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Στατιστική για Πολιτικούς Μηχανικούς, Εργαστήριο 3, Ιανουάριος 2013
΄Ελεγχος Υπόθεσης, Συσχέτιση και Γραµµική Παλινδρόµηση στο SPSS

1. Στα δεδοµένα της ΄Ασκησης 1 του Εργαστηρίου 2 (αρχείο δεδοµένων radiation.sav) κάνετε τους
παρακάτω στατιστικούς ελέγχους :

(α΄) Ελέγξετε και για τους δύο τύπους χάλυβα αν η µέση περιεκτικότητα της ϱαδιενέργειας µπορεί
να είναι 0.7 Bq/g; Σε ποιο επίπεδο σϕάλµατος ϑα µπορούσατε να απορρίψετε τη µηδενική αυτή
υπόθεση (για κάθε τύπο);
[Analyze -> Compare Means -> One Sample T test...

Στο πεδίο Test Value: δίνουµε την τιµή που εξετάζουµε.
[Επιλογή 1: Options -> Exclude Cases Analysis by Analysis αν Ϲητάµε αποτελέσµατα για
Α και Β ταυτόχρονα.]

(ϐ΄) Ελέγξετε αν η µέση περιεκτικότητα ϱαδιενέργειας στους χάλυβες των δύο τύπων µπορεί να είναι
ίση. Σε ποιο επίπεδο σϕάλµατος ϑα µπορούσατε να απορρίψετε τη µηδενική αυτή υπόθεση ;
[Η διαδικασία στο SPSS είναι ίδια µε αυτή για τη διαϕορά µέσων τιµών (δες Εργαστήριο 2)]

2. 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

(α΄) Κάνετε διάγραµµα διασποράς (ϐαθµός προς ώρες) και σχολιάστε αν φαίνεται να υπάρχει κάποια
εξάρτηση του ϐαθµού στο µάθηµα από τις ώρες µελέτης.
[Graphs -> Legacy Dialogs -> Scatter/Dot... Simple Scatter]

(ϐ΄) Υπολογίστε την εκτίµηση του συντελεστή συσχέτισης του ϐαθµού στο µάθηµα µε τις ώρες µελέτης.
Συµϕωνεί η εκτίµηση µε τα σχόλια σας παραπάνω ;
[Analyze -> Correlate -> Bivariate...]

(γ΄) Εκτιµείστε το κατάλληλο γραµµικό µοντέλο που να περιγράϕει την εξάρτηση του ϐαθµού από τις
ώρες µελέτης [bajmìc = a + b × ¸rec].
[Analyze -> Regression-> Linear...]

(δ΄) Με το παραπάνω µοντέλο, κάνετε πρόβλεψη του ϐαθµού που ϑα πάρετε στο µάθηµα της στατι-
στικής και αντιστοιχεί στις ώρες ανά εβδοµάδα που αϕιερώνετε στο µάθηµα. Πόσες ώρες πρέπει
να µελετάτε την εβδοµάδα για να πετύχετε ϐαθµό 5;

3. Πιστεύεται ότι ο αριθµός σηµατοδοτηµένων διασταυρώσεων επηρεάζει σηµαντικά το χρόνο ϱοής των
οχηµάτων στο οδικό δίκτυο. Μετρήσαµε σε 7 διαϕορετικές οδικές διαδροµές ίδιου περίπου µήκους
τον αριθµό των σηµατοδοτηµένων διασταυρώσεων (φαναριών) και το χρόνο κάλυψης µε ίδιου τύπου
όχηµα της αντίστοιχης διαδροµής. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα αποτελέσµατα.

Αριθµός φαναριών 7 8 8 10 12 13 15
Χρόνος διαδροµής (σε λεπτά) 20 18 27 25 30 30 32

Απαντήστε στα ίδια ερωτήµατα όπως στην ΄Ασκηση 2 και κάνετε πρόβλεψη του χρόνου διαδροµής όταν
ο αριθµός φαναριών είναι 11.


