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19.6.9. Προσθέτοντας μια αλληλεπίδραση στο μοντέλο f ...................................................
19.7. Μοντέλα ανάπτυξης f ...............................................................................................................
19.7.1. Καμπύλες ανάπτυξης (πολυωνυμικές) f ...................................................................
19.7.2. Ένα παράδειγμα: η περίοδος του «μήνα του μέλιτος» d ..........................................
19.7.3. Μετασχηματισμός των δεδομένων e ........................................................................
19.7.4. Ορισμός του βασικού μοντέλου f ............................................................................
19.7.5. Προσθέτοντας τον χρόνο ως σταθερή επίδραση e ...................................................
19.7.6. Εισαγωγή τυχαίων κλίσεων f ...................................................................................
19.7.7. Μοντελοποίηση της συνδιασποράς f .......................................................................
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19.8. Αναφορά αποτελεσμάτων πολυεπίπεδων μοντέλων e ..............................................................
Τι ανακαλύψαμε για τη στατιστική; d ................................................................................................
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