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 خًد َبستگی جسئی

                     تعذ اص حزف اثش هتغیشّای          ّوثستگی تیي  :ضریب خًدَمبستگی جسئی

ًطاى هی دّین. اص ایي تاتع کِ آى سا      سا تا  ایي خَد ّوثستگی جضئی هی ًاهٌذ. ّوثستگیضشیة خَدسا 

pacf .ًیض ًطاى هی دٌّذ دس تطخیص الگَی احتوالی هَلذ دادُ ّا استفادُ هی ضَد 

 

 Minitabرسم تابع خًدَمبستگی جسئی در 

ُ ّا تایذ ٍجَد داضتِ تاضذ. دس اداهِ داص دا تشای سسن تاتع خَدّوثستگی جضئی یک سشی صهاًی Minitabدس 

 هثالی تشای تَضیح تیطتش تیاى ضذُ است.

 Timeگضیٌِ  Statکافی است اص هٌَی  سا اًتخاب کٌیذ.EMPLOY.MTW اص فایل Metalsسشی  :مثال 

Series  ٌِسپس گضی ٍPartial Autocorrelation .سا اًتخاب کٌین تا پٌجشُ ای تِ ضکل صیش تاص ضَد 

 

 

 

 

 

 

 

 ًتیجِ تِ ضکل صیش خَاّذ تَد. okتا فطشدى دکوِ 

 

 سری دادٌ َایی کٍ قصذ داریم تابع خًدَمبستگی جسئی آن را رسم کىیم.
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تِ جض اٍلیي اّذُ هی ضَد هطّواًطَس کِ  

هقذاس سایش هقادیش تاتع خَدّوثستگی 

 .جضئی داخل حذٍد استاًذاسد قشاس گشفتِ اًذ

یي هی تَاى گفت هقادیش تاتع خَد اتٌاتش

) تِ  تِ تعذّوثستگی جضی اص تاخیش اٍل 

جض تاخیش ًْن کِ کوی تیشٍى اص هحذٍدُ 

است( ّوگی صفش ّستٌذ ٍ اختالف هعٌی 

 داسی تا صفش ًذاسًذ.

 

آمذٌ  Partial Autocorrelationی  در ادامٍ شرح مختصری از دیگر گسیىٍ َای مًجًد در پىجرٌ

 است.

  Default nember of lagsگسیىٍ 

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

 تعذاد تاخیشّایی کِ تاتع خَدّوثستگی تشای آًْا هحاسثِ هی ضَد تصَست صیش خَاّذ تَد:  کٌیذ،

 تعذاد مشاَذات

(n) 

تعذاد تاخیرَایی کٍ تابع خًدَمبستگی برای آوُا محاسبٍ 

 (k) خًاَذ شذ.

  042کمتر از 
 ⁄  

 45+  √ 042بیشتر از 

  

 Number Of lagsگسیىٍ 

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

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

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

 ّوثستگی تیي هطاّذاتی کِ دُ ٍاحذ صهاًی تا یکذیگش فاصلِ داسًذ، هحاسثِ خَاّذ ضذ.
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دسصذ ًیض سسن  59حذٍد اطویٌاى  عالٍُ تش هحاسثِ ٍ سسن هقادیش تاتع خَد ّوثستگی، pacfدس ًوَداس 

 خَاٌّذ ضذ.

  Store PACF گسیىٍ ی

رخیشُ هی ضَد. ًام ایي ستَى   Minitabّای  اص ستَى تا اًتخاب ایي گضیٌِ هقادیش تاتع خَدّوثستگی دس یکی

 خَاّذ تَد. هی تَاى ًوَداس سشی صهاًی سا تشای ایي هتغیش ًیض سسن کشد.  PACFIتِ طَس پیص فشض 

داس کٌین، هقادیش تاتع خَد ّوثستگی دس ستًَی تِ  سا هاسک   Store pacfچٌاًچِ گضیٌِ Metals هثال دس سشی

سسن کٌین،  PACF1رخیشُ خَاٌّذ ضذ. حال چٌاًچِ هجذدا ًوَداس سشی صهاًی سا تشای هتغیش  PACF1ًام 

  ًوَداسی تصَست صیش خَاّین داضت:

 

 

 

 

 

 

 

تا سسن ًوَداس سشی صهاًی ستَى   ٍ 

جذیذ ایجاد ضذُ ًوَداس صیش ًوایص 

تشای  آهَصش چگًَگی  دادُ هی ضَد. 

سسن ًوَداس سشی صهاًی تِ فایل 

آهَصش سسن ًوَداس ّای سشی صهاًی 

هشاجعِ   Minitabدس صفحِ آهَصش 

 ًواییذ.

 ستًن ایجاد شذٌ ی جذیذ
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 Store t-statisticsگسیىٍ 

تاشای آصهاَى    tرخیشُ ضَد. اص آهااسُ   Minitabدس یکی اص ستًَْای  t ایي گضیٌِ تاعث هی ضَد کِ هقادیش آهاسُ

ایي آصهَى سا  ایي فشض کِ آیا خَد ّوثستگی هطاّذات دس یک تاخیش دلخَاُ صفش ّست یا ًِ استفادُ هی ضَد.

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

( تاضذ، هقذاس تاتع خَد 9..0تضسگتش 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  ARIMAطخیص ٍ اسصیاتی هذل ّای اص ایي آهاسُ دس ت

 استفادُ هی ضَد.
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، دکتش اتَالقاسن تضسگ ًیا -، هصطفی خشهیMINITAB14تجضیِ ٍ تحلیل سشی ّای صهاًی تا ًشم افضاس  -
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