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Korte uitwerkingen tentamen Statistiek 1  voor ST 16 december 2003

Elke opgave 10 punten; bij opgaven 1 , 2 en 5: 5 punten per onderdeel; bij opgave 4 2 punten per onderdeel

1. a)  In Statgraphics kiezen we Describe -> Numeric Data -> One-Variable Analysis en dan de optie Hypothesis Tests. Aangezien we een overschrijding willen toetsen, dienen we een eenzijdig alternatief te kiezen (via rechtermuisknop -> Pane Options; bij tweezijdige toets: -2 pt). Toetsen via een betrouwbaarheidsinterval mag ook, maar ook hier –2 pt voor een tweezijdig betrouwbaarheidsinterval.
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Null hypothesis: mean = 765.0

Alternative: greater than

Computed t statistic = 0.802453

P-Value = 0.217411

Do not reject the null hypothesis for alpha = 0.05.





b) Er moet in ieder geval gekeken worden naar een Box-and-Whisker plot (1 pt), normal probability plot (1pt), density trace (1 pt) of  toets op normaliteit ( Shapiro-Wilks) (1 pt). (max 2 pt). Verder dient men te kijken naar Describe -> Numeric Data -> Outlier Identification met name de toets van Dixon (1 pt). Conclusie: er is  1 uitbijter aan de linkerkant, normaliteit dient verworpen te worden, dus de toets bij a) levert mogelijk de verkeerde conclusie: 1 pt. Toetsen zonder deze uitbijter verandert de conclusie van de toets (1 pt): de wettelijke


2. a) 1 pt voor het omschrijven als V = mRT/p.. We berekenen eerst de variantie van V via de spreidingsvoortplantingswet: 
	file_1.unknown
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Dus file_2.unknown
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b) Uit a) blijkt dat zowel de variantie van druk als de variantie van temperatuur een lineaire bijdrage hebben op de variantie van volume. (1 pt) Het gaat dus om de grootte van de coefficiënt. Bij druk is die file_3.unknown

thumbnail_3.wmf
2

6

5,95.10

m

p

-

æö

=

ç÷

èø


, terwijl die voor temperatuur file_4.unknown
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bedraagt (3 pt). Het is dus beter om een nieuwe drukmeter te kopen (1 pt).


3. Opmerken dat lineair model niet past via grafiek waarnemingen of residuenanalyse: 2 pt.
   Volledige analyse van een (niet noodzakelijk juist) model: significantie model: 1 pt, normaliteit residuen: 1 pt voor grafisch onderzoek, 1 pt voor toets (Shapiro-Wilks), invloedrijke punten + uitzonderlijke residuen: 1 pt, algemene vorm residuen (gelijkheid van varianties): 1 pt, correlatie (Durbin-Watson): 1 pt.
Correcte identificatie model van de vorm Y = a X^b: 2 pt. Voor het model Y = a + b/X: 1 pt.

4.a)  Hier dient een meervoudige regressie toegepast te worden. 
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Multiple Regression Analysis

-----------------------------------------------------------------------------

Dependent variable: biomassa

-----------------------------------------------------------------------------

                                       Standard          T

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

CONSTANT                 1252.28        1234.75         1.0142         0.3167

kalium                 -0.285116       0.348432      -0.818283         0.4182

natrium               -0.0086726      0.0159306      -0.544399         0.5893

zink                    -20.6764        15.0546       -1.37343         0.1775

zout                    -30.2851        24.0314       -1.26023         0.2151

zuurgraad                305.525        87.8787        3.47667         0.0013

-----------------------------------------------------------------------------

                           Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Model                   1.29847E7      5    2.59694E6      16.37       0.0000

Residual                6.18626E6     39     158622.0

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)            1.9171E7     44

R-squared = 67.7311 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 63.594 percent

Standard Error of Est. = 398.274

Mean absolute error = 277.373

Durbin-Watson statistic = 1.06891 (P=0.0001)

Lag 1 residual autocorrelation = 0.458346



Het model is significant omdat de p-waarde bij de Analysis of Variance praktisch 0 is. (1 pt)
Er wordt 67,7% van de variantie verklaard door het model

b) Alleen zuurgraad is significant, omdat het een p-waarde < 0,05 heeft. (1 pt)
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Correlation matrix for coefficient estimates

-----------------------------------------------------------------------------

                        CONSTANT         kalium        natrium           zink

CONSTANT                  1.0000        -0.3123         0.3767        -0.8809

kalium                   -0.3123         1.0000        -0.8103         0.1908

natrium                   0.3767        -0.8103         1.0000        -0.3387

zink                     -0.8809         0.1908        -0.3387         1.0000

zout                     -0.9180         0.3048        -0.4325         0.7113

zuurgraad                -0.8405         0.1207        -0.2438         0.8350

-----------------------------------------------------------------------------

                            zout      zuurgraad

CONSTANT                 -0.9180        -0.8405

kalium                    0.3048         0.1207

natrium                  -0.4325        -0.2438

zink                      0.7113         0.8350

zout                      1.0000         0.6043

zuurgraad                 0.6043         1.0000

-----------------------------------------------------------------------------



De correlatiematrix laat zien dat er sterke lineaire verbanden bestaan tussen meerdere variabelen. Het verschijnsel dat er een bijna-lineair verband tussen onafhankelijke variabelen is heet multicollineariteit (1 pt)

c) Er dienen een of meerdere criteria aangegeven te worden wat het beste model is: beste Cp, beste (aangepaste) R^2 of laagste MSE (1 pt). Het beste model kan door Statgraphics berekend worden door Special -> Advanced Regression -> Regression Model Selection te kiezen. (2 pt). Indien alleen achterwaartse of voorwaartse regressie gebruikt wordt: (1 pt). 
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Dependent variable: biomassa

Independent variables: 

   A=kalium

   B=natrium

   C=zink

   D=zout

   E=zuurgraad
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Models with Largest Adjusted R-Squared

Model Results

----------------------------------------------------------------

                        Adjusted                Included

MSE         R-Squared   R-Squared   Cp          Variables

----------------------------------------------------------------

155832.0    67.4859     64.2344     4.29637     ACDE 

155909.0    65.8433     64.2168     2.28159     BE   

157312.0    67.1771     63.8948     4.66959     BCDE 

157833.0    66.2451     63.7752     3.796       BCE  
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Models with Smallest Cp

Model Results

----------------------------------------------------------------

                        Adjusted                Included

MSE         R-Squared   R-Squared   Cp          Variables

----------------------------------------------------------------

155909.0    65.8433     64.2168     2.28159     BE   

160865.0    64.7576     63.0794     3.59374     AE   

157833.0    66.2451     63.7752     3.796       BCE  

158811.0    66.0359     63.5508     4.04872     ABE  

159424.0    65.9047     63.4099     4.20734     BDE  




d) Volledige analyse van een (niet noodzakelijk juist) model: significantie model: 1/2 pt (er moet opgemerkt worden dat R^2 laag is), normaliteit residuen: 1, invloedrijke punten + uitzonderlijke residuen: 1 pt, correlatie (Durbin-Watson): 1/2 pt.

5) a) file_10.unknown
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(1 pt), dus 1/v(x) is lineair model met onafhankelijke variabele 1/x met  parameters file_11.unknown
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(intercept ) (1/2 pt) en file_12.unknown
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(richtingscoëfficiënt). (1/2 pt)
b) Er moet een lineaire regressie uitgevoerd worden met de parameters en variabelen van a). Mogelijke correcte oorzaken zijn uitzonderlijke residu (1 pt) of niet-normaliteit via normal probability plot (2pt). Maximaal 2 punten voor deze opgave.
c) file_13.unknown
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is horizontale asymptoot, dus te halen uit waarden voor v als x groot is, d.w.z. een goede startwaarde is 200. Verder volgt door invullen dat file_14.unknown
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(1 pt). De parameter file_15.unknown
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/2 is dus die waarde van x waarvoor v ongeveer gelijk is 200/2=100, dus file_16.unknown
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, dus een goede startwaarde voor file_17.unknown
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is 0,1.(2 pt)
d) Analyse model: stopcriterium: 1/2 pt, meerdere beginwaarden geprobeerd: 1/2 pt, correcte analyse residuen: 1 pt, invloedrijke punten: 1 pt.   










