دادهها را با  SSE1و اج آ ِ گروه دوم دادهها را با  SSE2نشا

آزمون چاو
Chow Test
در برخی مسئله های آماری و اقتصادسنجی برای تعیین اینکه
ضریبهای دو معادله رگرسیین خییی یه اج مجهن یههیای
متفاوت داده ها حساب شده اند برابرند یا نه ،اج آجمین ایاو

دهیم .شهار مشاهدات در دو گروه اول و دوم را با n1و n2و
شهار ل پارامترها را در هر گروه بیا  kبنهاییانیم( ،در مثیال
باال سه پارامتر  a, b, cرا داریم و  ،(k=3آن یاه آمیاره آجمین
ااو برابر است با
 SSE  (SSE 1  SSE 2 ) 


SSE 1  SSE 2

n n k
C 1 2
k

استفاده میشند.
آجمن ااو را اقتصاددانی به نام گرهگنری ااو ( )0691
ابداع رد .آجمن ااو در اقتصادسنجی بیی

اج ههیه بیرای

آجمن وجند شکست ساختاری در تحلیل سریهای جمانی بیه
ار میرود .در ارجیابی برنامههیا ،آجمین ایاو ا لیا بیرای

آماره  Cاج تنجیع  Fبا  kدرجه آجادی در صنرت

وn1+n2-k

درجه آجادی در مخرج پیروی می ند .میدارهای نای

C

فرض صفر را پشتیبانی می نند و مییدارهای بررگتیر فیرض
صفر را رد می نند.

تعیییین اینکییه متایرهییای مسییتیل اترهییایی متفییاوت بییر
جیرگروههای متفاوت جامعه دارند ،به ار بسته میشند.
فرض نید ل دادهها را به صنرت جیر مدلبندی نیم:
yt = a + b x1t + c x2t + εt

اگر دادهها را به دو گروه تیسییم نییم ،میدلهای مربین بیه

yt = a1 + b1 x1t + c1 x2t + εt

محمدرضا مشكاني

و

هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

yt = a2 + b2 x1t + c2 x2t + εt
a1=a2

 ،b1=b2 ،و  .c1=c2ههچنین فیرض مییشیند یه خییای
مدلها به طنر مستیل و هم تنجیع
) (Independent and Identically Distributedدارای تنجییع
نرمال با واریانس مجهنل هستند.
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گروه اول و دوم به ترتیا بارت خناهند بند اج

فرض صفر آجمین ایاو بییان ر آ اسیت یه

كتابشناسي


ماندهها ( SSE=Sum of Squares of

 )Errorsحاصل اج مدل یل بیرای  nداده را بیا  SSEنشیا
دهیم ه بارت است اج
SSE = Σt=1n(yt - a^ - b^ x1t + c^ x2t)2

به ههین ترتیا ،اگرمجهنع تنا دوم مانیدههیای گیروه اول

