
 به نام خدا

١٣٩١ خردادن      دانشگاه صنعتی اصفھا درس رگرسيونپايان ترم    

  

 :به سواالت زير پاسخ دھيد -١
 )نمره ۵/٠(دھيد؟  خطی چندگانه چيست و چگونه آن را تشخيص می ھم -١
 )نمره ۵/٠(آيند؟  دست می دليل استفاده از رگرسيون وزنی چيست و برآورد ضرايب چگونه به -٢
 )نمره ۵/٠(شود؟  مخفی چيست و چگونه تشخيص داده میدگی اافت برون -٣
 ۵/٠( )مورد ٢(آورد  وجود می شده، چه مشکالتی به که نبايد حذف می که اگر متغير مستقلی از مدل حذف شود، درصورتی توضيح دھيد -۴

 )نمره ۵/٠( )مورد ٣. (است يا نهتوانيم تشخيص دھيم که آيا حذف متغير از مدل، مناسب  می) ھايی(چه روش  به. )نمره

ايم و بر اساس شکل منحنی حاصل از آن تصميم به برازش مدل  را رسم کرده) X(و متغير مستقل  )Y(نمودار پراکنش مشاھدات متغير پاسخ  -٢
   با توجه به اطالعات زير.  ايم ، گرفته٣ای درجه  چندجمله

  )نمره ۵/٠( .برازش دھيد را ٣ای متعامد درجه  چندجمله مدل - الف
  )نمره ١(کاھش داد؟  ٢ای را به  توان درجه چند جمله آزمون کنيد که آيا می -ب
 )نمره ٢۵/٠. (را برازش دھيد ٢ای درجه  چندجملهمدل  -ج
 

:است آمدهدست  و اطالعات زير به  شده  هداد ، چندين مدل برازشYو متغير پاسخ   ، ، بر اساس مشاھدات حاصل از متغيرھای مستقل  -٣

  

 

 
  )بنويسيدبا جزئيات را  ھا ھای آزمون ھای آماره فرمول( :شده در جداول فوق ارائهبه اطالعات با توجه 

  )نمره ۵/٠(، حذف کرد؟ 1توان از مدل شماره  را می آزمون کنيد که آيا متغير  - الف

  )نمره ٧۵/٠(حذف کرد؟  1را از مدل شماره  و توان ھمزمان متغيرھای  آزمون کنيد که آيا می -ب

 )نمره ٧۵/٠( .را بنويسيد 1داری کلی مدل  آزمون معنی -ج

  
  

Model 1a

3.073 1.568 1.960 .056

-.295 .106 -2.786 .008

-.068 .017 -3.999 .000

13.748 1.837 7.485 .000

(Constant)

x1

x2

x3

Model
1

B Std. Error

Estimation of
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ya. 

Model 1b

            - 3      -     - .000a

19.130 44 .435

                 - 47

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), x3, x2, x1a. 

Dependent Variable: yb. 

Model 2b

15.348 2 7.674        - .001a

            - 45       -

           - 47

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), x2, x1a. 

Dependent Variable: yb. 

Model3b

36.332 2 18.166      - .000a

               - 45       -

              - 47

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), x3, x2a. 

Dependent Variable: yb. 

Model 4b

28.745 1 28.745       - .000a

               - 46       -

             - 47

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), x3a. 

Dependent Variable: yb. 



تايی از خانوارھای شھر  ٣٠، يک نمونه تصادفی )Y(بر ميزان برق مصرفی خانوار  )X(منظور بررسی تأثير تعداد ساعات تماشای تلويزيون  به -۴
 ،Yو  X دست آمده در ھر نمونه، ارتباط بين اساس اطالعات بهاند و بر از خانوارھای شھر اصفھان انتخاب شدهتايی  ٢٠ه تصادفی نتھران و يک نمو

  :شده است شده زير بيان داده ھای برازش وسيله مدل به
                                     تھران                  

 
  

 
          ١١ ٩ ... ١٢ x

٢۶ ... ٢ ١٨۴ y   

x ١٠ ١١ ... ٨            اصفھان                

١۵ ... ٢٠ ٢٣ y   
  

يعنی آيا (، تفاوت معنی داری با ھم دارد يا نه؟ در دو شھر تھران و اصفھان Yو  X ارتباط خطی بينتوان آزمون کرد که آيا  توضيح دھيد که چگونه می
  )نمره ١(.) دوخط مربوطه دارای شيب و عرض از مبدأھای يکسان ھستند يا نه

  .  )ھای محاسبه مجموع مربعات، آماره آزمون  ھا، فرمول بندی فرض صورت( بدون انجام محاسبات عددی، مراحل انجام آزمون را با جزئيات کامل، توضيح دھيد * 
 

مدل رگرسيونی برازش داده معادله ، Yو متغير پاسخ  ، به ضرايب ھمبستگی و مجموع مربعات متغيرھای مستقل  با توجه به اطالعات مربوط -۵

                                                                          )نمره ١(  .شده را بنويسيد

0.013    ,   0.451      ,         0.245           

1546.488    ,     42.488  ,     58.837   ,    ∑ 276.85  ,    ∑   368.08   ,    ∑ 2036.08 

 

̂                                                                                                        )نمره ٧۵/٠(  با جزئيات کامل ثابت کنيد -۶ 1

  

 

  

  )نمره ٧۵/٠(انجام دھيد ) خطی(ھای زير، آزمون کمبود برازش  برای داده** 
4  3 4  1  2  1  x 
5  2 4  0  3  1  y  

 

 
 

 .موفق باشيد
 
 

 :ھای متعامد ای چندجمله
   n=5       n=4       n=3  
P4  P3  P2  P1   P3  P2  P1    P2  P1  
1  -1  2  -2    -1  1  -3    1  -1  1  
-4  2  -1  -1    3  -1  -1    -2  0  2  
6  0  -2  0    -3  -1  1    1  1  3  
-4  -2  -1  1    1  1  3        4  
1  1  2  2                5  

70  10  14  10    20  4  20    6  2  
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