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Κεϕάλαιο 1

Εισαγωγή

΄Εννοιες των πιθανοτήτων και της στατιστικής καθώς και µέθοδοι που στη-
ϱίζονται σε αυτές είναι χρήσιµα και απαραίτητα εργαλεία για να καταλάβουµε
τον κόσµο γύρω µας, να µελετήσουµε φυσικά µεγέθη, φαινόµενα και διαδι-
κασίες. Αν για ένα µέγεθος ή σύστηµα που µελετάµε δεν υπάρχει καθόλου
αβεβαιότητα ή τυχαιότητα δε χρειάζεται η πιθανοκρατική και στατιστική προ-
σέγγιση αϕού καθοριστικά µοντέλα (deterministic models) µπορούν να
περιγράψουν το φαινόµενο επακριβώς. Για παράδειγµα τέτοιο σύστηµα είναι
αυτό των κινήσεων των πλανητών του ηλιακού συστήµατος. Μπορούµε µε µε-
γάλη ακρίβεια και χρησιµοποιώντας καθοριστικά µοντέλα να προσδιορίσουµε
τη ϑέση των πλανητών που συµϕωνεί µε την πραγµατική παρατήρηση.

΄Οµως τα δεδοµένα που συλλέγουµε από τα περισσότερα φυσικά φαινόµε-
να και πραγµατικές διαδικασίες δε µπορούν να εξηγηθούν ικανοποιητικά µε
µαθηµατικά καθοριστικά µοντέλα. Αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχει ο παράγον-
τας της αβεβαιότητας ή τυχαιότητας και για αυτό χρειάζεται να περιγράψουµε
το σύστηµα πιθανοκρατικά (probabilistically) και να καταϕύγουµε σε στα-
τιστικές µεθόδους και µοντέλα (statistical methods and models) για να
λύσουµε προβλήµατα εκτίµησης και πρόβλεψης σε τέτοια συστήµατα.

Η ϑεωρία πιθανοτήτων µας επιτρέπει να µελετήσουµε τη µεταβλητό-
τητα του αποτελέσµατος ενός πειράµατος (ή γενικά µιας πραγµατοποίησης
ενός φαινοµένου ή µιας διαδικασίας) για το οποίο το ακριβές αποτέλεσµα δεν
είναι δυνατόν να προβλεϕθεί µε ακρίβεια. Από την άλλη µεριά, η στατιστική
συνίσταται στη συλλογή δεδοµένων που λέγεται δειγµατοληψία (sampling),
στην περιγραϕή τους, που αναϕέρεται ως περιγραϕική στατιστική (descriptive
statistics) και κυρίως στην ανάλυση των δεδοµένων που οδηγεί και στην από-
κτηση συµπερασµάτων και για αυτό αναϕέρεται ως στατιστική συµπερασµα-
τολογία (statistical inference). Ο συνδυασµός των εννοιών και ιδιοτήτων από
τη ϑεωρία πιθανοτήτων µε τις τεχνικές της στατιστικής είναι το αντικείµενο
της ανάλυσης δεδοµένων (data analysis). Σκοπός της ανάλυσης δεδοµέ-
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νων είναι η σύνοψη σε λίγες παραµέτρους της πληροϕορίας από ένα σύνολο
δεδοµένων, το οποίο µπορεί να αποτελείται από πολλές παρατηρήσεις και να
αϕορά περισσότερα από ένα µεγέθη.

Ας δούµε κάποια παραδείγµατα που αναδεικνύουν τα προβλήµατα που
αϕορούν την ανάλυση δεδοµένων, τις έννοιες και τα ϑέµατα που ϑα µας
απασχολήσουν στη συνέχεια.

Παράδειγµα 1.1. Μια µηχανή µε αυτόµατο ψεκασµό καυσίµου έχει τη µο-
νάδα ελέγχου της µηχανής που συµπεριλαµβάνει αισθητήρες και µετρητές,
όπως αισθητήρα για τη ϑέση της ϐαλβίδας εισαγωγής ατµοποιηµένου καυ-
σίµου, τη ϑερµοκρασία αέρα, το οξυγόνο και το χρόνο ανάϕλεξης (δες Σχή-
µα 1.1). Μπορούµε λοιπόν να συλλέξουµε µετρήσεις για όλα αυτά τα µεγέθη

θερμοκρασία
εισαγώμενου
αέρα

Σχήµα 1.1: ∆ιάγραµµα συστήµατος ψεκασµού καυσίµου (αντιγραϕή από τη
διεύθυνση http://www.twminduction.com).

και ας σταθούµε για παράδειγµα στη ϑερµοκρασία του αέρα που εισάγε-
ται στη µηχανή. Η ϑερµοκρασία του αέρα είναι τυχαίο µεγέθος που µπορεί
να αλλάζει σε διάϕορες χρονικές στιγµές ή σε διαϕορετικές καταστάσεις λει-
τουργίας της µηχανής. Για τις µετρήσεις της ϑερµοκρασίας αέρα µπορεί να
µας ενδιαϕέρουν δύο ϐασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η ακρίβεια
επανάληψης (precision), δηλαδή αν µεταβάλλονται πολύ ή λίγο οι µετρήσεις
ϑερµοκρασίας αέρα (για τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας). Το δεύτερο είναι
η ακρίβεια (ορθότητα) (accuracy), δηλαδή κατά πόσο οι µετρήσεις ϑερµο-
κρασίας αέρα είναι κοντά στην επιθυµητή τιµή ή υπάρχουν συστηµατικές
αποκλίσεις. Η περιγραϕή της τυχαίας µεταβολής της ϑερµοκρασίας αέρα εί-
ναι ένα ϑέµα της ϑεωρίας των πιθανοτήτων, που αναϕέρεται ως κατανοµή µιας
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τυχαίας µεταβλητής. ΄Οταν έχουµε ένα πλήθος µετρήσεων της ϑερµοκρασίας
αέρα µπορούµε να εκτιµήσουµε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της, όπως η
µέση τιµή και η διασπορά της. Επίσης µπορούµε να συγκρίνουµε τα χαρα-
κτηριστικά της ϑερµοκρασίας αέρα σε διαϕορετικές συνθήκες λειτουργίας ή
σε διαϕορετικές µηχανές (κάτω από τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας), ή ακόµα
να διορθώσουµε τη µηχανή για να πετύχουµε καλύτερη ορθότητα στην τιµή
της ϑερµοκρασίας αέρα.

Σε συνέχεια του παραδείγµατος, ϑα ϑέλαµε επίσης να προσδιορίσουµε την
ποσότητα καυσίµου που χρησιµοποιείται γνωρίζοντας άλλα µεγέθη σχετικά
µε τη λειτουργία της µηχανής την ίδια χρονική στιγµή ή διάρκεια, όπως
είναι το άνοιγµα της ϐαλβίδας (ή ο ϱυθµός ανοίγµατος), ο χρόνος ανάϕλεξης
και η πίεση ψεκασµού. ΄Ενα τέτοιο µοντέλο λέγεται µοντέλο παλινδρόµησης
(regression model).

΄Ενα άλλο πρόβληµα, ίσως πιο δύσκολο να το διερευνήσουµε είναι η πε-
ϱιγραϕή της χρονικής εξέλιξης της ποσότητας καυσίµου που καταναλώνεται
κατά τη λειτουργία της µηχανής. Μια προσέγγιση είναι να ϑεωρήσουµε την
εξέλιξη αυτή ως µια καθοριστική διαδικασία (deterministic process), δηλαδή
να αποκλείσουµε την παρουσία τυχαίων διακυµάνσεων και παρεµβολών, που
συνήθως αναϕέρονται ως ϑόρυβος (noise), ή πιο ϱεαλιστικά, να αγνοήσουµε
την επίδραση τους. Αλλά αν ϑα ϑέλαµε να µελετήσουµε τη χρονική µετα-
ϐολή της ϑερµοκρασίας του αέρα στο σύστηµα ψεκασµού της µηχανής ϑα
ήταν πιο κατάλληλο να ϑεωρήσουµε τη διαδικασία ως στοχαστική (stochastic
process), δηλαδή να συµπεριλάβουµε στην περιγραϕή και το ϑόρυβο. Και οι
δύο προσεγγίσεις αϕορούν την ανάλυση χρονοσειράς (time series analysis)
ενός µεγέθους (την ποσότητα καυσίµου ή τη ϑερµοκρασία αέρα). Η δεύτε-
ϱη προσέγγιση, ϑεωρώντας ότι η χρονοσειρά είναι η πραγµατοποίηση µιας
στοχαστικής διαδικασίας, είναι και η κλασική στατιστική ανάλυση που επι-
κεντρώνεται στην εκτίµηση των ϱοπών της στοχαστικής διαδικασίας και σε
µοντέλα που ϐασίζονται σε αυτές, όπως τα (γραµµικά) αυτοπαλινδροµούµενα
µοντέλα (autoregressive models). Η πρώτη προσέγγιση αντιµετωπίζει τη χρο-
νοσειρά ως τη µέτρηση µιας µεταβλητής ενός δυναµικού συστήµατος, όπου
στο παράδειγµα η µεταβλητή είναι η ϑερµοκρασία του αέρα και το σύστηµα
είναι ο ψεκασµός καυσίµου στη µηχανή ή γενικότερα η λειτουργία της µηχα-
νής. Συνήθως τα συστήµατα που µελετώνται µε αυτήν την προσέγγιση είναι
σύνθετα και οι χρονοσειρές δεν παρουσιάζουν κάποια κανονικότητα αλλά
φαντάζουν τυχαίες. Για την κατανόηση τέτοιων συστηµάτων χρησιµοποιούν-
ται τεχνικές που προέρχονται από τη ϑεωρία των δυναµικών συστήµατων και
του χάους, και συνήθως αναϕέρονται µε τον όρο µη-γραµµική ανάλυση χρο-
νοσειρών (nonlinear analysis of time series). Το σύστηµα της λειτουργίας
της µηχανής ϑα ϑέλαµε να πιστεύουµε ότι δεν παρουσιάζει ακανόνιστες συµ-
περιϕορά ώστε να καταϕύγουµε σε τέτοια ανάλυση.
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Για τη ϑερµοκρασία του αέρα στη µηχανή πιο ϱεαλιστικό είναι ένα στατι-
στικό µοντέλο παλινδρόµησης, το οποίο ϑα µπορούσε να επεκταθεί στο χρόνο
και να συµπεριλαµβάνει διάϕορους επεξηγηµατικούς παράγοντες (π.χ. ά-
νοιγµα ϐαλβίδας και πίεση ψεκασµού), όπως και την ίδια τη ϑερµοκρασία
αέρα, σε προηγούµενες χρονικές στιγµές. Αυτό είναι ένα µοντέλο δυναµικής
παλινδρόµησης (dynamic regression).

Παράδειγµα 1.2. ΄Ενα άλλο παράδειγµα είναι η περιγραϕή της δοµής των
στοιχείων στη σειρά του DNA(δες Σχήµα 1.2α). Είναι γνωστό πως η σειρά

(α)

3721 TTTACCCGGA AACCATTGAA ATCGGACGGT TTAGTGAAA A TGGAGGATCA AGTTGGGTTT

3781 GGGTTCCGTC CGAACGACGA GGAGCTCGTT GGTCACTATC TCCGTAACAA AATCGAAGGA

3841 AACACTAGCC GCGACGTTGA AGTAGCCATC AGCGAGGTCA ACATCTGTAG CTACGATCCT

3901 TGGAACTTGC GCTGTAAGTT CCGAATTTTC TGAATTTCAT TTGCAAGTAA TCGATTTAGG

3961 TTTTTGATTT TAGGGTTTTT TTTTGTTTTG AACAG TCCAG TCAAAGTACA AATCGAGAGA

4021 TGCTATGTGG TACTTCTTCT CTCGTAGAGA AAACAACAAA GGGAATCGAC AGAGCAGGAC

4081 AACGGTTTCT GGTAAATGGA AGCTTACCGG AGAATCTGTT GAGGTCAAGG ACCAGTGGGG

4141 ATTTTGTAGT GAGGGCTTTC GTGGTAAGAT TGGTCATAAA AGGGTTTTGG TGTTCCTCGA

4201 TGGAAGATAC CCTGACAAAA CCAAATCTGA TTGGGTTATC CACGAGTTCC ACTACGACCT

4261 CTTACCAGAA CATCAGGTTT TCTTCTATTC ATATATATAT ATATATATAT ATGTGGATAT

4321 ATATATATGT GGTTTCTGCT GATTCATAGT TAGAATTTGA GTTATGCAAA TTAGAAACTA

4381 TGTAATGTAA CTCTATTTAG GTTCAGCAGC TATTTTAGGC TTAGCTTACT CTCACCAATG

4441 TTTTATACTG ATGAACTTAT GTGCTTACCT CCGGAAATTT TACAG AGGAC ATATGTCATC

4501 TGCAGACTTG AGTACAAGGG TGATGATGCG GACATTCTAT CTGCTTATGC AATAGATCCC

4561 ACTCCCGCTT TTGTCCCCAA TATGACTAGT AGTGCAGGTT CTGTGGTGAG TCTTTCTCCA

4621 TATACACTTA GCTTTGAGTA GGCAGATCAA AAAAGAGCTT GTGTCTACTG ATTTGATGTT

4681 TTCCTAAACT GTTGATTCGT TTCAG GTCAA CCAATCACGT CAACGAAATT CAGGATCTTA

4741 CAACACTTAC TCTGAGTATG ATTCAGCAAA TCATGGCCAG CAGTTTAATG AAAACTCTAA

4801 CATTATGCAG CAGCAACCAC TTCAAGGATC ATTCAACCCT CTCCTTGAGT ATGATTTTGC

4861 AAATCACGGC GGTCAGTGGC TGAGTGACTA TATCGACCTG CAACAGCAAG TTCCTTACTT

4921 GGCACCTTAT GAAAATGAGT CGGAGATGAT TTGGAAGCAT GTGATTGAAG AAAATTTTGA

4981 GTTTTTGGTA GATGAAAGGA CATCTATGCA ACAGCATTAC AGTGATCACC GGCCCAAAAA

5041 ACCTGTGTCT GGGGTTTTGC CTGATGATAG CAGTGATACT GAAACTGGAT CAATGGTAAG

5101 CTTTTTTTAC TCATATATAA TCACAACCTA TATCGCTTCT ATATCTCACA CGCTGAATTT

5161 TGGCTTTTAA CAG ATTTTCG AAGACACTTC GAGCTCCACT GATAGTGTTG GTAGTTCAGA

5221 TGAACCGGGC CATACTCGTA TAGATGATAT TCCATCATTG AACATTATTG AGCCTTTGCA

5281 CAATTATAAG GCACAAGAGC AACCAAAGCA GCAGAGCAAA GAAAAG GTTT AACACTCTCA

5341 CTGAGAAACA TGACTTTGAT ACGAAATCTG AATCAACATT TCATCAAAAA GATTTAGTCA

5401 AATGACCTCT AAATTATGAG CTATGGGTCT GCTTTCAGG T GATAAGTTCG CAGAAAAGCG

5461 AATGCGAGTG GAAAATGGCT GAAGACTCGA TCAAGATACC TCCATCCACC AACACGGTGA

5521 AGCAGAGCTG GATTGTTTTG GAGAATGCAC AGTGGAACTA TCTCAAGAAC ATGATCATTG

5581 GTGTCTTGTT GTTCATCTCC GTCATTAGTT GGATCATTCT TGTTGGTTAA GAGGTCAAAT

5641 CGGATTCTTG CTCAAAATTT GTATTTCTTA GAATGTGTGT TTTTTTTTGT TTTTTTTTCT

3721 TTTACCCGGA AACCATTGAA ATCGGACGGT TTAGTGAAA A TGGAGGATCA AGTTGGGTTT

3781 GGGTTCCGTC CGAACGACGA GGAGCTCGTT GGTCACTATC TCCGTAACAA AATCGAAGGA

3841 AACACTAGCC GCGACGTTGA AGTAGCCATC AGCGAGGTCA ACATCTGTAG CTACGATCCT

3901 TGGAACTTGC GCTGTAAGTT CCGAATTTTC TGAATTTCAT TTGCAAGTAA TCGATTTAGG

3961 TTTTTGATTT TAGGGTTTTT TTTTGTTTTG AACAG TCCAG TCAAAGTACA AATCGAGAGA

4021 TGCTATGTGG TACTTCTTCT CTCGTAGAGA AAACAACAAA GGGAATCGAC AGAGCAGGAC

4081 AACGGTTTCT GGTAAATGGA AGCTTACCGG AGAATCTGTT GAGGTCAAGG ACCAGTGGGG

4141 ATTTTGTAGT GAGGGCTTTC GTGGTAAGAT TGGTCATAAA AGGGTTTTGG TGTTCCTCGA

4201 TGGAAGATAC CCTGACAAAA CCAAATCTGA TTGGGTTATC CACGAGTTCC ACTACGACCT

4261 CTTACCAGAA CATCAGGTTT TCTTCTATTC ATATATATAT ATATATATAT ATGTGGATAT

4321 ATATATATGT GGTTTCTGCT GATTCATAGT TAGAATTTGA GTTATGCAAA TTAGAAACTA

4381 TGTAATGTAA CTCTATTTAG GTTCAGCAGC TATTTTAGGC TTAGCTTACT CTCACCAATG

4441 TTTTATACTG ATGAACTTAT GTGCTTACCT CCGGAAATTT TACAG AGGAC ATATGTCATC

4501 TGCAGACTTG AGTACAAGGG TGATGATGCG GACATTCTAT CTGCTTATGC AATAGATCCC

4561 ACTCCCGCTT TTGTCCCCAA TATGACTAGT AGTGCAGGTT CTGTGGTGAG TCTTTCTCCA

4621 TATACACTTA GCTTTGAGTA GGCAGATCAA AAAAGAGCTT GTGTCTACTG ATTTGATGTT

4681 TTCCTAAACT GTTGATTCGT TTCAG GTCAA CCAATCACGT CAACGAAATT CAGGATCTTA

4741 CAACACTTAC TCTGAGTATG ATTCAGCAAA TCATGGCCAG CAGTTTAATG AAAACTCTAA

4801 CATTATGCAG CAGCAACCAC TTCAAGGATC ATTCAACCCT CTCCTTGAGT ATGATTTTGC

4861 AAATCACGGC GGTCAGTGGC TGAGTGACTA TATCGACCTG CAACAGCAAG TTCCTTACTT

4921 GGCACCTTAT GAAAATGAGT CGGAGATGAT TTGGAAGCAT GTGATTGAAG AAAATTTTGA

4981 GTTTTTGGTA GATGAAAGGA CATCTATGCA ACAGCATTAC AGTGATCACC GGCCCAAAAA

5041 ACCTGTGTCT GGGGTTTTGC CTGATGATAG CAGTGATACT GAAACTGGAT CAATGGTAAG

5101 CTTTTTTTAC TCATATATAA TCACAACCTA TATCGCTTCT ATATCTCACA CGCTGAATTT

5161 TGGCTTTTAA CAG ATTTTCG AAGACACTTC GAGCTCCACT GATAGTGTTG GTAGTTCAGA

5221 TGAACCGGGC CATACTCGTA TAGATGATAT TCCATCATTG AACATTATTG AGCCTTTGCA

5281 CAATTATAAG GCACAAGAGC AACCAAAGCA GCAGAGCAAA GAAAAG GTTT AACACTCTCA

5341 CTGAGAAACA TGACTTTGAT ACGAAATCTG AATCAACATT TCATCAAAAA GATTTAGTCA

5401 AATGACCTCT AAATTATGAG CTATGGGTCT GCTTTCAGG T GATAAGTTCG CAGAAAAGCG

5461 AATGCGAGTG GAAAATGGCT GAAGACTCGA TCAAGATACC TCCATCCACC AACACGGTGA

5521 AGCAGAGCTG GATTGTTTTG GAGAATGCAC AGTGGAACTA TCTCAAGAAC ATGATCATTG

5581 GTGTCTTGTT GTTCATCTCC GTCATTAGTT GGATCATTCT TGTTGGTTAA GAGGTCAAAT

5641 CGGATTCTTG CTCAAAATTT GTATTTCTTA GAATGTGTGT TTTTTTTTGT TTTTTTTTCT

(β)

Σχήµα 1.2: (α) Η δοµή του DNA. (ϐ) ΄Ενα τµήµα της σειράς DNA που αποτελεί
ένα γονίδιο.

του DNA αποτελείται από τέσσερα αµινοξέα, την αδενίνη (A), κυτοσίνη (C),
γουανίνη (G) και ϑυµίνη (T). Η µεταβλητή ενδιαϕέροντος είναι το στοιχείο της
σειράς DNA που δεν παίρνει αριθµητικές τιµές αλλά ένα από τα τέσσερα αυτά
σύµβολα (δες Σχήµα 1.2ϐ). Τµήµατα της σειράς ορίζουν τα γονίδια (genes)
που αποτελούνται από τις λεγόµενες κωδικοποιηµένες περιοχές (µε κόκκινο
είναι οι κωδικοποιηµένες περιοχές του γονιδίου που δίνεται στο Σχήµα 1.2ϐ
µεταξύ των κάθετων γραµµών) ενώ άλλα δεν έχουν κάποια γνωστή κωδικοποί-
ηση (το µεγαλύτερο τµήµα των ανθρωπίνων χρωµοσωµάτων). Η περιγραϕή
της ϑέσης, της συχνότητας εµϕάνισης και γενικά της δοµής των τεσσάρων
ϐάσεων όπως και συνδυασµών αυτών στη σειρά του DNA µπορεί να γίνει µε
τη ϐοήθεια πιθανοκρατικών (στατιστικών) µεθόδων για την ανάλυση διακρι-
τών (κατηγορηµατικών) δεδοµένων ή συµβολοσειρών. Και εδώ υπάρχουν δύο
προσεγγίσεις, η πρώτη ϑεωρώντας τη συµβολοσειρά ως πραγµατοποίηση κά-
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ποιας στοχαστικής αλυσίδας (διακριτής διαδικασίας) ή κάποιου δυναµικού
συστήµατος ορισµένο σε σύµβολα.

Παραθέτονται στη συνέχεια κάποιοι ϐασικοί ορισµοί που χρησιµοποιούν-
ται στη ϑεωρία πιθανοτήτων και στη στατιστική ανάλυση:

τυχαία µεταβλητή (τ.µ.) (random variable): οποιοδήποτε χαρακτηριστικό
του οποίου η τιµή αλλάζει στα διάϕορα στοιχεία του πληθυσµού. Η τ.µ.
µπορεί να είναι :

συνεχής (continuous): να παίρνει τιµές σ΄ ένα διάστηµα, όπως είναι
η ϑερµοκρασία αέρα σε µια µηχανή ψεκασµού·

διακριτή (discrete): να παίρνει µια τιµή σε ένα αριθµήσιµο σύνολο
διακριτών τιµών, όπως ένα στοιχείο της σειράς DNA.

δεδοµένα (data): ένα σύνολο τιµών µιας τ.µ. που έχουµε στη διάθεση µας,
π.χ. µετρήσεις της ϑερµοκρασίας αέρα σε διάϕορες χρονικές στιγµές ή
σε διάϕορες µηχανές ψεκασµού για τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας, ή
ένα κοµµάτι της σειράς DNA.

πληθυσµός (population): µια οµάδα ή µια κατηγορία στην οποία αναϕέ-
ϱεται η τ.µ., το χρωµόσωµα Νο 22 ή ένας τύπος αυτόµατης µηχανής µε
σύστηµα ψεκασµού.

δείγµα (sample): ένα υποσύνολο του πληθυσµού που µελετάµε, π.χ. ένα
κοµµάτι της σειράς DNA του χρωµοσώµατος Νο 22 ή 20 αυτόµατες
µηχανές µε σύστηµα ψεκασµού ίδιου τύπου.

παράµετρος (parameter): ένα µέγεθος που συνοψίζει µε κάποιο τρόπο τις
τιµές της τ.µ. στον πληθυσµό, π.χ. το ποσοστό εµϕάνισης του στοιχείου
Α στο χρωµόσωµα Νο 22, ή η µέση ϑερµοκρασία αέρα κάτω από κάποιες
συνθήκες για έναν τύπο µηχανής µε σύστηµα ψεκασµού.

στατιστικό (statistic): ένα µέγεθος που συνοψίζει µε κάποιο τρόπο τις τιµές
της τ.µ. στο δείγµα, π.χ. το ποσοστό εµϕάνισης του στοιχείου Α σ΄ ένα
κοµµάτι 1000 στοιχείων της σειράς DNA από το χρωµόσωµα Νο 22, ή ο
µέσος όρος της ϑερµοκρασίας αέρα που υπολογίσαµε σε 20 αυτόµατες
µηχανές µε σύστηµα ψεκασµού κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Η µελέτη µιας τ.µ. µε τη ϐοήθεια της πιθανοθεωρίας προϋποθέτει ότι
γνωρίζουµε (ή υποθέτουµε) την κατανοµή της τ.µ., και άρα και τον πληθυ-
σµό στον οποίο παίρνει τιµές, καθώς και τις παραµέτρους της. Στην πράξη
ϐέβαια κάτι τέτοιο δε συµβαίνει, αλλά σε κάποια προβλήµατα µπορούµε να
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υποθέτουµε γνωστές κατανοµές. Σε κάθε περίπτωση, ένα από τα κύρια προ-
ϐλήµατα στην ανάλυση δεδοµένων είναι να εκτιµήσουµε τις άγνωστες (αλλά
σταθερές) παραµέτρους του πληθυσµού από τις γνωστά αλλά µεταβλητά στα-
τιστικά του δείγµατος δεδοµένων που έχουµε στη διάθεση µας.

Στο γενικό πλαίσιο της στοχαστικής προσέγγισης που χρησιµοποιείται
στην ανάλυση δεδοµένων, υπάρχουν δύο κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη
αναϕέρεται ως ανάλυση κατά Bayes ή Μπεϋζιανή ανάλυση ή προσέγγιση
(Bayesian approach) και υποθέτει από πριν κάποια κατανοµή ή πιθανότητες
σχετικά µε το πρόβληµα που µελετάµε. Η δεύτερη κατεύθυνση δε χρησι-
µοποιεί κάποια υπόθεση κατανοµής αλλά υπολογίζει τις πιθανότητες από τη
συχνότητα εµϕάνισης που υπολογίζεται απευθείας από τα δεδοµένα και α-
ναϕέρεται ως ανάλυση µε ϐάση τις συχνότητες (frequentist approach). Στα
ϑέµατα που ϑα µελετήσουµε δε ϑα εµβαθύνουµε στη Μπεϋζιανή προσέγγιση.



Κεϕάλαιο 2

Πιθανότητες και Τυχαίες
Μεταβλητές

Μπορούµε να καταλάβουµε την έννοια της πιθανότητας από τη σχετική
συχνότητα εµϕάνισης ni κάποιας τιµής xi µιας διακριτής τ.µ. X . Αν είχαµε
τη δυνατότητα να συλλέξουµε αυθαίρετα πολλές n παρατηρήσεις (n → ∞),
τότε το όριο της σχετικής συχνότητας είναι η πιθανότητα η τ.µ. X να πάρει
την τιµή xi

P(xi) ≡ P(X = xi) = lim
n−→∞

ni

n
(2.1)

(το σύµβολο ≡ σηµαίνει ισοδυναµία συµβολισµού). Για να είναι έγκυρος αυτός
ο ορισµός πρέπει επίσης να υποθέσουµε ότι οι συνθήκες για την τ.µ. X σε
κάθε επανάληψη της παρατήρησης παραµένουν οι ίδιες, και αυτή η ιδιότητα
ονοµάζεται στατιστική οµαλότητα (statistical regularity). Για παράδειγµα, η
πιθανότητα ϐροχής σε µια περιοχή (σε µια τυχαία µέρα του χρόνου ή ενός
συγκεκριµένου µήνα) µπορεί να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια λόγω του
φαινοµένου του ϑερµοκηπίου.

Για συνεχή τ.µ. X δεν έχει νόηµα να µιλάµε για την πιθανότητα η X
να πάρει µια συγκεκριµένη τιµή αλλά για την πιθανότητα η X να ανήκει σε
ένα διάστηµα τιµών dx. Ποια είναι η πιθανότητα να έχει κάποιος συµϕοιτη-
τής σας ένα συγκεκριµένο ύψος που ορίζεται µε ακρίβεια πολλών (άπειρων)
δεκαδικών, π.χ. 1.80123256538634255; Μπορείτε όµως να προσδώσετε
µη µηδενική πιθανότητα για το γεγονός ότι ένας συµϕοιτητής σας έχει ύψος
στα 1.80 µέτρα (όπου µε ϐάση τη στρογγυλοποίηση του εκατοστού έχουµε
dx = [1.795, 1.805)).

11
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2.1 Κατανοµή πιθανότητας

2.1.1 Κατανοµή πιθανότητας µιας τ.µ.

Η πιθανότητα η τ.µ. X να πάρει κάποια τιµή xi, αν είναι διακριτή, ή
να ϐρίσκεται σε ένα διάστηµα τιµών dx, αν είναι συνεχής, µπορεί να µετα-
ϐάλλεται στο σύνολο των διακεκριµένων τιµών ή σε διαϕορετικά διαστήµατα
και δίνεται ως συνάρτηση της τ.µ. X . Για διακριτή τ.µ. X που παίρνει τις
τιµές x1, x2, . . . , xm, η συνάρτηση αυτή λέγεται συνάρτηση µάζας πιθανό-
τητας, σµπ (probability mass function), ορίζεται ως fX (xi) = P(X = xi) και
ικανοποιεί τις συνθήκες

fX (xi) ≥ 0 και
m∑

i=1

fX (xi) = 1. (2.2)

Αντίστοιχα, για συνεχή τ.µ. X (X ∈ ΙR) ορίζεται η συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας, σππ (probability density function) fX (x) που ικανοποιεί τις
συνθήκες

fX (x) ≥ 0 και
∫ ∞

−∞
fX (x)dx = 1. (2.3)

Η κατανοµή πιθανότητας (probability distribution) της τ.µ. X ορίζεται επίσης
από την αθροιστική συνάρτηση κατανοµής, ασκ (cumulative distribu-
tion function) FX (x), που δηλώνει την πιθανότητα η τ.µ. X να πάρει τιµές
µικρότερες ή ίσες από κάποια τιµή x. Για διακριτή τ.µ. X είναι

FX (xi) = P(X ≤ xi) =
∑
x≤xi

fX (x) (2.4)

και για συνεχή τ.µ. X

FX (x) = P(X ≤ x) =
∫ x

−∞
fX (u)du. (2.5)

Σηµειώνεται ότι µια συνεχής µεταβλητή µπορεί να µετατραπεί σε διακριτή
µε κατάλληλη διαµέριση του πεδίου τιµών της. Αν η συνεχής τ.µ. X ορίζεται
στο διάστηµα [a, b] µια διαµέριση Σ σε m κελιά δίνεται ως

Σ = {a = r0, r1, . . . , rm−1, rm = b}, όπου r0 < r1 < . . . < rm.

Αντιστοιχίζοντας διακεκριµένες τιµές xi, i = 1, . . . , m, σε κάθε κελί (διάστηµα)
[ri−1, ri), η πιθανότητα εµϕάνισης µιας τιµής xi της διακριτικοποιηµένης τ.µ.
X ′, fX ′(xi) = P(X ′ = xi), δίνεται από την πιθανότητα η συνεχής τ.µ. X να
παίρνει τιµές στο διάστηµα [ri−1, ri), P(ri−1 ≤ X ≤ ri) = FX (ri) − FX (ri−1).
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2.1.2 Κοινή πιθανότητα δύο τ.µ.

Σε πολλά προβλήµατα χρειάζεται να ορίσουµε την συνδυασµένη µεταβλη-
τότητα δύο τ.µ. X και Y , δηλαδή την κοινή κατανοµή πιθανότητας τους.
΄Εστω η διακριτή τ.µ. X µε δυνατές διακεκριµένες τιµές x1, x2, . . . , xn και Y
µε δυνατές διακεκριµένες τιµές y1, y2, . . . , ym, αντίστοιχα. Η κοινή συνάρ-
τηση µάζας πιθανότητας (joint probability mass function) fXY (x, y) ορίζεται
για κάθε Ϲεύγος δυνατών τιµών (xi , yi) ως

fXY (xi , yi) = P(X = xi , Y = yi) (2.6)

και η κοινή αθροιστική συνάρτηση κατανοµής (joint cumulative density
function) ορίζεται ως

FXY (xi , yi) = P(X ≤ xi , Y ≤ yi) =
∑
x≤xi

∑
y≤yi

fXY (xi , yi). (2.7)

Η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (joint probability den-
sity function) fXY (x, y) για δύο συνεχείς τ.µ. X και Y ϑα πρέπει να ικανοποιεί
τις συνθήκες

fXY (x, y) ≥ 0 και
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
fXY (x, y)dydx = 1. (2.8)

Η κοινή (αθροιστική) συνάρτηση κατανοµής για δύο συνεχείς τ.µ. X και
Y ορίζεται ως

FXY (x, y) = P(X ≤ x, Y ≤ y) =
∫ x

−∞

∫ y

−∞
fXY (u, v)dvdu. (2.9)

∆ύο τ.µ. X και Y (συνεχείς ή διακριτές) είναι ανεξάρτητες (independent)
αν για κάθε δυνατό Ϲεύγος τιµών τους (x, y) ισχύει

fXY (x, y) = fX (x)fY (y) (2.10)

Με ανάλογο τρόπο ορίζονται οι συναρτήσεις κοινής κατανοµής για περισ-
σότερες τ.µ. καθώς και η ανεξαρτησία πολλών τ.µ..

2.2 Παράµετροι κατανοµής τυχαίων µεταβλητών

Η κατανοµή πιθανότητας περιγράϕει πλήρως τη συµπεριϕορά της τ.µ.,
αλλά συνήθως στην πράξη δεν είναι γνωστή ή απαραίτητη. ΄Οταν µελετάµε
µια τ.µ. µας ενδιαϕέρει κυρίως να προσδιορίζουµε κάποια ϐασικά χαρακτη-
ϱιστικά της κατανοµής της, όπως η κεντρική τάση και η µεταβλητότητα της
τ.µ.. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι παράµετροι της κατανοµής της τ.µ..
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2.2.1 Μέση τιµή

Αν X είναι µια διακριτή τ.µ. που παίρνει m διακριτές τιµές x1, x2, . . . , xm,
µε σµπ fX (x), η µέση τιµή της, που συµβολίζεται µX ≡ E[X ] ή απλά µ, δίνεται
ως

µ ≡ E[X ] =
m∑

i=1

xifX (xi). (2.11)

Αν η X είναι συνεχής τ.µ. µε σππ fX (x), η µέση τιµή της δίνεται ως

µ ≡ E[X ] =
∫ ∞

−∞
xfX (x)dx. (2.12)

Κάποιες ϐασικές ιδιότητες της µέσης τιµής είναι :

1. Αν η τ.µ. X παίρνει µόνο µια σταθερή τιµή c είναι E[X ] = c.

2. Αν X είναι µια τ.µ. και c είναι µια σταθερά: E[cX ] = cE[X ].

3. Αν X και Y είναι δύο τ.µ.: E[X + Y ] = E[X ] + E[Y ].

4. Αν X και Y είναι δύο ανεξάρτητες τ.µ.: E[XY ] = E[X ]E[Y ].

Οι ιδιότητες (2) και (3) δηλώνουν πως η µέση τιµή έχει τη γραµµική ιδιότητα,
δηλαδή ισχύει E[aX + bY ] = aE[X ] + bE[Y ].

΄Αλλα χαρακτηριστικά της τ.µ. X εκτός της µέσης τιµής είναι τα εκατο-
στιαία σηµεία που µπορούν να προσδιοριστούν από την αθροιστική συνάρτη-
ση κατανοµής. Η διάµεσος (median) µ̃ µιας τ.µ. X είναι το 50-εκατοστιαίο
σηµείο, δηλαδή η µ̃ ικανοποιεί τη σχέση FX (µ̃) = 0.5.

2.2.2 ∆ιασπορά

Η διασπορά ή διακύµανση (variance) µιας τ.µ. X και κυρίως η τυπική
απόκλιση (standard deviation) (που είναι η τετραγωνική ϱίζα της διασπο-
ϱάς), εκϕράζουν τη µεταβλητότητα της τ.µ. X γύρω από τη µέση τιµή. Αν X
είναι µια τ.µ. (διακριτή ή συνεχής) µε µέση τιµή µ, τότε η διασπορά της που
συµβολίζεται σ2

X ≡ Var[X ] ή απλά σ2 δίνεται ως

σ2 ≡ E[(X − µ)2] = E[X2] − µ2. (2.13)

Κάποιες ϐασικές ιδιότητες της διασποράς είναι :

1. Αν η τ.µ. X παίρνει µόνο µια σταθερή τιµή c είναι Var[c] = 0.

2. Αν X είναι µια τ.µ. και c είναι µια σταθερά: Var[X + c] = Var[X ] και
Var[cX ] = c2Var[X ].
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3. Αν X και Y είναι δύο ανεξάρτητες τ.µ.: Var[X + Y ] = Var[X ] + Var[Y ].

Οι ιδιότητες (2) και (3) δηλώνουν πως η διασπορά δεν έχει τη γραµµική
ιδιότητα. ΄Οταν όµως οι δύο τ.µ. είναι ανεξάρτητες η διασπορά έχει τη ψευδο-
γραµµική ιδιότητα, δηλαδή ισχύει Var[aX + bY ] = a2Var[X ] + b2Var[Y ].

2.2.3 Ροπές µιας τ.µ.

Συχνά για την περιγραϕή των ιδιοτήτων µιας τ.µ. X δεν αρκεί µόνο η µέση
τιµή και η διασπορά (που ϐασίζονται στην πρώτη και δεύτερη δύναµη της X ),
αλλά πρέπει να καταϕύγουµε σε µεγαλύτερες δυνάµεις της X . Η µέση τιµή
και η διασπορά αναϕέρονται και ως ϱοπή πρώτης τάξης και (κεντρική) ϱοπή
δεύτερης τάξης, αντίστοιχα. Γενικά ορίζονται οι ϱοπές E[Xn] και οι κεντρικές
ϱοπές µn ≡ E[(x − µX )n] για κάθε τάξη n.

Από τις σηµαντικότερες ϱοπές είναι η κεντρική ϱοπή τρίτης τάξης που
χρησιµοποιείται στον ορισµό του συντελεστή λοξότητας (coefficient of skew-
ness) λ

λ =
µ3

σ3 = E
[(X − µ

σ

)3]
. (2.14)

Ο συντελεστής λοξότητας λ εκϕράζει τη λοξότητα της κατανοµής της τ.µ. X
(δηλαδή της σµπ για διακριτή X ή της σππ για συνεχή X ). Για λ = 0 η
κατανοµή είναι συµµετρική.

Από τη κεντρική ϱοπή τέταρτης τάξης ορίζεται ο συντελεστή κύρτωσης
(coefficient of kurtosis) κ

κ =
µ4

σ4 − 3 = E
[(X − µ

σ

)4]
− 3. (2.15)

Ο συντελεστής κύρτωσης κ δηλώνει τη σχέση του πλάτους της κατανοµής
γύρω από τη κεντρική τιµή µε τις ουρές της.

2.2.4 Συνδιασπορά και συντελεστής συσχέτισης

΄Οταν µελετάµε δύο τ.µ. X και Y που δεν είναι ανεξάρτητες, έχει ενδιαϕέ-
ϱον να προσδιορίσουµε πόσο ισχυρά συσχετίζεται η µια µε την άλλη. Γι αυτό
ορίζουµε τη συνδιασπορά ή συνδιακύµανση (covariance) των τ.µ. X και Y ,
που συµβολίζεται σXY ≡ Cov[X, Y ], και ορίζεται ως

σXY ≡ E[(X − µX )(Y − µY )] = E[XY ] − µXµY . (2.16)

Αν οι δύο τ.µ. X και Y συσχετίζονται ισχυρά και ϑετικά, δηλαδή όταν αυξάνει
η µία αυξάνει και η άλλη, τότε η συνδιασπορά παίρνει µεγάλη ϑετική τιµή σε
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σχέση µε τις τιµές των X και Y . Αντίθετα αν οι δύο τ.µ. X και Y συσχετίζονται
ισχυρά και αρνητικά, δηλαδή όταν αυξάνει η µία µειώνεται η άλλη, τότε η
συνδιασπορά παίρνει µεγάλη αρνητική τιµή. Αν οι X και Y είναι ανεξάρτητες
εύκολα µπορεί να δειχθεί από την (2.16) ότι σXY = 0.

Το µειονέκτηµα της συνδιασποράς είναι ότι η τιµή της εξαρτάται από τις
µονάδες µέτρησης των τ.µ. X και Y . Γι αυτό όταν ϑέλουµε να µετρήσουµε
τη συσχέτιση δύο τ.µ. X και Y , χρησιµοποιούµε συνήθως το συντελεστή
συσχέτισης (correlation coefficient), που συµβολίζεται ρXY ≡ Corr[X, Y ] ή
απλά ρ, και προκύπτει από την κανονικοποίηση της συνδιασποράς µε το
γινόµενο των τυπικών αποκλίσεων των X και Y

ρ =
σXY

σXσY
. (2.17)

Παραθέτουµε κάποιες ιδιότητες του συντελεστή συσχέτισης :

1. −1 ≤ ρ ≤ 1.

2. Αν οι τ.µ. X και Y είναι ανεξάρτητες είναι ρ = 0, αλλά ρ = 0 δε δηλώνει
ότι οι X και Y είναι ανεξάρτητες αλλά απλά ότι δεν είναι γραµµικά
συσχετισµένες (µπορεί δηλαδή να είναι µη-γραµµικά συσχετισµένες).

3. ρ = −1 ή ρ = 1 αν και µόνο αν Y = α + �X για κάποιους αριθµούς α
και �.

2.3 Γνωστές κατανοµές µιας τ.µ.

Στη µελέτη µιας τ.µ. µας ϐοηθάει να έχουµε κάποια πρότυπα για την κα-
τανοµή της, δηλαδή κάποιες γνωστές συναρτήσεις fX (x) της τ.µ. X µε γνωστές
παραµέτρους. Επίσης σε πολλά πραγµατικά προβλήµατα η κατανοµή µιας
τ.µ. µπορεί να περιγραϕεί ικανοποιητικά από κάποια γνωστή κατανοµή. Θα
παραθέσουµε εδώ δύο τέτοια παραδείγµατα πολύ γνωστών κατανοµών, µια
για διακριτή και µια για συνεχή τ.µ..

2.3.1 ∆ιωνυµική κατανοµή

Πολλά προβλήµατα και κυρίως πειράµατα εµπεριέχουν επαναλαµβανό-
µενες δοκιµές (repeated trials). Για παράδειγµα µπορεί να ϑέλουµε να
γνωρίζουµε την πιθανότητα η µια στις 5 ϐελόνες χαρακτικής να σπάσει σε
ένα πείραµα αντοχής τάνυσης. Σε κάθε δοκιµή ορίζουµε δύο µόνο δυνατά
αποτελέσµατα που συνήθως τα χαρακτηρίζουµε συµβολικά ως ‘επιτυχία’ και
‘αποτυχία’, χωρίς το όνοµα να έχει απαραίτητα πραγµατική σηµασία (‘επιτυ-
χία’ µπορεί να είναι το σπάσιµο της ϐελόνας). Υποθέτουµε ότι έχουµε κάνει
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n δοκιµές και η πιθανότητα ‘επιτυχίας’ p σε κάθε προσπάθεια είναι ίδια. ∆ο-
κιµές που τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις λέγονται προσπάθειες Bernoulli.

Ορίζουµε την τ.µ. X ως τον αριθµό των επιτυχίων σε n δοκιµές. Η X
παίρνει τιµές στο σύνολο {0, 1, . . . , n}. Η πιθανότητα να έχουµε x ‘επιτυχίες’
δίνεται από τη διωνυµική (binomial) σµπ, που συµβολίζεται B(n, p), και
ορίζεται ως

fX (x) = P(X = x) =
(
n

x

)
px(1 − p)n−x (2.18)

όπου
(
n
x

)
≡ n!

x!(n−x)! είναι ο διωνυµικός συντελεστής (binomial coefficient). Τα n
και p είναι οι παράµετροι που ορίζουν τη διωνυµική κατανοµή. ∆ηλώνουµε
ότι µια τ.µ. X ακολουθεί διωνυµική κατανοµή ως X ∼ B(n, p). Η µέση τιµή
και η διασπορά της X είναι

µ = E[X ] = np και σ2 = Var[X ] = np(1 − p). (2.19)

Παράδειγµα 2.1. Σε ένα πείραµα αντοχής τάνυσης δοκιµάζουµε 4 ϐελόνες
χαρακτικής σε ένα συγκεκριµένο όριο τάνυσης. Η πιθανότητα να σπάσει
η ϐελόνα σε µια δοκιµή είναι p = 0.2. Οι δοκιµές είναι τύπου Bernoulli.
Μπορούµε να ορίσουµε την πιθανότητα να µη σπάσει καµιά ϐελόνα στις 4
δοκιµές από τη διωνυµική κατανοµή ως

fX (0) = P(X = 0) =
(
4
0

)
0.200.84 = 0.4096

΄Οµοια υπολογίζονται οι πιθανότητες όταν στις 4 δοκιµές σπάζει µια ϐελόνα
κι όταν σπάζουν 2, 3 και 4 ϐελόνες

fX (1) = 0.4096 fX (2) = 0.1536 fX (3) = 0.0256 fX (4) = 0.0016.

Με αυτόν τον τρόπο έχουµε ορίσει τη συνάρτηση σµπ fX (x) γι αυτό το παρα-
δειγµα. Από την fX (x) ορίζεται εύκολα και η αθροιστική συνάρτηση FX (x) ≡
P(X ≤ x). Η γραϕική παράσταση των συναρτήσεων fX (x) και FX (x) δίνονται
στο Σχήµα 2.1.

Η πιθανότητα να σπάσει η ϐελόνα τουλάχιστον µια φορά είναι

P(X ≥ 1) = 1 − P(X = 0) = 1 − 0.4096 = 0.5904

ενώ η πιθανότητα να σπάσει η ϐελόνα το πολύ δύο φορές δίνεται από την
αθροιστική συνάρτηση κατανοµής

FX (2) ≡ P(X ≤ 2) =
2∑

x=0

P(X = x) = 0.4096 + 0.4096 + 0.1536 = 0.9728.
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Σχήµα 2.1: Γραϕική παράσταση της συνάρτησης fX (x) στο (α) και της συνάρ-
τησης FX (x) στο (ϐ) για τον αριθµό ϐελόνων που σπάζουν σε n δοκιµές.

Η µέση τιµή για τον αριθµό ‘επιτυχιών’ (όπου επιτυχία είναι το σπάσιµο της
ϐελόνας στη δοκιµή) είναι E[X ] = 4·0.2 = 0.8 δηλαδή στις 4 δοκιµές περίπου
µια φορά ϑα σπάζει η ϐελόνα. Η τυπική απόκλιση από αυτήν την τιµή είναι

σ =
√

VarX =
√

4 · 0.2 · 0.8 = 0.8.

2.3.2 Οµοιόµορϕη κατανοµή

Η πιο απλή συνεχής κατανοµή είναι η οµοιόµορϕη κατανοµή που ορίζεται
σε πεπερασµένο διάστηµα [a, b] και έχει σππ (δες Σχήµα 2.2)

fX (x) =
{ 1

b−a a ≤ x ≤ b
0 αλλού (2.20)

και ασκ

FX (x) =


0 x < a
x−a
b−a a ≤ x ≤ b
1 x ≥ b

(2.21)

Ο συµβολισµός που χρησιµοποιείται για να δείξουµε ότι µια τ.µ. X ακο-
λουθεί οµοιόµορϕη κατανοµή στο διάστηµα [a, b] είναι X ∼ U[a, b]. Η µέση
τιµή και διασπορά της X είναι

µ = E[X ] =
a + b

2
και σ2 = Var[X ] =

(b − a)2

12
. (2.22)
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Σχήµα 2.2: Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας στο (α) και η αθροιστική
συνάρτηση στο (ϐ) της οµοιόµορϕης κατανοµής στο διάστηµα [a, b].

΄Ενα χρήσιµο αποτέλεσµα που χρησιµοποιείται στις προσοµοιώσεις είναι
το παρακάτω ϑεώρηµα: Αν X ∼ U[0, 1] τότε η τ.µ. Y = F−1

Y (X ) έχει ασκ FY (y).
Αυτό το ϑεώρηµα µας επιτρέπει να δηµιουργούµε τυχαίους αριθµούς από
κάποια κατανοµή αν γνωρίζουµε την ασκ της κατανοµής. Για παράδειγµα,
η εκθετική κατανοµή έχει ασκ FY (y) = 1 − eλy, όπου λ η παράµετρος της
εκθετικής κατανοµής (που είναι και η µέση τιµή). Θέτοντας X ≡ FY (y),
έχουµε X ∼ U[0, 1] και µπορούµε να δηµιουργήσουµε τυχαίους αριθµούς
από οµοιόµορϕη κατανοµή (δες άσκηση 1). Τότε για κάθε τέτοια τιµή x
υπολογίζουµε την αντίστοιχη τιµή y από εκθετική κατανοµή µε παράµετρο λ
από την αντίστροϕη της FY (y)

y = −1
λ

ln(1 − x).

2.3.3 Κανονική κατανοµή

Η κανονική κατανοµή είναι η σπουδαιότερη συνεχής κατανοµή και αποτε-
λεί τη ϐάση για πολλά στατιστικά µοντέλα και συµπεράσµατα. Η σπουδαιό-
τητα της οϕείλεται κυρίως στο ότι περιγράϕει ικανοποιητικά την κατανοµή
πολλών τυχαίων πραγµατικών µεγεθών που παίρνουν συνεχείς αριθµητικές
τιµές, αλλά προσεγγίζει ικανοποιητικά και πολλές διακριτές κατανοµές. Σε
πολλά τυχαία µεγέθη που µελετάµε παρατηρούµε ότι οι τιµές τους ‘µαζεύον-
ται’ συµµετρικά γύρω από µια κεντρική τιµή και ‘αραιώνουν’ καθώς αποµα-
κρύνονται από αυτήν την κεντρική τιµή. Η κατάλληλη συνάρτηση πυκνότητας
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πιθανότητας για µια κατανοµή τέτοιου τύπου ‘τοµή καµπάνας’ είναι αυτή της
κανονικής κατανοµής (normal distribution) που ορίζεται ως

fX (x) =
1
√

2π σ
e−

(x−µ)2

2σ2 −∞ < x < ∞, (2.23)

όπου οι παράµετροι µ και σ2 που ορίζουν την κανονική κατανοµή είναι η µέση
τιµή και η διασπορά αντίστοιχα και η κατανοµή συµβολίζεται ως N(µ, σ2). Η
αθροιστική συνάρτηση κατανοµής FX (x) δίνεται από το ολοκλήρωµα της fX (x)
όπως ορίστηκε στην (2.5). Στο Σχήµα 2.3 δίνονται σχηµατικά η fX (x) και η
FX (x).
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Σχήµα 2.3: Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας στο (α) και η αθροιστική
συνάρτηση στο (ϐ) της κανονικής κατανοµής.

Φαίνεται ότι περίπου το 70% των τιµών της X ϐρίσκονται στο διάστηµα
[µ − σ, µ + σ] και περίπου το 95% των τιµών της X ϐρίσκονται στο διάστηµα
[µ − 2 σ, µ + 2 σ].

Ιδιαίτερο ενδιαϕέρον παρουσιάζει η τυπική κανονική κατανοµή (standard
normal distribution) που είναι η πιο απλή µορϕή της κανονικής κατανοµής,
δηλαδή για µ = 0 και σ = 1. Για να ξεχωρίσουµε την τ.µ. που ακολουθεί
τυπική κατανοµή τη συµβολίζουµε µε Z ή z και είναι Z ∼ N(0, 1). Η σππ
είναι

fZ (z) =
1
√

2π
e−

z2
2 −∞ < z < ∞. (2.24)

Η αθροιστική συνάρτηση συµβολίζεται Φ(z) και είναι

Φ(z) ≡ FZ (z) =
1
√

2 π

∫ z

−∞
e−

u2
2 du −∞ < z < ∞. (2.25)
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Οι τιµές της Φ(z) για διάϕορες τιµές του z είναι πολύ χρήσιµες στη στατιστική
γι αυτό και δίνονται σε στατιστικό πίνακα σε κάθε ϐιβλίο στατιστικής. Κάθε
τ.µ. X που ακολουθεί κανονική κατανοµή µπορεί να µετασχηµατιστεί στη Z
µε τον απλό µετασχηµατισµό

X ∼ N(µ, σ2) =⇒ Z ≡ X − µ

σ
∼ N(0, 1). (2.26)

Μπορούµε λοιπόν να υπολογίσουµε οποιαδήποτε πιθανότητα για τη X από
την Φ(z). Γενικά η πιθανότητα για X ∈ [a, b] είναι

P(a ≤ X ≤ b) = P
(a − µ

σ
≤ Z ≤ b − µ

σ

)
= Φ

(b − µ

σ

)
− Φ

(a − µ

σ

)
. (2.27)

Παράδειγµα 2.2. Το πάχος ενός κυλινδρικού σωλήνα είναι σχεδιασµένο από
το εργοστάσιο να είναι µ, αλλά παρατηρείται ότι το πάχος δεν είναι σταθερό
σε κάθε παραγόµενο σωλήνα αλλά αποκλίνει από το µ µε τυπική απόκλιση
σ = 0.1 mm. Υποθέτουµε λοιπόν ότι το πάχος του κυλινδρικού σωλήνα
είναι τυχαία µεταβλητή X που ακολουθεί κανονική κατανοµή, δηλαδή X ∼
N(µ, 0.12) (σε mm).

΄Εστω ότι ϑέλουµε να υπολογίσουµε την πιθανότητα η απόκλιση του πά-
χους του κυλινδρικού σωλήνα από το προδιαγεγραµµένο πάχος να µην είναι
µεγαλύτερη από 0.1 mm. ΄Εχουµε σύµϕωνα µε την (2.27)

P(µ − 0.1 ≤ X ≤ µ + 0.1) = P(−1 ≤ Z ≤ 1) = Φ(1) − Φ(−1)
= 0.8413 − 0.1587 = 0.6826,

που συµϕώνει µε το αποτέλεσµα που αναϕέρθηκε παραπάνω, δηλαδή ότι
περίπου το 70% των τιµών της X ϐρίσκονται στο διάστηµα [µ − σ, µ + σ]. Αν-
τίστροϕα, µπορούµε να προσδιορίσουµε ένα όριο για το σϕάλµα (πάνω και
κάτω από την προδιαγεγραµµένη τιµή µ) που αντιστοιχεί σε κάποια πιθανό-
τητα, ας πούµε 0.05. Αν ονοµάσουµε το σϕάλµα ϸ έχουµε

P(X ≤ µ − ϸ ή X ≥ µ + ϸ) = 0.05⇒
P(µ − ϸ ≤ X ≤ µ + ϸ) = 0.95⇒
Φ

( ϸ

0.1

)
− Φ

(
− ϸ

0.1

)
= 0.95⇒

2Φ
( ϸ

0.1

)
− 1 = 0.95⇒

Φ

( ϸ

0.1

)
= 0.975.

Από τον πίνακα της τυπικής κανονικής κατανοµής ϐρίσκουµε πως η τιµή
z που αντιστοιχεί για Φ(z) = 0.975 είναι z = 1.96. ΄Αρα µε πιθανότητα
0.95 το πάχος του κυλινδρικού σωλήνα δεν αποκλίνει από τη µέση τιµή µ
περισσότερο από 0.196 mm.
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2.3.4 Κανονικότητα

Στους λόγους που αναϕέρθηκαν παραπάνω για τη σπουδαιότητα της κα-
νονικής κατανοµής, ϑα πρέπει να προστεθεί και η ιδιότητα της κανονικής
κατανοµής να ’έλκει’ τα αθροίσµατα τυχαίων µεταβλητών, που δεν είναι α-
παραίτητα κανονικές, δηλαδή η κατανοµή των αθροισµάτων να προσεγγίζει
την κανονική κατανοµή. Οι περιορισµοί για να ισχύει αυτό είναι οι τυχαίες
µεταβλητές να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, να έχουν πεπερασµένη διασπο-
ϱά και το άθροισµα να είναι αρκετά µεγάλο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες
ισχύει το κεντρικό οριακό ϑεώρηµα, ΚΟΘ, (central limit theorem, CLT): ΄Εστω
οι τ.µ. Xi, i = 1, . . . , n, για n µεγάλο (συνήθως ϑεωρούµε n > 30) που έχουν
κατανοµές µε µέσες τιµές µi και διασπορές σ2

i για i = 1, . . . , n, αντίστοιχα.
Τότε ισχύει

Y =
n∑

i=1

Xi ∼ N(µY , σ2
Y ), (2.28)

όπου η µέση τιµή της τ.µ. του αθροίσµατος Y είναι µY =
∑n

i=1 µi και η
διασπορά είναι σ2

Y =
∑n

i=1 σ2
i . Προϕανώς όταν οι τ.µ. Xi έχουν την ίδια

κατανοµή µε µέση τιµή µ και διασπορά σ2, τότε ισχύει µY = nµ και σ2
Y = nσ2.

Για το µέσο όρο των τ.µ. Xi, i = 1, . . . , n, µε ίδια κατανοµή, από το ΚΟΘ
ισχύει

X̄ =
1
n

n∑
i=1

Xi ∼ N(µ, σ2/n), (2.29)

δηλαδή ο µέσος όρος ακολουθεί κανονική κατανοµή µε την ίδια µέση τιµή
όπως οι τ.µ. Xi και διασπορά σ2

X̄
= σ2/n.
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Ασκήσεις Κεϕαλαίου 2

1. Επιβεβαίωσε τον ορισµό της πιθανότητας ως το όριο της σχετικής συχνό-
τητας για αριθµό επαναλήψεων να τείνει στο άπειρο. Προσοµοίωσε τη
ϱίψη ενός νοµίσµατος n φορές χρησιµοποιώντας τη γενέτειρα συνάρτη-
ση τυχαίων αριθµών, είτε από οµοιόµορϕη διακριτή κατανοµή (δίτιµη
για ’κορώνα’ και ’γράµµατα’), ή από οµοιόµορϕη συνεχή κατανοµή στο
διάστηµα [0, 1] χρησιµοποιώντας κατώϕλι 0.5 (π.χ. αριθµός µικρότε-
ϱος του 0.5 είναι ’κορώνα’ και µεγαλύτερος ’γράµµατα’). Επανέλαβε
το πείραµα για αυξανόµενα n και υπολόγισε κάθε φορά την αναλογί-
α των ’γραµµάτων’ στις n επαναλήψεις. Κάνε την αντίστοιχη γραϕική
παράσταση της αναλογίας για τα διαϕορετικά n.

Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία των τυχαίων αριθµών χρησιµο-
ποίησε τη συνάρτηση rand ή unidrnd.

2. ∆ηµιούργησε 1000 τυχαίους αριθµούς από εκθετική κατανοµή µε πα-
ϱάµετρο λ = 1 χρησιµοποιώντας την τεχνική που δίνεται στην Παρ. 2.3.2.
Κάνε το ιστόγραµµα των τιµών και στο ίδιο σχήµα την καµπύλη της εκ-
ϑετικής σππ fX (x) = λe−λx .

Βοήθεια (matlab): Το ιστόγραµµα δίνεται µε τη συνάρτηση hist.

3. ∆είξε µε προσοµοίωση ότι όταν δύο τ.µ. X και Y δεν είναι ανεξάρτητες
δεν ισχύει η ιδιότητα Var[X + Y ] = Var[X ] + Var[Y ]. Για να το δείξεις
ϑεώρησε µεγάλο πλήθος τιµών n από X και Y που ακολουθούν τη
διµεταβλητή κανονική κατανοµή.

Βοήθεια (matlab): Για τον υπολογισµό της διασποράς από n παρα-
τηρήσεις, χρησιµοποίησε τη συνάρτηση var. Για να δηµιουργήσεις
παρατηρήσεις από διµεταβλητή κανονική κατανοµή χρησιµοποίησε τη
συνάρτηση mvnrnd.

4. Ισχύει E[1/X ] = 1/E[X ]; ∆ιερεύνησε το υπολογιστικά για X από ο-
µοιόµορϕη συνεχή κατανοµή στο διάστηµα [1, 2] υπολογίζοντας τους
αντίστοιχους µέσους όρους για αυξανόµενο µέγεθος επαναλήψεων n.
Κάνε κατάλληλη γραϕική παράσταση για τις δύο µέσες τιµές και τα
διαϕορετικά n. Τι συµβαίνει αν το διάστηµα της οµοιόµορϕης κατανο-
µής είναι [0, 1] ή [−1, 1];

5. Το µήκος X των σιδηροδοκών που παράγονται από µια µηχανή, εί-
ναι γνωστό ότι κατανέµεται κανονικά X ∼ N(4, 0.01). Στον ποιοτικό
έλεγχο που ακολουθεί αµέσως µετά την παραγωγή απορρίπτονται όσοι
σιδηροδοκοί έχουν µήκος λιγότερο από 3.9. Ποια είναι η πιθανότητα
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µια σιδηροδοκός να καταστραϕεί ; Που πρέπει να µπει το όριο για να
καταστρέϕονται το πολύ το 1% των σιδηροδοκών ;

Βοήθεια (matlab): Η αθροιστική συνάρτηση κανονικής κατανοµής δί-
νεται µε τη συνάρτηση normcdf. Η αντίστροϕη της δίνεται µε τη συ-
νάρτηση norminv.

6. ∆είξε ότι ισχύει το ΚΟΘ µε προσοµοίωση. ΄Εστω n = 100 τ.µ. από
οµοιόµορϕη κατανοµή στο διάστηµα [0, 1] και έστω Y η µέση τιµή
τους. Υπολόγισε N = 10000 τιµές της Y και σχηµάτισε το ιστόγραµµα
των τιµών µαζί µε την καµπύλη της κανονικής κατανοµής.

Βοήθεια (matlab): Το ιστόγραµµα δίνεται µε τη συνάρτηση hist.



Κεϕάλαιο 3

Στοιχεία Στατιστικής

Η στατιστική ασχολείται µε τις εϕαρµογές της ϑεωρίας των πιθανοτήτων
τυχαίων µεταβλητών σε πραγµατικά προβλήµατα και συνίσταται στην εξα-
γωγή συµπερασµάτων που ϐασίζονται στις παρατηρήσεις. Εύκολα µπορεί
να καταλάβει κάποιος τη σύνδεση πιθανολογικών εννοιών µε την πραγµατι-
κότητα από την προσέγγιση της πιθανότητας που δώσαµε στην (2.1). Στην
πραγµατικότητα έχουµε n παρατηρήσεις που αποτελούν το δείγµα και αν η
τιµή xi µιας διακριτής τ.µ. X εµϕανίζεται ni φορές στο δείγµα, µπορούµε να
προσεγγίσουµε την πιθανότητα εµϕάνισης της xi, p = P(X = xi), ως

p̂ = ni/n. (3.1)

Η τιµή p̂ αποτελεί την εκτίµηση της p µε ϐάση το δείγµα. Σηµειώνεται ότι
το p µπορούµε να το ονοµάσουµε και αναλογία εµϕάνισης της τιµής xi στο
σύνολο των δυνατών τιµών της X . Η εκτίµηση αυτή είναι σηµειακή (point
estimation) και δίνει την καλύτερη προσέγγιση µε µια τιµή που µπορούµε να
δώσουµε στην πραγµατική αλλά άγνωστη αναλογία p µε ϐάση το δείγµα. Σε
πολλές περιπτώσεις ϑα ϑέλαµε να εκτιµήσουµε ένα διάστηµα εµπιστοσύ-
νης (confidence interval) σε κάποιο επίπεδο σηµαντικότητας α (ή αντίστοιχα
επίπεδο εµπιστοσύνης 1 − α) που να περιέχει την πραγµατική αλλά άγνωστη
αναλογία p. Σε άλλες περιπτώσεις µας ενδιαϕέρει µόνο να ελέγξουµε αν η
αναλογία µπορεί να πάρει ή να υπερβεί κάποια τιµή και για αυτό κάνουµε
έλεγχο υπόθεσης (hypothesis test).

Σε πολλές µελέτες τα δεδοµένα είναι αριθµητικά και το ενδιαϕέρον είναι
στον προσδιορισµό του κέντρου (που ορίζεται µε τη µέση τιµή ή διάµεσο)
της κατανοµής της παρατηρούµενης τ.µ. ή της διασποράς της. Γενικά για
να εκτιµήσουµε µε σηµειακή εκτίµηση ή διάστηµα εµπιστοσύνης κάποια ά-
γνωστη παράµετρο θ (π.χ. µέση τιµή ή διασπορά) ή να ελέγξουµε αν αυτή
µπορεί να πάρει κάποια τιµή υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις. Η παραµετρική

25
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προσέγγιση (parametric approach) υποθέτει ότι τα δεδοµένα του προβλή-
µατος προέρχονται από κάποια γνωστή κατανοµή. Αυτή η προσέγγιση είναι
απλή στην πραγµατοποίηση της. Από τη γνωστή κατανοµή υπολογίζεται η
κατανοµή του εκτιµητή και στη συνέχεια το διάστηµα εµπιστοσύνης ή σχη-
µατίζεται η πιθανότητα της ορθότητας της µηδενικής υπόθεσης του ελέγχου.
Η προσέγγιση αυτή είναι η πιο ακριβής αν η υπόθεση για την κατανοµή εί-
ναι σωστή. Αντίθετα η µη-παραµετρική (nonparametric) προσέγγιση δεν
υποθέτει κάποια γνωστή κατανοµή για τα δεδοµένα. Είναι λιγότερη ακριβής
για γνωστές κατανοµές αλλά είναι πιο κατάλληλη από την παραµετρική ό-
ταν τα δεδοµένα δεν προσαρµόζονται καλά σε κάποια γνωστή κατανοµή. Η
τρίτη προσέγγιση επίσης δε ϑεωρεί γνωστή κατανοµή για τα δεδοµένα και
χρησιµοποιεί επαναδειγµατοληψία (resampling) για να δηµιουργήσει νέα
δείγµατα. Από αυτά τα δείγµατα υπολογίζεται ένα πλήθος τιµών του εκτιµη-
τή, ένα για κάθε δείγµα, σχηµατίζεται η κατανοµή του και υπολογίζεται έτσι
το διάστηµα εµπιστοσύνης ή γίνεται ο έλεγχος υπόθεσης. Αυτή είναι η πιο
ακριβής προσέγγιση για πραγµατικά προβλήµατα, όπου συνήθως τα δεδο-
µένα δεν προσαρµόζονται πιστά σε γνωστές κατανοµές, αλλά η ακρίβεια της
απαιτεί πολλούς περισσότερους υπολογισµούς. Για αυτό και αυτή η προσέγ-
γιση άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη
ισχυρής υπολογιστικής τεχνολογίας.

Στο κεϕάλαιο αυτό ϑα επικεντρωθούµε στην πρώτη προσέγγιση για τον υ-
πολογισµό διαστηµάτων εµπιστοσύνης παραµέτρου και την πραγµατοποίηση
ελέγχου υπόθεσης παραµέτρου. Ειδικότερα ϑα µελετήσουµε τις παραµέ-
τρους της µέσης τιµής και της διασποράς. Τέλος ϑα γενικεύσουµε τη χρήση
του ελέγχου υπόθεσης και σε άλλα προβλήµατα, όπως στην προσαρµογή της
κατανοµής των δεδοµένων σε κάποια γνωστή κατανοµή.

3.1 Σηµειακή εκτίµηση

Η σηµειακή εκτίµηση µιας παραµέτρου θ είναι το στατιστικό (ή η στατιστι-
κή) θ̂ που υπολογίζουµε από το δείγµα για να προσδιορίσουµε την άγνωστη
θ, δηλαδή είναι µια τιµή, που υπολογίζεται µε ϐάση τα δεδοµένα του δείγ-
µατος και αντιπροσωπεύει την πραγµατική τιµή της αντίστοιχης παράµετρου
του πληθυσµού.

΄Εστω X µια τ.µ. µε αθροιστική συνάρτηση κατανοµής FX (x; θ) που εξαρ-
τάται από την παράµετρο θ την οποία ϑέλουµε να εκτιµήσουµε (το ’;’ στον
παραπάνω συµβολισµό ξεχωρίζει µεταβλητές από παραµέτρους). ΄Εστω ακόµα
ότι έχουµε παρατηρήσεις {x1, . . . , xn} της X από ένα δείγµα µεγέθους n. Τότε
η σηµειακή εκτίµηση της θ δίνεται από µια εκτιµήτρια συνάρτηση των τιµών
του δείγµατος, θ̂ = g(x1, . . . , xn) και το θ̂ ονοµάζεται εκτιµητής (estimator)
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της θ.
Το ϐασικό (και λεπτό σηµείο) στην εκτίµηση παραµέτρων είναι να καταλά-

ϐουµε ότι η θ̂ είναι τυχαία µεταβλητή. Οι παρατηρήσεις {x1, . . . , xn} παίρνουν
τυχαίες τιµές σε κάθε δείγµα µεγέθους n και πάντα µε την ίδια κατανοµή
FX (x; θ). ΄Αρα µπορούµε να ϑεωρήσουµε τις {x1, . . . , xn} ως τ.µ. και τότε και
η θ̂ είναι τ.µ. ως συνάρτηση n τ.µ.. Βέβαια για ένα συγκεκριµένο δείγµα οι
{x1, . . . , xn} παίρνουν πραγµατικές τιµές που δίνουν την τιµή της θ̂ για αυτό
το δείγµα.

Ως τ.µ. η θ̂ ακολουθεί κάποια κατανοµή µε µέση τιµή µθ̂ ≡ E[θ̂] και
διασπορά σ2

θ̂
≡ Var[θ̂].

3.1.1 Μέση τιµή και διασπορά

∆ύο σηµαντικές παράµετροι µιας τ.µ. X που ϑέλουµε να εκτιµήσουµε
είναι η µέση τιµή της µ και η διασπορά της σ2. Ο εκτιµητής της µ δίνεται
από το γνωστό µέσο όρο των {x1, . . . , xn} και ονοµάζεται δειγµατική µέση τιµή
ή απλά µέσος όρος x̄

x̄ =
1
n

n∑
i=1

xi. (3.2)

Ο εκτιµητής της διασποράς σ2 είναι η δειγµατική διασπορά s2

s2 =
1

n − 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 =
1

n − 1

 n∑
i=1

x2
i − nx̄2

 . (3.3)

΄Ενας άλλος εκτιµητής της σ2 δίνεται ως

s̃2 =
1
n

n∑
i=1

(xi − x̄)2. (3.4)

Οι εκτιµητές s2 και s̃2 διαϕέρουν µόνο ως προς το συντελεστή του αθροίσµα-
τος ( 1

n−1 και 1
n αντίστοιχα). Για µεγάλο n οι δύο εκτιµητές συγκλίνουν στην

ίδια τιµή.

3.1.2 Βαθµοί ελευθερίας

Η χρήση του n − 1 στον τύπο της διασποράς στην (3.3) είναι σε συµϕωνία
µε τους ϐαθµούς ελευθερίας (degrees of freedom) του προβλήµατος εκτίµη-
σης της διασποράς. Οι ϐαθµοί ελευθερίας δηλώνουν τις ελεύθερες (τυχαίες)
τιµές που υπάρχουν στο πρόβληµα που µελετάµε. Εδώ αρχικά οι ϐαθµοί
ελευθερίας είναι n, όσες και οι παρατηρήσεις στο δείγµα, αλλά επειδή στον
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ορισµό της δειγµατικής διασποράς περιλαµβάνεται η δειγµατική µέση τιµή
δεσµεύονται οι n ελεύθερες τιµές µε την συνθήκη να ικανοποιούν την εξίσωση
(3.2), δηλαδή να δίνουν την x̄. ΄Ετσι χάνεται ένας ϐαθµός ελευθερίας και οι
ϐαθµοί έλευθερίας είναι n − 1.

3.1.3 Κριτήρια καλών εκτιµητών

Παραπάνω ορίσαµε κάπως αυθαίρετα τους εκτιµητές της µέσης τιµής µ
και της διασποράς σ2 χωρίς να γνωρίζουµε αν είναι ’καλοί’ εκτιµητές ή όχι.
Γενικά για τον ορισµό ϐέλτιστου εκτιµητή θ̂ κάποιας παραµέτρου θ ϑέτουµε
κάποια ϐασικά κριτήρια που αποτελούν και ιδιότητες του εκτιµητή θ̂. Επι-
κεντρώνουµε την προσοχή µας σε δύο ϐασικές ιδιότητες ενός εκτιµητή, όπου
η πρώτη έχει να κάνει µε τη µέση τιµή του µθ̂ και η δεύτερη µε τη διασπορά
του σ2

θ̂
.

Ο εκτιµητής θ̂ είναι αµερόληπτος (unbiased) αν η µέση τιµή του είναι
ίση µε την παράµετρο θ, δηλαδή αν ισχύει

E[θ̂] = θ.

Αλλιώς λέγεται µεροληπτικός µε µεροληψία

b(θ̂) = E[θ̂] − θ.

΄Ενα δεύτερο σηµαντικό κριτήριο καλού εκτιµητή είναι η αποτελεσµατι-
κότητα (efficiency) αναϕέρεται στη διασπορά του εκτιµητή και δίνεται συγ-
κριτικά. ΄Ενας εκτιµητής θ̂1 της θ είναι πιο αποτελεσµατικός (effective) α-
πό έναν άλλο εκτιµητή θ̂2 αν έχει µικρότερη διασπορά, αν δηλαδή ισχύει
σ2

θ̂1
< σ2

θ̂2
.

Οι εκτιµητές x̄ για την παραµέτρο µ και s2 για την παράµετρο σ2, που
ορίσαµε αυθαίρετα, είναι και οι δύο αµερόληπτοι και οι πιο αποτελεσµατικοί
(δες επίσης 3.2.1). Ο εκτιµητής s̃2 είναι µεροληπτικός εκτιµητής της σ2

µε µεροληψία b(s̃2) = −σ2/n. Είναι κατανοητό ότι καθώς το µέγεθος του
δείγµατος αυξάνει η µεροληψία τείνει προς το µηδέν και για αυτό ϑεωρούµε
πως ο εκτιµητής s̃2 είναι ασυµπτωτικά (asymptotic) αµερόληπτος.

Σε κάποια προβλήµατα είναι δύσκολο ή αδύνατο να ϐρούµε εκτιµητή που
είναι και αµερόληπτος και ο πιο αποτελεσµατικός. Για αυτό συνθέτουµε
το κριτήριο του µέσου τετραγωνικού σϕάλµατος (mean square error) της
εκτίµησης ως το άθροισµα της διασποράς του εκτιµητή και του τετραγώνου
της µεροληψίας

MSE[θ̂] = b(θ̂)2 + σ2
θ̂
= (E[θ̂] − θ)2 + E[θ̂2] − (E[θ̂])2 = E[(θ̂ − θ)2]. (3.5)
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Στον ορισµό των εκτιµητών x̄ και s2 δεν κάναµε κάποια υπόθεση για
την κατανοµή της τ.µ. X και άρα µπορούµε να τους χρησιµοποιήσουµε για
οποιαδήποτε τ.µ. X που παρατηρούµε.

3.1.4 Μέθοδος της µέγιστης πιθανοϕάνειας

Η σηµαντικότερη µέθοδος της στατιστικής για την εκτίµηση παραµέτρων
είναι η µέθοδος της µέγιστης πιθανοϕάνειας (maximum likelihood). Η
µέθοδος αυτή δίνει την εκτίµηση που έχει τη µέγιστη πιθανοϕάνεια, δηλαδή
δίνει την τιµή της παραµέτρου η οποία, µεταξύ όλων των δυνατών τιµών της
παραµέτρου, είναι η πιο πιθανή µε ϐάση το δείγµα.

Υποθέτουµε ότι η τ.µ. X έχει κάποια γνωστή κατανοµή, δηλαδή γνωρί-
Ϲουµε τη γενική µορϕή της ασκ FX (x; θ) και της σππ fX (x; θ). Η παράµετρος
θ της κατανοµής είναι άγνωστη και ϑέλουµε να την εκτιµήσουµε από ένα
δείγµα ανεξάρτητων παρατηρήσεων {x1, . . . , xn}.

Επειδή {x1, . . . , xn} είναι ανεξάρτητες τ.µ., η πιθανότητα να τις παρατηρή-
σουµε σε ένα τυχαίο δείγµα µεγέθους n δίνεται από τη συνάρτηση πιθανό-
φανειας (likelihood function) ως προς θ

L(x1, . . . , xn; θ) = f (x1; θ) · · · f (xn; θ).

Αν λοιπόν L(x1, . . . , xn; θ1) > L(x1, . . . , xn; θ2) για δύο τιµές θ1 και θ2 της θ,
τότε η τιµή θ1 είναι πιο αληθοϕανής από τη θ2 γιατί δίνει µεγαλύτερη πιθανό-
τητα να παρατηρήσουµε το συγκεκριµένο δείγµα των {x1, . . . , xn}. Θέλουµε
λοιπόν να ϐρούµε την ‘πιο αληθοϕανή’ τιµή της θ, δηλαδή την τιµή θ̂ που µε-
γιστοποιεί τη L(x1, . . . , xn; θ) ή καλύτερα (για ευκολότερους υπολογισµούς) τη
log L(x1, . . . , xn; θ). ΄Αρα ο εκτιµητής µέγιστης πιθανοϕάνειας (maximum
likelihood estimator) θ̂ ϐρίσκεται από τη σχέση

∂ log L(x1, . . . , xn; θ)
∂θ

= 0. (3.6)

Αν ϑέλουµε να εκτιµήσουµε δύο ή περισσότερες παραµέτρους θ1, . . . , θm,
η συνάρτηση πιθανόϕανειας είναι L(x1, . . . , xn; θ1, . . . , θm) και οι εκτιµητές
θ̂1, . . . , θ̂m ϐρίσκονται λύνοντας το σύστηµα των m εξισώσεων

∂ log L(x1, . . . , xn; θ1, . . . , θm)
∂θj

= 0 για j = 1, . . . , m. (3.7)

Παράδειγµα 3.1. ΄Εχουµε ένα τυχαίο δείγµα {x1, . . . , xn} από κανονική κα-
τανοµή N(µ, σ2) και ϑέλουµε να εκτιµήσουµε τη µέση τιµή µ ϑεωρώντας τη
σ2 γνωστή. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κανονικής κατανοµής
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δίνεται από την (2.23). Η συνάρτηση πιθανόϕανειας (για την οποία µόνο η
παράµετρος µ είναι άγνωστη) είναι

L(x1, . . . , xn; µ) =
( 1
2πσ2

)n/2

exp

− 1
2σ2

n∑
i=1

(xi − µ)2

 ,

όπου exp(x) ≡ ex . Ο λογάριθµος της συνάρτησης πιθανόϕανειας είναι

log L(x1, . . . , xn; µ) = −n

2
log 2π − n

2
log(σ2) − 1

2σ2

n∑
i=1

(xi − µ)2.

Ο εκτιµητής µέγιστης πιθανοϕάνειας µ̂ ϐρίσκεται µηδενίζοντας την παράγωγο
της log L

∂ log L

∂µ
= 0 ⇒ 1

σ2

n∑
i=1

(xi − µ) = 0 (3.8)

που δίνει τη λύση

µ̂ =
1
n

n∑
i=1

xi = x̄,

δηλαδή είναι ίδιος µε τον εκτιµητή x̄ της µέσης τιµής µ που ορίσαµε για
οποιαδήποτε κατανοµή της τ.µ. X .

Παράδειγµα 3.2. Ας υποθέσουµε στο προηγούµενο παράδειγµα πως και η
διασπορά σ2 είναι άγνωστη. Τότε στην παραπάνω εξίσωση (3.8) προστίθεται
και η εξίσωση

∂ log L

∂σ2 = 0 ⇒ − n

2σ2 +
1
σ4

n∑
i=1

(xi − µ)2 = 0. (3.9)

Η επίλυση του συσήµατος των εξισώσεων (3.8) και (3.9) δίνει την ίδια λύση
για τη µ και για τη σ2 έχουµε

σ̂2 =
1
n

n∑
i=1

(xi − µ̂)2 =
1
n

n∑
i=1

(xi − x̄)2.

Οι εκτιµητές µέγιστης πιθανοϕάνειας λοιπόν για τη µέση τιµή µ και τη δια-
σπορά σ2 µιας τ.µ. που ακολουθεί κανονική κατανοµή είναι απλά η δειγµα-
τική µέση τιµή και η δειγµατική διασπορά αντίστοιχα, αλλά για τη διασπορά
έχουµε τον ασυµπτωτικά αµερόληπτο εκτιµητή s̃2 (σχέση (3.4) ).

Η µέθοδος µέγιστης πιθανοϕάνειας είναι η καλύτερη µέθοδος εκτίµη-
σης αν γνωρίζουµε την κατανοµή της τ.µ. X και µπορεί να εϕαρµοσθεί σε
οποιοδήποτε πρόβληµα εκτίµησης παραµέτρων από δείγµα ανεξάρτητων πα-
ϱατηρήσεων.
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3.2 Εκτίµηση διαστήµατος εµπιστοσύνης

Η σηµειακή εκτίµηση θ̂ από κάποιο δείγµα δεν περιέχει καµιά πληροϕο-
ϱία για την ακρίβεια της εκτίµησης της θ. Η εκτίµηση θ̂ που παίρνουµε από
ένα δείγµα είναι µια τιµή που δε γνωρίζουµε πόσο κοντά είναι στην πραγµα-
τική τιµή της θ και επίσης η τιµή αυτή αλλάζει µε το δείγµα. Για παράδειγµα,
υπολογίζουµε τη δειγµατική µέση τιµή x̄ από ένα τυχαίο δείγµα µεγέθους n.
Αν πάρουµε ένα άλλο τυχαίο δείγµα ίδιου µεγέθους, η τιµή της x̄ ϑα είναι
διαϕορετική. Μπορεί να είναι πιο κοντά ή πιο µακριά στην πραγµατική τιµή
της µ απ΄ ότι αυτή από το προηγούµενο δείγµα. Γι αυτό στην εκτίµηση της
θ είναι σηµαντικό εκτός από τη σηµειακή εκτίµηση θ̂ να υπολογίσουµε και
διάστηµα [θ1, θ2] που να µπορούµε να πούµε µε κάποια πιθανότητα 1−α ότι
ϑα περιέχει την πραγµατική τιµή της παραµέτρου θ (δηλαδή η πιθανότητα
σϕάλµατος είναι α).

Στη συνέχεια ϑα παρουσιάσουµε την παραµετρική διαδικασία υπολογι-
σµού διαστηµάτων εµπιστοσύνης χρησιµοποιώντας ως παράµετρο θ τη µέ-
ση τιµή µ και τη διασπορά σ2. Θεωρούµε και πάλι πως οι παρατηρήσεις
x1, . . . , xn είναι ανεξάρτητες. Για τον υπολογισµό του διαστήµατος εµπιστο-
σύνης ϑα πρέπει να γνωρίζουµε την κατανοµή του εκτιµητή (π.χ. x̄ ή s2)
και µε ϐάση αυτήν την κατανοµή ορίζεται το διάστηµα εµπιστοσύνης για την
παράµετρο.

3.2.1 ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης της µέσης τιµής µ

Το διάστηµα εµπιστοσύνης της µ υπολογίζεται µε ϐάση την κατανοµή της
τ.µ. x̄, που είναι ο καλύτερος εκτιµητής της µ. Πράγµατι στην παράγραϕο
3.1.3 αναϕέρθηκε ότι η x̄ είναι αµερόληπτος εκτιµητής της µ, δηλαδή ισχύει

µx̄ ≡ E[x̄] = µ (3.10)

και άρα η µέση τιµή της x̄ είναι το ίδιο το µ. Η διασπορά της x̄ είναι

σ2
x̄ ≡ Var[x̄] = Var

1
n

n∑
i=1

xi

 = 1
n2

n∑
i=1

Var[xi] =
1
n2 (nσ2) =

σ2

n
. (3.11)

και άρα η τυπική απόκλιση της είναι σx̄ = σ/
√

n και ονοµάζεται σταθερό
σϕάλµα (standard error) του εκτιµητή x̄. Η µορϕή της κατανοµής της x̄
εξαρτάται από το µέγεθος του δείγµατος n, από το αν η κατανοµή της X είναι
κανονική και επίσης από το αν γνωρίζουµε τη διασπορά της.

Αν η κατανοµή της τ.µ. X είναι κανονική, X ∼ N(µ, σ2), τότε οι παρατη-
ϱήσεις x1, . . . , xn ακολουθούν την ίδια κατανοµή και άρα ο µέσος όρος τους
x̄ ακολουθεί επίσης κανονική κατανοµή και ισχύει x̄ ∼ N(µ, σ2/n). Από το
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ΚΟΘ στην παράγραϕο 2.3.4 το ίδιο ισχύει ακόµα και όταν δε γνωρίζουµε την
κατανοµή της τ.µ. X αλλά το δείγµα είναι µεγάλο (n > 30). Στην πράξη
όµως δε γνωρίζουµε τη διασπορά σ2 της τ.µ. X . Αν ϑεωρήσουµε αντί για
σ2 τη δειγµατική διασπορά s2, η υπόθεση x̄ ∼ N(µ, s2/n) δεν είναι πλέον
ακριβής αλλά η x̄ ακολουθεί µια άλλη κατανοµή, επίσης συµµετρική και µε
κωνοειδές σχήµα, αλλά µε πιο παχιές ουρές από την κανονική. Ειδικότερα η
κανονικοποίηση της x̄, (x̄ − µ)/(s/

√
n), ακολουθεί την κατανοµή Student

ή t-κατανοµή µε n − 1 ϐαθµούς ελευθερίας

t =
x̄ − µ

s/
√

n
∼ tn−1. (3.12)

Οι ϐαθµοί ελευθερίας είναι n − 1 γιατί υπάρχουν n ελεύθερες παρατηρή-
σεις στο δείγµα που δεσµεύονται µε µια συνθήκη, να δίνουν την s2. Στο
Σχήµα 3.1α δίνεται το γράϕηµα της σππ της κατανοµής Student για διαϕο-
ϱετικούς ϐαθµούς ελευθερίας. Για ένα ϐαθµό ελευθερίας (δείγµα δύο µόνο
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Σχήµα 3.1: (α) Η σππ της τυπικής κανονικής κατανοµής και της Student για
ϐαθµούς ελευθερίας όπως δίνονται στο ένθετο. (ϐ) Η σππ της Student για 24
ϐαθµούς ελευθερίας και οι κρίσιµες τιµές για α = 0.05.

παρατηρήσεων) η κατανοµή Student διαϕέρει φανερά από την τυπική κανο-
νική κατανοµή και έχει πολύ παχιές ουρές. Αυτή η κατανοµή είναι γνωστή
µε πολλά ονόµατα (Cauchy, Lorentzian, Breit-Wigner) και χρησιµοποιεί-
ται συχνά στη φυσική, όπως στη φυσική υψηλής ενέργειας ως µοντέλο σππ
για την ενέργεια που εµϕανίζεται συντονισµός. Καθώς οι ϐαθµοί ελευθερίας
πληθαίνουν η κατανοµή Student συγκλίνει στην τυπική κανονική κατανοµή.
Πρακτικά για µεγάλα δείγµατα δεν υπάρχει διαϕορά µεταξύ της κατανοµής
Student και της τυπικής κανονικής κατανοµής.

Στην Παράγραϕο 2.3.3 είχε δειχθεί ότι για την τυπική κανονική κατανο-
µή σε κάθε πιθανότητα, έστω 1 − α, αντιστοιχεί ένα διάστηµα τιµών της z
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συµµετρικό ως προς το 0, [−z1−α/2, z1−α/2], έτσι ώστε

P(−z1−α/2 < z ≤ z1−α/2) = Φ(z1−α/2) − Φ(−z1−α/2) = 1 − α,

όπου Φ(z) είναι η ασκ της τυπικής κανονικής κατανοµής. Αντίστοιχα για την
κατανοµή Student µε n − 1 ϐαθµούς ελευθερίας σε κάθε πιθανότητα 1 − α
αντιστοιχεί ένα διάστηµα τιµών της t, [−tn−1,1−α/2, tn−1,1−α/2], έτσι ώστε ίσχύει

P(−tn−1,1−α/2 < t ≤ tn−1,1−α/2) = 1 − α, (3.13)

Για παράδειγµα για α = 0.05 και 24 ϐαθµούς ελευθερίας το διάστηµα
[−2.064, 2.064] περιέχει την τ.µ. t µε πιθανότητα 0.95, όπου t24,0.975 =

2.064, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.1ϐ. Η τιµή που ορίζει την ουρά της κατα-
νοµής λέγεται και κρίσιµη τιµή (critical value) και παραδοσιακά δίνεται από
κατάλληλο στατιστικό πίνακα, αλλά µπορεί να υπολογισθεί εύκολα (π.χ. στο
matlab η κρίσιµη τιµή για την κατανοµή Student δίνεται από τη συνάρτηση
tinv).

Για να ϐρούµε το διάστηµα που µε πιθανότητα 1−α περιέχει την παραµέ-
τρο µ αντικαθιστούµε το t = x̄−µ

s/
√

n
στη σχέση (3.13) και λύνουµε τις ανισότητες

ως προς µ

P(x̄ − tn−1,1−α/2
s
√

n
< µ ≤ x̄ − tn−1,1−α/2

s
√

n
) = 1 − α. (3.14)

Η παραπάνω σχέση ορίζει πως το διάστηµα

x̄ ± tn−1,1−α/2
s
√

n
ή

[
x̄ − tn−1,1−α/2

s
√

n
, x̄ + tn−1,1−α/2

s
√

n

]
(3.15)

περιέχει την πραγµατική µέση τιµή µ για κάποια δοθείσα πιθανότητα 1 − α
που είναι το προκαθορισµένο επίπεδο (ή στάθµη) εµπιστοσύνης (confidence
level) και λέγεται διάστηµα εµπιστοσύνης (confidence interval) της µ σε ε-
πίπεδο εµπιστοσύνης 1 − α.

΄Οταν το δείγµα είναι µεγάλο η κατανοµή Student συγκλίνει στην τυπική
κανονική κατανοµή και άρα στο διάστηµα εµπιστοσύνης η κρίσιµη τιµή από
την κατανοµή Student tn−1,1−α/2 µπορεί να αντικατασταθεί από αυτήν της
τυπικής κανονικής z1−α/2. Αν το δείγµα είναι µικρό και δε µπορούµε να
υποθέσουµε πως η κατανοµή της τ.µ. X είναι κανονική, π.χ. γιατί φαίνεται
από ένα ιστόγραµµα να είναι ισχυρά ασύµµετρη (λοξή), τότε δε µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε το παραµετρικό διάστηµα εµπιστοσύνης στην (3.15)
για τη µέση τιµή µ. Σε αυτήν την περίπτωση ϑα πρέπει να καταϕύγουµε
στη µη-παραµετρική προσέγγιση. Η πιο συχνή µη-παραµετρική µέθοδος
χρησιµοποιεί τις τάξεις (ranks) των δεδοµένων, δηλαδή τη σειρά τους όταν
αυτά κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά.
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Παράδειγµα 3.3. Θέλουµε να µελετήσουµε κατά πόσο ασϕάλειες ενός τύ-
που καίγονται σε ένταση ϱεύµατος 40 αµπέρ όπως είναι η ένδειξη τους. Στον
Πίνακα 3.1 δίνονται οι µετρήσεις έντασης του ηλεκτρικού ϱεύµατος στις ο-
ποίες κάηκαν 25 ασϕάλειες που δοκιµάσαµε. Η τ.µ. X που µας ενδιαϕέρει

40.9 40.3 39.8 40.1 39.0 41.4 39.8 41.5 40.0 40.6
38.3 39.0 40.9 39.1 40.3 39.3 39.6 38.4 38.4 40.7
39.7 38.9 38.9 40.6 39.6

Πίνακας 3.1: ∆εδοµένα ορίου έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος που κάηκαν 25
ασϕάλειες των 40 αµπέρ.

είναι το όριο έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος που καίγονται ασϕάλειας των 40
αµπέρ. Η δειγµατική µέση τιµή της είναι

x̄ =
1
25

25∑
i=1

xi =
1
25

995.1 = 39.80

και η δειγµατική διασπορά της είναι

s2 =
1
24

 25∑
i=1

x2
i − 25x̄2

 = 1
24

(39629 − 25 · 39.802) = 0.854.

Με ϐάση αυτό το δείγµα η εκτίµηση της µέση τιµής µ είναι x̄ = 39.80 αµπέρ
και της διασποράς σ2 είναι s2 = 0.854 (αµπέρ)2.

΄Εστω τώρα ότι ϑέλουµε να εκτιµήσουµε διάστηµα εµπιστοσύνης σε επί-
πεδο 95% για το µέσο όριο έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος για ασϕάλειες των
40 αµπέρ. Το δείγµα είναι µικρό (n = 25 < 30). Εξετάζουµε τη δειγµατι-
κή κατανοµή του ορίου έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος από τα δεδοµένα µας.
Για αυτό σχεδιάζουµε το ιστόγραµµα και το ϑηκόγραµµα των δεδοµένων του
Πίνακα 3.1, τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.2.
Το ϑηκόγραµµα (boxplot) είναι η απεικόνιση των τεταρτοµορίων των δεδοµένων, και
δίνεται από τους παρακάτω 5 αριθµούς : τη µικρότερη παρατήρηση, την παρατήρηση
µε τάξη στο 25% των παρατηρήσεων (πρώτο τεταρτοµόριο), τη διάµεσο, την παρατή-
ϱηση µε τάξη στο 75% των παρατηρήσεων (τρίτο τεταρτοµόριο) και τη µεγαλύτερη
τιµή. Στο ϑηκόγραµµα, η ϑήκη (κουτί) διαγράϕεται µεταξύ του πρώτου και τρίτου
τεταρτοµορίου και οι µύστακες ενώνουν τα τεταρτοµόρια µε τα άκρα (ή διακόπτεται
η γραµµή και οι ακραίες τιµές δηλώνονται µε κάποιο σύµβολο όταν είναι απόµα-
κρες). Τέλος σχηµατίζεται µια γράµµη στη ϑήκη στη ϑέση της διαµέσου. Από το
ϑηκόγραµµα µπορούµε να κρίνουµε τη συµµετρία της κατανοµής που αναϕέρονται
τα δεδοµένα (αν η γραµµή της διαµέσου ϐρίσκεται προς το κέντρο της ϑήκης και
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Σχήµα 3.2: Ιστόγραµµα στο (α) και ϑηκόγραµµα στο (ϐ) των δεδοµένων του
ορίου έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος για ασϕάλειες των 40 αµπέρ του Πίνα-
κα 3.1.

οι µύστακες έχουν περίπου στο ίδιο µήκος) και κατ΄ επέκταση αν η κατανοµή είναι
κανονική.

Από το ιστόγραµµα και το ϑηκόγραµµα ϐλέπουµε ότι η κατανοµή του
ορίου έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος φαίνεται να είναι κανονική (είναι συµ-
µετρική και δεν έχει µακριές ουρές). ΄Αρα µπορούµε να υποθέσουµε ότι το
όριο έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος X ακολουθεί κανονική κατανοµή και µπο-
ϱούµε να χρησιµοποιήσουµε το διάστηµα εµπιστοσύνης από την κατανοµή
Student που δίνεται στην (3.15). Βρίσκουµε την κρίσιµη τιµή tn−1,1−α/2 για
1 − α/2 = 0.975 και n − 1 = 24, t24,0.975 = 2.064 (από το στατιστικό πίνακα
για την κατανοµή Student ή υπολογίζοντας απευθείας την αντίστροϕη ασκ σε
κάποιο πρόγραµµα όπως το matlab, δες επίσης Σχήµα 3.1ϐ). Το διάστηµα
εµπιστοσύνης για τη µ είναι

39.80 ± 2.064
√

0.854
5

→ [39.42, 40.18].

Με ϐάση το παραπάνω 95% διάστηµα εµπιστοσύνης µπορούµε να πούµε ότι
η σηµειακή εκτίµηση x̄ = 39.80 είναι αρκετά ακριβής αϕού το αντίστοιχο
95% διάστηµα εµπιστοσύνης είναι αρκετά µικρό. Επίσης παρατηρούµε ότι
το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης περιέχει το 40, δηλαδή µε 95% εµπιστοσύνη
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι κατά ’µέσο όρο’ οι ασϕάλειες διασϕαλίζουν
την ένδειξη τους και καίγονται πράγµατι σε ένταση ηλεκτρικού ϱεύµατος 40
αµπέρ.
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3.2.2 ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης της διασποράς σ2

Για να ορίσουµε διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή µ κανονικο-
ποιήσαµε τον εκτιµητή x̄ ως t = x̄−µ

s/
√

n
ώστε να ακολουθεί κατανοµή Student.

Το ίδιο ϑα κάνουµε και εδώ για τον εκτιµητή s2 της διασποράς σ2. Η κα-
νονικοποίηση είναι (n − 1)s2/σ2 που ακολουθεί την κατανοµή X2 µε n − 1
ϐαθµούς ελευθερίας. Για να δείξουµε αυτό το αποτέλεσµα ας δούµε πρώτα
πως προκύπτει η κατανοµή αυτή.

Η κατανοµή X2 χρησιµοποιείται σε πολλά προβλήµατα στατιστικής συµ-
περασµατολογίας. ΄Εστω ότι η τ.µ. χ2 είναι το άθροισµα τετραγώνων των
διαϕορών µεταξύ παρατηρούµενων και προσδοκώµενων ή µέσων τιµών διαι-
ϱούµενο µε τη διασπορά τους. Είναι φανερό από τον ορισµό της ότι η χ2

εξαρτάται από το πλήθος των παρατηρήσεων n. Ειδικότερα όταν οι παρατη-
ϱήσεις προέρχονται από την ίδια κατανοµή η χ2 ορίζεται ως

χ2 =

n∑
i=1

(xi − x̄)2

σ2 (3.16)

και ακολουθεί κατανοµή X2 µε n−1 ϐαθµούς ελευθερίας (ένας ϐαθµός ελευ-
ϑερίας χάνεται λόγω της συνθήκης της δειγµατικής µέσης τιµής x̄). Συνδυά-
Ϲοντας της σχέση (3.16) µε τη σχέση (3.3) που ορίζει τη δειγµατική διασπορά
s2 έχουµε το Ϲητούµενο αποτέλεσµα

χ2 =
(n − 1)s2

σ2 ∼ X2
n−1. (3.17)

Στο Σχήµα 3.3α δίνεται το γράϕηµα της σππ της κατανοµής X2 για διαϕο-
ϱετικούς ϐαθµούς ελευθερίας. Για λίγους ϐαθµούς ελευθερίας η κατανοµή
X2 είναι φανερά ασύµµετρη αλλά καθώς οι ϐαθµοί ελευθερίας πληθαίνουν
γίνεται πιο συµµετρική και κωνοειδής. Για πολλούς ϐαθµούς ελευθερίας
προσεγγίζει την κανονική κατανοµή. Γενικά επειδή η κατανοµή X2 δεν είναι
συµµετρική γύρω από το 0, οι ουρές της ορίζονται µε δύο κρίσιµες τιµές, την
αριστερή κρίσιµη τιµή χ2

n−1,α/2 και τη δεξιά κρίσιµη τιµή χ2
n−1,1−α/2 για κάποιο

επίπεδο σηµαντικότητας α. Στο Σχήµα 3.3ϐ φαίνονται οι ουρές για n = 25
και α = 0.05.

Η πιθανότητα 1− α η τ.µ. χ2 να ϐρίσκεται µεταξύ των ορίων που δίνονται
από την αριστερή και δεξιά κρίσιµη τιµή είναι

P(χ2
n−1,α/2 < χ2 < χ2

n−1,1−α/2) = 1 − α. (3.18)

Αντικαθιστώντας χ2 = (n − 1)s2/σ2 και λύνοντας τις δύο ανισότητες ως προς
σ2 στη σχέση (3.18) ϐρίσκουµε το (1− α)% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη σ2 (n − 1)s2

χ2
n−1,1−α/2

,
(n − 1)s2

χ2
n−1,α/2

 . (3.19)
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Σχήµα 3.3: (α) Η σππ της κατανοµής X2 για ϐαθµούς ελευθερίας όπως δί-
νονται στο σχήµα. (ϐ) Η σππ της κατανοµής X2 για 24 ϐαθµούς ελευθερίας
και οι κρίσιµες τιµές για α = 0.05.

Το 95% δ.ε. για την τυπική απόκλιση σ έχει ως άκρα τις τετραγωνικές ϱίζες
των αντίστοιχων άκρων του 95% δ.ε. για τη διασπορά σ2.

Παράδειγµα 3.4. Από τα δεδοµένα για το όριο έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος
ασϕάλειας που χρησιµοποιήθηκαν στο Παράδειγµα 3.3 ϑέλουµε να εκτιµή-
σουµε τη διασπορά σ2 του ορίου έντασης. Η σηµειακή εκτίµηση ϐρέθηκε να
είναι s2 = 0.854 (αµπέρ)2. Για n − 1 = 24 και α = 0.05 από τον στατιστικό
πίνακα για τη X2 (ή µε απευθείας υπολογισµό στο matlab µε τη συνάρ-
τηση chi2inv) ϐρίσκουµε χ2

24, 0.025 = 12.4 και χ2
24, 0.975 = 39.4 (δες επίσης

Σχήµα 3.3ϐ). Το 95% δ.ε. για τη διασπορά σ2 είναι[24 · 0.854
39.4

,
24 · 0.854

12.4

]
= [0.52, 1.65].

Το 95% δ.ε. για την τυπική απόκλιση σ του ορίου ηλεκτρικού ϱεύµατος είναι

[
√

0.52,
√

1.65] = [0.72, 1.28],

που δείχνει ότι οι ασϕάλειες δεν καίγονται µε µεγάλη ακρίβεια γύρω από
το όριο των 40 αµπέρ αλλά µε µια τυπική απόκλιση που περιµένουµε να
κυµαίνεται µεταξύ 0.7 και 1.3 αµπέρ. Αυτό το συµπέρασµα φαίνεται να είναι
σε αντίθεση µε το συµπέρασµα για την καλή ακρίβεια εκτίµησης του µέσου
ορίου ηλεκτρικού ϱεύµατος µ που ϐρήκαµε στο Παράδειγµα 3.3. Εδώ ϑα
πρέπει να τονισθεί ότι η κατανοµή του εκτιµητή x̄ της µέσης τιµής είναι πολύ
πιο ’στενή’ από την κατανοµή της ίδιας της τ.µ. X και µάλιστα η διασπορά
της όπως εκτιµάται από το δείγµα είναι s2/n δηλαδή η τυπική της απόκλιση
(το τυπικό σϕάλµα) είναι

√
n φορές µικρότερη από την τυπική απόκλιση
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της X . Μια τυπική µέτρηση του ορίου έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος που
καίγεται η ασϕάλεια των 40 αµπέρ µε ϐάση το δείγµα των 25 παρατηρήσεων,
ϑα περιµέναµε να κυµαίνεται στο διάστηµα x̄±s = 39.80±

√
0.854 = 39.80±

0.925. Επίσης το 95 % των µετρήσεων του ορίου ηλεκτρικού ϱεύµατος ϑα
περιµέναµε να ϐρίσκεται στο διάστηµα

x̄ ± tn−1,1−α/2s. (3.20)

δηλαδή 39.80 ± 2.064 · 0.925 = 39.80 ± 1.763, που δηλώνει ότι ϑα εµϕα-
νίζονται ασϕάλειες µε σοβαρές αποκλίσεις από την ονοµαστική ένδειξη της
ασϕάλειας.

3.3 ΄Ελεγχος υπόθεσης

Σε πολλά προβλήµατα δεν ενδιαϕερόµαστε να εκτιµήσουµε µε κάποια α-
κρίβεια την τιµή της παραµέτρου αλλά να διαπιστώσουµε αν η παραµέτρος
είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη από µια δεδοµένη τιµή που έχει φυσική ση-
µασία για το πρόβληµα µας. Στο προηγούµενο παράδειγµα µπορεί να µας
ενδιαϕέρει να ελέγξουµε αν το µέσο όριο έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος που
καίγονται οι ασϕάλειες των 40 αµπέρ διαϕέρει σηµαντικά από 40 αµπέρ. Σε
όργανα µέτρησης µας ενδιαϕέρει να ελέγξουµε αν η µέτρηση είναι σωστή και
δεν υπάρχει συστηµατικό λάθος στο όργανο µέτρησης. Βέβαια την απάντηση
σε τέτοια ερωτήµατα µπορεί να τη δώσει η εκτίµηση κατάλληλου διαστήµατος
εµπιστοσύνης ελέγχοντας αν η δεδοµένη τιµή ανήκει σ΄ αυτό το διάστηµα ή
όχι, αλλά εδώ ϑα δούµε µια διαϕορετική προσέγγιση, ϑέτοντας κατάλληλη
στατιστική υπόθεση και ελέγχοντας αν είναι αποδεκτή ή όχι.

Ο έλεγχος υπόθεσης (hypothesis testing) επεξεργάζεται στατιστικά εγα-
λεία (τον εκτιµητή και την κατανοµή του) σε µια διαδικασία λήψης απόϕασης.
Για τη διαδικασία ελέγχου µιας στατιστικής υπόθεσης πρώτα ορίζουµε τη στα-
τιστική υπόθεση, µετά υπολογίζουµε το στατιστικό ελέγχου και την περιοχή
απόρριψης και τέλος αποϕασίζουµε για την υπόθεση µε ϐάση την ένδειξη
που έχουµε από το δείγµα.

Η στατιστική υπόθεση (statistical hypothesis) µπορεί να είναι µια οποια-
δήποτε ’στατιστική’ δήλωση ή πρόταση που ϑέτουµε υπό έλεγχο µε ϐάση
τις παρατηρήσεις. Στην αρχή ϑα µελετήσουµε υποθέσεις για την τιµή µιας
παραµέτρου και στη συνέχεια για την κατανοµή µιας τ.µ.. Η µηδενική υ-
πόθεση (null hypothesis) την οποία ϑέτουµε υπό έλεγχο συµβολίζεται Η0

ενώ η εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis) την οποία δεχόµαστε
αν απορρίψουµε τη Η0 συµβολίζεται Η1. Οι δυνατές αποϕάσεις του ελέγχου
είναι :
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1. Σωστή απόϕαση: Αποδεχόµαστε την Η0 όταν η Η0 είναι σωστή. Η πιθα-
νότητα αυτής της απόϕασης είναι

P(αποδοχή της Η0 | Η0 σωστή) = 1 − α.

2. Σϕάλµα τύπου ΙΙ (type II error): Αποδεχόµαστε την Η0 όταν η Η0 είναι
λανθασµένη. Η πιθανότητα αυτού του σϕάλµατος είναι

P(αποδοχή της Η0 | Η0 λανθασµένη) = �.

3. Σϕάλµα τύπου Ι (type I error): Απορρίπτουµε την Η0 όταν η Η0 είναι
σωστή. Η πιθανότητα αυτού του σϕάλµατος είναι το επίπεδο σηµαντι-
κότητας

P(απόρριψη της Η0 | Η0 σωστή) = α.

4. Σωστή απόϕαση: Απορρίπτουµε την Η0 και η Η0 είναι λανθασµένη. Η
πιθανότητα αυτής της απόϕασης είναι

P(απόρριψη της Η0 | Η0 λανθασµένη) = 1 − �

και δηλώνει την ισχύ του ελέγχου (power of the test).

Οι 4 δυνατές περιπτώσεις στην αποϕάση του ελέγχου δίνονται στον Πίνα-
κα 3.2. Για να είναι ένας έλεγχος ακριβής ϑα πρέπει το πραγµατικό σϕάλµα

Αποδοχή της Η0 Απόρριψη της Η0

Η0 σωστή ορθή απόϕαση (1 − α) σϕάλµα τύπου Ι (α)
Η0 λανθασµένη σϕάλµα τύπου ΙΙ (�) ορθή απόϕαση (1 − �)

Πίνακας 3.2: Οι 4 περιπτώσεις στην απόϕαση ελέγχου µε την αντίστοιχη
πιθανότητα σε παρένθεση.

τύπου Ι να είναι στο επίπεδο σηµαντικότητας α στο οποίο γίνεται ο έλεγχος.
Στην πράξη αυτό δεν είναι ϐέβαια εϕικτό αλλά µπορούµε να το διαπιστώσουµε
αν έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε προσοµοιώσεις. Για να υπολογίσουµε
το πραγµατικό σϕάλµα τύπου Ι ϑα πρέπει να γνωρίζουµε ότι η Η0 είναι σω-
στή και να επαναλάβουµε τον έλεγχο σε M διαϕορετικά δείγµατα ίδιου τύπου
και στο ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας α. Αν η Η0 απορρίπτεται m φορές σε
επίπεδο σηµαντικότητας α ϑα πρέπει για να είναι ο έλεγχος ακριβής (να έχει
σωστή σηµαντικότητα) η αναλογία m/M να είναι κοντά στο α.

Επίσης µας ενδιαϕέρει ο έλεγχος να έχει µεγάλη ισχύ. Την ισχύ του ελέγ-
χου µπορούµε υπολογιστικά να τη µετρήσουµε και πάλι µε προσοµοιώσεις
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όπου τώρα ϑα πρέπει να γνωρίζουµε ότι η Η0 δεν είναι σωστή και επιπλέον
ότι ο έλεγχος έχει σωστή σηµαντικότητα (σύµϕωνα µε τα παραπάνω).

Οι παραπάνω προσοµοιώσεις συνήθως ακολουθούνται για να αξιολογή-
σουµε το στατιστικό που χρησιµοποιείται στον έλεγχο. Στη συνέχεια ϑα πα-
ϱουσιάσουµε τη διαδικασία του παραµετρικού ελέγχου για τη µέση τιµή.

3.3.1 ΄Ελεγχος µέσης τιµής

Θέλουµε να ελέγξουµε µε ϐάση ένα δείγµα παρατηρήσεων {x1, . . . , xn}
µιας τ.µ. X αν η µέση τιµή µ της X µπορεί να πάρει κάποια τιµή µ0, δηλαδή
η µηδενική υπόθεση είναι Η0 : µ = µ0. Φυσικά όταν υποθέτουµε µ = µ0 δεν
εννοούµε αυστηρά την ισότητα και ϑα ϑέλαµε ο έλεγχος να αποϕασίζει ότι η
Η0 είναι ορθή όταν η µ ϐρίσκεται ’κοντά’ στην τιµή µ0 και λανθασµένη αλλιώς.
΄Ετσι η τυχόν απόρριψη της Η0 δεν ερµηνεύεται ως αποδοχή της πρότασης
µ = µ0 αλλά µη-απόρριψη της, πάντα µε ϐάση το δείγµα.

Ο κατάλληλος εκτιµητής της µ είναι η δειγµατική µέση τιµή x̄ που υπο-
λογίζεται από το δείγµα. Σύµϕωνα και µε τα παραπάνω, τιµές της x̄ ’κοντά’
στη µ0 υποστηρίζουν την ορθότητα της Η0 και σχηµατίζουν την περιοχής α-
ποδοχής της Η0, ενώ τιµές της x̄ ’µακριά’ από τη µ0 δεν την υποστηρίζουν και
σχηµατίζουν την περιοχή απόρριψης (rejection region) που συµβολίζουµε R.

Η απόϕαση για την αποδοχή ή απόρριψη της Η0 γίνεται µε ϐάση τις
πιθανότητες και όπως για τα διαστήµατα εµπιστοσύνης έτσι και εδώ ορίζουµε
επίπεδο σηµαντικότητας α (η επίπεδο εµπιστοσύνης 1 − α) για την απόϕαση
ελέγχου. Το α καθορίζει το ’κοντά’ και ’µακριά’ που αναϕέραµε παραπάνω.
Στην παραµετρική προσέγγιση που ακολουθούµε εδώ το α ορίζει το εύρος
των ουρών της κατανοµής του εκτιµητή x̄.

Είχαµε δείξει πως η κανονικοποίηση του εκτιµητή x̄, t = x̄−µ
s/
√

n
, ακολουθεί

κατανοµή Student ϑεωρώντας ότι η τ.µ. X ακολουθεί κανονική κατανοµή ή
ότι το δείγµα είναι µεγάλο. Θεωρώντας ότι ισχύει η Η0, έχουµε t = x̄−µ0

s/
√

n
∼

tn−1, όπου t είναι το στατιστικό ελέγχου (test statistic). Οι κρίσιµες τιµές
του t για δεδοµένο α δίνουν τα όρια του R. Τιµές του t που είναι στις ουρές
της κατανοµής tn−1 ανήκουν στο R, δηλαδή δεν είναι πιθανές όταν ισχύει η
Η0 και άρα η εµϕάνιση τους συνιστά απόρριψη της Η0.

Υπολογίζουµε την τιµή του στατιστικού t από το δείγµα, έστω t̃. Αν το t̃
ανήκει στην περιοχή απόρριψης R που ορίσαµε για κάποιο επίπεδο σηµαν-
τικότητας α απορρίπτουµε την Η0. Σηµειώνεται ότι αυτή η απόρριψη ισχύει
για το α που επιλέχτηκε και µπορεί η απόϕαση του ελέγχου να αλλάξει για
µικρότερο α. Αντίστροϕα αν δεν απορρίπτουµε την Η0 για κάποιο α, µπορεί
να την απορρίψουµε για µεγαλύτερο α. Η µικρότερη τιµή του α που δίνει
απόρριψη της Η0 λέγεται p-τιµή (p-value) και είναι η πιθανότητα να παρα-
τηρήσουµε για το t µια τιµή τόσο ακραία όσο το t̃ όταν ισχύει η Η0. ΄Αρα
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p-τιµή είναι η πιθανότητα το t να είναι στο R που ορίζεται µε κρίσιµη τιµή το
t̃, δηλαδή

p = 2 P(t > |t̃ |) = 2 (1 − P(t < |t̃ |)). (3.21)

΄Οσο πιο κοντά στο 0 είναι η p-τιµή τόσο πιο σίγουρη είναι η απόρριψη της
Η0. Τιµές p > 0.05 δηλώνουν πως η Η0 δε µπορεί να απορριϕθεί. Η p-τιµή
υπολογίζεται εύκολα από την ασκ της κατανοµής tn−1 (στο matlab δίνεται
από τη συνάρτηση tcdf), αλλά παλιότερα που τέτοιοι υπολογισµοί δεν ήταν
εύκολα εϕικτοί δε χρησιµοποιούταν η p-τιµή και ο έλεγχος γινόταν σε κάποιο
επίπεδο σηµαντικότητας α (µε απάντηση τύπου ναι / όχι).

Σε κάποιες περιπτώσεις ο έλεγχος µπορεί να είναι µονόπλευρος (one-
sided), δηλαδή η απορριπτική περιοχή που ενισχύει την Η1 σχηµατίζεται
µόνο από τη µια ουρά της κατανοµής γιατί ϑεωρούµε πως είναι αδύνατον για
το πρόβληµα µας η µ να παίρνει τιµές στην άλλη ουρά της κατανοµής του x̄.
Η επιλογή µονόπλευρου ή δίπλευρου ελέγχου εξαρτάται από την έρευνα που
ϑέλουµε να κάνουµε και από το κατά πόσο µπορούµε να προβλέψουµε το
αποτέλεσµα της έρευνας. Για παράδειγµα, έστω ότι ϑέλουµε να ελέγξουµε αν
η µέση απόδοση µ ενός µηχανήµατος που σχεδιάσαµε µπορεί να φθάσει την
απόδοση αναϕοράς µ0 του ’άριστου’ µηχανήµατος (µηχάνηµα αναϕοράς). Σε
αυτήν την περίπτωση ο έλεγχος πρέπει να είναι µονόπλευρος (Η0 : µ = µ0

ή ισοδύναµα Η0 : µ ≥ µ0 και Η1 : µ < µ0) γιατί γνωρίζουµε πως δε µπορεί
µ > µ0 αϕού η απόδοση του νέου µηχανήµατος δε µπορεί να ξεπεράσει αυτή
του µηχανήµατος αναϕοράς.

Παράδειγµα 3.5. Με αναϕορά στο Παράδειγµα 3.3 έστω ότι ϑέλουµε να
ελέγξουµε αν το µέσο όριο του ηλεκτρικού ϱεύµατος που καίγονται οι α-
σϕάλειες των 40 αµπέρ είναι πράγµατι 40. Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι
Η0 : µ = 40 και Η1 : µ , 40.

Είχαµε δεχθεί πως µε ϐάση το δείγµα των 25 ασϕαλειών η κατανοµή του
οριού του ηλεκτρικού ϱεύµατος που καίγονται οι ασϕάλειες των 40 αµπέρ
µπορεί να είναι κανονική. Χρησιµοποιούµε λοιπόν ως στατιστικό ελέγχου
το t = x̄−40

s/
√

n
που ακολουθεί την tn−1 σύµϕωνα µε την Η0. Για επίπεδο ση-

µαντικότητας α = 0.05 η απορριπτική περιοχή ορίζεται από την κρίσιµη τιµή
tn−1,1−α/2 για 1−α/2 = 0.975 και n−1 = 24, t24,0.975 = 2.064. Η απορριπτική
περιοχή είναι

R = {t | t < −2.064 ∨ t > 2.064} = {t | |t | > 2.064}.

Η τιµή του στατιστικού από το δείγµα είναι (x̄ = 39.8, s = 0.925)

t̃ =
39.8 − 40
0.925/5

= −1.081
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που προϕανώς δεν ανήκει στην απορριπτική περιοχή και άρα δε µπορούµε
να απορρίψουµε την Η0, ότι οι ασϕάλειες καίγονται στο όριο των 40 αµπέρ.
Από την ασκ της t24-κατανοµής για t̃ = −1.081 ϐρίσκουµε την p-τιµή

p = 2(1 − P(t ≤ |t̃ |)) = 2(1 − P(t ≤ 1.081)) = 2(1 − 0.855) = 0.29

που δηλώνει ποσοστό εµπιστοσύνης της απόρριψης της Η0 σε επίπεδο περί-
που 70%. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως δε µπορούµε να απορρίψουµε την
Η0.

Αν για κάποιο λόγο αποκλείουµε ότι οι ασϕάλειες µπορούν να καίγονται
σε υψηλότερο όριο από 40 αµπέρ, τότε ο έλεγχος γίνεται µονόπλευρος, Η0 :
µ ≥ 40 και Η1 : µ < 40. Η απορριπτική περιοχή για α = 0.05 τότε είναι

R = {t | t < tn−1,α/2} = {t | t < t24,0.05} = {t | t < −1.71}.

Και πάλι όµως η Η0 δεν απορρίπτεται αϕού t̃ < R. Η p-τιµή για το µονόπλευρο
έλεγχο είναι

p = P(t ≤ t̃) = 0.145

που και πάλι είναι αρκετά υψηλό και δηλώνει πως η Η0 δε µπορεί να απορ-
ϱιϕθεί.

3.3.2 ΄Ελεγχος διασποράς

Η στατιστική υπόθεση για τη διασπορά σ2 είναι όπως και για τη µέση τιµή,
δηλαδή Η0 : σ2 = σ2

0 µε κατάλληλη εναλλακτική υπόθεση Η1 ανάλογα αν ο έ-
λεγχος είναι δίπλευρος ή µονόπλευρος. Το στατιστικό ελέγχου είναι το χ2 που
χρησιµοποιήθηκε στο διάστηµα εµπιστοσύνης της σ2 (δες Παράγραϕο 3.2.2)

χ2 ≡ (n − 1)s2

σ2
0

∼ X2
n−1, (3.22)

όπου s2 είναι ο εκτιµητής της διασποράς. Από την κατανοµή X2 µε n−1 ϐαθ-
µούς ελευθερίας και για επίπεδο σηµαντικότητας α ϐρίσκουµε τις κρίσιµες
τιµές και η περιοχή απόρριψης R δίνεται για τον κάθε τύπο ελέγχου ως

1. Η1 : σ2 , σ2
0 , R = {χ2| χ2 < χ2

n−1,α/2 ∨ χ2 > χ2
n−1,1−α/2}.

2. Η1 : σ2 < σ2
0 , R = {χ2| χ2 < χ2

n−1,α}.

3. Η1 : σ2 > σ2
0 , R = {χ2| χ2 > χ2

n−1,1−α}.

Το στατιστικό ελέγχου από το δείγµα χ̃2 υπολογίζεται ϑέτοντας στη σχέση
(3.22) την εκτίµηση s2 από το δείγµα. Αν χ̃2 ∈ R η Η0 απορρίπτεται. Η p-τιµή
για τα τρία είδη ελέγχου είναι
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1. Η1 : σ2 , σ2
0 , p = P(χ2 < χ̃2 ∨ χ2 > χ̃2}.

2. Η1 : σ2 < σ2
0 , p = P(χ2 < χ̃2}.

3. Η1 : σ2 > σ2
0 , p = P(χ2 > χ̃2}.

Παράδειγµα 3.6. Θέλουµε να ελέγξουµε σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% αν
η τυπική απόκλιση σ του όριου έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος των ασϕαλειών
40 αµπέρ µπορεί να είναι 0.7 αµπέρ. Χρησιµοποιούµε τα 25 δεδοµένα για
το όριο έντασης ηλεκτρικού ϱεύµατος που χρησιµοποιήθηκαν στο Παράδειγ-
µα 3.3.

Εϕαρµόζουµε δίπλευρο έλεγχο για τη διασπορά: Η0 : σ2 = 0.49, Η1 :
σ2 , 0.49. Το µέγεθος του δείγµατος είναι n = 25 και η δειγµατική διασπορά
είναι s2 = 0.854 (αµπέρ)2. Η κρίσιµη τιµή του στατιστικού ελέγχου χ2 για
α = 0.01 είναι χ2

24,0.005 = 9.886 και χ2
24,0.995 = 45.558. Η περιοχή απόρριψης

είναι
R = {χ2 | χ2 < 9.886 ∨ χ2 > 45.558}.

Η στατιστική ελέγχου που παίρνουµε από το δείγµα είναι

χ̃2 =
(n − 1)s2

σ2
0

=
24 · 0.854

0.49
= 41.829.

Η χ̃2 δεν ανήκει στην περιοχή απόρριψης και άρα δε µπορούµε να απορ-
ϱίψουµε την Η0 στο επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.01. Φαίνεται όµως να
µπορούµε να απορρίψουµε την Η0 για λίγο υψηλότερο α. Η τιµή αυτή είναι

p = P(χ2 < χ̃2 ∨ χ2 > χ̃2} = P(χ2 > 41.829}
= 1 − P(χ2 < 41.829} = 1 − 0.986 = 0.014.

και άρα µπορούµε να απορρίψουµε την Η0 σε επίπεδο σηµαντικότητας ως
και 0.014 (αλλά όχι 0.01). Στην παραπάνω σχέση της πιθανότητας επιλέγουµε
µια από τις δύο ανισότητες (για την αριστερή ή δεξιά κρίσιµη τιµή που δίνεται από
το χ̃2) για να υπολογίσουµε την p-τιµή.

Γενικά όταν ϑέλουµε να κάνουµε στατιστικό έλεγχο για την τυπική α-
πόκλιση σ υψώνουµε στο τετράγωνο την τιµή της τυπικής απόκλισης που
ϑέλουµε να ελέγξουµε και κάνουµε έλεγχο διασποράς γι αυτήν την τιµή.

3.3.3 ΄Ελεγχος καταλληλότητας X2

Μια άλλη περίπτωση που χρησιµοποιείται η κατανοµή X2 είναι ο έλεγχος
καλής προσαρµογής (goodness-of-fit test) γνωστής κατανοµής στα δεδοµέ-
να, δηλαδή για να ελέγξουµε αν το δείγµα προέρχεται από πληθυσµό µε
κάποια γνωστή κατανοµή.
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Για τον έλεγχο X2 η τ.µ. X πρέπει να είναι διακριτή, ή αν είναι συνεχής να
µετατραπεί σε διακριτή (δες Παράγραϕο 2.1.1). Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως
αν τα δεδοµένα είναι αριθµητικά ϑα πρέπει να ορισθεί πρώτα διαµέριση των
τιµών και να οµαδοποιηθούν. ΄Εστω οι K παρατηρούµενες διακριτές τιµές Oj,
j = 1, . . . , K, και οι αντίστοιχες αναµενόµενες τιµές Ej από τη γνωστή κατανο-
µή. Στην περίπτωση της διακριτικοποίησης, Oj είναι η συχνότητα εµϕάνισης
παρατηρήσεων σε κάθε οµάδα (διάστηµα) j από τις K οµάδες της διαµέρισης
και Ej η αντίστοιχη αναµενόµενη συχνότητα. Το στατιστικό ελέγχου είναι

χ2 =

K∑
j=1

(Oj − Ej)2

Ej
. (3.23)

΄Οταν η παρατηρούµενη τ.µ. X είναι διακριτή τότε οι αναµένοµενες τιµές Ej

δίνονται από το γινόµενο του πλήθους των δεδοµένων n µε την αντίστοιχη
πιθανότητα της διακριτής κατανοµής fX (xj) = P(X = xj). ΄Οταν η X είναι
συνεχής οι αναµένοµενες τιµές Ej υπολογίζονται ως

Ej = n(FX (xu
j ) − FX (x l

j )), (3.24)

όπου FX (x) είναι η ασκ της X για την τιµή x και x l
j και xu

j είναι το κάτω και
πάνω άκρο του διαστήµατος j, αντίστοιχα.

Οι ϐαθµοί ελευθερίας της κατανοµής X2 είναι K − c, όπου για διακριτή
κατανοµή c = 1 επειδή οι αναµενόµενες συχνότητες Ej δεν είναι όλες ανε-
ξάρτητες αϕού το άθροισµα τους πρέπει να είναι n. Για συνεχή κατανοµή, οι
παράµετροι της εκτιµούνται από τα δεδοµένα και άρα χάνονται τόσοι ϐαθµοί
ελευθερίας επιπλέον όσες και οι παράµετροι της κατανοµής. Για παράδειγµα
για να ελέγξουµε αν τα δεδοµένα προσαρµόζονται σε κανονική κατανοµή,
υπολογίζονται πρώτα οι εκτιµήσεις της µέσης τιµής x̄ και διασποράς s2 από
τα δεδοµένα για να ορίσουµε την ασκ της κανονικής κατανοµής και να υπο-
λογίσουµε στη συνέχεια τις αναµενόµενες τιµές Ej από την σχέση (3.24). ΄Αρα
σε αυτήν την περίπτωση οι ϐαθµοί ελευθερίας της X2 κατανοµής είναι K − 3.

΄Εχοντας ότι κάτω από την Η0 είναι χ2 ∼ X2
K−c, εξετάζουµε αν το στατιστικό

χ̃2 από το δείγµα που δίνεται από την σχέση (3.23) ανήκει στην απορριπτική
περιοχή R = {χ2| χ2 > χ2

K−c,1−α/2}. Εναλλακτικά µπορούµε να χρησιµοποιή-
σουµε την p-τιµή που ορίζεται ως p = P(χ2 > χ̃2}.

Ο έλεγχος X2 µπορεί να εϕαρµοσθεί για οποιαδήποτε µονοµεταβλητή
κατανοµή, διακριτή ή συνεχή, για την οποία η ασκ µπορεί να υπολογισθεί.
΄Εχει όµως και κάποια µειονεκτήµατα: εξαρτάται από τη διαµέριση για τη
διακριτικοποίηση των δεδοµένων (όταν είναι αριθµητικά) και απαιτεί αρκετά
µεγάλο δείγµα. Υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι καλής προσαρµογής κατανοµής,
όπως ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov που εϕαρµόζεται όµως µόνο για συνεχή
κατανοµή.
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Παράδειγµα 3.7. ΄Εστω ένα παιχνίδι Ϲαριών, όπου ο παίχτης πετάει το Ϲάρι
τρεις φορές και κερδίζει ανάλογα µε το πλήθος των εξαριών που φέρνει. Ας
υποθέσουµε ότι ένας παίχτης παίζει 100 φορές και οι παρατηρούµενες εµ-
φανίσεις εξαριών δίνονται στον Πίνακα 3.3. Αν το παιχνίδι είναι δίκαιο ϑα

πλήθος εξαριών παρατηρούµενο πλήθος αναµενόµενο πλήθος
0 47 57.9
1 36 34.7
2 14 6.9
3 4 0.5

Πίνακας 3.3: Οι εµϕανίσεις εξαριών σε 3 ϱίψεις Ϲαριών για 100 επαναλήψεις.
Στη δεύτερη στήλη είναι οι παρατηρούµενες συχνότητες και στην τρίτη οι
αναµενόµενες από τη διωνυµική κατανοµή B(3, 1/6).

πρέπει να εµϕανίζεται εξάρι σε κάθε Ϲαριά µε πιθανότητα 1/6 (πιθανότητα
’επιτυχίας’). Στις 3 Ϲαριές η πιθανότητα να έρθουν 0,1,2, ή 3 εξάρια δίνεται
από τη διωνυµική κατανοµή B(m, p) για πλήθος επαναλήψεων m = 3, πιθα-
νότητα επιτυχίας p = 1/6 και δυνατές τιµές της τ.µ. X εµϕάνισης εξαριών
0,1,2,και 3. Θέλουµε να ελέγξουµε αν πράγµατι µπορούµε να δεχτούµε ότι
X ∼ B(3, 1/6) µε ϐάση αυτό το δείγµα.

Οι πιθανότητες εµϕάνισης 0,1,2, και 3 εξαριών από την B(3, 1/6) είναι
(δες Παράγραϕο 2.3.1): P(X = 0) = 0.579, P(X = 1) = 0.347, P(X = 2) =
0.069, P(X = 3) = 0.005. Οι αντίστοιχες αναµενόµενες συχνότητες είναι
(n ·P(X = x)) και δίνονται στην τρίτη στήλη του Πίνακα 3.3. Συγκρίνοντας τις
παρατηρούµενες και τις αναµενόµενες τιµές φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές
διαϕορές για τις πετυχηµένες Ϲαριές µε 2 και 3 εξάρια.

Εϕαρµόζοντας τη σχέση (3.23) ϐρίσκουµε χ2 = 36.28. Η τιµή αυτή είναι
πολύ µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή της X2

3 (ϐαθµοί ελευθερίας K − c =
4 − 1) για α = 0.05 που είναι χ2

3,0.95 = 7.815. Η p-τιµή του ελέγχου είναι
p = 6.5·10−8, δηλαδή είναι πάρα πολύ απίθανο το δείγµα αυτό να προέρχεται
από τη διωνυµική κατανοµή B(3, 1/6). Μάλλον λοιπόν ο παίχτης δεν ϱίχνει
σωστά τα Ϲάρια αλλά κάτι κάνει και φέρνει πιο συχνά εξάρες !
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Ασκήσεις Κεϕαλαίου 3

1. Η κατανοµή Poisson χρησιµοποιείται αντί της διωνυµικής όταν ο αριθ-
µός m των επαναλήψεων των δοκιµών είναι µεγάλος και η πιθανότητα
’επιτυχίας’ p σε κάθε δοκιµή είναι µικρή. Το γινόµενο λ = mp είναι
η παράµετρος της κατανοµής Poisson για την τ.µ. της εµϕάνισης x
’επιτυχιών’ και δίνεται ως

fX (x; λ) = e−λ λx

x!
(3.25)

όπου x! = 1 · 2 · · · x είναι το παραγοντικό του x.

(α΄) ΄Εστω τυχαίο δείγµα ανεξάρτητων παρατηρήσεων {x1, . . . , xn} από
κατανοµή Poisson µε άγνωστη παράµετρο λ. ∆είξετε ότι ο εκτιµη-
τής µέγιστης πιθανοϕάνειας του λ είναι η δειγµατική µέση τιµή.

(ϐ΄) Φτιάξτε µια συνάρτηση στο matlab που ϑα δηµιουργεί M δείγ-
µατα µεγέθους n από κατανοµή Poisson µε δεδοµένη παράµετρο
λ και ϑα υπολογίζει τη δειγµατική µέση τιµή για κάθε ένα από τα
M δείγµατα. Στη συνέχεια ϑα κάνει κατάλληλο ιστόγραµµα των M
δειγµατικών µέσων τιµών και ϑα δίνει ως έξοδο το µέσο όρο από τις
M δειγµατικές µέσες τιµές. Καλέστε τη συνάρτηση για διαϕορετι-
κούς συνδυασµούς των M , n και λ. Είναι πάντα (και σύµϕωνα µε
το αποτέλεσµα στο υποερώτηµα 1α΄) το κέντρο της κατανοµής της
δειγµατικής µέσης τιµής (που περιγράϕεται από το ιστόγραµµα)
στην τιµή του λ;

Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία των τυχαίων αριθµών χρησιµο-
ποίησε τη συνάρτηση poissrnd.

2. ΄Ενα ασταθές στοιχείο (unstable particle) µετά από κάποιο χρόνο απο-
συντίθεται (decays) σε άλλα σωµατίδια. Ο χρόνος Ϲωής ενός ασταθούς
σωµατιδίου (µέχρι την αποσύνθεση του) είναι τ.µ. που πιστεύεται ότι
ακολουθεί εκθετική (exponential) κατανοµή µε σππ

fX (x; τ) =
1
τ

e−x/τ, (3.26)

όπου τ η παράµετρος της κατανοµής. Επαναλάβετε τα ερωτήµατα 1α΄
και 1β΄ για την εκθετική κατανοµή.

Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία των τυχαίων αριθµών χρησιµο-
ποίησε τη συνάρτηση exprnd.
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3. Σε συνέχεια της προηγούµενης άσκησης, προσοµοιώστε το χρόνο Ϲωής n
σωµατιδίων (νετρονίων) δηµιουργώντας n τιµές από εκθετική κατανοµή
µε µέσο χρόνο Ϲωής τ = 15min. Με ϐάση αυτό το δείγµα υπολογίστε το
95% παραµετρικό διάστηµα εµπιστοσύνης για το µέσο χρόνο Ϲωής και
εξετάστε αν περιέχεται σε αυτό η τιµή τ = 15.

(α΄) Υπολογίστε M = 1000 δείγµατα µεγέθους n = 5. Σε τι ποσο-
στό ϐρίσκεται ο πραγµατικός µέσος χρόνος Ϲωής µέσα στο 95%
διάστηµα εµπιστοσύνης ;

(ϐ΄) Κάνετε το ίδιο για M = 1000 αλλά n = 100. ∆ιαϕέρει το ποσοστό
αυτό από το παραπάνω ;

Βοήθεια (matlab): Για τον υπολογισµό διαστήµατος εµπιστοσύνης και
ελέγχου για τη µέση τιµή µε χρήση της κατανοµής Student κάλεσε τη
συνάρτηση ttest.

4. Η τάση διακοπής εναλλασσόµενου ϱεύµατος ενός µονωτικού υγρού δη-
λώνει τη διηλεκτρική ανθεκτικότητα του. Πήραµε τις παρακάτω πα-
ϱατηρήσεις της τάσης διακοπής (kV) σε κάποιο κύκλωµα κάτω από
ορισµένες συνθήκες.

41 46 47 47 48 50 50 50 50 50 50 50
48 50 50 50 50 50 50 50 52 52 53 55
50 50 50 50 52 52 53 53 53 53 53 57
52 52 53 53 53 53 53 53 54 54 55 68

(α΄) Βρείτε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη διασπορά της τάσης
διακοπής του κυκλώµατος.

(ϐ΄) Από παλιότερες µετρήσεις είχαµε ϐρει πως η τυπική απόκλιση της
τάσης διακοπής παρόµοιου κυκλώµατος ήταν περίπου 5 kV. Με
ϐάση το δείγµα κάνετε έλεγχο για την υπόθεση πως αυτή είναι η
τυπική απόκλιση της τάσης διακοπής.

(γ΄) Βρείτε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τάση διακοπής
του κυκλώµατος.

(δ΄) Μπορούµε να αποκλείσουµε ότι η µέση τάση διακοπής είναι 52 kV;

(ε΄) Κάνετε έλεγχο X2 καλής προσαρµογής σε κανονική κατανοµή και
ϐρείτε την p-τιµή του ελέγχου.

Βοήθεια (matlab): Για τον υπολογισµό διαστήµατος εµπιστοσύνης και
ελέγχου για τη διασπορά µε χρήση της κατανοµής X2 κάλεσε τη συ-
νάρτηση vartest. Για τον έλεγχο X2 καλής προσαρµογής κάλεσε τη
συνάρτηση chi2gof.
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5. Ο ϑερµοπίδακας Old Faithful στην Αµερική είναι από τους πιο γνω-
στούς ϑερµοπίδακες για το µέγεθος αλλά και την κανονικότητα των
εξάρσεων του (eruptions)
(δες http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Faithful).
Στο αρχείο δεδοµένων eruption.dat στην ιστοσελίδα του µαθήµατος
http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/DataAnalysis/index.html
δίνονται στην πρώτη και δεύτερη στήλη 298 µετρήσεις (σε λεπτά) του
διαστήµατος αναµονής (waiting time) και της διάρκειας του ξεσπάσµα-
τος (duration) για το 1989 και στην τρίτη στήλη 298 µετρήσεις του
διαστήµατος αναµονής έξαρσης για το 2006. Για κάθε ένα από τα τρία
µετρούµενα µεγέθη κάνετε τα παρακάτω.

(α΄) Βρείτε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για την τυπική απόκλιση του
µεγέθους και ελέγξτε αν είναι 10΄ για την αναµονή και 1΄ για τη
διάρκεια.

(ϐ΄) Βρείτε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση τιµή του µεγέθους
και ελέγξτε αν είναι 75΄ για την αναµονή και 2.5΄ για τη διάρκεια.

(γ΄) Κάνετε έλεγχο X2 καλής προσαρµογής σε κανονική κατανοµή και
ϐρείτε την p-τιµή του ελέγχου.

Με ϐάση τις 298 µετρήσεις για το χρόνο αναµονής και διάρκειας έξαρ-
σης το 1989, εξετάστε αν µπορείτε να δεχθείτε τον παρακάτω ισχυρισµό
(αντιγραϕή από τη διεύθυνση της Wikipedia): ”With an error of 10
minutes, Old Faithful will erupt 65 minutes after an eruption lasting
less than 2.5 minutes or 91 minutes after an eruption lasting more
than 2.5 minutes.”



Κεϕάλαιο 4

Αβεβαιότητα και σϕάλµα
µέτρησης

Από την κλασσική αρχαία εποχή που ο Αριστοτέλης ϑεώρησε τη ϐεβαιό-
τητα (και αβεβαιότητα) ενός αποτελέσµατος ως σήµερα ο χαρακτηρισµός της
αβεβαιότητας της µέτρησης είναι ένα ϑέµα που έχει απασχολήσει τους ε-
πιστήµονες. Σήµερα υπάρχουν ερευνητικά κέντρα και οργανισµοί, όπως ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Μέτρων (International Organization for Standards,
ISO), που αναπτύσσουν µεθοδολογίες για τον καθορισµό µέτρων και σταθµών
καθώς και τον καθορισµό της αβεβαιότητας των µετρήσεων.

Κάθε φορά που προσπαθούµε να ποσοτικοποιήσουµε µια φυσική διαδι-
κασία, εµϕανίζεται η αβεβαιότητα που µπορεί να σχετίζεται µε το µοντέλο
και την προσοµοίωση στον υπολογιστή που υποθέτουµε για τη διαδικασία,
όπως επίσης και µε τη µέτρηση της διαδικασίας. Αντίστοιχα έχουµε λοιπόν
την αβεβαιότητα του µοντέλου ή / και της προσοµοίωσης (model or si-
mulation uncertainty) και την αβεβαιότητα της µέτρησης (measurement
uncertainty). Ο πρώτος τύπος αβεβαιότητας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί
αϕού η πραγµατική φυσική διαδικασία µας είναι άγνωστη και δεν υπάρχουν
διεθνώς αναγνωρισµένα µέτρα (standards) για αυτόν τον τύπο αβεβαιότητας.
Για παράδειγµα η αβεβαιότητα του µοντέλου εµϕανίζεται όταν υποθέτουµε
ένα απλουστευµένο µαθηµατικό µοντέλο για µια φυσική διαδικασία που πε-
ϱιέχει παράγοντες που δεν έχουµε συµπεριλάβει στο µοντέλο. Σε αυτόν τον
τύπο αβεβαιότητας ϑα πρέπει να συµπεριλάβουµε και την υπολογιστική (αριθ-
µητική) αβεβαιότητα (numerical uncertainty) που αναϕέρεται στην αριθµη-
τική επίλυση µαθηµατικών εξισώσεων. Ο δεύτερος τύπος αβεβαιότητας που
αναϕέρεται στο πείραµα και τη µέτρηση µπορεί πιο εύκολα να προσδιοριστεί
και να προτυποποιηθεί.

Σχετικά µε την ονοµατολογία για την αβεβαιότητα, στη ϐιβλιογραϕία συ-
νήθως γίνεται διαχωρισµός της αβεβαιότητας και του σϕάλµατος (error) και
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αυτό ϑα ακολουθήσουµε εδώ. Θα δεχτούµε ότι η αβεβαιότητα του µοντέλου
εκϕράζει την εν δυνάµει ανεπάρκεια του µοντέλου λόγω έλλειψης γνώσης για
τη διαδικασία που µελετάµε, ενώ το σϕάλµα του µοντέλου (modeling error)
είναι η αναγνωρισµένη ανεπάρκεια που δίνει το µοντέλο όταν το εϕαρµόζουµε
στην πράξη. Αντίστοιχα, το σϕάλµα µέτρησης (measurement error) είναι η
διαϕορά πραγµατικής και παρατηρούµενης τιµής ενώ η αβεβαιότητα µέτρη-
σης είναι η εκτίµηση για το σϕάλµα µέτρησης, που ορίζει ένα σύνολο δυνατών
τιµών για το σϕάλµα για µια συγκεκριµένη µέτρηση. Σε αυτό το κεϕάλαιο
ϑα µελετήσουµε την αβεβαιότητα στη µέτρηση και στα επόµενα κεϕάλαια ϑα
συζητήσουµε την αβεβαιότητα στο µοντέλο όταν ϑα µελετήσουµε µοντέλα για
φυσικές διαδικασίες διαϕόρων µορϕών.

4.1 Συστηµατικά και τυχαία σϕάλµατα

Το αποτέλεσµα της µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους είναι κατά κανόνα
ακαθόριστο σε µικρό ή µεγάλο ϐαθµό, δηλαδή αν επαναλάβουµε τη µέτρηση
δε ϑα πάρουµε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα. Ακόµα και αν επαναλάβουµε ένα
πείραµα διατηρώντας τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, κάποιος παράγοντας που
δεν ελέγχουµε µπορεί να επηρεάζει λίγο ή πολύ το αποτέλεσµα της µέτρησης.
Θα ϑέλαµε λοιπόν να εκτιµήσουµε τις πειραµατικές αυτές αποκλίσεις στη
µέτρηση και το πρώτο ϐήµα είναι να εντοπίσουµε τους διαϕορετικούς τύπους
σϕάλµατος µέτρησης.

Οι δύο τύποι σϕαλµάτων µέτρησης είναι τα συστηµατικά σϕάλµατα
(systematic errors) και τα τυχαία σϕάλµατα (random errors) που προσ-
δίδουν και αντίστοιχα χαρακτηριστικά στις µετρήσεις.

• Τα συστηµατικά σϕάλµατα επαναλαµβάνονται και υπάρχει κάποιο αίτιο
που τα δηµιουργεί. Πολλές φορές είναι δύσκολο να εντοπισθούν αλλά
µπορούν να εξουδετερωθούν µε κατάλληλη ϐαθµονόµηση (calibration),
συγκρίνοντας µε κάποιον τρόπο µετρήσεις και πραγµατικές τιµές. Τα
συστηµατικά σϕάλµατα ορίζουν την ακρίβεια (ορθότητα) (accuracy)
της µέτρησης, δηλαδή κατά πόσο οι µετρήσεις είναι κοντά στις πραγ-
µατικές τιµές ή υπάρχουν συστηµατικές αποκλίσεις. Με αναϕορά στην
εκτίµηση παραµέτρων τα συστηµατικά σϕάλµατα συνδέονται µε τη µε-
ϱοληψία (bias), όπου η εκτίµηση του µεγέθους (ή παραµέτρου) δεν
είναι ίδια µε την πραγµατική τιµή του µεγέθους.

• Τα τυχαία σϕάλµατα δεν επαναλαµβάνονται µε το πείραµα αλλά αν-
τιπροσωπεύουν την τυχαιότητα που χαρακτηρίζει το µέγεθος που µε-
τράµε. Για αυτό και αυτού του τύπου τα σϕάλµατα δε µπορούν να
απαλειϕούν. Τα τυχαία σϕάλµατα ορίζουν την ακρίβεια επανάληψης
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(precision) της µέτρησης, δηλαδή το µέγεθος της µεταβολής των τιµών
µέτρησης σε κάθε επανάληψη της µέτρησης (για τις ίδιες συνθήκες του
πειράµατος).

Η ορθότητα και η ακρίβεια επανάληψης της µέτρησης δίνονται σχηµατικά
στο Σχήµα 4.1α και Σχήµα 4.1ϐ σε µια και σε δύο διαστάσεις αντίστοιχα. Στο

xx1
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(α)
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(β)

Σχήµα 4.1: Σχηµατική παράσταση της ορθότητας και ακρίβειας επανάληψης
της µέτρησης σε µια διάσταση στο (α) και σε δύο διαστάσεις στο (ϐ). Στο (α)
για το µέγεθος x η µέτρηση x1 έχει µεγάλο τυχαίο σϕάλµα ενώ η µέτρηση
x2 έχει µεγάλο συστηµατικό σϕάλµα. Στο (ϐ) αντίστοιχα το µέγεθος x είναι
στο κέντρο των κύκλων ενώ η µέτρηση µε µεγάλο τυχαίο σϕάλµα δίνεται µε
ανοιχτούς κύκλους και µε συστηµατικό σϕάλµα µε σύµβολα ’x’.

Σχήµα 4.1α διαγράϕονται τα σϕάλµατα δύο µετρήσεων x1 και x2. Η πρώτη
µέτρηση x1 έχει µεγάλο τυχαίο σϕάλµα (µικρή ακρίβεια επανάληψης) που
καλύπτει το συστηµατικό σϕάλµα. Η δεύτερη µέτρηση x2 έχει µικρό τυχαίο
σϕάλµα που αναδεικνύει µεγάλο συστηµατικό σϕάλµα (µικρή ορθότητα ή
µεγάλη µεροληψία). Τα ίδια χαρακτηριστικά δίνονται στο Σχήµα 4.1ϐ σε δύο
διαστάσεις, όπου για µεγάλο τυχαίο σϕάλµα οι µετρήσεις είναι διάσπαρτες
(ανοιχτοί κύκλοι) γύρω από την πραγµατική τιµή στο κέντρο των κύκλων. Αν
υποθέσουµε πως το Σχήµα 4.1ϐ επεικονίζει έναν πίνακα σκοποβολής, τότε οι
ανοιχτοί κύκλοι δηλώνουν έναν µάλλον άστοχο σκοπευτή. Στη δεύτερη περί-
πτωση, το συστηµατικό σϕάλµα είναι µεγάλο και το τυχαίο σϕάλµα µικρό και
οι µετρήσεις µαζεύονται όχι όµως γύρω από το κέντρο των κύκλων (σύµβολα
’x’). Ο σκοπευτής εδώ είναι ακριβής αλλά σκοπεύει σε λάθος σηµείο. Στην
πρώτη περίπτωση δε µπορούµε να διορθώσουµε την επιτυχία της σκόπευσης
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(ενδεχοµένως µπορούµε να εκπαιδεύσουµε τον σκοπευτή να σκοπεύει µε µε-
γαλύτερη ακρίβεια αλλά αυτό είναι άλλο ϑέµα). Στη δεύτερη περίπτωση όµως
µπορούµε να εντοπίσουµε το αίτιο της σκόπευσης σε λάθος σηµείο, π.χ. λαν-
ϑασµένος εστιασµός του οργάνου σκόπευσης, και να το διορθώσουµε. Αυτή
η διαδικασία αναϕέρεται ως ϐαθµοσκόπηση.

Ας δούµε τις έννοιες της ορθότητας µέτρησης και ακρίβειας επανάληψης
µέτρησης στην περίπτωση της εκτίµησης της µέσης τιµής ενός µεγέθους,
δηλαδή µιας τ.µ. X . ΄Εστω ότι έχουµε 10 παρατηρήσεις (µετρήσεις) της
τ.µ. X . Αν υπάρχει συστηµατικό σϕάλµα στη διαδικασία µέτρησης τότε
υπάρχει µεροληψία στην εκτίµηση της µέσης τιµής και η δειγµατική µέση
τιµή (µέσος όρος των 10 παρατηρήσεων) x̄ αποκλίνει από την πραγµατική
µέση τιµή. Σε αυτήν την περίπτωση το διάστηµα εµπιστοσύνης (για κάποιο
επίπεδο σηµαντικότητας α) µπορεί να µην περιέχει την πραγµατική µέση
τιµή µ µε πιθανότητα µεγαλύτερη του α, όπως στο Σχήµα 4.2. Το εύρος του
διαστήµατος εµπιστοσύνης καθορίζει σε αυτήν την περίπτωση την ακρίβεια
επανάληψης για τη µέση τιµή µ και η απόσταση του x̄ από την µ την ορθότητα.

987654321 10

μ

x

x + t sn-1,1-α/2 x

τυχαίο
σφάλμα

συστηματικό
σφάλμαx t s- n-1,1-α/2 x

Σχήµα 4.2: Σχηµατική παράσταση της ορθότητας (µεροληψίας) και ακρίβειας
επανάληψης στην εκτίµηση της µέσης τιµής από 10 παρατηρήσεις.

Αν έχουµε συλλέξει n µετρήσεις µιας τ.µ. X η αβεβαιότητα της µέτρησης
είναι η εκτίµηση του σϕάλµατος µέτρησης που δίνεται από την τυπική από-
κλιση s (δες την έκϕραση της διασποράς s2 στην (3.3) ). Κάνοντας χρήση
της κρίσιµης τιµής από την κατανοµή Student και κάτω από προϋποθέσεις
(X από κανονική κατανοµή ή µεγάλο n), το όριο της ακρίβειας επανάληψης
(random uncertainty) για κάθε (επόµενη) µέτρηση σε επίπεδο σηµαντικότη-
τας α είναι

x̄ ± tn−1,1−α/2s.

Αντίστοιχα, η αβεβαιότητα για την εκτίµηση της µέσης τιµής µ είναι η εκτί-
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µηση του σταθερού σϕάλµατος του µέσου όρου sx̄ = s/
√

n και το όριο της
ακρίβειας για τη µέση τιµή είναι σε επίπεδο σηµαντικότητας α

x̄ ± tn−1,1−α/2s/
√

n.

Παράδειγµα 4.1. Η διαϕορά τάσης (voltage difference) V σε έναν αντιστάτη
(resistor) µετρήθηκε 10 φορές και έδωσε τις παρακάτω τιµές (σε mV)

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vi 123.5 125.3 124.1 123.9 123.7 124.2 123.2 123.7 124.0 123.2

Η µέση διαϕορά τάσης υπολογίζεται από τις 10 µετρήσεις ως

V̄ =
1
10

10∑
i=1

Vi = 123.880 mV

Υποθέτοντας ότι η διαϕορά τάσης V είναι τ.µ. που ακολουθεί κανονική κα-
τανοµή, η αβεβαιότητα για κάθε µέτρηση Vi είναι

sV =

√√
1

10 − 1

n∑
i=1

(Vi − V̄ )2 = 0.607 mV.

και ϑα έχουµε

V1 = (123.5 ± 0.6)mV, V2 = (125.3 ± 0.6)mV, . . . , V10 = (123.2 ± 0.6)mV.

Η αβεβαιότητα για το V̄ είναι

sV̄ =
sV√
10
= 0.192 mV

και ϑα έχουµε
V̄ = (123.880 ± 0.192) mV.

Το όριο αβεβαιότητας σε επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.05 για κάθε νέα
µέτρηση ϑα είναι

V̄ ± tn−1,1−α/2sV = 123.88 ± t9,0.975 · 0.607 = 123.88 ± 2.2622 · 0.607
= 123.88 ± 1.373 mV,

ενώ το όριο αβεβαιότητας για τη µέση τιµή µ είναι το 95% διάστηµα εµπιστο-
σύνης

V̄ ± tn−1,1−α/2sV /
√

n = 123.88 ± 2.2622 · 0.607/
√

10 = 123.88 ± 0.434 mV.
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4.2 ∆ιάδοση σϕάλµατος µέτρησης

Ας υποθέσουµε τώρα πως έχουµε µετρήσεις ενός φυσικού µεγέθους X που
είναι τυχαία µεταβλητή, δηλαδή γνωρίζουµε το X µε κάποια αβεβαιότητα σX

που είναι η τυπική του απόκλιση. ΄Εστω ότι µας ενδιαϕέρει ένα άλλο φυσικό
µέγεθος Y που δίνεται ως συνάρτηση του X , Y = f (X ). Η µεταβολή του Y ,
dY , για κάθε µικρή µεταβολή dX γύρω από κάποια τιµή x δίνεται ως

dY ≃
(

df

dX

)
X=x

dX,

όπου η προσέγγιση του αναπτύγµατος Ταψλορ έγινε µόνο ως την πρώτη τάξη
(πρώτη παράγωγο). Θεωρώντας την µεταβολή dX = x− x̄ και dY = y−ȳ, όπου
x̄ και ȳ οι µέσοι όροι των παρατηρήσεων της X και Y αντίστοιχα, παίρνουµε
την παρακάτω έκϕραση για την αβεβαιότητα στην Y

σ2
Y ≃

(
df

dX

)2

X=x

σ2
X ⇔ σY ≃

∣∣∣∣∣ df

dX

∣∣∣∣∣
X=x

σX . (4.1)

Η απόλυτη τιµή χρησιµοποιείται για να δίνει πάντα ϑετική τιµή στην αβεβαιό-
τητα σY , ακόµα και αν η παράγωγος της f είναι αρνητική.

Η παραπάνω σχέση µπορεί να επεκταθεί και όταν η τ.µ. Y που µας εν-
διαϕέρει είναι συνάρτηση m παρατηρούµενων τ.µ. X1, X2, . . . , Xm και δίνεται
ως

σ2
Y ≃

m∑
i=1

(
df

dXi

)2

Xi=xi

σ2
Xi
+ 2

m−1∑
i=1

m∑
j=i+1

(
df

dXi

)
Xi=xi

(
df

dXj

)
Xj=xj

σXi ,Xj , (4.2)

όπου x1, x2, . . . , xm είναι οι µετρήσεις των X1, X2, . . . , Xm αντίστοιχα και σXi ,Xj

είναι η συνδιασπορά των Xi και Xj. Ο παραπάνω τύπος ονοµάζεται νόµος
διάδοσης των σϕαλµάτων (law of propagation of errors) και δίνει µια
εκτίµηση της µέγιστης αβεβαιότητας σY της Y για δεδοµένες αβεβαιότητες
σX1 , σX2 , . . . , σXm . Αυτός ο νόµος είναι αυστηρά ακριβής όταν η συνάρτηση f
είναι γραµµική (η ανάπτυξη της f κατά Taylor συµπίπτει µε την ίδια την f ).
Η f µπορεί να έχει µη-γραµµική µορϕή που δεν επιτρέπει καλή προσέγγιση
της αβεβαιότητας σY αν δεν επεκταθεί το ανάπτυγµα Taylor σε µεγαλύτερη
τάξη.

΄Οταν οι τ.µ. X1, X2, . . . , Xm είναι ανεξάρτητες, το δεύτερο διπλό άθροι-
σµα στη σχέση (4.2) απαλείϕεται αϕού οι συνδιασπορές µηδενίζονται και η
αβεβαιότητα δίνεται ως

σY ≃

√√
m∑

i=1

(
df

dXi

)2

Xi=xi

σ2
Xi

. (4.3)
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Ειδικότερα ας ϑεωρήσουµε ότι η f είναι γραµµική, δηλαδή η Y είναι
γραµµικός συνδυασµός των X1, X2, . . . , Xm

Y =
m∑

i=1

aiXi = aΤX

όπου a1, a2, . . . , am είναι οι συντελεστές του γραµµικού συνδυασµού και τα
διανύσµατα είναι a = [a1, a2, . . . , am]Τ, X = [X1, X2, . . . , Xm]Τ. Γενικά για
συσχετισµένες τ.µ. X1, X2, . . . , Xm, ο πίνακας συνδιασποράς είναι

Σ =


σ2

X1
σX1,X2 . . . σX1,Xm

σX2,X1 σ2
X2

. . . σX2,Xm

...
...

. . .
...

σXm ,X1 σXm ,X2 . . . σ2
Xm

 .

Η διασπορά της Y είναι

σ2
Y =

m∑
i=1

m∑
i=1

aiσXi ,Xjaj = aΤΣa.

Για κάθε δύο διαϕορετικές τ.µ. Xi και Xj ο συντελεστής συσχέτισης είναι
ρXi ,Xj = σXi ,Xj/(σXi σXj ) και η παραπάνω έκϕραση µπορεί να γραϕεί ως

σ2
Y =

m∑
i=1

aiσ
2
Xi
+ 2

m−1∑
i=1

m∑
j=i+1

aiajρXi ,XjσXi σXj .

΄Οταν οι τ.µ. X1, X2, . . . , Xm είναι ανεξάρτητες η παραπάνω σχέση απλοποιεί-
ται ως

σ2
Y =

m∑
i=1

aiσ
2
Xi

.

Συχνά χρσιµοποιείται ο συµβολισµός ∆X αντί σX για την αβεβαιότητα της
X . Επίσης χρησιµοποιείται η σχετική αβεβαιότητα (relative uncertainty
σX/X και συχνά σε ποσοστιαίες µονάδες.

Παράδειγµα 4.2. ΄Ενα απλό και πρακτικό παράδειγµα διάδοσης σϕάλµατος
είναι ο νόµος του Ωµ R = V/I, όπου µετρώντας την ένταση του ϱεύµατος I
και την τάση V σε έναν αντιστάτη ϑέλουµε να προσδιορίσουµε την αντίσταση
R.

Αν υποθέσουµε ότι οι παρατηρούµενη ένταση και τάση του ϱεύµατος δί-
νονται µε αβεβαιότητα σI και σV αντίστοιχα, η αβεβαιότητα σR είναι

σR =

√(σV

I

)2
+

(V

I2 σI

)2

= R

√(σV

V

)2
+

(σI

I

)2
.
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Σε αυτήν την απλή περίπτωση, η σχετική αβεβαιότητα σR/R είναι η τετρα-
γωνική ϱίζα του αθροίσµατος των τετραγώνων των σχετικών αβεβαιοτήτων της
έντασης και τάσης.
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Ασκήσεις Κεϕαλαίου 4

1. Ο συντελεστής αποκατάστασης e (coefficient of restitution) µιας µπά-
λας, όπου εδώ έχει το νόηµα της αναπήδησης, ορίζεται από το λόγο
της ταχύτητας µετά την επαϕή µε την επιϕάνεια προς την ταχύτητα
πριν την επαϕή. Ισοδύναµα ο συντελεστής αποκατάστασης ορίζεται ως
e =

√
h2/h1, όπου h1 είναι το ύψος από το οποίο αϕήνουµε τη µπά-

λα και h2 είναι το ύψος που φτάνει η µπάλα µετά την επαϕή µε την
επιϕάνεια (έδαϕος).

(α΄) Αϕήνουµε µια µπάλα µπάσκετ από ύψος 100 cm και µετράµε το
ύψος που φτάνει µετά την αναπήδηση. Επαναλαµβάνουµε αυτό
το πείραµα 5 φορές και ϐρίσκουµε (σε cm) 60, 54, 58, 60, 56.
Για µια σωστά φουσκωµένη µπάλα ϑα πρέπει ο συντελεστής ανα-
πήδησης να είναι 0.76. Εκτιµείστε την αβεβαιότητα ορθότητας και
ακρίβειας επανάληψης για το συντελεστή αναπήδησης για αυτήν
τη µπάλα.

(ϐ΄) Προσοµοιώστε M = 1000 φορές το παραπάνω πείραµα. Σε κάθε
πείραµα δηµιουργείστε τις 5 µετρήσεις του ύψους h2 µετά την
αναπήδηση της µπάλας από κανονική κατανοµή µε µέση τιµή
µ2 = 58cm και τυπική απόκλιση σ2 = 2cm. Υπολογίστε σε κάθε
προσοµοίωση το µέσο όρο και την τυπική απόκλιση του ύψους
h2 καθώς και του συντελεστή αποκατάστασης e. Εξετάστε αν οι
τιµές αυτές είναι συνεπείς µε τις αναµενόµενες από τη σχέση e =√

h2/h1 για σταθερό h1 = 100cm.

(γ΄) Αϕήνουµε τη µπάλα µπάσκετ 5 φορές από διαϕορετικά αρχικά
ύψη h1 και ϐρίσκουµε τις παρακάτω τιµές (σε cm)

h1 80 100 90 120 95
h2 48 60 50 75 56

Εκτιµείστε την αβεβαιότητα στα δύο ύψη και υπολογίστε την αβε-
ϐαιότητα στο συντελεστή αναπήδησης. Αν ο συντελεστής αναπή-
δησης πρέπει να είναι 0.76, µπορούµε να δεχθούµε ότι η µπάλα
είναι κατάλληλα φουσκωµένη ;

2. Στη µέτρηση αγροτεµαχίων σε παραλληλεπίπεδο σχήµα µετράµε το µή-
κος και πλάτος µε αβεβαιότητα 5m.

(α΄) Ποια είναι η αβεβαιότητα στη µέτρηση της επιϕάνειας αγροτεµα-
χίου µε µήκος 500m και πλάτος 300m; Για ποια µήκη και πλάτη
αυτή η αβεβαιότητα είναι ίδια ;
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(ϐ΄) Σχηµατίστε την αβεβαιότητα ως συνάρτηση του µήκους και πλά-
τους της έκτασης αγροτεµαχίου.
Βοήθεια (matlab): Για το σχηµατισµό επιϕάνειας χρησιµοποίησε
την εντολή surf.

3. Η ισχύς που εκλύεται (is dissipated) από ένα κύκλωµα εναλλασσόµενου
ϱεύµατος δίνεται ως P = VI cos f , όπου V και I είναι η ηµιτονοειδής
τάση και ένταση ϱεύµατος στο κύκλωµα και f είναι η διαϕορά φάσης
µεταξύ των V και I.

(α΄) Θεωρώντας ότι τα V , I και f δε συσχετίζονται υπολογίστε την αβε-
ϐαιότητα της ισχύος από τις τιµές των V , I και f και την αβεβαιό-
τητα τους.

(ϐ΄) Θεωρείστε ότι η ακρίβεια των V , I και f δίνεται ως (µέση τιµή και
τυπική απόκλιση)

V = (77.78 ± 0.71)V
I = (1.21 ± 0.071)A
f = (0.283 ± 0.017)rad

Θεωρώντας κανονική κατανοµή για κάθε µια από τις V , I και f ,
ελέγξετε µε M = 1000 προσοµοιώσεις αν η ισχύς έχει την αναµε-
νόµενη ακρίβεια.

(γ΄) Κάνετε το ίδιο µε παραπάνω αλλά ϑεωρώντας επιπλέον πως η δια-
φορά φάσης συσχετίζεται µε την τάση µε συντελεστή συσχέτισης
ρV,f = 0.5.
Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία τυχαίων αριθµών από πολυ-
µεταβλητή κανονική κατανοµή χρησιµοποίησε την εντολή mvnrnd.



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.

59
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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)
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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

25 30 35 40 45 50
20

25

30

35

40

45

50

αντισταση  x (ohm)

χρ
o
νo

ς 
α

π
o
τυ

χι
α

ς
 y

 (
m

in
) r=0.8

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
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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).



5.3. ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚ�Η ΠΑΛΙΝ∆Ρ�ΟΜΗΣΗ 89

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

5

10

15

20

25

y = 3*exp(2x)

(α)

x

y

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

1

2

3

4

y = 3*exp(−2x)

(β)

x

y

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

1

2

3

4

y = 3*x2

(γ)

x

y

0.5 1 1.5
0

5

10

15

y = 3*x−2

(δ)

x

y

0 0.5 1 1.5 2
−10

−5

0

5

10

y = 3+2*log(x)

(ε)

x

y

0 0.5 1 1.5 2
0

5

10

15

y = 3−2*log(x)

(στ)

x

y

0.5 1 1.5
3

4

5

6

7

8

y = 3+2*(1/x)

(ζ)

x

y

0.5 1 1.5
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

y = 3−2*(1/x)

(η)

x

y

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).
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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.
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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.
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Κεϕάλαιο 6

Χρονοσειρές

Στο προηγούµενο κεϕάλαιο µελετήσαµε τη σχέση ενός µεγέθους µε άλ-
λα µεγέθη καθώς και την εξάρτηση του µεγέθους (της εξαρτηµένης τυχαίας
µεταβλητής) από άλλα µεγέθη (τις ανεξάρτητες µεταβλητές). Εδώ ϑα επικεν-
τρωθούµε σε ένα µέγεθος που αλλάζει τιµές µε το χρόνο και ϑα µελετήσουµε
την εξάρτηση του µεγέθους X σε κάποια χρονική στιγµή t, xt, από το ίδιο
µέγεθος σε προηγούµενες χρονικές στιγµές, xt−1, xt−2, . . .. Θα µελετήσουµε
λοιπόν τη δυναµική εξέλιξη της διαδικασίας ή συστήµατος που παράγει το
µέγεθος που παρατηρούµε και για αυτό ϑα ϑεωρήσουµε πως παρατηρούµε
το µέγεθος στο χρόνο µε σταθερό χρονικό ϐήµα, δηλαδή µε σταθερό χρόνο
δειγµατοληψίας (sampling time). ΄Ενα σύνολο τέτοιων παρατηρήσεων λέ-
γεται χρονική σειρά ή χρονοσειρά (time series). Σε κάποια προβλήµατα ο
χρόνος δειγµατοληψίας µπορεί να µην είναι σταθερός και τότε χρειάζεται ειδι-
κότερη επεξεργασία της χρονοσειράς για να γίνει η ανάλυση. Για παράδειγµα
οι ηµερήσιες τιµές ενός χρηµατιστηριακού δείκτη (π.χ. του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Αθηνών) συνιστούν µια χρονοσειρά µε µεταβλητό φυσικό χρόνο δειγµα-
τοληψίας, αϕού µεσολαβούν Σαββατοκύριακα και γιορτές που είναι κλειστό
το χρηµατιστήριο. Η πιο απλή προσέγγιση σε αυτήν την περίπτωση είναι να
ορίσουµε ως χρόνο αναϕοράς όχι το φυσικό χρόνο αλλά τον οικονοµικό χρόνο
συναλλαγών και να ϑεωρήσουµε σταθερό χρονικό ϐήµα µιας (οικονοµικής)
ηµέρας ακόµα και από Παρασκευή σε ∆ευτέρα. Στη συνέχεια ϑα ϑεωρούµε
το χρόνο δειγµατοληψίας σταθερό που είναι και η τυπική περίπτωση στην
ανάλυση µιας χρονοσειράς.

Το πρόβληµα στην ανάλυση χρονοσειρών είναι να εκτιµήσουµε το σύ-
στηµα που παράγει τη χρονοσειρά και ενδεχοµένως να κάνουµε προβλέψεις
µελλοντικών τιµών του µεγέθους που παρατηρούµε. Η πρώτη υπόθεση που
ϑα πρέπει να απορρίψουµε για να έχει νόηµα η ανάλυση της χρονοσειράς
είναι ότι η µεταβολή των τιµών του µεγέθους που παρατηρούµε είναι εντε-
λώς τυχαία, δηλαδή το σύστηµα που παρατηρούµε είναι λευκός ϑόρυβος. Αν
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οι παρατηρήσεις της χρονοσειράς δεν είναι ανεξάρτητες, η πληροϕορία που
υπάρχει στη χρονοσειρά µπορεί να δίνεται µε διαϕορετικές µορϕές και τα κυ-
ϱιότερα χαρακτηριστικά που ϑα πρέπει να µελετήσουµε πριν προχωρήσουµε
να προσαρµόσουµε κάποιο µοντέλο στη χρονοσειρά είναι :

1. Στασιµότητα (Stationarity): Απλά αυτό σηµαίνει ότι οι διακυµάνσεις
των τιµών της χρονοσειράς δε διαϕοροποιούνται µε το χρόνο. Μια µη-
στάσιµη χρονοσειρά µπορεί να έχει τάσεις (trends), δηλαδή (αργές)
αλλαγές στη µέση τιµή της µε το χρόνο, π.χ. η τιµή ϐενζίνης µπορεί
να έχει διακυµάνσεις λόγω της διεθνούς αγοράς αλλά και να παρου-
σιάζει µια αυξητική τάση σε ϐάθος χρόνου λόγω πληθωρισµού. Μια
µη-στάσιµη χρονοσειρά µπορεί επίσης να παρουσιάζει περιοδικότη-
τα (periodicity), που όταν αναϕέρεται σε συγκεκριµένες περιόδους που
σχετίζονται µε φυσικές εποχές του έτους (µήνα, τρίµηνο, τετράµηνο)
λέγεται και εποχικότητα (seasonality), π.χ. η τιµή του όζοντος στην
ατµόσϕαιρα υπόκειται σε εποχικές διακυµάνσεις πέρα από τις διακυ-
µάνσεις που µπορεί να οϕείλονται στην εξέλιξη του οικοσυστήµατος.

2. Αιτιοκρατία (determinism) και στοχαστικότητα (stochasticity): ΄Ο-
λες οι χρονοσειρές από πραγµατικά µεγέθη περιέχουν ϑόρυβο και µε
αυτήν την έννοια όλες οι πραγµατικές χρονοσειρές είναι στοχαστικές. Η
µεγαλύτερη πρόκληση στην ανάλυση πραγµατικών χρονοσειρών είναι η
διερεύνηση και ταύτιση ή εντοπισµός του αιτιοκρατικού µέρους του συ-
στήµατος που παράγει τη χρονοσειρά. ΄Οταν αυτό είναι κρυµµένο µέσα
στο ϑόρυβο ή γενικότερα δεν κυριαρχεί στην εξέλιξη της χρονοσειράς,
τότε ϑεωρούµε πως το σύστηµα είναι στοχαστικό και περιοριζόµαστε
σε στατιστική περιγραϕή του συστήµατος, όπως κάναµε και για τις τυ-
χαίες µεταβλητές στην στατική περίπτωση (ανεξάρτητες µετρήσεις ενός
µεγέθους, δες Κεϕάλαιο 3 και 4).

Αν για κάποιο λόγο µπορούµε να υποθέσουµε ότι το σύστηµα που πα-
ϱάγει τη χρονοσειρά είναι κυρίως αιτιοκρατικό µε κάποιες στοχαστικές
διαταραχές που όµως δεν κυριαρχούν στην εξέλιξη του συστήµατος (και
της χρονοσειράς που µελετάµε), τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσου-
µε διαϕορετικές προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για αιτιοκρατικά
δυναµικά συστήµατα, π.χ. ανίχνευση κύριων περιόδων αν το σύστηµα
φαίνεται να είναι περιοδικό ή διερεύνηση της µη-γραµµικής δυναµικής
αν το σύστηµα φαίνεται να είναι χαοτικό.

Για παράδειγµα η µεταβολή τής στάθµης του όζοντος στην ατµόσϕαιρα
µπορεί να έχει διαϕορετικές περιοδικότητες που ϑέλουµε να εντοπίσου-
µε µε ακρίβεια (περίοδο έτους αλλά ίσως και άλλες περιόδους) και τότε
καταϕεύγουµε σε µεθόδους της φασµατικής ανάλυσης. Μπορεί όµως
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απαλείϕοντας την ετήσια εποχικότητα, να ϑεωρήσουµε ότι το σύστηµα
είναι στοχαστικό µε ενδεχοµένως κάποιες γραµµικές συσχετίσεις ϐρα-
χείας διάρκειας που ϑα ϑέλαµε να εκτιµήσουµε και να προσαρµόσουµε
κάποιο κατάλληλο στοχαστικό µοντέλο. Τέλος µπορεί να υποθέσουµε
ότι η µη-κανονικότητα της χρονοσειράς (απαλλαγµένης από την ετήσια
εποχικότητα) οϕείλεται σε κάποιο µη-γραµµικό αιτιοκρατικό δυναµι-
κό σύστηµα, ενδεχοµένως χαµηλής διάστασης και χαοτικό, που έχει τη
δυνατότητα να παρουσιάζει φαινοµενικά τυχαία συµπεριϕορά.

3. Γραµµικότητα (linearity) και µη-γραµµικότητα (nonlinearity): Σύµ-
φωνα µε τα παραπάνω φαίνεται αυτές οι δύο έννοιες να σχετίζονται µε
την αιτιοκρατία και στοχαστικότητα αλλά γενικά µπορούν να ορισθούν
ανεξάρτητα από αυτές. Η γραµµικότητα του συστήµατος σηµαίνει πως
οι µεταβλητές του συστήµατος (που µπορεί να µην έχουµε τη δυνατότη-
τα να τις παρατηρήσουµε) αλληλο-επιδρούν γραµµικά, δηλαδή αν ϑα
εκϕράζαµε το σύστηµα µε αναλυτική µορϕή όλοι οι όροι ϑα ήταν γραµ-
µικοί ως προς τις µεταβλητές του συστήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση το
σύστηµα είναι µη-γραµµικό. Για τη χρονοσειρά αυτό σηµαίνει πως για
ένα γραµµικό σύστηµα ορίζουµε την εξέλιξη της χρονοσειράς ως γραµ-
µικό συνδυασµό των προηγούµενων παρατηρήσεων της χρονοσειράς,
ενώ για ένα µη-γραµµικό σύστηµα µπορούµε να ορίσουµε την εξέλιξη
της χρονοσειράς µε µεγαλύτερη ακρίβεια αν ϑεωρήσουµε και τη συν-
δυασµένη επίδραση των προηγούµενων παρατηρήσεων σε διαϕορετικές
χρονικές στιγµές ή τις ίδιες.

΄Αρα λοιπόν ένα στοχαστικό σύστηµα µπορεί να είναι γραµµικό ή µη-
γραµµικό και το ίδιο ισχύει για ένα αιτιοκρατικό σύστηµα. Βέβαια
ένα αιτιοκρατικό γραµµικό σύστηµα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαϕέ-
ϱον γιατί τα γραµµικά αιτιοκρατικά δυναµικά συστήµατα έχουν απλές
λύσεις που στην απουσία ϑορύβου µπορούµε εύκολα να εντοπίσουµε
(σταθερό σηµείο, περιοδικά σηµεία ή τροχιές). Εδώ σηµειώνεται ότι
κάποια δυσκολία µπορεί να παρουσιαστεί αν το σύστηµα είναι πολλών
διαστάσεων, υπάρχει κάποια τυχαία διαταραχή και το πλήθος των πα-
ϱατηρήσεων είναι σχετικά µικρό. Από την άλλη µεριά, είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να εντοπίσουµε µη-γραµµικότητα σε ένα στοχαστικό σύστηµα
(ή διαδικασία όπως συνήθως λέγεται) αϕού ο ϑόρυβος στο σύστηµα δεν
επιτρέπει τον εντοπισµό πολύπλοκων µη-γραµµικών σχέσεων. Σε µια
τέτοια περίπτωση ϑα πρέπει να έχουµε ορίσει µια συγκεκριµένη µη-
γραµµική µορϕή που ϑέλουµε να διερευνήσουµε. Συνήθως λοιπόν οι
δύο κυρίαρχες κλάσεις συστηµάτων που υποθέτουµε για στάσιµες χρο-
νοσειρές είναι η γραµµική στοχαστική διαδικασία (linear stochastic
process) και το µη-γραµµικό δυναµικό (πιθανώς χαοτικό) σύστηµα
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(nonlinear dynamical (possibly chaotic) system).

Στη συνέχεια ϑα αναλύσουµε τη χρονοσειρά επικεντρώνοντας σε κάθε µια
από τις παραπάνω µορϕές χρονοσειρών.

Γενικά για κάθε χρονική στιγµή t ϑεωρούµε την τιµή xt της µεταβλητής X
που παρατηρούµε. Το σύνολο των παρατηρήσεων xt για κάποια χρονική περί-
οδο n (σε µονάδες του χρόνου δειγµατοληψίας), δηλαδή για χρονικές στιγµές
t = 1, . . . , n, αποτελεί τη χρονοσειρά {xt}nt=1 = {x1, . . . , xn}. ΄Οταν έχουµε τη
δυνατότητα ταυτόχρονης παρατήρησης πολλών µεγεθών για το ίδιο σύστηµα,
όπως π.χ. καταγραϕές σεισµικών κυµάτων από διαϕορετικούς σταθµούς ή
καταγραϕή ϑερµοκρασίας και πίεσης, έχουµε πολλαπλές ταυτόχρονες χρονο-
σειρές ή αλλιώς έχουµε µια πολυ-διάστατη χρονοσειρά (multivariate time
series). Συνήθως όµως η µελέτη περιορίζεται στη συλλογή τιµών ενός µεγέ-
ϑους, δηλαδή µιας µονοδιάστατης χρονοσειράς, και εδώ δε ϑα επεκταθούµε
σε πολυ-διάστατες χρονοσειρές.

Η µελέτη ϑα αρχίσει δίνοντας τα πρώτα στάδια της ανάλυσης χρονοσει-
ϱών και περιγράϕοντας ϐασικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών από στοχαστικά
συστήµατα, όπως στασιµότητα, τάση, περιοδικότητα και αυτοσυσχέτιση. Στη
συνέχεια ϑα µελετήσουµε γραµµικά µοντέλα για την πρόβλεψη στοχαστικών
χρονοσειρών και ειδικότερα τη διαδικασία Box-Jenkins. Η µελέτη ϑα ο-
λοκληρωθεί µε την παρουσίαση κάποιων µη-γραµµικών µεθόδων ανάλυσης
χρονοσειρών καθώς και κάποιων απλών µη-γραµµικών µοντέλων πρόβλεψης.

6.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Χρονοσειράς

Θα µελετήσουµε πρώτα κάποια ϐασικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών
µέσα από πραγµατικά παραδείγµατα.

6.1.1 Στασιµότητα, τάση και περιοδικότητα

Στο Σχήµα 6.1α δίνεται η µηνιαία παραγωγή σιδήρου στην Αυστραλία
για κάποια χρονική περίοδο σε ένα διάγραµµα ιστορίας (history diagram).
Παρατηρούµε ότι η παραγωγή παρουσιάζει αυξητική τάση, µετά σε κάποια
περίοδο η παραγωγή σταθεροποιείται σε ένα επίπεδο αλλά έχει έντονες δια-
κυµάνσεις, στη συνέχεια έχει πτώση και µετά συνεχίζει και πάλι να αυξάνει
σταθερά. Τέτοιες αργές µεταβολές λέγονται τάσεις στη χρονοσειρά. Το διά-
γραµµα ιστορίας των ηµερήσιων τιµών όζοντος στην περιοχή Θεσσαλονίκης
για 25 έτη που δίνεται στο Σχήµα 6.1ϐ δεν παρουσιάζει τάσεις αλλά φαί-
νεται να έχει µια ετήσια περιοδικότητα, ή όπως αναϕέρεται στη στατιστική
ϐιβλιογραϕία, ετήσια εποχικότητα.
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Σχήµα 6.1: (α) Μηνιαία παραγωγή (ϐασικού) σιδήρου στην Αυστραλία την πε-
ϱίοδο Ιανουάριος 1956 - Αύγουστος 1995 (σε χιλιάδες τόνων). (ϐ) Ηµερήσιες
τιµές όζοντος στην περιοχή Θεσσαλονίκης για 25 έτη.

Η εµϕάνιση τάσης ή περιοδικότητας στη χρονοσειρά υποδηλώνει ότι τα
στατιστικά χαρακτηριστικά του συστήµατος που παράγει τη χρονοσειρά αλ-
λάζουν µε το χρόνο και η χρονοσειρά δεν είναι στάσιµη. Η αυστηρή στασι-
µότητα (strict stationarity) ορίζεται µαθηµατικά ως η διατήρηση στο χρόνο t
της κοινής κατανοµής των {xt , xt+1, . . . , xt+τ} για κάποιο αυθαίρετο παράθυρο
υστερήσεων τ. Η συνθήκη στασιµότητας περιορίζεται συνήθως στη διατήρηση
της µέσης τιµής και αυτοδιασποράς (ϑα ορίσουµε αυτόν τον όρο στη συνέχεια)
και αναϕέρεται ως ασθενής στασιµότητα (weak stationarity). Μάλιστα πρα-
κτικά αντί της αυτοδιασποράς εξετάζουµε µόνο τη σταθερότητα της διασποράς
µε το χρόνο.

Η µη-στασιµότητα αποτελεί σοβαρό πρόβληµα στην ανάλυση χρονοσειρών
και ιδιαίτερα όταν προσπαθούµε να κάνουµε προβλέψεις. Για παράδειγµα,
τη χρονοσειρά της µηνιαίας παραγωγής σιδήρου στο Σχήµα 6.1α, ϑα τη ϑε-
ωρούσαµε µη-στάσιµη επειδή η µέση τιµή της δεν παραµένει σταθερή. Σε
χρονοσειρές µε έντονη περιοδικότητα ή εποχικότητα ϑα ϑέλαµε πρώτα να ου-
δετεροποιήσουµε την επίδραση της περιοδικής ή εποχικής συνιστώσας πριν
αναλύσουµε τη χρονοσειρά. Υπάρχουν συγκεκριµένες τεχνικές καθώς και
στατιστικοί έλεγχοι για να διερευνήσουµε τη στασιµότητα σε µια χρονοσειρά
αλλά δε ϑα µας απασχολήσουν εδώ. Θα δούµε όµως κάποιους ϐασικούς
µετασχηµατισµούς που εϕαρµόζουµε σε µια φανερά µη-στάσιµη χρονοσειρά
για να την κάνουµε στάσιµη και να προχωρήσουµε µε την ανάλυση.
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6.1.2 Απαλοιϕή τάσης και περιοδικότητας

Γενικά µια χρονοσειρά µπορούµε να τη χωρίσουµε σε τρεις συνιστώσες ως
εξής

xt = µt + st + yt , (6.1)

όπου µt είναι ή συνιστώσα της τάσης, st η συνιστώσα της περιοδικότητας για
κάποια περίοδο d (st−d = st ) και yt είναι η χρονοσειρά των υπολοίπων αν
αϕαιρέσουµε από την παρατηρούµενη χρονοσειρά την τάση και την περιοδι-
κότητα. Η τάση και η περιοδικότητα είναι και οι δυό συναρτήσεις του χρόνου
και δεν περιέχουν πληροϕορία για τη δυναµική του συστήµατος, δηλαδή
την εξάρτηση της παρατήρησης xt από τις προηγούµενες παρατηρήσεις. Σε
κάποια προβλήµατα όλη η πληροϕορία που µας ενδιαϕέρει µπορεί να εντο-
πίζεται στη συνιστώσα της τάσης και της περιοδικότητας, οπότε το πρόβληµα
περιορίζεται στην εκτίµηση των µt και st. Σε άλλες περιπτώσεις ϑέλουµε να
εξαλείψουµε την τάση και την περιοδικότητα για να διερευνήσουµε τη δυνα-
µική του συστήµατος και ϑα πρέπει αϕού εκτιµήσουµε τις συναρτήσεις µt και
st να τις αϕαιρέσουµε από της xt για να πάρουµε τη χρονοσειρά των υπολοί-
πων yt. Ας δούµε την απαλοιϕή τάσης και περιοδικότητας σε ένα πραγµατικό
παράδειγµα.

Παράδειγµα 6.1. Στο Σχήµα 6.2α, δίνεται ο γενικός δείκτης τιµών κατανα-
λωτή (general index for consumer price, GICP) σε µηνιαίες τιµές από τον
Ιανουάριο 2001 ως τον Αύγουστο 2005 (οι ανοιχτοί κύκλοι στο σχήµα εί-
ναι προβλέψεις που ϑα δούµε παρακάτω). Η χρονοσειρά έχει λοιπόν µήκος
n = 56. Φαίνεται καθαρά, πως ο δείκτης GICP παρουσιάζει σταθερή πλη-
ϑωριστική τάση για όλη την περίοδο παρατήρησης αλλά και ασθενή ετήσια
περιοδικότητα. Η πληθωριστική τάση µπορεί να περιγραϕεί ικανοποιητι-
κά ως γραµµική συνάρτηση µt του χρόνου t (µήνα). Η προσαρµογή απλού
γραµµικού µοντέλου παλινδρόµησης του µt ως προς το t, ϑεωρώντας τις πα-
ϱατηρήσεις {xt}56

t=1 ως τιµές του µt, έδωσε µt = 103.9 + 0.31t και φαίνεται µε
γκρίζα γραµµή στο Σχήµα 6.2α.

Αϕαιρώντας αυτή τη γραµµική τάση από τη χρονοσειρά GICP ϐρίσκουµε
τη χρονοσειρά απαλλαγµένη από τάση (detrended) x ′t = xt − µt που δίνε-
ται στο Σχήµα 6.2ϐ. Αυτή είναι η κατάλληλη χρονοσειρά για ανάλυση αν
ϑέλουµε να µελετήσουµε την µεταβολή του GICP απαλλαγµένη από τον πλη-
ϑωρισµό. Εδώ φαίνεται καλύτερα η ετήσια περιοδικότητα του GICP αλλά
δεν είναι προϕανές µε ποια περιοδική συνάρτηση του χρόνου µπορούµε να
εκτιµήσουµε τον ετήσιο κύκλο. Μπορούµε να εκτιµήσουµε τον ετήσιο κύκλο
(annual cycle) του GICP από τις µέσες τιµές του κάθε µήνα για τα έτη 2001
- 2005 (ως το 2004 για τους µήνες Σεπτέµβριο - ∆εκέµβριο). Υπολογίζουµε
για τον Ιανουάριο το µέσο όρο από τις τιµές Ιανουαρίου για τα 5 χρόνια και
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Σχήµα 6.2: (α) Μηνιαίες τιµές γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή (GICP) την
περίοδο Ιανουάριος 2001 - Αύγουστος 2005 (η κάθετη κατακόρυϕη διακε-
κοµµένη γραµµή δηλώνει την αρχή του έτους). Στο διάγραµµα φαίνεται η
προσαρµογή γραµµικού µοντέλου τάσης. (ϐ) Η χρονοσειρά που προκύπτει
από την αϕαίρεση της γραµµικής τάσης στη χρονοσειρά GICP. (γ) Ο εκτιµού-
µενος ετήσιος κύκλος για την GICP. (δ) Η χρονοσειρά που προκύπτει από την
αϕαίρεση του εκτιµούµενου ετήσιου κύκλου από τη χρονοσειρά στο (ϐ).

την τιµή αυτή την αϕαιρούµε από τις 5 παρατηρήσεις του Ιανουαρίου (για τα
έτη 2001 - 2005). Το ίδιο κάνουµε και για τους άλλους µήνες. Η περιοδι-
κή χρονοσειρά {st}56

t=1 (του επαναλαµβανόµενου ετήσιου κύκλου) δίνεται στο
Σχήµα 6.2γ όπου η περίοδος είναι d = 12. Αν µας ενδιαϕέρει να εξετάσουµε
αν µπορούµε να αντλήσουµε κάποια επιπλέον πληροϕορία από τη χρονο-
σειρά GICP πέρα από τη γραµµική τάση, που απαλείψαµε, και τον ετήσιο
κύκλο που εκτιµήσαµε, τότε από τη χρονοσειρά χωρίς τάση αϕαιρούµε την
περιοδική χρονοσειρά {st}56

t=1. Η χρονοσειρά των υπολοίπων {yt}56
t=1 δίνεται ως
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(δες επίσης τη σχέση (6.1))

yt = x ′t − st = xt − µt − st ,

και παρουσιάζεται γραϕικά στο Σχήµα 6.2δ. Παρατηρούµε ότι αυτή η χρονο-
σειρά είναι απαλλαγµένη από τάση και περιοδικότητα και δε φαίνεται να έχει
κάποια κανονικότητα ή δοµή. Αν η χρονοσειρά {yt}56

t=1 είναι εντελώς τυχαία,
δηλαδή δεν έχει να µας δώσει καµιά πληροϕορία, τότε η ανάλυση σταµατά-
ει εδώ και περιοριζόµαστε να περιγράψουµε τη χρονική µεταβολή του GICP
ως µια πληθωριστική γραµµική τάση σε συνδυασµό µε έναν ετήσιο κύκλο.
΄Ετσι αν ϑέλουµε να προβλέψουµε το GICP για το µήνα Σεπτέµβριο ϑα επε-
κτείνουµε (extrapolate) τη συνάρτηση τάσης για το µήνα Σεπτέµβριο και ϑα
προσθέσουµε σε αυτήν την τιµή του ετήσιου κύκλου για το µήνα Σεπτέµβριο.
Αναλυτικά, έχοντας τις τιµές GICP από τον Ιανουάριο 2001 ως τον Αύγουστο
2005 (n = 56), η τάση επεκτείνεται για το Σεπτέµβριο 2005 ως

µn+1 = 103.9 + 0.31(n + 1) ⇒ µ57 = 103.9 + 0.31 · 57 = 121.7.

Η τιµή του ετήσιου κύκλου για το Σεπτέµβριο ϐρέθηκε ως η µέση τιµή Σε-
πτεµβρίου για τα έτη 2001 - 2004, s9 = 0.16, και προστίθεται στην τι-
µή του µ57 για να δώσει την πρόβλεψη του GICP για το µήνα Σεπτέµβριο
x̂57 = x56(1) = 121.86. [Η πρόβλεψη συµβολίζεται είτε µε το καπελάκι και
χρονικό δείκτη τη χρονική στιγµή για την οποία γίνεται η πρόβλεψη ή σηµειώ-
νοντας ως δείκτη τη χρονική στιγµή ως την οποία γνωρίζουµε τη µεταβλητή
και σηµειώνοντας σε παρένθεση τα χρονικά ϐήµατα µπροστά που προβλέπου-
µε.] ΄Οµοια µπορούµε να κάνουµε προβλέψεις και για τους άλλους µήνες.
Στο Σχήµα 6.2α δίνονται µε ανοιχτούς κύκλους οι προβλέψεις για τους 5
επόµενους µήνες.

Στο παραπάνω παράδειγµα απαλείψαµε την τάση προσαρµόζοντας στις
παρατηρήσεις ένα γραµµικό πολυώνυµο του χρόνου. Αυτήν την προσέγγιση
µπορούµε να τη γενικεύσουµε σε πολυώνυµο µεγαλύτερου ϐαθµού. Πολλές
φορές όµως η τάση δε µπορεί να περιγραϕεί ικανοποιητικά ως κάποια γνωστή
συνάρτηση του χρόνου, αλλά είναι τυχαία και την αναϕέρουµε ως στοχαστι-
κή τάση (stochastic trend). Σε αυτήν την περίπτωση για την απαλοιϕή της
τάσης είναι καλύτερα να πάρουµε τις πρώτες διαϕορές (first differences)

yt = ∇xt = xt − xt−1. (6.2)

Για το παράδειγµα της µηνιαίας παραγωγής σιδήρου στην Αυστραλία (δες
Σχήµα 6.1α), παίρνοντας πρώτες διαϕορές η στοχαστική τάση της χρονο-
σειράς εξαλείϕεται, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6.3α. Εϕαρµόζοντας πρώτες
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Σχήµα 6.3: (α) Χρονοσειρά των πρώτων διαϕορών της µηνιαίας παραγωγής
σιδήρου στην Αυστραλία την περίοδο Ιανουάριος 1956 - Αύγουστος 1995 (σε
χιλιάδες τόνων). (ϐ) Χρονοσειρά των πρώτων διαϕορών των ηµερήσιων τιµών
όζοντος στην περιοχή Θεσσαλονίκης για 25 έτη.

διαϕορές στη χρονοσειρά των ηµερήσιων τιµών όζοντος στην περιοχή Θεσσα-
λονίκης που έχει περιοδικότητα αλλά όχι τάση, η περιοδικότητα δεν απαλεί-
φεται (δες Σχήµα 6.1ϐ και Σχήµα 6.3ϐ). Για να εξαλείψουµε την περιοδι-
κότητα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την τεχνική που περιγράϕτηκε στο
Παράδειγµα 6.1. Υπάρχουν και άλλες µέθοδοι, όπως το φίλτρο κινούµε-
νου µέσου (moving average (MA) filter), αλλά δε ϑα επεκταθούµε σε αυτές.
Συχνά αντί να προσπαθήσουµε να εξαλείψουµε την περιοδική συνιστώσα της
χρονοσειράς, προσπαθούµε να την εξηγήσουµε µέσα από το µοντέλο που
προσαρµόζουµε στη χρονοσειρά.

Στο Παράδειγµα 6.1 για το GICP κάναµε προβλέψεις µε ϐάση την εκτίµη-
ση της τάσης και περιοδικότητας, ϑεωρώντας ότι η χρονοσειρά των υπολοίπων
είναι εντελώς τυχαία. Επίσης στο παράδειγµα για τη µηνιαία παραγωγή σι-
δήρου στην Αυστραλία, η χρονοσειρά µετά την απαλοιϕή της τάσης (από τις
πρώτες διαϕορές) φαίνεται επίσης να είναι τυχαία. Αν όµως περιέχει συσχετί-
σεις ϑα ϑέλαµε να τις περιγράψουµε µαθηµατικά για να κάνουµε καλύτερες
προβλέψεις. Στη συνέχεια ϑα χαρακτηρίσουµε και ϑα µελετήσουµε τις συ-
σχετίσεις σε µια στάσιµη χρονοσειρά (απαλλαγµένη από τυχόν τάσεις και
περιοδικότητες).

6.2 Συσχέτιση σε χρονοσειρά

Πριν να διερευνήσουµε συσχετίσεις σε µια στάσιµη χρονοσειρά {xt}nt=1, ας
δούµε πρώτα δύο συστήµατα χρονοσειρών µε µηδενικές συσχετίσεις, το ένα
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στάσιµο, το άλλο µη-στάσιµο.

6.2.1 Λευκός ϑόρυβος

Θεωρώντας διαδοχικά στοιχεία της χρονοσειράς ως τυχαίες µεταβλητές,
η χρονοσειρά λέγεται ότι αποτελείται από ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλη-
τές µε ίδια κατανοµή (independent and identically distributed, iid) όταν
οι xt , xt+1, . . . , xt+τ τυχαίες µεταβλητές για τ > 1 έχουν την ίδια κατανοµή
και είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους (για την ανεξαρτησία δες τη σχέση (2.10)).
Μια iid χρονοσειρά είναι εντελώς τυχαία και δεν περιέχει αυτοσυσχετίσεις
(γραµµικές ή µη-γραµµικές), δηλαδή συσχετίσεις µεταξύ στοιχείων της χρο-
νοσειράς. Μια iid χρονοσειρά λέγεται και λευκός ϑόρυβος (white noise) και
ϑα συµβολίζουµε την κατανοµή της ως WN(0, σ2

ϸ ), µε µέση τιµή 0 και διασπο-
ϱά σ2

ϸ . Αν επιπλέον τα στοιχεία της χρονοσειράς λευκού ϑορύβου ακολουθούν
κανονική (Γκαουσιανή) κατανοµή, τότε η χρονοσειρά λέγεται Γκαουσιανός
λευκός ϑόρυβος (Gaussian white noise).

6.2.2 Τυχαίος περίπατος

Ο τυχαίος περίπατος (random walk) είναι µια µη-στάσιµη χρονοσειρά,
όπου το κάθε στοιχείο της προκύπτει από το προηγούµενο µε την πρόσθεση
µιας τυχαίας τιµής, δηλαδή η χρονοσειρά είναι τυχαίος περίπατος αν

xt = xt−1 + ϸt , (6.3)

όπου {ϸt} είναι χρονοσειρά λευκού ϑορύβου, ϸt ∼ WN(0, σ2
ϸ ). Το όνοµα υπο-

δηλώνει ακριβώς ότι η χρονοσειρά παράγεται από την κίνηση κάποιου πάνω
σε µια ευθεία γραµµή (στο ΙR), που σε κάθε χρονική στιγµή κάνει ένα τυχαίο
ϐήµα µπρος ή πίσω (ϸt ) από το σηµείο που ϐρίσκεται (xt−1) στο επόµενο (xt ).
Σηµειώνεται ότι αρχίζοντας από κάποια τιµή µ (για t = 0) και αντικαθιστών-
τας επαναληπτικά τον ορισµό (6.3) του τυχαίου περιπάτου για χρόνους ως t
ο ορισµός του τυχαίου περιπάτου µπορεί να γραϕεί ως

xt = µ +
t∑

j=1

ϸj,

δηλαδή ως άθροισµα όλων των τυχαίων ϐηµάτων ως τη στιγµή t. Οι φαι-
νοµενικές συσχετίσεις που φαίνονται από ένα διάγραµµα ιστορίας τυχαίου
περιπάτου οϕείλονται στο ότι το τυχαίο ϐήµα σε κάθε χρονική στιγµή, έχει
γνωστό σηµείο εκκίνησης. Αυτό δηµιουργεί στοχαστικές τάσεις για αυτό και η
χρονοσειρά του τυχαίου περιπάτου είναι µη-στάσιµη. Παίρνοντας τις πρώτες
διαϕορές προκύπτει η στάσιµη χρονοσειρά του λευκού ϑορύβου.
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6.2.3 Γραµµική συσχέτιση

Στα ϐιβλία κλασικής ανάλυσης χρονοσειρών µε τον όρο συνάρτηση αυ-
τοσυσχέτισης ή απλά αυτοσυσχέτιση εννοείται η γραµµική αυτοσυσχέτιση
(linear autocorrelation) (το ίδιο ισχύει γενικά για τον όρο συσχέτιση). Η αυ-
τοσυσχέτιση ρτ για κάποια υστέρηση τ είναι ο συντελεστής συσχέτισης δύο
στοιχείων της χρονοσειράς που απέχουν χρονικά τ ϐήµατα και εκτιµάται από
τη χρονοσειρά ως

ρ̂τ = rτ = Corr(xt , xt−τ) =
∑n

t=τ+1(xt − x̄)(xt−τ − x̄)∑n
t=τ+1(xt − x̄)2 . (6.4)

Οι ορισµοί της αυτοδιασποράς και αυτοσυσχέτισης έχουν νόηµα όταν η χρο-
νοσειρά είναι στάσιµη. ΄Οταν δεν είναι στάσιµη δε µπορεί η αυτοσυσχέτιση
(και η αυτοδιασπορά) να οριστούν ως συνάρτηση της υστέρησης αλλά ορίζον-
ται για κάθε χρονική στιγµή t. Αν επιχειρήσουµε να υπολογίσουµε τη συνάρ-
τηση αυτοσυσχέτισης ως προς την υστέρηση σε µια µη-στάσιµη χρονοσειρά
µε τάσεις, παρατηρούµε ότι έχει πολύ υψηλές τιµές και φθίνει πολύ αργά
µε την υστέρηση. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις µεταξύ
κοντινών χρονικά σηµείων που είναι λόγο της τάσης. Αυτή η χαρακτηριστική
µορϕή της αυτοσυσχέτισης φαίνεται στο Σχήµα 6.4α.
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Σχήµα 6.4: (α) ∆ιάγραµµα αυτοσυσχέτισης για τη χρονοσειρά της µηνιαίας
παραγωγής σιδήρου στην Αυστραλία την περίοδο Ιανουάριος 1956 - Αύγου-
στος 1995 (σε χιλιάδες τόνων). (ϐ) ∆ιάγραµµα αυτοσυσχέτισης για τη χρονο-
σειρά των πρώτων διαϕορών της χρονοσειράς στο (α). ∆ίνονται µε οριζόντιες
διακεκοµµένες γραµµές τα όρια της αυτοσυσχέτισης χρονοσειράς iid.

Αντίστοιχα η αυτοσυσχέτιση µιας (µη-στάσιµης) χρονοσειράς µε έντονη
περιοδικότητα ή εποχικότητα ϑα παρουσιάσει ταλαντώσεις µε κορυϕές σε
υστερήσεις που είναι πολλαπλάσια της περιοδικότητας. Για παράδειγµα,
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παρατηρούµε στο Σχήµα 6.5α, πως η αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς των
µηνιαίων τιµών GICP την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Αυγούστου 2005 (α-
παλλαγµένη από την πληθωριστική τάση) έχει χαρακτηριστικές κορυϕές για
υστέρηση 12 και 24. Επίσης παρατηρούµε πως εµϕανίζει κορυϕές για υ-
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Σχήµα 6.5: (α) ∆ιάγραµµα αυτοσυσχέτισης για τη χρονοσειρά µηνιαίων τι-
µών GICP την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Αυγούστου 2005 (απαλλαγµένη
από την πληθωριστική τάση). (ϐ) ∆ιάγραµµα αυτοσυσχέτισης για τη χρο-
νοσειρά υπολοίπων, όπου έχουµε αϕαιρέσει από τη χρονοσειρά στο (α) την
περιοδική συνιστώσα. ∆ίνονται µε οριζόντιες διακεκοµµένες γραµµές τα όρια
της αυτοσυσχέτισης χρονοσειράς iid.

στερήσεις 6 και 18, το οποίο δηλώνει την ύπαρξη και εξαµηνιαίου κύκλου,
µικρότερης όµως ισχύος από τον ετήσιο.

΄Οταν έχουµε µια χρονοσειρά µε τάσεις ή περιοδικότητα η µορϕή της
αυτοσυσχέτισης δεν περιέχει πληροϕορία για τις συσχετίσεις σε κάποιες υ-
στερήσεις. Αυτήν την πληροϕορία µπορεί ενδεχοµένως να µας τη δώσει η
αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς των υπολοίπων. Ιδιαίτερα µας ενδιαϕέρει αν
η χρονοσειρά των υπολοίπων έχει µηδενικές (γραµµικές) αυτοσυσχετίσεις.

Θεωρητικά η αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς λευκού ϑορύβου είναι µη-
δενική για τ > 0. Πρακτικά όµως η αυτοσυσχέτιση εκτιµάται από µια πεπε-
ϱασµένη χρονοσειρά (κάποιου µήκους n) και άρα ϑα έχει διακυµάνσεις γύρω
από το 0. Αποδεικνύεται πως η εκτιµούµενη αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς
λευκού ϑορύβου ακολουθεί κανονική κατανοµή, rτ ∼ N(0, 1/n). Για αυτό
ϑεωρούµε ότι η αυτοσυσχέτιση για κάποιο τ είναι ’στατιστικά µηδενική’ αν
rτ ∈ [−2/

√
n, 2/

√
n]. [Ακριβέστερα αυτό είναι το 95% διάστηµα εµπιστοσύ-

νης για την rτ υποθέτοντας ότι η χρονοσειρά είναι λευκός ϑόρυβος, όπου το
2 είναι η στρογγυλοποίηση του 1.96 και αντιστοιχεί στην κρίσιµη τιµή της
τυπικής κανονικής κατανοµής για πιθανότητα 0.975].
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Για τα δύο παραπάνω παραδείγµατα, οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης των
χρονοσειρών των υπολοίπων δίνονται στο Σχήµα 6.4ϐ και στο Σχήµα 6.5ϐ.
Για την παραγωγή του σιδήρου παρατηρούµε ότι η αυτοσυσχέτιση είναι στα-
τιστικά σηµαντική για διάϕορες υστερήσεις τ και άρα µπορούµε να συµπε-
ϱάνουµε πως πέρα από τη στοχαστική τάση, η τιµή της παραγωγής σιδήρου
σε κάποιο µήνα επηρεάζεται σε κάποιο (µικρό) ϐαθµό από την παραγωγή του
σιδήρου του προηγούµενους µήνες. Για το δείκτη GICP, παρατηρούµε ότι
οι αυτοσυσχετίσεις δεν είναι σηµαντικές, δηλαδή πέρα από την πληθωριστι-
κή τάση και την εποχικότητα οι διακυµάνσεις του δείκτη φαίνεται να είναι
τυχαίες.

Το ερώτηµα αν µια στάσιµη χρονοσειρά, απαλλαγµένη από τάσεις και
περιοδικότητα, είναι ανεξάρτητη είναι πολύ σηµαντικό στην ανάλυση χρονο-
σειρών και αποτελεί την πρωταρχική µηδενική υπόθεση που πρέπει να απορ-
ϱίψει κάποιος για να προχωρήσει στην ανάλυση της στάσιµης χρονοσειράς
και να προσπαθήσει µε στοχαστικά ή αιτιοκρατικά µοντέλα να εξηγήσει συ-
σχετίσεις στη χρονοσειρά. Για τη µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας έχουν
αναπτυχθεί διάϕοροι έλεγχοι, όπως οι έλεγχοι Portmanteau που ϐασίζονται
στην αυτοσυσχέτιση, αλλά εδώ ϑα περιοριστούµε στη γραϕική παράσταση της
αυτοσυσχέτισης.
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Ασκήσεις Κεϕαλαίου 6

1. Μια από τις πιο πολυ-µελετηµένες πραγµατικές χρονοσειρές είναι η
χρονοσειρά των ετήσιων ηλιακών κηλίδων που άρχισε να µετριέται από
το 1700. Τα δεδοµένα των ετήσιων ηλιακών κηλίδων από το 1700 ως το
2007 δίνονται στο αρχείο sunspots.dat στην ιστοσελίδα του µαθή-
µατος, όπου στην πρώτη στήλη είναι το έτος και στη δεύτερη ο αριθµός
ηλιακών κηλίδων.

(α΄) Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας της χρονοσειράς καθώς και το
διάγραµµα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης.

(ϐ΄) Εντοπίστε την κύρια περίοδο στη χρονοσειρά των ετήσιων ηλια-
κών κηλίδων και εκτιµείστε τον κύκλο αυτής της περιόδου. Στη
συνέχεια αϕαιρέστε αυτήν την περιοδική συνάρτηση από την αρ-
χική χρονοσειρά. Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας της χρονο-
σειράς των υπολοίπων καθώς και το διάγραµµα της συνάρτησης
αυτοσυσχέτισης αυτής της χρονοσειράς (µαζί µε τα όρια της αυ-
τοσυσχέτισης λευκού ϑορύβου). Μπορούµε να υποθέσουµε πως
η χρονοσειρά των ετήσιων ηλιακών κηλίδων είναι περιοδική µε
κάποιο ϑόρυβο ή φαίνεται να υπάρχει κάποια µορϕή δυναµικής ;

2. Μια από τις χρονοσειρές που έχουν µελετηθεί ιδιαίτερα για το φαινόµε-
νο του ϑερµοκηπίου είναι και ο δείκτης της ανωµαλίας ϑερµοκρασίας
εδάϕους στο Βόρειο Ηµισϕαίριο (αναϕορικά µε το 1961). Οι τιµές του
δείκτη για την περίοδο από το 1850 ως το 2006 δίνονται στο αρχείο
crutem3nh.dat, όπου στην πρώτη στήλη είναι το έτος και στη δεύτε-
ϱη ο δείκτης ϑερµοκρασίας.

(α΄) Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας της χρονοσειράς καθώς και το
διάγραµµα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης.

(ϐ΄) Ο δείκτης ϑερµοκρασίας φαίνεται να έχει αυξητική τάση (σύµϕωνα
και µε τη ϑεωρία του φαινοµένου του ϑερµοκηπίου). Εκτιµείστε
την τάση αυτή µε πολύωνυµο πρώτου, δεύτερου και τρίτου ϐαθ-
µού. Αϕαιρέστε από την αρχική χρονοσειρά τις εκτιµήσεις από
κάθε µια από τις τρεις προσαρµογές της τάσης. Σχηµατίστε το
διάγραµµα ιστορίας για κάθε µια από τις τρεις χρονοσειρές των
υπολοίπων, καθώς και τα αντίστοιχα διαγράµµατα της συνάρτη-
σης αυτοσυσχέτισης των χρονοσειρών αυτών (µαζί µε τα όρια της
αυτοσυσχέτισης λευκού ϑορύβου). Μπορούµε να υποθέσουµε πως
η χρονοσειρά του δείκτη παγκόσµιας ϑερµοκρασίας έχει µόνο κά-
ποια τάση ή φαίνεται να υπάρχει κάποια µορϕή δυναµικής ;
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(γ΄) Για την απαλοιϕή της τάσης υπολογίστε τις πρώτες διαϕορές της
αρχικής χρονοσειράς. Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας για τη
χρονοσειρά των πρώτων διαϕορών καθώς και το διάγραµµα της
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης της χρονοσειράς αυτής (µαζί µε τα
όρια της αυτοσυσχέτισης λευκού ϑορύβου). Αλλάζει το συµπέρα-
σµα σας για το σύστηµα της χρονοσειράς του δείκτη παγκόσµιας
ϑερµοκρασίας για αυτή τη µέθοδο απαλοιϕής τάσης ;

3. Θεωρείστε τη λογιστική απεικόνιση που δίνεται ως xt = 4xt−1(1 − xt−1).
∆ηµιουργείστε µια χρονοσειρά 100 τιµών από τη λογιστική απεικόνι-
ση. Σχηµατίστε το διάγραµµα ιστορίας της χρονοσειράς καθώς και το
διάγραµµα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (µαζί µε τα όρια της αυτο-
συσχέτισης λευκού ϑορύβου). Τι συµπέρασµα µπορούµε να ϐγάλουµε
για το σύστηµα της λογιστικής απεικόνισης ;


