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Εργαστήριο 3: SPSS στην Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

΄Ασκηση 1 Φοιτητές που έδωσαν το µάθηµα της στατιστικής ϱωτήθηκαν
για τις ώρες που αϕιέρωσαν για το µάθηµα εβδοµαδιαία (κατά τη διάρκεια
του εξαµήνου). Παρακάτω δίνονται τα στοιχεία αυτά µαζί µε τον ϐαθµό που
πήραν στο µάθηµα.

ώρες 3 4 2 3.5 4.5 10 0 3.5 7 1
ϐαθµός 4 6.5 4 5 8 9.5 1 3 6 2

1. Κάνετε διάγραµµα διασποράς (ϐαθµός προς ώρες) και υπολογίστε τον
συντελεστή συσχέτισης µεταξύ του ϐαθµού στο µάθηµα και των ωρών
µελέτης. Σχολιάστε αν φαίνεται να υπάρχει κάποια συσχέτιση ή εξάρ-
τηση του ϐαθµού στο µάθηµα από τις ώρες µελέτης.
[Graphs -> Legacy Dialogs -> Scatter/Dot... Simple]
Επιλογή: [Simple Scatter]
[Analyze -> Correlate -> Bivariate ...]

2. Εκτιµήστε το κατάλληλο γραµµικό µοντέλο που να περιγράϕει την ε-
ξάρτηση του ϐαθµού από τις ώρες µελέτης [bajmìc = a + b × ¸rec]
και υπολογίστε την τυπική απόκλιση των σϕαλµάτων.
[Analyze -> Regression-> Linear...]

3. Κάνετε πρόβλεψη του ϐαθµού που ϑα πάρετε στο µάθηµα της στα-
τιστικής και αντιστοιχεί στις ώρες ανά εβδοµάδα που αϕιερώνετε στο
µάθηµα. Για την πρόβλεψη χρησιµοποιείστε το µοντέλο που ϐρήκατε
στο προηγούµενο ϐήµα. Πόσες ώρες πρέπει να µελετάτε την εβδοµάδα
για να πετύχετε ϐαθµό 5;

΄Ασκηση 2.
Γίνεται µια εργασία στη χηµική επεξεργασία και καθαρισµό αποβλήτων

που χαρακτηρίζονται εκτός άλλων από υψηλή στάθµη απαιτούµενου ϐιοχη-
µικού οξυγόνου και πτητικές στερεές ουσίες. Θέλουµε να µελετήσουµε αν
µπορούµε να προβλέψουµε το ποσοστό µείωσης του απαιτούµενου χηµικού
οξυγόνου όταν γνωρίζουµε το ποσοστό µείωσης των στερεών. ΄Εγιναν 6 πειρά-
µατα και τα ποσοστά µείωσης (σε %) στα 6 δείγµατα δίνονται στον παρακάτω
πίνακα.

Στερεά ύλη 3 7 11 15 18 27
Απαιτούµενο χηµικό οξυγόνο 5 11 21 16 16 28

Κάνετε την ίδια ανάλυση όπως στην ΄Ασκηση 1 και προβλέψετε το ποσοστό
µείωσης του απαιτούµενου χηµικού οξυγόνου όταν το ποσοστό µείωσης των
στερεών είναι 10%.


