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Ασκήσεις Κεϕαλαίου 5

1. ∆ηµιουργείστε M = 1000 δείγµατα µεγέθους n = 20 Ϲευγαρωτών πα-
ϱατηρήσεων των (X, Y ) από διµεταβλητή κανονική κατανοµή µε µέσες
τιµές µX = 0, µY = 0, τυπικές αποκλίσεις σX = 1, σY = 1 και για δύο
τιµές του συντελεστή συσχέτισης, ρ = 0 και ρ = 0.5.

(α΄) Υπολογίστε το παραµετρικό 95% διάστηµα εµπιστοσύνης κάνον-
τας χρήση του µετασχηµατισµού Fisher για κάθε ένα από τα M
δείγµατα. Κάνετε το ιστόγραµµα για κάθε ένα από τα δύο ά-
κρα του διαστήµατος εµπιστοσύνης. Σε τι ποσοστό το διάστηµα
εµπιστοσύνης περιέχει τη πραγµατική τιµή του ρ; Κάνετε τους
υπολογισµούς ξεχωριστά για ρ = 0 και ρ = 0.5.

(ϐ΄) Κάνετε έλεγχο της υπόθεσης για µηδενική συσχέτιση των X και
Y χρησιµοποιώντας το στατιστικό της κατανοµής Student t της
σχέσης (5.5) για κάθε ένα από τα M δείγµατα. Σε τι ποσοστό
απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση ; Κάνετε τους υπολογισµούς
ξεχωριστά για ρ = 0 και ρ = 0.5.

(γ΄) Επαναλάβεται τους παραπάνω υπολογισµούς για δείγµατα µεγέ-
ϑους n = 200. Υπάρχει διαϕορά στα αποτελέσµατα του διαστήµα-
τος εµπιστοσύνης και στατιστικής υπόθεσης ;

(δ΄) Επαναλάβεται τους παραπάνω υπολογισµούς για δείγµατα µεγέ-
ϑους n = 20 και n = 200 αλλά παίρνοντας τα τετράγωνα των παρα-
τηρήσεων, δηλαδή ϑεωρείστε τις τ.µ. X2 και Y 2. Υπάρχει διαϕορά
στα αποτελέσµατα του διαστήµατος εµπιστοσύνης και στατιστικής
υπόθεσης από τα αντίστοιχα για τις τ.µ. X και Y ;

2. Μελετήσαµε τον παραµετρικό έλεγχο για ανεξαρτησία (ή καλύτερα µη-
δενική συσχέτιση) δύο τ.µ. X και Y κάνοντας χρήση του στατιστικού
t της σχέσης (5.5) και ϑεωρώντας ότι ακολουθεί κατανοµή Student.
Μπορούµε να κάνουµε τον έλεγχο χωρίς να ϑεωρήσουµε γνωστή κατα-
νοµή του στατιστικού κάτω από τη µηδενική υπόθεση και αυτός λέγεται
µη-παραµετρικός έλεγχος. Θα χρησιµοποιήσουµε έναν τέτοιο έλεγχο
που λέγεται έλεγχος τυχαιοποίησης και ϑα δηµιουργήσουµε L τυχαιο-
ποιηµένα δείγµατα από το αρχικό µας διµεταβλητό δείγµα των X και
Y σύµϕωνα µε την µηδενική υπόθεση. Για αυτό ϑα αλλάξουµε τυχαία
τη σειρά όλων των παρατηρήσεων της µιας από τις δύο τ.µ. στο δείγ-
µα, και ϑα το κάνουµε αυτό L φορές. Στη συνέχεια ϑα υπολογίσουµε
το στατιστικό t της σχέσης (5.5) στο αρχικό δείγµα, έστω t0, αλλά και
στα L τυχαιοποιηµένα δείγµατα, έστω t1, . . . , tL . Η µηδενική υπόθεση
απορρίπτεται αν η τιµή t0 δεν περιέχεται στην κατανοµή των t1, . . . , tL ,
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δηλαδή στην εµπειρική (µη-παραµετρική) κατανοµή του t κάτω από τη
µηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των X και Y . Συγκεκριµένα για ε-
πίπεδο σηµαντικότητας α ϑα εξετάσουµε αν το t0 είναι µεταξύ των α/2%
και (1 − α/2)% ποσοστιαίων σηµείων, δηλαδή µεταξύ των σηµείων µε
σειρά Lα/2 και L(1 − α/2) (προσεγγιστικά στον πλησιέστερο ακέραιο),
όταν ϐάζουµε τα t1, . . . , tL σε αύξουσα σειρά.

Θεωρείστε L = 1000 τυχαιοποιηµένα δείγµατα και επαναλάβετε τον
έλεγχο, αλλά τώρα τυχαιοποιηµένο αντί για παραµετρικό, για την ά-
σκηση 1, για την περίπτωση n = 20, και για τα Ϲευγάρια (X, Y ) και
(X2, Y 2). Υπάρχουν διαϕορές στα αποτελέσµατα ;

Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία ενός τυχαιοποιηµένου δείγµα-
τος αρκεί να αλλάξετε τυχαία τη σειρά των παρατηρήσεων της µιας τ.µ..
Μπορείτε να δηµιουργείστε µια τυχαιοποιηµένη σειρά δεικτών 1, . . . , n
µε την συνάρτηση randperm και όρισµα n. ΄Ετσι αν x είναι το διά-
νυσµα των n παρατηρήσεων της X και y το αντίστοιχο της Y , τότε αν
r = randperm(n) είναι το διάνυσµα τυχαίων δεικτών, ϑέτοντας xr = x(r)
δηµιουργούµε το τυχαιοποιηµένο δείγµα των xr και y.

3. ∆ίνονται οι µέσες µηνιαίες τιµές ϑερµοκρασίας και ϐροχόπτωσης στη
Θεσσαλονίκη για την περίοδο 1959 - 1997. Ελέγξετε αν υπάρχει συ-
σχέτιση µεταξύ της ϑερµοκρασίας και της ϐροχόπτωσης για κάθε µήνα
ξεχωριστά. Χρησιµοποιείστε το στατιστικό t της σχέσης (5.5) και κάνετε
παραµετρικό και έλεγχο τυχαιοποίησης (σύµϕωνα µε την άσκηση 2).
Τα δεδοµένα δίνονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος σε δύο αρχεία
πινάκων, ένας για τη ϑερµοκρασία και ένας για τη ϐροχόπτωση, που
έχουν 39 γραµµές για τα 39 έτη και 12 στήλες για τους 12 µήνες κάθε
έτους, από Ιανουάριο ως ∆εκέµβριο.

4. Στο αρχείο lightair.dat στην ιστοσελίδα του µαθήµατος δίνονται
100 µετρήσεις της πυκνότητας του αέρα (σε kg/m3) σε διαϕορετικές
συνθήκες ϑερµοκρασίας και πίεσης (στην πρώτη στήλη) και οι αντί-
στοιχες µετρήσεις της ταχύτητας φωτός (-299000 km/sec) στη δεύτερη
στήλη.

(α΄) Σχεδιάστε το κατάλληλο διάγραµµα διασποράς και υπολογίστε τον
αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης.

(ϐ΄) Εκτιµείστε το µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης µε τη µέθοδο
ελαχίστων τετραγώνων για τη γραµµική εξάρτηση της ταχύτητας
φωτός από την πυκνότητα του αέρα. Υπολογίστε παραµετρικό διά-
στηµα εµπιστοσύνης σε επίπεδο 95% για τους δύο συντελεστές της
ευθείας ελαχίστων τετραγώνων (διαϕορά ύψους �0 και κλίση �1).
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(γ΄) Σχηµατίστε στο διάγραµµα διασποράς την ευθεία ελαχίστων τετρα-
γώνων, τα όρια πρόβλεψης σε επίπεδο 95% για τη µέση ταχύτητα
φωτός καθώς και για µια τιµή της ταχύτητας φωτός. Επίσης κάνετε
πρόβλεψη για πυκνότητα αέρα 1.29 kg/m3 δίνοντας και τα όρια
µέσης τιµής και µιας παρατήρησης της ταχύτητας φωτός.

(δ΄) Η πραγµατική σχέση της ταχύτητας φωτός στον αέρα µε την πυ-
κνότητα του αέρα είναι :

cair = c

(
1 − 0.00029

d

d0

)
,

όπου οι δύο σταθερές είναι :

• c = 299792.458 km/sec, η ταχύτητα φωτός στο κενό, και
• d0 = 1.29 kg/m3, η πυκνότητα του αέρα σε ϑερµοκρασία και

πίεση δωµατίου.

Από την παραπάνω σχέση υπολογίστε την εξίσωση της πραγµα-
τικής ευθείας παλινδρόµησης της ταχύτητας φωτός στον αέρα ως
προς την πυκνότητα του αέρα. Στη συνέχεια κάνετε έλεγχο ξε-
χωριστά για κάθε συντελεστή της πραγµατικής ευθείας παλινδρό-
µησης αν τον δεχόµαστε µε ϐάση το δείγµα των 100 Ϲευγαρωτών
παρατηρήσεων (σύµϕωνα µε τις εκτιµήσεις τους στο 4β΄). Είναι
οι πραγµατικές µέσες τιµές της ταχύτητας φωτός µέσα στα όρια
µέσης πρόβλεψης για κάθε τιµή πυκνότητας αέρα στο δείγµα ;
(σύµϕωνα µε το διάστηµα µέσης πρόβλεψης που υπολογίσατε και
σχηµατίσατε στο 4γ΄).

5. Θα υπολογίσουµε µη παραµετρικό διάστηµα εµπιστοσύνης για τους
δύο συντελεστές της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων (διαϕορά ύψους �0

και κλίση �1) και ϑα το εϕαρµόσουµε στα δεδοµένα της προηγούµενης
άσκησης (έξάρτηση της ταχύτητας φωτός από την πυκνότητα του αέρα).
Η µέθοδος που ϑα χρησιµοποιήσουµε λέγεται bootstrap και για τον
υπολογισµό των διαστηµάτων εµπιστοσύνης των �0 και �1 ορίζεται ως
εξής :

• Πάρε ένα νέο δείγµα 100 τυχαίων Ϲευγαρωτών παρατηρήσεων από
το δείγµα των 100 Ϲευγαρωτών παρατηρήσεων (πυκνότητας αέρα
και ταχύτητας φωτός). Το κάθε Ϲευγάρι επιλέγεται τυχαία µε ε-
πανάθεση, δηλαδή το ίδιο Ϲευγάρι µπορεί να εµϕανιστεί πολλές
φορές στο νέο δείγµα (και άλλο Ϲευγάρι να µην εµϕανιστεί καθό-
λου).
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• Υπολόγισε τις εκτιµήσεις b0 και b1 των συντελεστών της ευθείας
ελαχίστων τετραγώνων για αυτό το νέο δείγµα.

• Επανέλαβε τα παραπάνω δύο ϐήµατα M = 1000 φορές.

• Από τις M τιµές για το b0 υπολόγισε τα όρια του (1 − α)% (εδώ
α = 0.05) διαστήµατος εµπιστοσύνης για το �0 από τα ποσοστιαία
σηµεία α/2% και (1−α/2)%. Για αυτό ϐάλε τις M = 1000 τιµές σε
αύξουσα σειρά και ϐρες τις τιµές για τάξη Mα/2% και M(1−α/2)%.
Κάνε το ίδιο για το b1.

Σύγκρινε τα bootstrap διαστήµατα εµπιστοσύνης των �0 και �1 µε τα
παραµετρικά που ϐρήκες στην προηγούµενη άσκηση.

Βοήθεια (matlab): Για τη δηµιουργία n τυχαίων αριθµών από 1 ως N
µε επανάθεση, χρησιµοποίησε τη συνάρτηση unidrnd µε κατάλληλα
ορίσµατα ως unidrnd(N,n,1). Θα δώσει το διάνυσµα δεικτών για
το νέο δείγµα από τα n στοιχεία του αρχικού δείγµατος (εδώ τα στοιχεία
είναι οι Ϲευγαρωτές παρατηρήσεις).

6. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα δεδοµένα για το ποσοστό υψηλής
επίδοσης που ακόµα έχουν ελαστικά (µε ακτινωτή ενίσχυση) ενώ έχουν
ήδη χρησιµοποιηθεί για τα αντίστοιχα χιλιόµετρα.

Α/Α Απόσταση ποσοστό δυνατότητας
σε χιλιάδες km χρήσης

1 2 98.2
2 3 91.7
3 8 81.3
4 16 64.0
5 32 36.4
6 48 32.6
7 64 17.1
8 80 11.3

(α΄) Κάνε το διάγραµµα διασποράς και προσάρµοσε το κατάλληλο µο-
ντέλο για τον προσδιορισµό του ποσοστού δυνατότητας χρήσης (υ-
ψηλής επίδοσης) προς τα αντίστοιχα χιλιόµετρα χρήσης του ελα-
στικού. Για να ελέγξεις την καταλληλότητα του µοντέλου, κάνε
διαγνωστικό διάγραµµα διασποράς των τυποποιηµένων σϕαλµά-
των προσαρµογής του επιλεγµένου µοντέλου προς την εξαρτηµένη
µεταβλητή (ποσοστό δυνατότητας χρήσης).

(ϐ΄) Πρόβλεψε το ποσοστό δυνατότητας χρήσης για ελαστικό που χρη-
σιµοποιήθηκε για 25000km.
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7. Ο ϑερµοστάτης είναι αντιστάτης µε αντίσταση που εξαρτιέται από τη
ϑερµοκρασία. Είναι φτιαγµένος (συνήθως) από ηµι-αγωγό υλικό µε ε-
νεργειακό διάκενο Eg. Η αντίσταση R του ϑερµοστάτη αλλάζει σύµϕωνα
µε τη σχέση

R ∝ R0eEg/2kT ,

όπου T είναι η ϑερµοκρασία (σε oK) και R0, k είναι σταθερές. Για
κατάλληλες παραµέτρους �0 και �1 (�1 = 2k/Eg) η παραπάνω εξίσωση
µπορεί να απλοποιηθεί στη γραµµική µορϕή

1
T
= �0 + �1 ln(R).

Το ενεργειακό διάκενο Eg έχει κάποια µικρή εξάρτηση από τη ϑερµο-
κρασία έτσι ώστε η παραπάνω έκϕραση να µην είναι ακριβής. ∆ιορθώ-
σεις µπορούν να γίνουν προσθέτοντας πολυωνυµικούς όρους του ln(R).

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται 32 µετρήσεις της αντίστασης R (σε Ωµ)
και της ϑερµοκρασίας σε oC (ϑα πρέπει να µετατραπούν σε oK, δηλαδή
να προστεθεί σε κάθε τιµή 273.15).

(α΄) Βρείτε το κατάλληλο πολυωνυµικό µοντέλο της παλινδρόµησης
του 1/T ως προς ln(R), κάνοντας διαγνωστικό έλεγχο µε το διά-
γραµµα διασποράς των τυποποιηµένων υπολοιπών προς 1/T για
κάθε µοντέλο που δοκιµάζετε (πρώτου ϐαθµού, δευτέρου ϐαθµού
κτλ).

(ϐ΄) Συγκρίνετε την προσαρµογή και κατλληλότητα του µοντέλου που
καταλήξατε µε το µοντέλο του Steinhart-Hart που δίνεται από την
εξίσωση

1
T
= �0 + �1 ln(R) + �3(ln(R))3.



5.4. ΠΟΛΛΑΠΛ�Η ΠΑΛΙΝ∆Ρ�ΟΜΗΣΗ 111

Α/Α Αντίσταση ϑερµοκρασία (σε oC)
1 0.76 110
2 0.86 105
3 0.97 100
4 1.11 95
5 1.45 85
6 1.67 80
7 1.92 75
8 2.23 70
9 2.59 65
10 3.02 60
11 3.54 55
12 4.16 50
13 4.91 45
14 5.83 40
15 6.94 35
16 8.31 30
17 10.00 25
18 12.09 20
19 14.68 15
20 17.96 10
21 22.05 5
22 27.28 0
23 33.89 -5
24 42.45 -10
25 53.39 -15
26 67.74 -20
27 86.39 -25
28 111.30 -30
29 144.00 -35
30 188.40 -40
31 247.50 -45
32 329.20 -50

8. Μετρήθηκε το ϐάρος και 10 δείκτες σώµατος σε 22 άνδρες νεαρής ηλι-
κίας. Τα δεδοµένα δίνονται στην ιστοσελίδα του µαθήµατος στο αρχείο
physical.txt. Η πρώτη γραµµή του πίνακα του αρχείου έχει τα
ονόµατα των δεικτών σε κάθε στήλη δεδοµένων και δίνονται στον παρα-
κάτω πίνακα.
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Α/Α ΄Ονοµα Περιγραϕή
1 Mass Βάρος σε κιλά
2 Fore µέγιστη περιϕέρεια του πήχυ χεριού
3 Bicep µέγιστη περιϕέρεια του δικέϕαλου µυ
4 Chest περιµετρική απόσταση στήθους (στο ύψος

κάτω από τις µασχάλες)
5 Neck περιµετρική απόσταση λαιµού (στο µέσο ύ-

ψος λαιµού)
6 Shoulder περιµετρική απόσταση ώµου
7 Waist περιµετρική απόσταση µέσης (οσϕίου)
8 Height ύψος από την κορυϕή στα δάχτυλα ποδιού
9 Calf µέγιστη περιϕέρεια κνήµης

10 Thigh περιµετρική απόσταση γοϕού
11 Head περιµετρική απόσταση κεϕαλιού

∆ιερευνείστε το κατάλληλο µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης για το
ϐάρος. ∆οκιµάστε το µοντέλο µε τις 10 ανεξάρτητες µεταβλητές και
συγκρίνετε το µε το µοντέλο που δίνει κάποια µέθοδος ϐηµατικής πα-
λινδρόµησης. Υπολογίστε για το κάθε µοντέλο τις εκτιµήσεις των παρα-
µέτρων, τη διασπορά των σϕαλµάτων και το συντελεστή προσδιορισµού
(καθώς και τον προσαρµοσµένο συντελεστή προσδιορισµού).

Βοήθεια (matlab): Για να εϕαρµόσετε ϐηµατική παλινδρόµηση, το
matlab παρέχει γραϕικό περιβάλλον µε την εντολή stepwise και
κάνει τους ίδιους υπολογισµούς στη συνάρτηση stepwisefit. Για
να φορτώσετε τα δεδοµένα του αρχείου µε την εντολή load ϑα πρέπει
πρώτα να διαγράψετε την πρώτη σειρά µε τα ονόµατα των µεταβλητών.

9. Μετρήθηκαν σε 12 νοσοκοµεία των ΗΠΑ οι µηνιαίες ανθρωπο-ώρες που
σχετίζονται µε την υπηρεσία αναισθησιολογίας, καθώς και άλλοι δεί-
κτες που ενδεχοµένως επηρεάζουν την απασχόληση προσωπικού στην
υπηρεσία αναισθησιολογίας. Τα δεδοµένα δίνονται στην ιστοσελίδα του
µαθήµατος στο αρχείο hospital.txt. Η πρώτη γραµµή του πίνακα
του αρχείου έχει τα ονόµατα των δεικτών σε κάθε στήλη δεδοµένων και
δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α ΄Ονοµα Περιγραϕή
1 ManHours οι ανθρωπο-ώρες στην υπηρεσία αναισθησιο-

λογίας
2 Cases τα περιστατικά χειρουργίου µηνιαία
3 Eligible ο πληθυσµός που εξυπηρετείται ανά χιλιάδες
4 OpRooms οι αίθουσες χειρουργείου
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∆ιερευνείστε το κατάλληλο µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης για τις
ανθρωπο-ώρες. ∆οκιµάστε το µοντέλο µε τις 3 ανεξάρτητες µεταβλητές
και συγκρίνετε το µε το µοντέλο που δίνει κάποια µέθοδος ϐηµατικής
παλινδρόµησης. Υπολογίστε για το κάθε µοντέλο τις εκτιµήσεις των
παραµέτρων, τη διασπορά των σϕαλµάτων και το συντελεστή προσδιο-
ϱισµού (καθώς και τον προσαρµοσµένο συντελεστή προσδιορισµού). Ε-
πίσης διερευνείστε το φαινόµενο πολλαπλής συγγραµικότητας για τους
3 δείκτες.


