
84 ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ

Συσχέτιση και Παλινδρόµηση

1. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται για 10 σταθµούς ο αριθµός των ηµερών σε ένα χρόνο που

η ϑερµοκρασία έπεσε κάτω από 0oC και το υψόµετρο τους.

Υψόµετρο (µ) 1000 1050 1110 1220 1320 1380 1420 1560 1670 1950

Αριθµός ηµερών 32 29 36 38 43 53 52 63 73 100

(α΄) Σχηµατίστε το κατάλληλο διάγραµµα διασποράς, υπολογίστε τον συντελεστή συσχέτισης

και σχολιάστε αν ϕαίνεται ο αριθµός των ηµερών να εξαρτάται γραµµικά από το

υψόµετρο.

(ϐ΄) Υπολογίστε τις σηµειακές εκτιµήσεις a και b των παραµέτρων α και β της ευθεί-

ας παλινδρόµησης (µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων) και σχηµατίστε στο

παραπάνω διάγραµµα διασποράς την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων.

(γ΄) Υπολογίστε τη διασπορά των σφαλµάτων παλινδρόµησης και σχηµατίστε στο διά-

γραµµα διασποράς ενδεικτικά όρια του τυπικού σφάλµατος της εκτίµησης της ευ-

ϑείας ελαχίστων τετραγώνων

(δ΄) Με ϐάση το δείγµα, µπορείτε να εκτιµήσετε το µέσο αριθµό ηµερών το χρόνο που η

ϑερµοκρασία πέφτει κάτω από 0oC σε υψόµετρο 1500µ; Σε υψόµετρο 2200µ;

2. Σε περιοχές µε υψηλά επίπεδα ϐροχοπτώσεων είναι σηµαντικό να έχει το σκυρόδεµα

χαµηλό πορώδες, το οποίο µετριέται µε το ποσοστό κενού στο υλικό. ΄Ενας παράγοντας

που επηρεάζει το πορώδες του σκυροδέµατος είναι το ϐάρος µονάδας του σκυροδέµατος

που µετριέται σε pcf. Για κάθε ένα από 11 δοκίµια σκυροδέµατος που συλλέχτηκαν

τυχαία µετρήθηκαν το ϐάρος µονάδας και το πορώδες και οι παρατηρήσεις δίνονται στον

παρακάτω πίνακα.

ϐάρος µονάδας 99.0 101.1 102.7 105.4 108.7 110.8 112.1 113.6 115.1 115.4 120.0

πορώδες 28.8 27.9 27.0 22.8 20.9 19.6 17.1 16.0 13.0 13.6 10.8

(α΄) Υποθέτουµε ότι το πορώδες του σκυροδέµατος Y εξαρτάται γραµµικά από το ϐάρος

µονάδας του σκυροδέµατος X (E(Y |X = x) = α + βx). Σχηµατίστε το κατάλληλο

διάγραµµα διασποράς και σχολιάστε αν αυτή η υπόθεση ϕαίνεται σωστή µε ϐάση το

δείγµα των παρατηρήσεων του πίνακα.

(ϐ΄) Υπολογίστε τις σηµειακές εκτιµήσεις a και b των παραµέτρων α και β της ευθείας

παλινδρόµησης και σχηµατίστε την ευθεία αυτή στο διάγραµµα διασποράς.

(γ΄) Με ϐάση το δείγµα, εκτιµείστε (αν γίνεται) το µέσο πορώδες του σκυροδέµατος που

έχει ϐάρος µονάδας 110 και το ίδιο για ϐάρος µονάδας 130. Σχολιάστε µε ϐάση

τη διασπορά των σφαλµάτων παλινδρόµησης το τυπικό σφάλµα γύρω από όποια

πρόβλεψη κάνετε.

3. Στα πλαίσια µιας έρευνας για τη µόλυνση από τους ϱύπους των αυτοκινήτων διερε-

υνήθηκε η σχέση µεταξύ της ϱοής κίνησης σε κάποιον κύριο αυτοκινητόδροµο (σε χιλ-

ιάδες αυτοκινήτων ανά 24 ώρες) και της περιεκτικότητας σε µόλυβδο στον ϕλοιό των
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παρακείµενων δένδρων (σε µg/g) ξηρού ϐάρους, δηλαδή µg µολύβδου ανά g ξηρού

ϕλοιού). Οι µετρήσεις της ϱοής κίνησης και της περιεκτικότητας µολύβδου που έγιναν

σε 10 µέρες που επιλέχτηκαν τυχαία δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ϱοή κίνησης 8.3 8.5 12.0 12.1 17.0 17.8 23.0 24.0 24.3 33.6

περιεκτικότητα 227 312 362 521 640 728 945 738 759 1263

(α΄) Σχηµατίστε το κατάλληλο διάγραµµα διασποράς και υπολογίστε τον αντίστοιχο συν-

τελεστή συσχέτισης. Σχολιάστε αν υπάρχει σχέση και τι είδους µεταξύ της κίνησης

ϱοής και της περιεκτικότητας σε µόλυβδο καθώς κι αν ϕαίνεται η περιεκτικότητα σε

µόλυβδο να εξαρτάται γραµµικά από την κίνηση ϱοής. ∆ικαιολογείστε την απάντηση

σας µε ϐάση τον συντελεστή συσχέτισης και το διάγραµµα διασποράς.

(ϐ΄) Υπολογίστε τις σηµειακές εκτιµήσεις a και b των παραµέτρων α και β της ευθείας

παλινδρόµησης (µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων).

(γ΄) Με ϐάση το δείγµα, εκτιµείστε τη µέση περιεκτικότητα σε µόλυβδο στο ϕλοιό των

δένδρων όταν η ϱοή κίνησης στον αυτοκινητόδροµο σε ένα 24ωρο είναι 20 χιλιάδες.

Εξηγείστε αν η εκτίµηση αυτή µπορεί να ϑεωρηθεί χρήσιµη.

4. Στα πλαίσια µιας µελέτης για την ποιότητα του νερού που απορρέει από εθνικούς δρό-

µους, έγινε µια έρευνα για τη σχέση της απορροής νερού από ένα δρόµο και της ϐρο-

χόπτωσης. Μετρήθηκε η ποσότητα νερού από ϐροχόπτωση (σε m3), έστω X, κι η ποσότητα

απορροής (σε m3) από το δρόµο, έστω Y , σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Τα αποτελέσµατα

δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

X 6 12 15 17 23 30 40 47 53 67 72 74 96 100 125

Y 6 10 20 15 30 30 26 46 38 40 48 53 70 85 92

(α΄) Σχηµατίστε το κατάλληλο διάγραµµα διασποράς και υπολογίστε τον συντελεστή αυ-

τοσυσχέτισης. Σχολιάστε αν από το διάγραµµα διασποράς ϕαίνεται σωστή η υπόθεση

πως η ποσότητα απορροής νερού εξαρτάται από την ποσότητα ϐροχόπτωσης.

(ϐ΄) Με ϐάση το δείγµα, υπολογίστε τη σηµειακή εκτίµηση (αν γίνεται) της αληθινής

µέσης ποσότητας απορροής νερού αυτού του δρόµου όταν η ποσότητα ϐροχόπτωσης

είναι 80m3. Κάνετε το ίδιο για ποσότητα ϐροχόπτωσης 180m3.

5. Στα πλαίσια µελέτης για την ϱύπανση του αέρα που έγιναν 10 διαφορετικές µετρήσεις

της ταχύτητας του αέρα και του συντελεστή εξάτµισης σταγονιδίων καµένων καυσίµων σε

µια προωθητική µηχανή. Οι µετρήσεις δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ταχύτητα αέρα (cm/sec) 20 60 100 140 180 220 260 300 340 380

Εξάτµιση (mm2/sec) 0.18 0.37 0.35 0.78 0.56 0.75 1.18 1.36 1.17 1.65

(α΄) Σχηµατίστε το κατάλληλο διάγραµµα διασποράς και σχολιάστε αν ϕαίνεται ο συν-

τελεστής εξάτµισης σταγονιδίων καµένων καυσίµων να εξαρτάται γραµµικά από την

ταχύτητα του αέρα.
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(ϐ΄) Υπολογίστε τις σηµειακές εκτιµήσεις a και b των παραµέτρων α και β της ευθεί-

ας παλινδρόµησης (µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων) και σχηµατίστε στο

διάγραµµα διασποράς του ερωτήµατος 5α΄ την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων.

(γ΄) Με ϐάση το δείγµα, εκτιµείστε (αν γίνεται) το µέσο συντελεστή εξάτµισης σταγονιδίων

καµένων καυσίµων για ταχύτητα αέρα 190cm/sec και 500cm/sec.

6. Σε µια µελέτη για την επίδραση της ϐροχόπτωσης στον καθαρισµό του µολυσµένου αέρ-

α, έγιναν 9 µετρήσεις καθηµερινής ϐροχής (σε 0.01cm) και µολυσµένων σωµατιδίων

(σε mcg/cum) που απαλείφονται από την ατµόσφαιρα. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον

παρακάτω πίνακα.

ϐροχή 2.1 3.8 4.3 4.5 5.2 5.6 5.9 6.1 7.5

µολυσµένα σωµατίδια 141 132 126 121 118 118 116 114 108

(α΄) Σχηµατίστε το κατάλληλο διάγραµµα διασποράς και σχολιάστε αν ϕαίνεται να υπάρ-

χει εξάρτηση της ποσότητας του µολυσµένου αέρα από το µέγεθος της ϐροχόπτωσης,

και αν ναι, τι είδους εξάρτηση είναι.

(ϐ΄) Υπολογίστε τις σηµειακές εκτιµήσεις a και b των παραµέτρων α και β της ευθεί-

ας παλινδρόµησης (µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων) για το πρόβληµα της

γραµµικής εξάρτησης της ποσότητας του µολυσµένου αέρα από το µέγεθος της ϐρο-

χόπτωσης.

(γ΄) Με ϐάση το δείγµα και το µοντέλο στο 6β΄, υπολογίστε τη σηµειακή εκτίµηση (αν

γίνεται) της αληθινής µέσης ποσότητας µολυσµένων σωµατιδίων που απαλείφονται

από τον αέρα όταν το µέγεθος της ϐροχόπτωσης είναι 5 (σε 0.01cm). Κάνετε το ίδιο

για µέγεθος ϐροχόπτωσης 10 (σε 0.01cm).

7. Η χρήση αστικού λεωφορείου σε µια πόλη πιστεύεται ότι επηρεάζεται από το αντίτιµο

του εισιτηρίου. Υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση του αστικού λεωφορείου (σε ποσοστό

µετακίνησης) µετά από αυξήσεις του εισιτηρίου. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται 6 τιµές

εισιτηρίων και το αντίστοιχο ποσοστό µετακίνησης µε αστικό λεωφορείο.

Τιµή εισιτηρίου (σε €) 0.15 0.18 0.25 0.30 0.40 0.50

Ποσοστό κίνησης (σε %) 37 38 34 30 32 28

(α΄) Σχηµατίστε το κατάλληλο διάγραµµα διασποράς και σχολιάστε αν ϕαίνεται να υπ-

άρχει εξάρτηση της χρήσης αστικού λεωφορείου από το αντίτιµο του εισιτηρίου, και

αν ναι, τι είδους εξάρτηση είναι.

(ϐ΄) Υπολογίστε τις σηµειακές εκτιµήσεις a και b των παραµέτρων α και β της ευθεί-

ας παλινδρόµησης (µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων) για το πρόβληµα της

γραµµικής εξάρτησης του ποσοστού χρήσης αστικού λεωφορείου από το αντίτιµο του

εισιτηρίου. Σχηµατίστε την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων στο διάγραµµα διασποράς

που σχηµατίσατε στο ερώτηµα 7α΄.

(γ΄) Με ϐάση το δείγµα και το µοντέλο στο ερώτηµα 7β΄, υπολογίστε τη σηµειακή εκ-

τίµηση (αν γίνεται) της µέσου ποσοστού κίνησης µε αστικό λεωφορείο αν το αντίτιµο

είναι 0.35€. Κάνετε το ίδιο για τιµή εισιτηρίου 0.70€.


