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Η έννοια της Παλινδρόμησης 

Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας
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Εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ 
κεηαβιεηώλ

Σε δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο Σηαηηζηηθήο ην 

ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηελ ηαπηόρξνλε 

κειέηε δύο ή περιζζόηερων κεηαβιεηώλ, γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε κε πνην ηξόπν νη κεηαβιεηέο 

απηέο ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο.  

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ 
κεηαβιεηώλ: Παξαδείγκαηα

 Η ειηθία θαη ην βάξνο ελόο παηδηνύ έρνπλ θάπνηα 

ζεηηθή εμάξηεζε/ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο (όζν 

κεγαιύηεξε ε ειηθία ηνπ παηδηνύ ηόζν 

κεγαιύηεξν βάξνο ζα έρεη). 

 Η δηάξθεηα δσήο ησλ δώλησλ νξγαληζκώλ ζε κηα 

πεξηνρή θαη ην επίπεδν κόιπλζεο ηεο πεξηνρήο 

έρνπλ αξλεηηθή εμάξηεζε κεηαμύ ηνπο (όζν πην 

κεγάιε είλαη ε κόιπλζε ηεο πεξηνρήο ηόζν 

κηθξόηεξε είλαη ε δηάξθεηα δσήο ησλ νξγαληζκώλ 

πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή). 
Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας
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Εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ 
κεηαβιεηώλ: Παξαδείγκαηα

 Η ζπλνιηθή παξαγσγή ελόο αγξνύ εμαξηάηαη 

από ηελ πνζόηεηα ιηπάζκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, από ηε ζεξκνθξαζία θαη 

ηελ πγξαζία ηεο πεξηνρήο θηι. 

 Τν ύςνο ησλ απνδνρώλ ησλ ππαιιήισλ κηαο 

εηαηξείαο εμαξηάηαη από ηα ρξόληα ππεξεζίαο 

ζηελ εηαηξεία, από ην επίπεδν κόξθσζήο ηνπο 

θηι. 
Ανάλσση Παλινδρόμησης -

Μ. Κούτρας
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Η Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο

Ο θιάδνο ηεο Σηαηηζηηθήο πνπ εμεηάδεη ηε 

ζρέζε κεηαμύ δύν ή πεξηζζόηεξσλ 

κεηαβιεηώλ κε απώηεξν ζηόρν ηελ 

πξόβιεςε κηαο απ’απηέο κέζσ ησλ άιισλ 

ιέγεηαη α ν ά λ σ ζ η  π α λ ι ν δ ρ ό μ η ζ η ς  

(regression analysis).  

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Η Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο

Ο όξνο “regression” ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε

θνξά από ηνλ Άγγιν αλζξσπνιόγν Galton (1822-

1911) ην 1885.

Ο Galton, θαηά ηε κειέηε ηνπ ύςνπο ησλ παηδηώλ ζε

ζρέζε κε ην ύςνο ησλ γνλέσλ, δηαπίζησζε όηη

παηδηά ςειώλ γνλέσλ ηείλνπλ, θαηά κέζν όξν, λα

είλαη θνληύηεξα ησλ γνληώλ ηνπο, ελώ παηδηά θνληώλ

γνλέσλ ηείλνπλ, θαηά κέζν όξν, λα γίλνληαη

ςειόηεξα ησλ γνληώλ ηνπο.
Ανάλσση Παλινδρόμησης -

Μ. Κούτρας
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Απιή παιηλδξόκεζε

Σηελ απιή παιηλδξόκεζε, ρξεζηκνπνηνύκε κόλν κηα

κεηαβιεηή Χ, θαη κηα δεύηεξε κεηαβιεηή Υ ε νπνία

κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ηθαλνπνηεηηθά από κία

ζπλάξηεζε ηνπ X πρ. Υ λα εθθξάδεηαη κέζσ ηεο Χ

σο Υ≈ 3Χ+5

X: αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (independent or input variable)

Υ: εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (dependent or response variable)
Ανάλσση Παλινδρόμησης -

Μ. Κούτρας
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Απιή θαη πνιιαπιή Αλάιπζε 
παιηλδξόκεζεο

Η παιηλδξόκεζε ζηελ νπνία ππάξρεη

κόλν κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή

θαιείηαη απλή παλινδρόμηζη ελώ αλ

ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ιέγεηαη

πολλαπλή παλινδρόμηζη.

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Απιή θαη πνιιαπιή Αλάιπζε 
παιηλδξόκεζεο : παξαδείγκαηα

 Η εύξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο ελόο αγξνύ θαη ηεο πνζόηεηαο 

ιηπάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (απιή 

παιηλδξόκεζε) 

 Η εύξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο ελόο αγξνύ θαη ηεο πνζόηεηαο 

ιηπάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πγξαζίαο 

ηεο πεξηνρήο (πνιιαπιή παιηλδξόκεζε) 
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Αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο 
κεηαβιεηέο: πόζν μεθάζαξν ξόιν 
έρεη ε θαζεκηά;

Kιηληθέο κειέηεο: ν εξεπλεηήο θαζνξίδεη από

πξηλ ηηο δόζεηο ελόο θαξκάθνπ (αλεμάξηεηε

κεηαβιεηή) πνπ δίλεη ζηνπο αζζελείο θαη κεηξά

ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζην θάξκαθν (εμαξηεκέλε

κεηαβιεηή).

Με ηελ παιηλδξόκεζε ελδηαθέξεηαη λα

πξνζδηνξίζεη κία ζρέζε δόζεο-αληίδξαζεο γηα

ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν: γηα δεδνκέλε δόζε

λα πξνβιέπεη ηελ αληίδξαζε
Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας
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Αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο 
κεηαβιεηέο: πόζν μεθάζαξν ξόιν 
έρεη ε θαζεκηά;

Σε έλα δείγκα 20 καζεηώλ κεηξάκε, ην βάξνο θαη ην

ύςνο ηνπο. Η δηάθξηζε εδώ κεηαμύ αλεμάξηεηεο θαη

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη δύζθνιε.

Αλ απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ην “ηη ζπκβαίλεη κε

ην βάξνο ησλ παηδηώλ όηαλ αιιάδεη ην ύςνο ηνπο”,

ηόηε ζεσξνύκε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή X ην ύςνο

θαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Y ην βάξνο. Οπόηε,

ελδηαθεξόκαζηε γηα ηελ παιηλδξόκεζε ηνπ βάξνπο

(Y) πάλσ ζην ύςνο (X).
Ανάλσση Παλινδρόμησης -

Μ. Κούτρας
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Αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο 
κεηαβιεηέο: πόζν μεθάζαξν ξόιν 
έρεη ε θαζεκηά;

Σε έλα δείγκα 20 καζεηώλ κεηξάκε, ην βάξνο θαη ην

ύςνο ηνπο. Η δηάθξηζε εδώ κεηαμύ αλεμάξηεηεο θαη

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο είλαη δύζθνιε.

Αληίζεηα, αλ καο ελδηαθέξεη ην “ηη ζπκβαίλεη κε ην

ύςνο ησλ παηδηώλ όηαλ αιιάδεη ην βάξνο ηνπο”, ηόηε

ζεσξνύκε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Χ ην βάξνο θαη

σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Υ ην ύςνο. Τόηε έρνπκε

παιηλδξόκεζε ηνπ ύςνπο (Υ) πάλσ ζην βάξνο (Χ).

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Απιή παιηλδξόκεζε

Γηα ηελ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ γηα ηελ

πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο κεηαμύ δύν κεηαβιεηώλ πνπ

καο ελδηαθέξνπλ, ζπλήζσο μεθηλάκε θαηαζθεπάδνληαο

ην διάγραμμα διαζποράς (scatter plot) ζην επίπεδν

ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ δηαζέηνπκε. Σε έλα ηέηνην

δηάγξακκα νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Χ ηνπνζεηνύληαη

ζηνλ νξηδόληην άμνλα θαη ηεο κεηαβιεηήο Υ ζηνλ

θαηαθόξπθν άμνλα.

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε

Η απινύζηεξε πεξίπησζε παιηλδξόκεζεο είλαη ε

απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε (simple linear

regression), θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύκε κόλν

κηα κεηαβιεηή Χ, θαη κηα δεύηεξε κεηαβιεηή Υ ε

νπνία κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ηθαλνπνηεηηθά από κία

γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ X.

X: αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (independent or input variable)

Υ: εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (dependent or response variable)

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε: 
έλα παξάδεηγκα

Ένασ αγρότθσ ενδιαφζρεται να προςδιορίςει τον
τρόπο με τον οποίο θ ποςότθτα Χ του λιπάςματοσ που
χρθςιμοποιείται ςε ζνα αγροτεμάχιο επθρεάηει τθν
παραγωγι Υ του αγροκτιματοσ. Για το ςκοπό αυτό
πειραματίηεται με ν=10 όμοια αγροτεμάχια (ίδιου
εμβαδοφ, ςε περιοχζσ που επικρατοφν παρόμοιεσ
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κλπ) ζτςι ώςτε οι όποιεσ
διαφοροποιιςεισ παρατθροφνται ςτθν παραγωγι των
αγρών να οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτισ
διαφορετικζσ ποςότθτεσ λιπάςματοσ που
χρθςιμοποιικθκαν. Στο διπλανό πίνακα δίνεται θ
παραγωγι Υ (ςε χιλιάδεσ κιλά) για ν=10 όμοια
αγροτεμάχια κακώσ και θ ποςότθτα Χ του λιπάςματοσ
που χρθςιμοποιικθκε ςτο κακζνα (ςε εκατοντάδεσ
κιλά).

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε: 
έλα παξάδεηγκα

Διάγραμμα διαζποράς ηων δεδομένων

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε: 
έλα παξάδεηγκα

Διάγραμμα διαζποράς ηων δεδομένων 

και 3 εσθείες προζέγγιζης

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε κόλν 2 ζεκεία: 
κηα πνιύ εύθνιε πεξίπηωζε
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Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε κόλν 2 ζεκεία: 
κηα πνιύ εύθνιε πεξίπηωζε
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Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: 
άξρηζαλ ηα δύζθνια!

Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας



22

Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: 
άξρηζαλ ηα δύζθνια!

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: 
άξρηζαλ ηα δύζθνια!

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: 
άξρηζαλ ηα δύζθνια!

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: 
άξρηζαλ ηα δύζθνια!

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζόηεξν όηαλ έρνπκε 3 ζεκεία: 
Οη θαηαθόξπθεο απνθιίζεηο!
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Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ ηαηξηάδεη 
πεξηζζόηεξν ζηα ζεκεία: 

Σπλήζεηο απνζηάζεηο θαη θαηαθόξπθεο απνζηάζεηο 

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας



28

Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ 

ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηα ζεκεία
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Πξνζδηνξίδνληαο ηελ επζεία πνπ 
ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηα ζεκεία

Μηά κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εύξεζε ηεο εμίζσζεο

ηεο θαιύηεξεο επζείαο πνπ πξνζαξκόδεηαη ζε (δηζδηάζηαηα)

δεδνκέλα, είλαη ε “κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ”.

Η πξώηε αλαθνξά κε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ ησλ

ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ εκθαλίδεηαη ην 1805 ζε κηα εξγαζία ηνπ

Γάιινπ καζεκαηηθνύ Legendre, (1752-1833) θαη ακέζσο κεηά από

ην Γεξκαλό καζεκαηηθό Gauss, (1777-1855) ζηελ αζηξνλνκηθή

ηνπ πξαγκαηεία “Theoria Motus” γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο

ηξνρηάο ηνπ κηθξνύ πιαλήηε Δήκεηξα. Ο Gauss κάιηζηα αλαθέξεη

όηη ρξεζηκνπνίεζε ηελ αξρή ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ πξηλ από

ην 1794 (ζε ειηθία κόιηο 17 εηώλ), θαη έηζη «θαίλεηαη» λα

πξνεγείηαη ηνπ Legendre σο πξνο ηελ αλαθάιπςε ηεο κεζόδνπ.
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H κέζνδνο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ 
(Least squares method)

Σύκθσλα κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ, ε 

επζεία πνπ πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ζηα 

δεδνκέλα (ν ζεκεία ζην επίπεδν) είλαη, απηή πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ 

ππνινίπσλ (ή θαηάινηπσλ) εi, δειαδή ην 
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Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας
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H κέζνδνο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ 
(Least squares method)

Γηαηί άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ 





1

2

i

i  ησλ απνθιίζεσλ εi θαη όρη απιό άζξνηζκα 





1i

i  ησλ απνθιίζεσλ εi ; 

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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H κέζνδνο MAD 
(Mean Absolute Deviations)

Μήπσο αληί γηα άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ 





1

2

i

i , ζα 

κπνξνύζακε λα πάξνπκε άζξνηζκα απόιπησλ απνθιίζεσλ;  

Ναη αιιά δελ ζα αζρνιεζνύκε κε απηό ηνλ ηξόπν 

πξνζέγγηζεο 

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ 
(Least squares estimators)
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Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ 
(Least squares estimators)
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Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ 
(Least squares estimators)
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Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας
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θαλνληθέο εμηζώζεηο

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
Μ. Κούτρας
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Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ: 
ελαιιαθηηθέο εθθξάζεηο
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Οη εθηηκήηξηεο ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ: 
ελαιιαθηηθέο εθθξάζεηο
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Η επζεία ειαρίζηωλ ηεηξαγώλωλ

Η επζεία 

xy 10
ˆˆ    

θαιείηαη εσθεία ελατίζηων ηεηραγώνων ή εσθεία παλινδρόμηζης 

ηεο Υ (πάλσ) ζηε  Χ.  

Αληηθαζηζηώληαο ην xy 10
ˆˆ    ε επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ 

παίξλεη ηε κνξθή 

)(ˆ
1 xxyy   , 

ε νπνία θαλεξώλεη όηη δηέξρεηαη από ην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο 

),( yx  θαη έρεη ζπληειεζηή δηεύζπλζεο ην 1̂ . 
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Παξάδεηγκα: 
Υπνινγηζκόο ηωλ ε.ε.η.

Ένασ αγρότθσ ενδιαφζρεται να προςδιορίςει τον
τρόπο με τον οποίο θ ποςότθτα Χ του λιπάςματοσ που
χρθςιμοποιείται ςε ζνα αγροτεμάχιο επθρεάηει τθν
παραγωγι Υ του αγροκτιματοσ. Για το ςκοπό αυτό
πειραματίηεται με ν=10 όμοια αγροτεμάχια (ίδιου
εμβαδοφ, ςε περιοχζσ που επικρατοφν παρόμοιεσ
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κλπ) ζτςι ώςτε οι όποιεσ
διαφοροποιιςεισ παρατθροφνται ςτθν παραγωγι των
αγρών να οφείλονται κατά κφριο λόγο ςτισ
διαφορετικζσ ποςότθτεσ λιπάςματοσ που
χρθςιμοποιικθκαν. Στο διπλανό πίνακα δίνεται θ
παραγωγι Υ (ςε χιλιάδεσ κιλά) για ν=10 όμοια
αγροτεμάχια κακώσ και θ ποςότθτα Χ του λιπάςματοσ
που χρθςιμοποιικθκε ςτο κακζνα (ςε εκατοντάδεσ
κιλά).

Ανάλσση Παλινδρόμησης -
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Παξάδεηγκα: 
Υπνινγηζκόο ηωλ ε.ε.η.
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Παξάδεηγκα: 
Υπνινγηζκόο ηωλ ε.ε.η.
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Παξάδεηγκα: 
Υπνινγηζκόο ηωλ ε.ε.η.

Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας
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Παξάδεηγκα: 
Εξκελεία ηωλ ε.ε.η.
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Παξάδεηγκα: 
Εξκελεία ηωλ ε.ε.η.
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Η εξκελεία ηωλ εθηηκεηξηώλ ειαρίζηωλ 
ηεηξαγώλωλ

 Σηελ εμίζσζε ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ xy 10
ˆˆˆ     

 ε ηηκή ηεο εθηηκήηξηαο 0̂  ηεο παξακέηξνπ 0  παξηζηάλεη ηελ 

ηεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν ε επζεία ηέκλεη ηνλ άμνλα yy  

(ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Υ όηαλ 0x ). Όηαλ ην 

0ˆ
0   ηόηε ε επζεία δηέξρεηαη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 

 ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο 1̂  ηεο επζείαο xy 10
ˆˆˆ    

παξηζηάλεη ηε κεηαβνιή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Υ όηαλ ην 

Χ κεηαβιεζεί θαηά κηα κνλάδα. Έηζη, όηαλ ην x απμεζεί θαηά κηα 

κνλάδα ηόηε ην ŷ  απμάλεηαη θαηά 1̂  κνλάδεο όηαλ 0ˆ
1   ή 

ειαηηώλεηαη θαηά 1̂  κνλάδεο όηαλ 0ˆ
1  .  
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Παξάδεηγκα: 
Εξκελεία ηωλ ε.ε.η.

Ανάλσση Παλινδρόμησης - Μ. Κούτρας
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Ερώτημα εξετάσεων

Η επζεία ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ή επζεία παιηλδξόκεζεο 

xy 10
ˆˆ    δηέξρεηαη από ην ζεκείν ),( yx  

 

 Σπκπιεξώζηε Σ ή Λ  

 

Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο - Μ. Κνύηξαο
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Παράδειγμα 1.2.3/Σελίδα 37

Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης -
Μ. Κούηρας
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Παράδειγμα 1.2.3/Σελίδα 37
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Άζκηζη 1/Σελίδα 38

Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης -
Μ. Κούηρας
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Άζκηζη 3/Σελίδα 38

Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης -
Μ. Κούηρας
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Άζκηζη
Σηα παξαθάησ ηα δεδνκέλα, ελδηαθεξόκαζηε λα 

πξνζαξκόζνπκε, κε ρξήζε ηεο αξρήο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ, 

κηα επζεία ηεο κνξθήο xy 10   , όπνπ 10 5  . 

i  1 2 3 4 5 6 7 8 

ix  30 20 60 80 40 50 70 90 

iy  75 52 120 170 86 110 153 194 

Να βξεζνύλ νη εθηηκήηξηεο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ησλ 

παξακέηξσλ 0  θαη 1 ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηύπνπο πνπ 

βξέζεθαλ ζηελ Άζθεζε 1 

 

Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης -
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Άζκηζη

Σηα δεδνκέλα ηεο πξνεγνύκελεο 

άζθεζεο, λα πξνζαξκνζηεί κηα 

επζεία ηεο κνξθήο xy 10   , 

ε νπνία λα δηέξρεηαη από ην 

ζεκείν )11 ,1(),( yx . 

Αμάλσζη Παλιμδρόμηζης -
Μ. Κούηρας


