές τιµές της x2 (ή ισοδύναµα αντιστρέϕοντας τις ϑέσεις των x1 και
x2). Για τα παραπάνω 4 µοντέλα δύο ανεξάρτητων µεταβλητών ϑα περιµένα-
µε τα εξής για τα γραϕήµατα του αιτιοκρατικού µέρους του κάθε µοντέλου
(αγνοώντας την ύπαρξη του ϑορύβου ϸ):

1. Το γράϕηµα των σηµείων (x1, y) είναι σε ευθείες παράλληλες για κάθε
τιµή του x2 γιατί η µεταβολή της y για κάποια µεταβολή της x1 (π.χ.
κατά µια µονάδα) είναι ανεξάρτητη της x2 (δες Σχήµα 5.13α).



5.4. ΠΟΛΛΑΠΛ�Η ΠΑΛΙΝ∆Ρ�ΟΜΗΣΗ 99

2. Το γράϕηµα των σηµείων (x1, y) είναι σε καµπύλες παραβολής παράλ-
ληλες για κάθε τιµή του x2 λόγω της παρουσίας των τετραγωνικών όρων
(δες Σχήµα 5.13ϐ).

3. Το γράϕηµα των σηµείων (x1, y) είναι σε ευθείες για κάθε τιµή του x2

που τέµνονται γιατί η µεταβολή της y ως προς τη x1 δεν είναι τώρα
ανεξάρτητη της x2 λόγω της παρουσίας του όρου αλληλεπίδρασης (δες
Σχήµα 5.13γ).

4. Το γράϕηµα των σηµείων (x1, y) είναι σε καµπύλες παραβολής για κάθε
τιµή του x2 που δεν είναι παράλληλες λόγω της παρουσίας του όρου
αλληλεπίδρασης (δες Σχήµα 5.13γ).
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Σχήµα 5.13: Προβολή του γραϕήµατος της συνάρτησης παλινδρόµησης δύο
ανεξάρτητων µεταβλητών (x1, x2) στο επίπεδο των (y, x1) για τρεις τιµές του
x2. Η έκϕραση της συνάρτησης είναι : (α) y = −1 + 0.5x1 − x2, (ϐ) y =
−1 + 0.5x1 + 25x2

1 − x2 + 0.5x2
2 , (γ) y = −1 + 0.5x1 − x2 + x1x2, (δ) y =

−1 + 0.5x1 + 25x2
1 − x2 + 0.5x2

2 + x1x2.

΄Οταν η παλινδρόµηση αϕορά περισσότερες από δύο µεταβλητές τότε δεν έ-
χουµε γραϕικά εργαλεία για να καθορίσουµε τη µορϕή του µοντέλου προ-
σθετικής πολλαπλής παλινδρόµησης και πρέπει να δοκιµάσουµε διαϕορετικά
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µοντέλα και να επιλέξουµε από αυτά που ϐρέθηκαν να είναι κατάλληλα (µε-
τά από διαγνωστικό έλεγχο) και προσαρµόζονται καλά στα δεδοµένα το πιο
απλό.

5.4.1 Εκτίµηση µοντέλου πολλαπλής γραµµικής παλιν-
δρόµησης

Είδαµε παραπάνω ότι σε κάθε περίπτωση ένα µοντέλο προσθετικής πολ-
λαπλής παλινδρόµησης µπορεί να γραϕτεί στη µορϕή της σχέσης (5.30),
όπου οι µεταβλητές x1, x2, . . . , xk, µπορεί να αντιπροσωπεύουν διαϕορετικά
µεγέθη ή δυνάµεις και αλληλεπιδράσεις τους.

Ας υποθέσουµε πως το πολυ-µεταβλητό δείγµα µεγέθους n είναι {x1i , x2i , . . . , xki , yi}ni=1.
Η εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου στη σχέση (5.30) γίνεται µε τη µέ-
ϑοδο ελαχίστων τετραγώνων. Το άθροισµα των τετραγώνων των σϕαλµάτων
είναι

f (�0, �1, . . . , �k) =
n∑

i=1

(yi − (�0 + �1x1i + �2x2i + · · · + �kxki))2 .

Το σύστηµα κανονικών εξισώσεων που προκύπτει από τις µερικές παραγώ-
γους της συνάρτησης αυτής ως προς κάθε παράµετρο �0, �1, . . . , �k, είναι

b0n + b1

∑
x1i + b2

∑
x2i + · · · bk

∑
xki =

∑
yi

b0

∑
x1i + b1

∑
x2

1i + b2

∑
x1ix2i + · · · bk

∑
x1ixki =

∑
x1iyi

...
...

...
...

... (5.31)

b0

∑
xki + b1

∑
x1ixki + b2

∑
x2ixki + · · · bk

∑
x2

ki =
∑

xkiyi

από το οποίο ϐρίσκουµε τις εκτιµήσεις b0, b1, . . . , bk.
Η εκτίµηση της εξαρτηµένης µεταβλητής µε το µοντέλο πολλαπλής παλιν-

δρόµησης που εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων είναι

ŷi = b0 + b1x1i + b2x2i + · · · + bkxki

και τα σϕάλµατα του µοντέλου είναι ei = yi − ŷi. Η εκτίµηση της διασποράς
των σϕαλµάτων s2

e ορίζεται όπως και για την πολυωνυµική παλινδρόµηση
από τη σχέση (5.27) και αντίστοιχα ορίζεται ο συντελεστής του πολλαπλού
προσδιορισµού R2 από τη σχέση (5.28) και ο προσαρµοσµένος συντελεστής
πολλαπλού προσδιορισµού adjR2 από τη σχέση (5.29).
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Είναι δυνατόν να υπολογίσουµε παραµετρικά διαστήµατα εµπιστοσύνης
για τις παραµέτρους �0, �1, . . . , �k για τις οποίες όµως η εκτίµηση της δια-
σποράς είναι σύνθετη. Γενικά αν η εκτίµηση της διασποράς είναι s2

bj
για

j = 0, 1, . . . , k τότε το (1 − α)% διάστηµα εµπιστοσύνης για το συντελεστή �j

είναι
bj ± tn−(k+1),1−α/2sbj .

Ο έλεγχος για µια τιµή �0
j της �j, Η0: �j = �0

j γίνεται µε το στατιστικό

t =
�j − �0

j

sbj

∼ tn−(k+1).

Το (1 − α)% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή της y όταν δίνονται τα
x1, . . . , xk είναι

ŷ ± tn−(k+1),1−α/2sŷ

όπου η διασπορά της εκτίµησης ŷ, s2
ŷ, δίνεται από επίσης σύνθετη έκϕραση.

Αντίστοιχα το (1 − α)% διάστηµα πρόβλεψης µιας (µελλοντικής) τιµής της y
είναι

ŷ ± tn−(k+1),1−α/2

√
s2

e + s2
ŷ.

Παράδειγµα 5.7. Σε µελέτη της επίδρασης γεωργικών χηµικών στην προσ-
ϱόϕηση ιζηµάτων και εδάϕους, δίνονται στον Πίνακα 5.7 13 δεδοµένα για το
δείκτη προσρόϕησης φωσϕορικού άλατος (y), για το εξαγώγιµο σίδηρο (x1)
και το εξαγώγιµο αργίλλιο (x2).

Το µοντέλο που ϑα εκτιµήσουµε είναι

y = �0 + �1x1 + �2x2 + ϸ.

Οι εκτιµήσεις των συντελεστών του µοντέλου µε τη µέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων καθώς και η εκτίµηση της τυπικής τους απόκλισης δίνονται στον
Πίνακα 5.8.

Το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για το συντελεστή του εξαγώγιµου σιδή-
ϱου �1 είναι (t10,0.975 = 2.228)

0.11273 ± 2.228 · 0.02969 = [0.0466, 0.1789]

και αντίστοιχα για το συντελεστή του εξαγώγιµου αργιλλίου �2 είναι

0.34900 ± 2.228 · 0.07131 = [0.1901, 0.5079].

Παρατηρούµε πως και τα δύο διαστήµατα εµπιστοσύνης δεν περιέχουν το 0,
αλλά µπορούµε µε ϐεβαιότητα σε επίπεδο 95% να συµπεράνουµε πως το εξα-
γώγιµο σίδηρο και αργίλλιο επηρεάζουν σηµαντικά το δείκτη προσρόϕησης
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Εξαγώγιµο Εξαγώγιµο ∆είκτης
Α/Α σίδηρο αργίλλιο προσρόϕησης
1 61 13 4
2 175 21 18
3 111 24 14
4 124 23 18
5 130 64 26
6 173 38 26
7 169 33 21
8 169 61 30
9 160 39 28
10 244 71 36
11 257 112 65
12 333 88 62
13 199 54 40

Πίνακας 5.7: Τιµές του δείκτη προσρόϕησης, του εξαγώγιµου σιδήρου και
εξαγώγιµου αργιλλίου για τη µελέτη της επίδρασης γεωργικών χηµικών στο
έδαϕος.

Παράµετρος Εκτιµητής bi Εκτίµηση SD sbi

�0 -7.351 3.485
�1 0.11273 0.02969
�2 0.34900 0.07131

Πίνακας 5.8: Εκτίµηση παραµέτρων και τυπική απόκλισης τους.

φωσϕορικού άλατος και καλώς συµπεριλαµβάνονται στο µοντέλο. Πράγµατι
το γράϕηµα του µοντέλου στο χώρο που ορίζεται από τα σηµεία (x1, x2, y) εί-
ναι ένα επίπεδο που δεν είναι παράλληλο ούτε προς τον άξονα x1 (εξαγώγιµο
σίδηρο) ούτε και προς τον άξονα x2 (εξαγώγιµο αργίλλιο), όπως φαίνεται στο
Σχήµα 5.14α. Το επίπεδο φαίνεται να προσαρµόζεται ικανοποιητικά στα 13
σηµεία του δείγµατος. Πράγµατι η τυπική απόκλιση των σϕαλµάτων είναι
se = 4.616, ο συντελεστής του πολλαπλού προσδιορισµού είναι R2 = 0.948
και ο προσαρµοσµένος συντελεστής είναι adjR2 = 0.931. Επίσης, όπως φαί-
νεται στο διαγνωστικό διάγραµµα διασποράς των τυποποιηµένων σϕαλµάτων
του µοντέλου προς τις τιµές του y στο Σχήµα 5.14ϐ, τα σϕάλµατα είναι µέσα
στα 95% όρια της κανονικής κατανοµής και κατανέµονται τυχαία ως προς y.

΄Εστω ότι ϑέλουµε να προβλέψουµε το δείκτη προσρόϕησης y όταν ο εξα-
γώγιµος σίδηρος είναι x1 = 160 και ο εξαγώγιµος αργίλλιος είναι x2 = 39. Η
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Σχήµα 5.14: (α) ∆ιάγραµµα διασποράς των 13 παρατηρήσεων του δείκτη
προσρόϕησης (y) για δοθείσες τιµές του εξαγώγιµου σιδήρου (x1) και του εξα-
γώγιµου αργιλλίου (x2). ∆ίνεται το γράϕηµα του µοντέλου γραµµικής πολλα-
πλής παλινδρόµησης που εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων.
(ϐ) ∆ιαγνωστικό διάγραµµα διασποράς των τυποποιηµένων σϕαλµάτων του
µοντέλου στο (α) προς τις αντίστοιχες τιµές του y.

πρόβλεψη είναι

ŷ = −7.351 + 0.11273 · 160 + 0.34900 · 39 = 24.30.

Η εκτίµηση της τυπικής απόκλισης για αυτήν την πρόβλεψη ŷ ϐρέθηκε να
είναι sŷ = 1.30. Το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για το µέσο δείκτη προσ-
ϱόϕησης y όταν ο εξαγώγιµος σίδηρος είναι x1 = 160 και ο εξαγώγιµος
αργίλλιος είναι x2 = 39 ϐρίσκεται ως

24.30 ± 2.228 · 1.30 = [21.40, 27.20]

και το αντίστοιχο 95% διάστηµα πρόβλεψης για µια µελλοντική τιµή του y
(για x1 = 160 και x2 = 39) είναι

24.30 ± 2.228 ·
√

(4.616)2 + (1.30)2 = [13.62, 34.98]

5.4.2 Επιλογή µεταβλητών

Σε κάποια προβλήµατα παλινδρόµησης έχουµε στη διάθεση µας δεδο-
µένα από πολλούς παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν την εξαρτηµένη
µεταβλητή που µας ενδιαϕέρει να καθορίσουµε ή να προβλέψουµε. Θα ϑέ-
λαµε λοιπόν να επιλέξουµε το µικρότερο δυνατόν υποσύνολο ανεξάρτητων
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(επεξηγηµατικών) µεταβλητών που εξηγεί σχεδόν το ίδιο καλά την εξαρτηµέ-
νη µεταβλητή όπως και µεγαλύτερα υποσύνολα ανεξάρτητων µεταβλητών ή
ακόµα και ολόκληρο το σύνολο ανεξάρτητων µεταβλητών.

Σε µια πρώτη προσέγγιση η λύση είναι να προσαρµόσει κάποιος όλα τα
δυνατά µοντέλα, δηλαδή για όλους του συνδυασµούς υποσυνόλων των ανε-
ξάρτητων µεταβλητών, και να ϐρει αυτό που προσαρµόζεται καλύτερα. Το
κριτήριο προσαρµογής ϑα πρέπει να δίνει κάποια µορϕή ποινής σε πιο πο-
λύπλοκα µοντέλα (µε περισσότερες ανεξάρτητες µεταβλητές) όπως ο προσαρ-
µοσµένος συντελεστής πολλαπλού προσδιορισµού adjR2. Αυτή η απλοϊκή
προσέγγιση µπορεί να είναι αρκετά επίπονη όταν το πλήθος των ανεξάρτητων
µεταβλητών είναι µεγάλο και συνήθως δεν ακολουθείται.

΄Εχουν προταθεί διάϕορες µέθοδοι επιλογής των ανεξάρτητων µεταβλητών
που υπολογίζουν το ϐέλτιστο µοντέλο πολλαπλής παλινδρόµησης ϐηµατικά
(stepwise regression). ΄Ολες αυτές οι µέθοδοι εϕαρµόζουν διαδοχικούς ελέγ-
χους για το αν κάποια ανεξάρτητη µεταβλητή xj είναι σηµαντική, δηλαδή Η0:
�j = 0. Για παράδειγµα η µέθοδος απαλοιϕής προς τα πίσω (backward
elimination) αρχίζει µε το µοντέλο να περιέχει όλες τις ανεξάρτητες µετα-
ϐλητές x1, x2, . . . , xk και µε διαδοχικούς ελέγχους απαλοίϕει κάθε φορά µια
ανεξάρτητη µεταβλητή όταν φαίνεται να ’περισσεύει’, δηλαδή να µην εξηγεί
την y όταν παρουσιάζεται µε άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές στο µοντέλο. Οι
στατιστικοί έλεγχοι µπορούν επίσης να γίνουν µε αντίστροϕη πορεία, ξεκι-
νώντας από το απλό µοντέλο σταθερού όρου και προσθέτοντας κάθε φορά µια
ανεξάρτητη µεταβλητή στο µοντέλο που φαίνεται να είναι η πιο σηµαντική για
να εξηγήσει τη y όταν ήδη υπάρχουν κάποιες άλλες στο µοντέλο. Αυτή είναι
η µέθοδος της επιλογής προς τα µπρος (forward selection).

΄Ενα πρόβληµα που είναι συνδεδεµένο µε την επιλογή µεταβλητών είναι η
πολλαπλή συγγραµικότητα (multicollinearity), δηλαδή δύο ή περισσότερες
από τις k ανεξάρτητες µεταβλητές του µοντέλου, να είναι κατά όνοµα ανεξάρ-
τητες αλλά να είναι ισχυρά αλληλοεξαρτηµένες. Αυτό µπορεί κάποιος να το
διαπιστώσει προσαρµόζοντας ένα µοντέλο παλινδρόµησης σε κάθε µια από τις
ύποπτες για αλληλοεξάρτηση µεταβλητές xj ως προς όλες τις υπόλοιπες. Αν η
xj µπορεί να προβλεϕθεί καλά από τις υπόλοιπες k − 1 ανεξάρτητες µεταβλη-
τές (µεγάλο R2 ή adjR2), τότε τα δεδοµένα έχουν το πρόβληµα της πολλαπλής
συγγραµικότητας. Πολλές φορές το πρόβληµα της συγγραµικότητας παρα-
ϐλέπεται σε προβλήµατα παλινδρόµησης. Γενικά δεν υπάρχει συγκεκριµένη
µέθοδος αντιµετώπισης της πολλαπλής συγγραµικότητας.

5.4.3 ΄Αλλα µη-γραµµικά µοντέλα

Τα µοντέλα προσθετικής (πολλαπλής) παλινδρόµησης που εξετάσαµε έ-
χουν ως κοινό σηµείο ότι είναι γραµµικά ως προς τις παραµέτρους τους.
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Σε κάποιο πρόβληµα όπου οι παράµετροι φαίνονται να εµπλέκονται µη-
γραµµικά, είναι ενδεχοµένως δυνατόν µε κατάλληλους µετασχηµατισµούς
να φέρουµε το µοντέλο σε προσθετική µορϕή. Τέτοια µοντέλα αποτελούν τη
γενίκευση της εγγενής γραµµική συνάρτησης παλινδρόµησης σε περισσότε-
ϱες ανεξάρτητες µεταβλητές. Σε άλλες περιπτώσεις η µορϕή του µοντέλου
δεν απλοποιείται και τότε πρέπει να υπολογιστούν οι παράµετροι µε κάποια
µέθοδο µη-γραµµικής ϐελτιστοποίησης.

Υπάρχουν και άλλες κλάσεις µοντέλων που δεν έχουν κάποια γνωστή ανα-
λυτική µορϕή αλλά δίνονται ως άθροισµα διαϕορετικών ϐασικών συναρτήσε-
ων, όπως τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks). Τέλος υπάρχουν και µη
παραµετρικά µοντέλα που κάνουν εκτίµηση ή πρόβλεψη για τις δεδοµένες
τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών χρησιµοποιώντας από τα υπάρχοντα δεδο-
µένα αυτά που είναι ’γειτονικά’. Τέτοια µοντέλα είναι τα µοντέλα πυρήνων
(kernels).
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Ασκήσεις Κεϕαλαίου 5

1. ∆ηµιουργείστε M = 1000 δείγµατα µεγέθους n = 20 Ϲευγαρωτών πα-
ϱατηρήσεων των (X, Y ) από διµεταβλητή κανονική κατανοµή µε µέσες
τιµές µX = 0, µY = 0, τυπικές αποκλίσεις σX = 1, σY = 1 και για δύο
τιµές του συντελεστή συσχέτισης, ρ = 0 και ρ = 0.5.

(α΄) Υπολογίστε το παραµετρικό 95% διάστηµα εµπιστοσύνης κάνον-
τας χρήση του µετασχηµατισµού Fisher για κάθε ένα από τα M
δείγµατα. Κάνετε το ιστόγραµµα για κάθε ένα από τα δύο ά-
κρα του διαστήµατος εµπιστοσύνης. Σε τι ποσοστό το διάστηµα
εµπιστοσύνης περιέχει τη πραγµατική τιµή του ρ; Κάνετε τους
υπολογισµούς ξεχωριστά για ρ = 0 και ρ = 0.5.

(ϐ΄) Κάνετε έλεγχο της υπόθεσης για µηδενική συσχέτιση των X και
Y χρησιµοποιώντας το στατιστικό της κατανοµής Student t της
σχέσης (5.5) για κάθε ένα από τα M δείγµατα. Σε τι ποσοστό
απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση ; Κάνετε τους υπολογισµούς
ξεχωριστά για ρ = 0 και ρ = 0.5.

(γ΄) Επαναλάβεται τους παραπάνω υπολογισµούς για δείγµατα µεγέ-
ϑους n = 200. Υπάρχει διαϕορά στα αποτελέσµατα του διαστήµα-
τος εµπιστοσύνης και στατιστικής υπόθεσης ;

(δ΄) Επαναλάβεται τους παραπάνω υπολογισµούς για δείγµατα µεγέ-
ϑους n = 20 και n = 200 αλλά παίρνοντας τα τετράγωνα των παρα-
τηρήσεων, δηλαδή ϑεωρείστε τις τ.µ. X2 και Y 2. Υπάρχει διαϕορά
στα αποτελέσµατα του διαστήµατος εµπιστοσύνης και στατιστικής
υπόθεσης από τα αντίστοιχα για τις τ.µ. X και Y ;

2. Μελετήσαµε τον παραµετρικό έλεγχο για ανεξαρτησία (ή καλύτερα µη-
δενική συσχέτιση) δύο τ.µ. X και Y κάνοντας χρήση του στατιστικού
t της σχέσης (5.5) και ϑεωρώντας ότι ακολουθεί κατανοµή Student.
Μπορούµε να κάνουµε τον έλεγχο χωρίς να ϑεωρήσουµε γνωστή κατα-
νοµή του στατιστικού κάτω από τη µηδενική υπόθεση και αυτός λέγεται
µη-παραµετρικός έλεγχος. Θα χρησιµοποιήσουµε έναν τέτοιο έλεγχο
που λέγεται έλεγχος τυχαιοποίησης και ϑα δηµιουργήσουµε L τυχαιο-
ποιηµένα δείγµατα από το αρχικό µας διµεταβλητό δείγµα των X και
Y σύµϕωνα µε την µηδενική υπόθεση. Για αυτό ϑα αλλάξουµε τυχαία
τη σειρά όλων των παρατηρήσεων της µιας από τις δύο τ.µ. στο δείγ-
µα, και ϑα το κάνουµε αυτό L φορές. Στη συνέχεια ϑα υπολογίσουµε
το στατιστικό t της σχέσης (5.5) στο αρχικό δείγµα, έστω t0, αλλά και
στα L τυχαιοποιηµένα δείγµατα, έστω t1, . . . , tL . Η µηδενική υπόθεση
απορρίπτεται αν η τιµή t0 δεν περιέχεται στην κατανοµή των t1, . . . , tL ,
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δηλαδή στην εµπειρική (µη-παραµετρική) κατανοµή του t κάτω από τη
µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των X και Y . Συγκεκριµένα για ε-
πίπεδο σηµαντικότητας α ϑα εξετάσουµε αν το t0 είναι µεταξύ των α/2%
και (1 − α/2)% ποσοστιαίων σηµείων, δηλαδή µεταξύ των σηµείων µε
σειρά Lα/2 και L(1 − α/2) (προσεγγιστικά στον πλησιέστερο ακέραιο),
όταν ϐάζουµε τα t1, . . . , tL σε αύξουσα σειρά.

Θεωρείστε L = 1000 τυχαιοποιηµένα δείγµατα και επαναλάβετε τον
έλεγχο, αλλά τώρα τυχαιοποιηµένο αντί για παραµετρικό, για την ά-
σκηση 1, για την περίπτωση n = 20, και για τα Ϲευγάρια (X, Y ) και
(X2, Y 2). Υπάρχουν διαϕορές στα αποτελέσµατα ;

Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία ενός τυχαιοποιηµένου δείγµα-
τος αρκεί να αλλάξετε τυχαία τη σειρά των παρατηρήσεων της µιας τ.µ..
Μπορείτε να δηµιουργείστε µια τυχαιοποιηµένη σειρά δεικτών 1, . . . , n
µε την συνάρτηση randperm και όρισµα n. ΄Ετσι αν x είναι το διά-
νυσµα των n παρατηρήσεων της X και y το αντίστοιχο της Y , τότε αν
r = randperm(n) είναι το διάνυσµα τυχαίων δεικτών, ϑέτοντας xr = x(r)
δηµιουργούµε το τυχαιοποιηµένο δείγµα των xr και y.

3. ∆ίνονται οι µέσες µηνιαίες τιµές ϑερµοκρασίας και ϐροχόπτωσης στη
Θεσσαλονίκη για την περίοδο 1959 - 1997. Ελέγξετε αν υπάρχει συ-
σχέτιση µεταξύ της ϑερµοκρασίας και της ϐροχόπτωσης για κάθε µήνα
ξεχωριστά. Χρησιµοποιείστε το στατιστικό t της σχέσης (5.5) και κάνετε
παραµετρικό και έλεγχο τυχαιοποίησης (σύµϕωνα µε την άσκηση 2).
Τα δεδοµένα δίνονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος σε δύο αρχεία
πινάκων, ένας για τη ϑερµοκρασία και ένας για τη ϐροχόπτωση, που
έχουν 39 γραµµές για τα 39 έτη και 12 στήλες για τους 12 µήνες κάθε
έτους, από Ιανουάριο ως ∆εκέµβριο.

4. Στο αρχείο lightair.dat στην ιστοσελίδα του µαθήµατος δίνονται
100 µετρήσεις της πυκνότητας του αέρα (σε kg/m3) σε διαϕορετικές
συνθήκες ϑερµοκρασίας και πίεσης (στην πρώτη στήλη) και οι αντί-
στοιχες µετρήσεις της ταχύτητας φωτός (-299000 km/sec) στη δεύτερη
στήλη.

(α΄) Σχεδιάστε το κατάλληλο διάγραµµα διασποράς και υπολογίστε τον
αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης.

(ϐ΄) Εκτιµείστε το µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης µε τη µέθοδο
ελαχίστων τετραγώνων για τη γραµµική εξάρτηση της ταχύτητας
φωτός από την πυκνότητα του αέρα. Υπολογίστε παραµετρικό διά-
στηµα εµπιστοσύνης σε επίπεδο 95% για τους δύο συντελεστές της
ευθείας ελαχίστων τετραγώνων (διαϕορά ύψους �0 και κλίση �1).
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(γ΄) Σχηµατίστε στο διάγραµµα διασποράς την ευθεία ελαχίστων τετρα-
γώνων, τα όρια πρόβλεψης σε επίπεδο 95% για τη µέση ταχύτητα
φωτός καθώς και για µια τιµή της ταχύτητας φωτός. Επίσης κάνετε
πρόβλεψη για πυκνότητα αέρα 1.29 kg/m3 δίνοντας και τα όρια
µέσης τιµής και µιας παρατήρησης της ταχύτητας φωτός.

(δ΄) Η πραγµατική σχέση της ταχύτητας φωτός στον αέρα µε την πυ-
κνότητα του αέρα είναι :

cair = c

(
1 − 0.00029

d

d0

)
,

όπου οι δύο σταθερές είναι :

• c = 299792.458 km/sec, η ταχύτητα φωτός στο κενό, και
• d0 = 1.29 kg/m3, η πυκνότητα του αέρα σε ϑερµοκρασία και

πίεση δωµατίου.

Από την παραπάνω σχέση υπολογίστε την εξίσωση της πραγµα-
τικής ευθείας παλινδρόµησης της ταχύτητας φωτός στον αέρα ως
προς την πυκνότητα του αέρα. Στη συνέχεια κάνετε έλεγχο ξε-
χωριστά για κάθε συντελεστή της πραγµατικής ευθείας παλινδρό-
µησης αν τον δεχόµαστε µε ϐάση το δείγµα των 100 Ϲευγαρωτών
παρατηρήσεων (σύµϕωνα µε τις εκτιµήσεις τους στο 4β΄). Είναι
οι πραγµατικές µέσες τιµές της ταχύτητας φωτός µέσα στα όρια
µέσης πρόβλεψης για κάθε τιµή πυκνότητας αέρα στο δείγµα ;
(σύµϕωνα µε το διάστηµα µέσης πρόβλεψης που υπολογίσατε και
σχηµατίσατε στο 4γ΄).

5. Θα υπολογίσουµε µη παραµετρικό διάστηµα εµπιστοσύνης για τους
δύο συντελεστές της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων (διαϕορά ύψους �0

και κλίση �1) και ϑα το εϕαρµόσουµε στα δεδοµένα της προηγούµενης
άσκησης (έξάρτηση της ταχύτητας φωτός από την πυκνότητα του αέρα).
Η µέθοδος που ϑα χρησιµοποιήσουµε λέγεται bootstrap και για τον
υπολογισµό των διαστηµάτων εµπιστοσύνης των �0 και �1 ορίζεται ως
εξής :

• Πάρε ένα νέο δείγµα 100 τυχαίων Ϲευγαρωτών παρατηρήσεων από
το δείγµα των 100 Ϲευγαρωτών παρατηρήσεων (πυκνότητας αέρα
και ταχύτητας φωτός). Το κάθε Ϲευγάρι επιλέγεται τυχαία µε ε-
πανάθεση, δηλαδή το ίδιο Ϲευγάρι µπορεί να εµϕανιστεί πολλές
φορές στο νέο δείγµα (και άλλο Ϲευγάρι να µην εµϕανιστεί καθό-
λου).
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• Υπολόγισε τις εκτιµήσεις b0 και b1 των συντελεστών της ευθείας
ελαχίστων τετραγώνων για αυτό το νέο δείγµα.

• Επανέλαβε τα παραπάνω δύο ϐήµατα M = 1000 φορές.

• Από τις M τιµές για το b0 υπολόγισε τα όρια του (1 − α)% (εδώ
α = 0.05) διαστήµατος εµπιστοσύνης για το �0 από τα ποσοστιαία
σηµεία α/2% και (1−α/2)%. Για αυτό ϐάλε τις M = 1000 τιµές σε
αύξουσα σειρά και ϐρες τις τιµές για τάξη Mα/2% και M(1−α/2)%.
Κάνε το ίδιο για το b1.

Σύγκρινε τα bootstrap διαστήµατα εµπιστοσύνης των �0 και �1 µε τα
παραµετρικά που ϐρήκες στην προηγούµενη άσκηση.

Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία n τυχαίων αριθµών από 1 ως N
µε επανάθεση, χρησιµοποίησε τη συνάρτηση unidrnd µε κατάλληλα
ορίσµατα ως unidrnd(N,n,1). Θα δώσει το διάνυσµα δεικτών για
το νέο δείγµα από τα n στοιχεία του αρχικού δείγµατος (εδώ τα στοιχεία
είναι οι Ϲευγαρωτές παρατηρήσεις).

6. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα δεδοµένα για το ποσοστό υψηλής
επίδοσης που ακόµα έχουν ελαστικά (µε ακτινωτή ενίσχυση) ενώ έχουν
ήδη χρησιµοποιηθεί για τα αντίστοιχα χιλιόµετρα.

Α/Α Απόσταση ποσοστό δυνατότητας
σε χιλιάδες km χρήσης

1 2 98.2
2 3 91.7
3 8 81.3
4 16 64.0
5 32 36.4
6 48 32.6
7 64 17.1
8 80 11.3

(α΄) Κάνε το διάγραµµα διασποράς και προσάρµοσε το κατάλληλο µο-
ντέλο για τον προσδιορισµό του ποσοστού δυνατότητας χρήσης (υ-
ψηλής επίδοσης) προς τα αντίστοιχα χιλιόµετρα χρήσης του ελα-
στικού. Για να ελέγξεις την καταλληλότητα του µοντέλου, κάνε
διαγνωστικό διάγραµµα διασποράς των τυποποιηµένων σϕαλµά-
των προσαρµογής του επιλεγµένου µοντέλου προς την εξαρτηµένη
µεταβλητή (ποσοστό δυνατότητας χρήσης).

(ϐ΄) Πρόβλεψε το ποσοστό δυνατότητας χρήσης για ελαστικό που χρη-
σιµοποιήθηκε για 25000km.
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7. Ο ϑερµοστάτης είναι αντιστάτης µε αντίσταση που εξαρτιέται από τη
ϑερµοκρασία. Είναι φτιαγµένος (συνήθως) από ηµι-αγωγό υλικό µε ε-
νεργειακό διάκενο Eg. Η αντίσταση R του ϑερµοστάτη αλλάζει σύµϕωνα
µε τη σχέση

R ∝ R0eEg/2kT ,

όπου T είναι η ϑερµοκρασία (σε oK) και R0, k είναι σταθερές. Για
κατάλληλες παραµέτρους �0 και �1 (�1 = 2k/Eg) η παραπάνω εξίσωση
µπορεί να απλοποιηθεί στη γραµµική µορϕή

1
T
= �0 + �1 ln(R).

Το ενεργειακό διάκενο Eg έχει κάποια µικρή εξάρτηση από τη ϑερµο-
κρασία έτσι ώστε η παραπάνω έκϕραση να µην είναι ακριβής. ∆ιορθώ-
σεις µπορούν να γίνουν προσθέτοντας πολυωνυµικούς όρους του ln(R).

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται 32 µετρήσεις της αντίστασης R (σε Ωµ)
και της ϑερµοκρασίας σε oC (ϑα πρέπει να µετατραπούν σε oK, δηλαδή
να προστεθεί σε κάθε τιµή 273.15).

(α΄) Βρείτε το κατάλληλο πολυωνυµικό µοντέλο της παλινδρόµησης
του 1/T ως προς ln(R), κάνοντας διαγνωστικό έλεγχο µε το διά-
γραµµα διασποράς των τυποποιηµένων υπολοιπών προς 1/T για
κάθε µοντέλο που δοκιµάζετε (πρώτου ϐαθµού, δευτέρου ϐαθµού
κτλ).

(ϐ΄) Συγκρίνετε την προσαρµογή και κατλληλότητα του µοντέλου που
καταλήξατε µε το µοντέλο του Steinhart-Hart που δίνεται από την
εξίσωση

1
T
= �0 + �1 ln(R) + �3(ln(R))3.
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Α/Α Αντίσταση ϑερµοκρασία (σε oC)
1 0.76 110
2 0.86 105
3 0.97 100
4 1.11 95
5 1.45 85
6 1.67 80
7 1.92 75
8 2.23 70
9 2.59 65
10 3.02 60
11 3.54 55
12 4.16 50
13 4.91 45
14 5.83 40
15 6.94 35
16 8.31 30
17 10.00 25
18 12.09 20
19 14.68 15
20 17.96 10
21 22.05 5
22 27.28 0
23 33.89 -5
24 42.45 -10
25 53.39 -15
26 67.74 -20
27 86.39 -25
28 111.30 -30
29 144.00 -35
30 188.40 -40
31 247.50 -45
32 329.20 -50

8. Μετρήθηκε το ϐάρος και 10 δείκτες σώµατος σε 22 άνδρες νεαρής ηλι-
κίας. Τα δεδοµένα δίνονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος στο αρχείο
physical.txt. Η πρώτη γραµµή του πίνακα του αρχείου έχει τα
ονόµατα των δεικτών σε κάθε στήλη δεδοµένων και δίνονται στον παρα-
κάτω πίνακα.



112 ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΣΧ�ΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ∆Ρ�ΟΜΗΣΗ

Α/Α ΄Ονοµα Περιγραϕή
1 Mass Βάρος σε κιλά
2 Fore µέγιστη περιϕέρεια του πήχυ χεριού
3 Bicep µέγιστη περιϕέρεια του δικέϕαλου µυ
4 Chest περιµετρική απόσταση στήθους (στο ύψος

κάτω από τις µασχάλες)
5 Neck περιµετρική απόσταση λαιµού (στο µέσο ύ-

ψος λαιµού)
6 Shoulder περιµετρική απόσταση ώµου
7 Waist περιµετρική απόσταση µέσης (οσϕίου)
8 Height ύψος από την κορυϕή στα δάχτυλα ποδιού
9 Calf µέγιστη περιϕέρεια κνήµης

10 Thigh περιµετρική απόσταση γοϕού
11 Head περιµετρική απόσταση κεϕαλιού

∆ιερευνείστε το κατάλληλο µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης για το
ϐάρος. ∆οκιµάστε το µοντέλο µε τις 10 ανεξάρτητες µεταβλητές και
συγκρίνετε το µε το µοντέλο που δίνει κάποια µέθοδος ϐηµατικής πα-
λινδρόµησης. Υπολογίστε για το κάθε µοντέλο τις εκτιµήσεις των παρα-
µέτρων, τη διασπορά των σϕαλµάτων και το συντελεστή προσδιορισµού
(καθώς και τον προσαρµοσµένο συντελεστή προσδιορισµού).

Βοήθεια (matlab): Για να εϕαρµόσετε ϐηµατική παλινδρόµηση, το
matlab παρέχει γραϕικό περιβάλλον µε την εντολή stepwise και
κάνει τους ίδιους υπολογισµούς στη συνάρτηση stepwisefit. Για
να φορτώσετε τα δεδοµένα του αρχείου µε την εντολή load ϑα πρέπει
πρώτα να διαγράψετε την πρώτη σειρά µε τα ονόµατα των µεταβλητών.

9. Μετρήθηκαν σε 12 νοσοκοµεία των ΗΠΑ οι µηνιαίες ανθρωπο-ώρες που
σχετίζονται µε την υπηρεσία αναισθησιολογίας, καθώς και άλλοι δεί-
κτες που ενδεχοµένως επηρεάζουν την απασχόληση προσωπικού στην
υπηρεσία αναισθησιολογίας. Τα δεδοµένα δίνονται στην ιστοσελίδα του
µαθήµατος στο αρχείο hospital.txt. Η πρώτη γραµµή του πίνακα
του αρχείου έχει τα ονόµατα των δεικτών σε κάθε στήλη δεδοµένων και
δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α ΄Ονοµα Περιγραϕή
1 ManHours οι ανθρωπο-ώρες στην υπηρεσία αναισθησιο-

λογίας
2 Cases τα περιστατικά χειρουργίου µηνιαία
3 Eligible ο πληθυσµός που εξυπηρετείται ανά χιλιάδες
4 OpRooms οι αίθουσες χειρουργείου
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∆ιερευνείστε το κατάλληλο µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης για τις
ανθρωπο-ώρες. ∆οκιµάστε το µοντέλο µε τις 3 ανεξάρτητες µεταβλητές
και συγκρίνετε το µε το µοντέλο που δίνει κάποια µέθοδος ϐηµατικής
παλινδρόµησης. Υπολογίστε για το κάθε µοντέλο τις εκτιµήσεις των
παραµέτρων, τη διασπορά των σϕαλµάτων και το συντελεστή προσδιο-
ϱισµού (καθώς και τον προσαρµοσµένο συντελεστή προσδιορισµού). Ε-
πίσης διερευνείστε το φαινόµενο πολλαπλής συγγραµικότητας για τους
3 δείκτες.


