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Οι υποθέσεις του μοντέλου (παλινδρόμησης της Υ στη Χ) 

άρα                                                                                 και είναι ανεξάρτητα 

ανεξάρτητα   
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     Η ευθεία δεν μπορεί να   
        διέλθει από όλα τα σημεία.  
     Την επιλέγουμε με διάφορα κριτήρια, 
     ένα εκ των οποίων είναι και η  
     μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, 
     στην οποία ελαχιστοποιούμε το  
     άθροισμα των τετραγώνων των  
     καταλοίπων εi, 
δηλαδή ελαχιστοποιούμε την ποσότητα: 

τα β0 και β1 που προκύπτουν είναι 
 
 
και άρα                                      και                       (εάν       =0 δεν έχουμε γραμμική 
            εξάρτηση) 
Εάν     αυτός είναι ο τυποποιημένος  
     συντελεστής 
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Επίσης για τα κατάλοιπα ισχύει ότι 
 
 
 
όμως επειδή                       δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους όπως τα εi 
 
 
και έτσι                                                       με 

Οι εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων (ε.τ.τ.) είναι γραμμικές συναρτήσεις 
των Yi και ισχύει ότι 
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Όμως, επειδή ισχύει ότι: 
 
  
 
 
 
όπου                                              και  
 
 
Η ποσότητα                                                      ονομάζεται συντελεστής  
 
προσδιορισμού του μοντέλου και δίνει το ποσοστό από τη συνολική  
μεταβλητότητα που ερμηνεύει το γραμμικό μοντέλο.  
Επιθυμούμε το R2   να είναι μεγάλο, όσο γίνεται πιο κοντά στο 1. 
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Εάν συμβολίσουμε με                                           και με 
 
τότε ισχύει ότι                        και 
 
Ειδικότερα όταν ισχύει η μηδενική υπόθεση Ηο: β1=0 έναντι της Η1: β1≠0  
  
τότε τα                                    και                                  
 
είναι ανεξάρτητα και ακολουθούν Χ2  κατανομή με n-2 και 1 β.ε. 
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Κατά συνέπεια ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης 
Ηο: β1=0 έναντι της Η1: β1≠0 (εάν δηλ. υπάρχει εξάρτηση του Υ από τις τιμές 
του Χ) μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  
Είτε χρησιμοποιώντας την tn-2 κατανομή που ακολουθεί η σ.σ.  
 
 
 
 
 
όπου εκτιμούμε την άγνωστη διασπορά των σφαλμάτων από  
 
 
 
Είτε χρησιμοποιώντας την F1,n-2 κατανομή που ακολουθεί η σ.σ.  
 
 
 
 
Οι δύο έλεγχοι είναι απόλυτα ισοδύναμοι. 
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Για Χ0 που βρίσκονται Χmin < Χ0 < Χmax μπορούμε να δώσουμε δ.ε. για την 
τιμή της ευθείας παλινδρόμησης στο Χ0, δηλαδή τη μέση αναμενομένη 
τιμή          (αυτή είναι ο εκτιμητής της παραμέτρου β0+β1Χ0) 
χρησιμοποιώντας την tn-2 κατανομή, αφού ισχύει: 
 
           (1) 
 
καταχρηστικά, αυτή δεν είναι πλέον παράμετρος, μπορούμε να δώσουμε δ.ε.  για 
την ατομική πρόβλεψη       +ε   στο Χ0 αφού ισχύει: 

 
 
 
 

Παρατηρούμε ότι το εύρος των διαστημάτων αυτών αυξάνει όσο αυξάνει  
η απόσταση του Χ0 από το μέσο των Χi (βλέπε 6ο Εργ. SPSS σελ. 11) 
Aντιστρόφως, γνωρίζοντας το      να δώσουμε από την (1) δ.ε. για το Χ0 
από το οποίο προέρχεται. 
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      Για τα κατάλοιπα οι θεωρητικές προϋποθέσεις είναι : 
        1.  να προέρχονται από κανονική κατανομή (κάνουμε ελέγχους 
 κανονικότητας) 
        2.  η διασπορά τους να είναι σταθερή για τις διάφορες τιμές της 
 ανεξάρτητης μεταβλητής 
        3.  να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους 
     Για τις απαιτήσεις 2, 3 η εικόνα που αναμένουμε είναι η Α.  
 Αν έχουμε τη Β τότε το γραμμικό μοντέλο δεν είναι κατάλληλο και 
 κάνουμε κάποιον από τους μετασχηματισμούς που δίδονται σελ. 9 
 Αν έχουμε τη Γ δεν ισχύει η υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας  
 (κάποιοι μετασχηματισμοί μπορεί να δουλέψουν και εδώ) 
 Και η Δ δηλώνει ότι τα κατάλοιπα είναι εξαρτημένα   

Α Β Γ Δ 
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Αν τα δεδομένα δεν έχουν γραμμική εξάρτηση, με κατάλληλους μετασχηματισμούς 
μπορεί να αποκτήσουν. Σε κάθε σχήμα δίδεται, δίπλα, ο προτεινόμενος 
μετασχηματισμός. Στο Παρ 2. (6ο Εργ. SPSS σελ. 14) γίνεται ο μετασχηματισμός (δ) 
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