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 َمبستگی وگار

اص ایي ًوَداس هی تَاى تشای تطخیص الگَی احتوالی  سا ّوثستگی ًگاس هی ًاهٌذ. kدس هقاتل تاخیش    ًوَداس 

 هَلذ دادُ ّا استفادُ کشد.

 چىد وکتٍ:

  اگش یک سشی صهاًی کاهال تصادفی تاضذ، تِ اصای هقادیش تضسگn   ،   .تقشیثا صفش خَاّذ تَد 

  هی  ⁄  یي صفش ٍ ٍاسیاًس گتقشیثا داسای تَصیع ًشهال تا هیاً   هتغیش تصادفی  صهاًی،تشای یک سشی

)تقشیثا تصَست    دسصذ تشای  59تاضذ. دس ًتیدِ فاصلِ اطویٌاى 
  

√ 
 

 

√ 
هی تاضذ. اگش هقذاس  (

 َیین ایي هقذاس دس سطح پٌح دسصذ تِ طَسگدس خاسج اص ایي حذٍد ٍاقع ضَد هی    هطاّذُ ضذُ 

 هعٌی داسی تا صفش اختالف داسد.

 ًاایستایی سا ًطاى  تا سشعت هعقَلی تِ صفش ًضدیک ًوی ضَد،    ی ًگاسی کِ دس آى هقادیشگّوثست

 هی دّذ.

 ًسثتا سشیع قطع ضًَذ یا ًسثتا سشیع افَل کٌٌذ، ایستایی سا     ّوثستگی ًگاسی کِ دس آى هقادیش

 ّوثستگی ّای کَتاُ هذتی سا ًطاى هی دٌّذ.سشی ّای ایستا اغلة  ًطاى هی دّذ.

 ،ّا  ّوثستگی ًگاس آى ًیض ًَساًاتی دس ّواى فشکاًس اگش یک سشی صهاًی تغییشات فصلی داضتِ تاضذ

ًیض سیٌَسی هی     اص یک طشح سیٌَسی پیشٍی ًوایذ دس آًصَست    سا ًطاى هی دّذ، تَیژُ اگش 

 تاضذ.

 

 Minitabرسم َمبستگی وگار در 

  .هی پشداصین Minitabدس ًشم افضاس  سسن ّوثستگی ًگاس یک سشی صهاًیتا تیاى یک هثال تِ تشسسی 

سشی ًشم افضاس سا تاص کٌیذ. هی خَاّین تشای اص دادُ ّای پیص فشض EMPLOY.MTW فایل مثال:

Metals .تشای ایي هٌظَس هسیش صیش سا طی ًواییذ.  اص ایي فایل ّوثستگی ًگاس سا سسن کٌین 

Stat > Timeseries > Autocorrelation 
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 پس اص آى پٌدشُ ی صیش تاص هی ضَد.

 

 

 ًوَداس حاصل تِ ضکل صیش خَاّذ تَد.  okتا سّا کشدى سایش گضیٌِ ّا ٍ فطشدى 

 

را برایش رسم کىیم. سری از دادٌ َا کٍ می خًاَیم َمبستگی وگار  
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تِ صفش هیل هی کٌٌذ کِ  تِ ضذت تا سشعت کویّواًطَس کِ هالحظِ هی ضَد هقادیش تاتع خَدّوثستگی  

تشای سشی صهاًی ایستا  هشتَطِ هی تاضذ. دس حقیقت تایذ تاتع خَد ّوثستگی ًوًَِ ای ساًاایستایی سشی  هَیذ

 تایذ ّش گًَِ سًٍذ سا حزف کشد.  acfتٌاتشایي قثل اص هحاسثِ  هحاسثِ کٌین.

 سا تَضیح هی دّین.  Autocorrelation Fanctionایٌک تِ اختصاس گضیٌِ ّای پٌدشُ 

  Default nember of lagsگسیىٍ 

ًیض هی تاضذ اًتخاب  Minitabسا کِ اًتخاب پیص فشض  Default nember of lagsچٌاًچِ گضیٌِ ی 

 آًْا هحاسثِ هی ضَد تصَست صیش خَاّذ تَد:  یّوثستگی تشاتعذاد تاخیشّایی کِ تاتع خَد کٌیذ،

 تعداد مشاَدات

(n) 

تعداد تاخیرَایی کٍ تابع خًدَمبستگی برای آوُا محاسبٍ 

 (k) خًاَد شد.

  042کمتر از 
 ⁄  

 45+  √ 042بیشتر از 

  

 Number Of lagsگسیىٍ 

سا دس  01سا تشای تعذاد دلخَاّی اص تاخیشات سسن کشد. هثال چٌاًچِ عذد   acfتا اًتخاب ایي گضیٌِ هی تَاى  

کادس هشتَط تِ ایي گضیٌِ ٍاسد کٌین، ّوثستگی تیي هطاّذاتی کِ حذاکثش دُ ٍاحذ صهاًی تا یکذیگش فاصلِ 

ًْایتا  هطاّذاتی کِ دٍ ٍاحذ صهاى تا یکذیگش فاصلِ داسًذ،... ٍ یعٌی ّوثستگی تیي هطاّذات هتَالی،داسًذ، 

 هحاسثِ خَاّذ ضذ.، ٍاحذ صهاًی تا یکذیگش فاصلِ داسًذ ُاتی کِ دطاّذّوثستگی تیي ه

دسصذ ًیض سسن خَاٌّذ  59حذٍد اطویٌاى  عالٍُ تش هحاسثِ ٍ سسن هقادیش تاتع خَد ّوثستگی، acfدس ًوَداس 

 ضذ.

  Store ACF گسیىٍ ی

رخیشُ هی ضَد. ًام ایي ستَى   Minitabاص ستًَْای تا اًتخاب ایي گضیٌِ هقادیش تاتع خَدّوثستگی دس یکی 

 خَاّذ تَد. هی تَاى ًوَداس سشی صهاًی سا تشای ایي هتغیش ًیض سسن کشد. ACF1تِ طَس پیص فشض 
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داس کٌین، هقادیش تاتع خَد ّوثستگی دس ستًَی تِ  سا هاسک   Store acfچٌاًچِ گضیMetalsٌِ  هثال دس سشی

سسن کٌین،  ACF1سشی صهاًی سا تشای هتغیش  رخیشُ خَاٌّذ ضذ. حال چٌاًچِ هدذدا ًوَداس ACF1ًام 

  ًوَداسی تصَست صیش خَاّین داضت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا سسن ًوَداس سشی   ٍ

صهاًی ستَى خذیذ ایداد 

ضذُ ًوَداس صیش ًوایص دادُ 

تشای  آهَصش   هی ضَد.

چگًَگی سسن ًوَداس سشی 

صهاًی تِ فایل آهَصش سسن 

ًوَداس ّای سشی صهاًی دس 

  Mintabصفحِ آهَصش 

 هشاخعِ ًواییذ.

 

 ستًن ایجاد شدٌ ی جدید
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ّواًطَس کِ اص ایي ًوَداس ًیض هطخص است هقادیش تاتع خَدّویستگی تِ کٌذی تِ صفش هیل هی کٌٌذ کِ ایي 

 هی تاضذ. Metalsدلیلی تش ًاایستایی سشی 

 Store t-statisticsگسیىٍ 

تشای آصهَى ایي  tرخیشُ ضَد. اص آهاسُ  Minitabدس یکی اص ستًَْای  t  آهاس ایي گضیٌِ تاعث هی ضَد کِ هقادیش

اییي آصهیَى سا    فشض کِ آیا خَد ّوثستگی هطاّذات دس یک تاخیش دلخَاُ صفش ّست یا ًِ استفادُ هیی ضیَد.  

 َسد ایي آصهَى تصَست صیش است:ٍ ًحَُ قضاٍت دس ه هی ًاهٌذ tآصهَى 

( تاضذ، هقذاس تاتع خَد 9..0) تضسگتش اص قذسهطلق tتشای تاخیش یک تا سِ، چٌاًچِ هقذاس آهاسُ  

 ّوثستگی دس آى تاخیش هخالف صفش دس ًظش گشفتِ هی ضَد.

( تاضذ، هقذاس تاتع خَد .تضسگتش اص قذسهطلق ) tتشای تاخیش تضسگتش اص چْاس چٌاًچِ هقذاس آهاسُ  

 ّوثستگی دس آى تاخیش هخالف صفش دس ًظش گشفتِ هی ضَد.

ٍ ّوچٌیي دس تشسسی خَد ّوثستگی تاقیواًذُ ّا  ARIMAّای  اص ایي آهاسُ دس تطخیص ٍ اسصیاتی هذل

 استفادُ هی ضَد.

 Store Ljung-Box Q statisticsگسیىٍ 

رخیشُ  Minitabسا دس یکی اص ستَى ّای  Ljumg-Boxq(LBQ)ی تَاى هقادیش آهاسُ تا اًتخاب ایي گضیٌِ ه

هساٍی تا صفش ّستٌذ یا ًِ   kکِ آیا ّوِ خَد ّوثستگی تا تاخیشکشد. اص ایي آهاسُ تشای آصهَى ایي فشض 

 استفادُ هی ضَد.

 ایي آصهَى تصَست صیش هی تاضذ. H0فشضیِ ی 

                    

 تِ ضکل صیش است:  اصالح ضذُ ًیض هی ًاهٌذ، Qآهاسُ   کِ آى سا LBQ آهاسُ

Q= n(n+2)∑          ̂ 
   

2
h
  

    تَصیع تقشیثا داسای  H0ایي آهاسُ تحت فشض  ٍ تعذاد هطاّذات هی تاضذ  nکِ دس آى 
تعذاد   mاست کِ   

اص هقذاس هتٌاظش خذٍل  Qد ّشگاُ هقذاس آهاسُ ضَسد هی  H0پاساهتشّای تشآٍسدُ ضذُ دس هذل هی تاضذ ٍ فشضیِ 

 کی دٍ تیطتش تاضذ.
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 ع : ىبم 

، دکتش اتَالقاسن تضسگ ًیا -، هصطفی خشهیMINITAB14تدضیِ ٍ تحلیل سشی ّای صهاًی تا ًشم افضاس  -

 0831اًتطاسات سخي گستش،


