
Το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης στηρίζεται στις ακόλουθες 

υποθέσεις για τα σφάλματα iε , 1,...,i n= : 

Υπόθεση 1: ακολουθούν κανονική κατανομή (με μέση τιμή 0),  

Τρόπος ελέγχου: 

Ο έλεγχος της κανονικής κατανομής των σφαλμάτων γίνεται με την βοήθεια είτε των 

υπολοίπων ˆ
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(τεστ Shapiro Wilk στα υπόλοιπα) 

Πιθανή διόρθωση: Εάν η υπόθεση της κανονικότητας των σφαλμάτων του μοντέλου 

μας δεν μπορεί να γίνει δεκτή τότε καταφεύγουμε σε ένα μετασχηματισμό των τιμών 

της εξαρτημένης μεταβλητής έτσι ώστε να επιτευχθεί η κανονικότητα. 

Αν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο (λόγω του Κεντρικού Οριακού 

Θεωρήματος) χρησιμοποιούμε την κανονικότητα των σφαλμάτων προσεγγιστικά, με 

τη διαφοροποίηση ότι οι κρίσιμες πιθανότητες (οι p-τιμές δηλαδή) είναι 

προσεγγιστικές και όχι ακριβείς. 

Συνέπειες: 

    Η μη κανονικότητα των σφαλμάτων έχει τις ακόλουθες συνέπειες: 

- Λάθος διαστήματα εμπιστοσύνης και μη σωστοί έλεγχοι υποθέσεων για τις 

παραμέτρους του μοντέλου. 

- Οι εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων δεν είναι Α.Ο.Ε.Δ. 

 

Υπόθεση 2: έχουν σταθερή διακύμανση 2σ  

Τρόπος ελέγχου: Ο έλεγχος της σταθερής διακύμανσης των σφαλμάτων γίνεται 

(βλέπε μεταξύ άλλων Seber, 1977, σελ. 165) με τη γραφική παράσταση είτε των 

τυποποιημένων υπολοίπων (Standardized Residuals) είτε των μαθητικοποιημένων 



υπολοίπων (Studentized Residuals) ως προς τις εκτιμώμενες τιμές (Unstandardized 

Predicted Values). 

Πιθανή διόρθωση: Η χρήση των γενικευμένων εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων ή η 

προσθήκη κάποιου όρου στο μοντέλο ή ένας κατάλληλος μετασχηματισμός των 

τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής συνιστούν τρόπους διόρθωσης του προβλήματος 

της μη σταθερής διακύμανσης. 

Συνέπειες: Η μη σταθερή διακύμανση των σφαλμάτων έχει τις ακόλουθες 

συνέπειες: 

- Λάθος εκτίμηση της διακύμανσης των εκτιμητών των παραμέτρων του μοντέλου. 

- Μη αξιόπιστα διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους του μοντέλου,  

- Μη αξιόπιστοι έλεγχοι υποθέσεων για τις παραμέτρους του μοντέλου. 

 

  Υπόθεση 3 είναι ασυσχέτιστα μεταξύ τους ανά δύο. 

Τρόπος ελέγχου:  Γραφικά ο έλεγχος της ύπαρξης ή μη αυτοσυσχέτιστων σφαλμάτων 

γίνεται με την γραφική παράσταση των υπολοίπων (ή των μαθητικοποιημένων 

υπολοίπων) ως προς την χρονολογική σειρά των παρατηρήσεων. Αν η εικόνα μιας 

τέτοιας γραφικής παράστασης έχει κυματοειδή μορφή ή οι τιμές των υπολοίπων 

σχετίζονται με τη χρονολογική σειρά (π.χ. στην αρχή μεγάλες τιμές έπειτα μικρές 

κ.ο.κ.) τότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει  αυτοσυσχέτιση μεταξύ των 

σφαλμάτων του μοντέλου μας. 

Ένας στατιστικός τρόπος εξέτασης της αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού 

επιτυγχάνεται με το στατιστικό των Durbin-Watson (Linear Regression Statistics). Το 

στατιστικό αυτό ελέγχει την μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης 

έναντι της εναλλακτικής ότι υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού 

(γραμμική). Η τιμή d  αυτού του στατιστικού συγκρίνεται με τις τιμές ld  και ud  που 

δίνονται από κατάλληλους πίνακες. Ισχύει ότι αν ld d<  τότε απορρίπτεται η υπόθεση 



των ασυσχέτιστων σφαλμάτων. Αν ud d>  η υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί, ενώ 

αν l ud d d< <  δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση. 

Ένας εναλλακτικός γραφικός τρόπος ελέγχου της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης k βαθμού 

αποτελεί η γραφική παράσταση των υπολοίπων 1 2, ,..., ne e e  ως προς τις τιμές 

( )1, ,..., ,...,k ne e −− − .   

Πιθανή διόρθωση: Η άρση της αυτοσυσχέτισης επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων είτε με 

κατάλληλο μετασχηματισμό των μεταβλητών είτε με εισαγωγή νέων μεταβλητών. 

Συνέπειες:        Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης μεταξύ των σφαλμάτων του μοντέλου έχει 

τις ακόλουθες συνέπειες (Chaterjee and Price (1977)): 

- Οι εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων είναι αμερόληπτοι, αλλά όχι ΑΟΕΔ. 

- Ο εκτιμητής του σ και τα τυπικά σφάλματα των συντελεστών της παλινδρόμησης 

μπορεί να υποεκτιμούνται. Αυτό οδηγεί σε μη αξιόπιστα αποτελέσματα για τα 

διαστήματα εμπιστοσύνης και για τους ελέγχους υποθέσεων για τις παραμέτρους του 

μοντέλου.  

 

 

Υπόθεση 4 Η ανεξάρτητη μεταβλητή συνδέεται με τις εξαρτημένες μέσω της 

γραμμικής σχέσης  

Τρόπος ελέγχου: Γραφικά, ο έλεγχος της ορθότητας του μοντέλου γίνεται 

(βλέπε μεταξύ άλλων Norusis (2002)) με την γραφική παράσταση των υπολοίπων ως 

προς την ανεξάρτητη μεταβλητή. Αν δεν παρατηρηθεί κάποια ιδιαίτερη μορφή και τα 

σημεία βρίσκονται τυχαία γύρω από το μηδέν το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ορθό. 

Αν δούμε κάποια ιδιαίτερη γραφική παράσταση τότε η εξαρτημένη και η ανεξάρτητη 

μεταβλητή μπορεί να μην συνδέονται με μία γραμμική σχέση. 

 



Πιθανή διόρθωση: Κάποιες μη γραμμικές σχέσεις είναι δυνατό να αναχθούν σε 

γραμμικές με κατάλληλους μετασχηματισμούς 

Box Tidwell 

Συνέπειες: Οι συνέπειες ενός μη ορθού μοντέλου είναι:  

- λάθος ερμηνεία των παραμέτρων του μοντέλου,  

- λάθος προβλέψεις,  

- λάθος εκτίμηση της κοινής διακύμανσης των σφαλμάτων.  

Από το τελευταίο προκύπτει ως επακόλουθη συνέπεια 

- η μη εγκυρότητα των όποιων διαστημάτων εμπιστοσύνης και ελέγχων υποθέσεων 

για τις παραμέτρους του μοντέλου. 

 

Στις προηγούμενες υποθέσεις θα πρέπει να προσθέσουμε την υπόθεση: 

Υπόθεση 5 Μη ύπαρξη ακραίων τιμών   

Τρόπος Ελέγχου Παρατηρήσεις των οποίων η απόλυτη τιμή των τυποποιημένων 

υπολοίπων είναι μεγαλύτερη του τρία θεωρούνται ακραίες και συνηθέστερα 

αποκλείονται από την περαιτέρω ανάλυση.  

 

 


