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خانم تجری: دانشجو مربوطه



.است OLSعدم خودهمبستگی بین جمالت خطا  یکی از فروض اساسی برای روش 
.  می گویند« خودهمبستگی»همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا 

i ≠ jE(UiUj) ≠ 0 

.با وقفه های آن است𝑒𝑡به طور کلی خودهمبستگی بیانگر رابطه بین 



مفهوم وقفه
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پیامدهای خودهمبستگی
𝑢𝑡−1دارای خودهمبستگی به صورت  𝑢𝑡+=α+β𝑋𝑡𝑌𝑡اگر معادله + ε𝑡𝞺 =𝑢𝑡 باشد ولی آن را  نادیده

:بگیریم 

.، همچنان بدون تورش هستندOLSتخمین زننده های -1
.، سازگارندOLSتخمین زننده های -2

(دیگر) کارا نخواهد بودOLSتخمین زننده های -3 =
𝞼2

𝞢𝑥𝑡
2

 βvar(نیست:)

:در نتیجه داریم



روش های نموداری جهت تشخیص خودهمبستگی

خودهمبستگی مثبت
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tû
              +

-

      -

tû
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خودهمبستگی منفی
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عدم خودهمبستگی
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:کشف خودهمبستگی

واتسون-آزمون دوربین-1

:برای تشخیص خودهمبستگی مرتبه اول به کار می رود

 (𝞼𝜈
2N(0,~ν𝑡𝑢𝑡−1 + ν𝑡𝞺 =𝑢𝑡

:فرضیه ها در این آزمون بصورت زیر است

0=𝑯𝟎: 𝞺

0≠𝑯𝟏: 𝞺

:بدین صورت استDW، آماره (ها𝑢𝑡برآورد )ها  𝑒𝑡براساس 



:DWبرای ساده نمودن 

:داریم

:در نتیجه داریم



DW⩾0⩽ 4⟸           .  باشد-𝞺⩾1 ⩽1ضریب همبستگی است، باید 𝞺 از آنجا که 

:سه حالت امکان پذیر است

1= 𝞺وDW=0 وجود خودهمبستگی مثبت و کامل بین باقیمانده ها

1-= 𝞺وDW=4خودهمبستگی کامل و منفی

0= 𝞺وDW=2عدم خودهمبستگی

:DWنواحی رد و عدم رد در 



:DWاعتبار داشتن آزمون شرایط 
.عرض از مبدا باید در رگرسیون اصلی  وجود داشته باشد-1

(مدل رگرسیون خطی4فرض ) برآوردگرها باید غیرتصادفی باشند-2

.در رگرسیون اصلی، نباید هیچ گونه وقفه ای از متغیر وابسته وجود داشته باشد-3

:DWاشکاالت آزمون 

.فقط برای تشخیص خود همبستگی نوع اول بکار می رود

.اگر داده مفقود داشته باشیم، این آماره قابل اعتنا نیست

.نباید متغیر وابسته تاخیری در مدل وجود داشته باشد

:در رابطه با مشکل آخر این معادله را در نظر بگیرید

:دوربین استفاده می کنیمhدر این صورت برای بررسی خودهمبستگی از آماره 

:و برای هر توزیع نرمال استاندارد داریم. که توزیع نرمال استاندارد دارد



یک مثال

آزمون خودهمبستگی برای داده های شرکت



ایجاد معادله رگرسیون: قدم اول





:از فرمول بیان شده DWمحاسبه 

.واتسون، کران باال و پایین بدست می آید-با توجه به جدول مقادیر بحرانی دوربین





(گادفری-بروش)آزمون ضرایب الگرانژ-2

و eام و همچنین همبستگی بین rیک آزمون تعمیم یافته که خودهمبستگی از مرتبه اول تا مرتبه 

:متغیر توضیحی، را در نظر می گیرد

:فروض

:مراحل انجام آزمون

:برآورد می کنیم و جمالت اخالل را استخراج می نماییمOLSمعادله موردنظر را با روش 



𝑒𝑡 را روی متغیرهای توضیحی و خطاهای تاخیری برازش کرده و𝑅2آن را حساب می کنیم:

:آماره آزمون محاسبه می گردد

.اگر آماره آزمون از ارزش های بحرانی جدول بیشتر بود، فرضیه صفر رد می شود





:     با جایگذاری                       و                     و                         داریم

.                                       تخمین زدOLSاین مدل خودهمبستگی ندارد، لذا می توان آن را با روش 



:اورکات-کوکرانتکراری مراحل روش 

برآورد کرده و باقیمانده ها را OLSابتدا معادله                                    را با روش  -1

.حساب می کنیم

براساس باقیمانده های مرحله اول، مدل                               را برآورد می کنیم و تخمین -2

 𝞺بدست می آید:

.مدل را تخمین می زنیمOLSمقادیر      و      را حساب کرده سپس با روش 𝞺 با استفاده از -3

.تقریبا ثابت بماند𝞺 تا جاییکه مقدار 3و 2تکرار مراحل -4
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