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Uitwerking met SAS

Jan B. Dijkstra

Samenvatting

Gebmikt is de MS-DOS versie van SAS. De mogelijkheid van menu-sturing is

aanwezig. maar hier is gekozen voor het zelf invoeren van opdrachten in de program

editor. Het hierbij behorende window wordt bij het opstarten van SAS getoond naast

twee andere: een voor temgmeldingen van het systeem (log-window) en een voor de uit

voer (output-window). Het systeem is aan te sturen met functie-toetsen en voor speciale

taken zijn nog wat andere windows beschikbaar.

De data-entry

Ben SAS-programma bestaat uit een afwisseling van een aantal data-steps en procedure-steps. Deze begin

nen met respectievelijk de commando's DATA en PROC en worden afgesloten door volgende DATA of

PROC commando's. De opdracht RUN kan worden beschouwd als een lege data-step of procedure-step.

Deze wordt gebruikt om een nog niet voltooid programma maar vast gedeeltelijk te laten verwerken. Aan

het einde van het programma gebruikt men ENDSAS in plaats van RUN; hierdoor wordt de sessie beein

digd.

In 14 opeenvolgende jaren is het aantal mensen met een geregistreerde geestelijke deficientie per 10.000 in

de U.K. gegeven naast het aantal verstrckte luistervergunningen voor de radio (nog te vermenigvuldigen

met 10(0). De invoer gaat als voIgt:

DATAEEN;

INPUT YEAR MENTAL RADIO;

CARDS;

Hierna volgen de data (zie bijgevoegd voorbeeld). Ter controle kunnen we nu de opdrachten PROC

PRINT; RUN; geven. Door RUN wordt deze procedure-step afgesloten. SAS drukt in dat gevaI aile

bestaande variabelen af waarbij de observaties worden voorafgegaan door hun rangnummers. Zonder deze

afsluiting zou SAS wachten op nadere specificaties en wat dat betreft zijn de mogelijkheden van de pro

cedure PRINT behoorlijk uitgebreid. CARDS wordt gebruikt wanneer de data in het programma zelf wor

den opgenomen. Voor het lezen van files gebruikt men INFILE (of speciale opdrachten die aansluiten op

de files van de bekende data-base pakkenen).

Regressie

In een enkelvoudig lineair regressie-model wordt nu de variabele MENTAL voorspeld oit de variabele

RADIO:

PROCREG;

MODEL MENTAL=RADIO/R;
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OUTPUT OUT=TWEE P=FIT R=RES;

RUN;

In de model-statement wordt MENTAL aIs response-variabele gedefinieerd door hem voor de = te zetten.

Er achter komen de predictoren (in dit geval slechts een). Na de slash (optioneel) zijn aIlerlei opties

mogelijk. Hier is aIleen voor R gekozen en dit behelst eenvoudige residu-analyse. De mogelijkheden van

SAS zijn echter veel uitgebrcider. Alles uit het handbock van Belsley, Kuh en Welsch (1980) is mogelijk.

Maar hier beperken we ons tot de optic R die gestudentiseerde residuen (voor het opsporen van

uitsehieters) en Cook-statistics (voor het opsporen van uitzonderlijk invloedrijke waamemingen) genereert.

In de output-statement wordt een nieuwe data-set TWEE aangemaakt die aIle op dat moment actuele varia

belen bevat en bovendien de systeem-vectoren P (predicted values) en R (residuals) onder de gekozen

namen FIT en RES. Deze variabelen zullen verderop gebruikt worden voor een nadere evaIuatie van het

model.

De aanpassing (zie uitvoer) is uitstekend. De predictor is significant met een overschrijdigskans van 0.0001

(met t-test en F-test). De determinatiecoefficient is 0.9842 en deze waarde staat voor de fractie door het

model verklaarde variantie. Zelfs zeer ervaren gebruikers van regressie raken bij dit soort uitzonderlijke

resultaten in vervoering. Ret afbreken van aIle radio-stations lijkt de aangewezen weg tot cen geestelijk

gezondere bevolking. Maar daar komt de natuurlijke scepsis van de wctcnschapper tegen in opstand. Als

die wetenschapper nu ook nog statisticus is dan zal hij wellicht beginnen met ceo grondige residu-analyse.

Voor de gestudentiseerde residuen wordt een drempel van 2.5 aangehouden (in absolute waarde). Geen

enkele waarneming lijkt een uitschieter te zijn. De drempel bij de Cook-statistic (1977) is 1 en ook deze

grens wordt nergens overschreden. Geen enkele waarneming is dus uitzonderlijk invloedrijk. Sterker nog:

de invloed van de individuele waamemingen is steeds nogal gering omdat zelfs de zeer lage drempel van

02 nergens gehaald wordt.

Normaliteit

De gebruikte t-test en F-test eisen dat de modelafwi]ldngen normaal zijn verdeeld, onderling onafhankelijk

zijn en dat hun variantie constant is. Ook wordt vereist dat de verwachting van deze afwijkingen 0 is, maar

dit kan niet geverifieerd worden omdat een eventuele andere waarde gewoon in de intercept (constante

term) wordt opgenomen. Ret gebrek aan uitschieters suggereert dat aan de eis van constante variantie weI

voldaan is. Normaliteit kan aIs voIgt worden onderzocht:

PROC UNIVARIATE NORMAL PLOT;

VARRES;

RUN;

De procedure UNIVARIATE onderzoekt een aantal karakteristieken van de opgegeven variabele(n). Rier

betreft dat aIleen RES (de variabele die de residuen bevat). De opties NORMAL en PLOT zorgen voor een

formele en een grafische normaliteitstoets. De overschrijdingskans bij de eerste is 0.1261 en dat is veilig

groter dan de drempelwaarde van 0.05. De stem-leaf plot en de normal probability plot tonen dan ook niets

verontrustends. Bij deze steekproefgrootte kiest SAS voor de toets van Shapiro en Wilk (1965) en die heeft

in dit soort gevaIlen een zeer behoorlijk onderscheidingsvermogen.
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Grafisch Onderzoek

Als aan de regressie-eisen is voldaan, dan zijn de residuen en de aangepaste waarden onafuankelijk. Een

plaatje waarin deze twee variabelen tegen elkaar zijn uitgezet moot dus chaos opleveren. Verder moet een

plaatje van MENTAL tegen RADIO een lineair verband suggereren. Ter referentie is in dit tweede plaatje

de regressie-lijn opgenomen. Hieraan zijn CLM-curves toegevoogd (confidence limits of the mean). Deze

stippellijnen geven aan (met een betrouwbaarheid van 95 procent) hoe zeker men van de aangepaste Iijn is.

Ret programma ziet er als voIgt uit:

SYMBOLl V=STAR C=RED I=NONE;

SYMBOL2 V=STAR C=GREEN I=RLCLM;

PROCGPLOT;

PLOT RES*FIT=INREF=O;

PLOT MENTAL*RADI0=2;

RUN;

Symbol-statements specificeren dit soort plaatjes. V definieert het gekozen symbool voor de observaties. C

staat voor de kleur (in dit rapport monochroom, maar bij de voordracht conform de specificatie) en I is de

interpolatie-modus. Bij SYMBOLl is dat niets en bij SYMBOL2 een lincaire regressie-lijn met CLM

curves. Met RES*FIT=1 wordt naar SYMBOLl verwezen (voor SYMBOL2 analoog). De opdracht

VREF=O legt de verticale referentie-lijn (x-as) op niveau O.

Ret residu-plotje ziet er niet volkomen chaotisch uiL De suggestie van cen parabool is aanwezig. Daarom

zal verderop worden nagegaan of toevoeging van een kwadratische term zinvol is. Oak het plaatje van de

waamemingen en de aangepaste lijn met CLI-curves suggereert een systematische doch geringe kromming.

Aan de uiteinden liggen de punten overwegend onder de Iijn en in het midden vooral er boven.

Kwadratisch Effect

Nu wordt cen kwadratische term berekend en toegevoegd aan het model. De berekening kan alleen in een

nieuwe data-step. Met de SET-statement kan men alle kennis uit een oudere data-set overdragen. Dit gaat
ais voIgt:

DATADRIE;

SETEEN;

R2=RADIO*RADIO;

PROCREG;

MODEL MENTAL=RADIO R2;

RUN;

De nieuwe predictor (zie uitvoor) heeft een overschrijdingskans van 0.0655 en haalt dus de drempel van

0.05 niet. De kwadratische term is dus niet significant en hooft niet in het model te worden opgenomen.

Ret is echter een grensgeval; sociale wetenschappers nemen nog weI eens genoegen met dit soort predic

toren. Voor de essentie van dit verhaal is de keuze echter van weinig belang.

Ontmaskering

Deze dataset werd reeds door Kendall en Yule (1950), Tufte (1974) en Montgomery en Peck (1982)

gebruikt om misbruik van regressie te illustreren. Er is geen enkel causaal verband tussen RADIO en

MENTAL. WeI zijn beide variabelen sterk gecorreleerd met het jaartal. Aan het begin van de onderzochte
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periode was een radio een luxe artikel voor de zeer riJ"ken. Maar in de loop der jaren werd dit medium ook

toegankelijk voor mensen met een modaler inkomen. Een model waarin RADIO wordt voorspeld uit

YEAR levert een overschrijdingskans op van 0.0001 en een determinatiecoefficient van 0.9727.

In de onderzochte periode zijn de engelsen heus niet wezenlijk gekker geworden. WeI heeft de psychiatrie

zich sterk ontwikkeld. Daarom werd het mogelijk iemand die vroeger alleen maar wat merkwaardige

trekjes had te bestempelen tot een lijder aan schizofrenie, psychoses, neuroses of iets dergelijks. Het moge

duideliJ"k zijn dat daardoor het aantal registraties van psychiatrische stoomissen toenam. Een model dat

MENTAL voorspelt uit YEAR heeft dan ook een overschrijdingskans van 0.0001 en een

determinatiecoefficient van 0.9635.

Een verstandige statisticus zou deze aanpassing nooit in ernst geprobeerd hebben. Maar vaak zijn de zaken

rninder duidelijk en kan onzin geproduceerd worden die niet door diagnostische middelen kan worden

ontmaskerd. De SAS-routine REG biedt veel tot zeer veel diagnostiek. En met NUN is zelfs robuuste

regressie mogelijk. Dit kan echter nooit dienen als vervanging voor een weloverwogen gebruik.

Literatuur

Douglas C. Montgomery and Elizabeth A. Peck (1982) Introduction to linear regression analysis

John Wiley and Sons, New York

Kendall, M.G. and G.U. Yule (1950) An introduction to the theory of statistics

Charles Griffin, London

Tufte. E.R. (1974) Data analysis for politics and policy

Prentice-Hall, Englewood Cliffs

SAS/STAT Users Guide (1989) Volume 2

Version 6. Fourth Edition

David A. Belsley, Edwin Kuh and Roy E. Welsch (1980) Regression diagnostics, identifying influential

data and sources of collinearity

John Wiley and Sons, New York

Cook, R.D. (1977) Detection of influential observations in linear regression

Technometrics (19) pag. 15-18

Shapiro, 5.5. and Wilk, M.B. (1965) An analysis of variance test for normality

Biometrika (52) pag. 591-611

SAS/GRAPH Software (1990) Volume 2

Reference Version 6, First Edition



options pagesize=55 nonumber nodate;
title'number of certified mental defectives per 10000';
title2'and number of radio receiver licenses';
data een;
input year mental radio;
cards;
1924 8 1350
1925 8 1960
1926 9 2270
1927 10 2483
1928 11 2730
1929 11 3091
1930 12 3647
1931 16 4620
1932 18 5497
1933 19 6260
1934 20 7012
1935 21 7618
1936 22 8131
1937 23 8593
proc print;
proc reg;

model mental=radio/r;
output out=twee p=fit r=res;

proc univariate normal plot;
var res;

symbol1 v=star c=red i=none;
symbol2 v=star c=green i=rlclm;
proc gplot;

plot res*fit=1/vref=0;
plot mental*radio=2;

run;
data drie;

set een;
r2=radio*radioi

proc reg;
model mental=radio r2;

run;
proc reg;

model mental=year;
proc reg;

model radio=year;
run;

1



number of certified mental defectives per 10000
and number of radio receiver licenses

OBS YEAR MENTAL RADIO

1 1924 8 1350
2 1925 8 1960
3 1926 9 2270
4 1927 10 2483
5 1928 11 2730
6 1929 11 3091
7 1930 12 3647
8 1931 16 4620
9 1932 18 5497

10 1933 19 6260
11 1934 20 7012
12 1935 21 7618
13 1936 22 8131
14 1937 23 8593

2



number of certified mental defectives per 10000
and number of radio receiver licenses

Dep Var Predict Std Err Std Err Student
Obs MENTAL Value Predict Residual Residual Residual

1 8.0000 7.5579 0.330 0.4421 0.647 0.684
2 8.0000 8.9024 0.292 -0.9024 0.665 -1.357
3 9.0000 9.5857 0.274 -0.5857 0.673 -0.871
4 10.0000 10.0552 0.262 -0.0552 0.677 -0.081
5 11.0000 10.5996 0.249 0.4004 0.682 0.587
6 11.0000 11.3953 0.232 -0.3953 0.688 -0.574
7 12.0000 12.6208 0.211 -0.6208 0.695 -0.893
8 16.0000 14.7655 0.194 1.2345 0.700 1. 764
9 18.0000 16.6986 0.205 1.3014 0.697 1.868

10 19.0000 18.3804 0.233 0.6196 0.688 0.901
11 20.0000 20.0379 0.271 -0.0379 0.674 -0.056
12 21.0000 21. 3736 0.308 -0.3736 0.658 -0.568
13 22.0000 22.5044 0.341 -0.5044 0.641 -0.786
14 23.0000 23.5227 0.372 -0.5227 0.624 -0.838

Cook's
Oba -2-1-0 1 2 D

1 * 0.061
2 ** 0.177
3 * 0.063
4 0.000
5 * 0.023
6 * 0.019
7 * 0.037
8 *** 0.120
9 *** 0.152

10 * 0.047
11 0.000
12 * 0.035
13 * 0.087
14 * 0.125

Sum of Residuals 7.993606E-15
Sum of Squared Residuals 6.3282
Predicted Resid SS (Press) 8.1739

4



Variable=RES

number of certified mental defectives per 10000
and number of radio receiver licenses

UNIVARIATE PROCEDURE

Residual

Moments

5

N
Mean
Std Dev
Skewness
USS
ev
T:Mean=O
Sgn Rank
Num "'= 0
W:Normal

14
o

0.697701
0.769912
6.328224

o
-4.5

14
0.903542

Sum Wgts
Sum
Variance
Kurtosis
ess
Std Mean

prob>!T!
Prob> S

Prob<W

14
o

0.486786
-0.4762

6.328224
0.186468

1.0000
0.8077

0.1261

Quantiles(Def=5)

100\ Max 1. 301426 99\ 1.301426
75\ Q3 0.442141 95\ 1. 301426
50\ Med -0.21441 90\ 1.234488
25\ Q1 -0.5227 10\ -0.62085
0\ Min -0.90241 5\ -0.90241

1\ -0.90241
Range 2.203833
Q3-Q1 0.96484
Mode -0.90241

Extremes

Lowest Cbs Highest Cbs
-0.90241( 2) 0.400379( 5)
-0.62085( 7) 0.442141( 1)

-0.5857( 3) 0.619641( 10)
-0.5227( 14) 1. 234488 ( 8)

-0.50437( 13) 1.301426( 9)

Stem Leaf
1 23
o 6
o 44

-0 4410
-0 96655

----+----+----+----+

#
2
1
2
4
5

+--+--+

*-----*
+-----+



Variable=RES

number of certified mental defectives per 10000
and number of radio receiver licenses

UNIVARIATE PROCEDURE

Residual

Normal Probability Plot

6

* ++*++++
+*+++++

+++++*+*
++++*+* * *

1.25+

I
0.25+

I
-0.75+ * ++*++*+* *

+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
-2 -1 0 +1 +2



number of certified mental defectives per 10000
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number of certified mental defectives per 10000
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number of certified mental defectives per 10000
and number of radio receiver licenses

Model: MODELl
Dependent Variable: MENTAL

9

Analysis of Variance

Sum of Mean
Source DF Squares Square

Model 2 395.12942 197.56471
Error 11 4.58486 0.41681
C Total 13 399.71429

Root MSE 0.64560 R-square
Dep Mean 14.85714 Adj R-sq
C.V. 4.34542

F Value

473.997

0.9885
0.9864

Prob>F

0.0001

Parameter Estimates

Parameter Standard T for HO:
Variable DF Estimate Error Parameter=O Prob > ITI

INTERCEP 1 2.970447 0.87333990 3.401 0.0059
RADIO 1 0.003049 0.00041947 7.270 0.0001
R2 1 -8.462397E-8 0.00000004 -2.045 0.0655



number of certified mental defectives per 10000
and number of radio receiver licenses

Model: MODELl
Dependent Variable: MENTAL

10

Analysis of Variance

Sum of Mean
Source DF Squares Square

Model 1 385.12527 385.12527
Error 12 14.58901 1.21575
C Total 13 399.71429

Root MSE 1.10261 R-square
Dep Mean 14.85714 Adj R-sq
C.V. 7.42142

Parameter Estimates

F Value

316.780

0.9635
0.9605

Prob>F

0.0001

Variable DF

INTERCEP 1
YEAR 1

Parameter
Estimate

-2496.914286
1.301099

Standard
Error

141.12448009
0.07310239

T for HO:
Parameter=O

-17.693
17.798

Prob > ITI

0.0001
0.0001



number of certified mental defectives per 10000
and number of radio receiver licenses

Model: MODELl
Dependent Variable: RADIO

Analysis of Variance

11

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F value Prob>F

Model
Error
C Total

1 78760282.040 78760282.040
12 2210209.3890 184184.11575
13 80970491. 429

427.617 0.0001

Root MSE
Dep Mean
C.V.

429.16677
4661. 57143

9.20648

R-square
Adj R-sq

0.9727
0.9704

Parameter Estimates

Variable DF

INTERCEP 1
YEAR 1

Parameter
Estimate

-1131219
588.386813

standard
Error

54929.562374
28.45347973

T for HO:
Parameter=O

-20.594
20.679

Prob > ITI

0.0001
0.0001



Uitwerking met STATGRAPHICS

Peer verkissen

In tegenstelling tot de andere in dit colloquium besproken statistische software pakketten is STAT
GRAPHICS grotendeels menu-gestuurd: uitvoering van de gewenste funkties vindt plaats middels
selecties uit het STATGRAPHICS menusysteem.
Macro's maken het mogelijk om herhaaldelijk uit te voeren opdrachten ·op te nemen" en naar wens
op een later tijdstip lOaf te spelen"

Gegevensinvoer
Invoer van data kan op twee manieren: via "IMPORT" van reeds bestaande datasets (ASCII, dBase,
Lotus, ......) of handmatig.
Omdat het aantal in te voeren waarden niet dramatisch is kunnen deze hier handmatig gemakkelijk
ingevoerd worden.
Hiertoe kiest men DATA MANAGEMENT uit het hoofdmenu gevolg door FILE OPERATIONS uit het dan
volgende menu (zie scherm 1 en 2).
Nadat de naam van de dataset (hier HEALTCR) is ingevoerd en C ("Edit") is geslecteerd, kunnen de
gewenste variabelen worden aangemaakt. Vervolgens kunnen de observaties worden ingevoerd (zie
scherm 3 en 4)
Scherm 5 laat een aantal mogelijkheden zien voor wijzigingen van bestaande datasets.
Het invoeren wordt beeindigd met F6 ("GO")
Bekijken van observaties kan door selectie in het veld DESIRED OPERATION: van scherm 2 in te tikken:
"C· (Edit).

STATGRAPHICS Statistical Graphics System

DATA MANAGEMENT AND SYSTEM UTILITIES

:: ~~~'!~~~~11!!~:~:
C. Report Writer and Graphics Replay
D. Graphics Attributes

PLOTTING AND DESCRIPTIVE STATISTICS
E. Plotting Functions
F. Descriptive Methods
G. Estimation and Testing
H. Distribution Functions
I. Exploratory Data Analysis

ANOVA AND REGRESSION ANALYSIS
J. Analysis of Variance
K. Regression Analysis

TIME SERIES PROCEDURES
l. Forecasting
M. Quality Control
N. Smoothing
o. Time Series Analysis

ADVANCED PROCEDURES
P. Categorical Data Analysis
Q. Multivariate Methods
R. Nonparametric Methods
S. Saqlling
T. Experimental Design

MATHEMATICAL AND USER PROCEDURES
U. Mathematical Functions
V. Macros and User Functions

- scherm 1 -

DATA MANAGEMENT

- scherm 2 -



File Operations

STATGRAPHICS file name: KEAttHtR.;.;.:.:.:.;.;.:.;.:-:.:.:.:.: .

Operations: A. Copy
B. Create
C. Edit

Desired operation: ~

D. Erase
E. Join
F. Print

G. Recode
H. Rename
I. Split

J. Update

Files on Data Drive - C:\STATG\WTBDATA\

CARDATA
WTBOP21
WTBOP38
WTBOP49

COLKAN
WTBOP22
WTBOP41
WTBVB21

COLLOQ COSMETIC GROKKS
WTBOP24 WTBOP32 WTBOP33
WTBOP410 WTBOP43 WTBOP44
WTBVB22 WTBVB23 WTBVB31

KRGDFG
WTBOP34
WTBOP45
WTBVB41

OPDR1X1
WTBOP35
WTBOP46
WTBVB42

OPDR1X2
WTBOP36
WTBOP47
WTBVB43

Row year

- scherm 3 -

mental

Btiia.;.:.:.:.:.:.:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Add additional column

Name: flim~I

Type: I:::::::::::'tm:::::::::::::::::

Width: 1:1:::::::::::::::::

Length 0 0
Typ/Wth N/ 7 N/ 7

I~~~~iMI~: 2~'1:~}~~~~~f.ig:it4~~f.~i:~::::ev:~i!i::~:~:rfrt#tm::t~~i:1,::::::: 99.~f~i~ 1~gif#:II
Cursor at Row:

Column:
1
3

Data Editor
File: HEALTCR

- scherm 4 -

Maximum Rows: 0
Number of Cols: 3

Row year

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

mental radio

Modify radio
Add additional column
Remove radio
Add rows
Delete rows
Add cells
Delete cells
Print to printer
Print to file
Save without exit
Sort in ascending order
Sort in descending order
Undo last sort

Length 0 0 0
Typ/Wth N/ 7 N/ 7 N/ 7

Highlight desired entry and press ENTER to select.
1Help 2Edit 3Savscr 4Prtscr 5 6Go 7Vars 8Crnd 9Device 10Quit

INPUT 5/17/93 15:04 STATGRAPHICS Vers.5.0

- scherm 5 •



Regressie

Enkelvoudige regressie met MENTAL als afhankelijke en RADIO als onafhankelijke variabele is
mogelijk door selectie van REGRESSION ANALYSES uit het menu van scherm 1, gevolgd door SIMPLE
REGRESSION uit het dan volgende menu.

REGRESSION ANALYSIS

1• jllin;Kjii.fil~l®f
2. IriferacHiie""i:iUHier Rejection
3. Multiple Regression
4. Stepwise Variable Selection
5. Ridge Regression
6. Nonlinear Regression

- scherm 6 -

Vervolgens kunnen afhankelijke en onafhankelijke variabele, evenals een aantal instellingen worden
opgegeven (zie scherm 7).
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om Lp.v. een Iineair- een mUltiplicatief model te gebruiken.

Simple Regression

Dependent variable: i!i!mfM:
Independent variable: fj#.fit

Mode l: Ufi@f
Confidence l imits: ft:@!~?

Prediction limits: m~g~,~:

Point labels:

- scherm 7 -

Indrukken van GO (F6) levert het eerste scherm van het resultaat (zie scherm 8).
De informatie in dit scherm wijkt weinig af van die van de andere pakketten.

Regression Analysis - Linear model: Y =a+bX

Dependent variable: ~iiillt Independent variable: didi'6:.;.:.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:.: .... :.:.;.;.:.:.:.:

Standard T Prob.
Parameter Estimate Error Value Level

Intercept 4.58297 0.423446 10.823 .00000
Slope 2.20395E-3 8.07241E-5 27.3022 .00000

Analysis of Variance

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Prob. Level
Model 393.38144 1 393.38144 745.4116 .00000
Residual 6.33284 12 .52m7

Total (Corr.) 399.71429 13
Correlation Coefficient =0.992047 R-squared = 98.42 percent
Stnd. Error of Est. =0.726455

Press ENTER to continue.

- scherm 8 -



Een beperkt aantal opties worden geleverd in het volgende scherm (scherm 9).
Meer dan het plotten van de regressielijn en residuen is met SIMPLE REGRESSION niet mogelijk.
Sij de plot van de regressielijn kunnen CLM- en CLI-curves (betrouwbaarheids- en voorspellingsge
bieden) weergeggeven worden. (zie scherm 10)

Simple Regression

Dependent variable: ~ij~~~

Independent vari able: tM~:~t

Mode l: MHiif:m
Confidence limits: ~i~:m

Prediction limits: ~i~:m

Point labels:

- scherm 9 -

rf=!,::m~!~'!~:':~lif:m
Save residuals
Save predictions

'l-l-r-r?;:J,~71
: : ; ,III), :

31 ·t·······················,·······················,······················'·,···1·· /'.../".,.......................•.
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Meer mogelijkkeden dan SIMPLE REGRESSION biedt de aanpak met MULTIPLE REGRESSION (zie scherm
6).
De resultaten uit het eerste scherm van MULTIPLE REGRESSION komen ongeveer overeen met die in
het eerste scherm van SIMPLE REGRESSION.
Een extra funktie is de mogelijkheid tot gewogen regressie.
Het tweede scherm biedt echter aanzienlilk meer diagnostische hUlpmiddelen (zie scherm 11).

Multiple Regression

Dep. var.: MiliM!
Ind. vars.: riali::::.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:. Analysis of variance

~i~,:!~!il!f: squares

Plot predicted values
Probability plot
Component effects plot
Influence measures
Correlation matrix
Generate reports
Confidence intervals
Interval plots
Save resuLts

Weights:

Constant: !~~mII:~: VerticaL bars: No 0

- scherm 11 -

Onderzoek naar invloedrijke punten kan met INFLUENCE MEASURES (zie scherm 11).
Ais invloedsmaten gebruikt StatGraphics hierbij een drietal grootheden: Standardized residuals,
Leverage en DFits.
Hierbij worden drempels van resp. 2 ,3p/n en 2*sqrt(p/n) gehanteerd.
(met p het aantal geschatte parameters en n het aantal observaties)
Opgemerkt moet worden dat de naamgeving gestandaardiseerde residuen nogal ongelukkig is
gekozen; StatGraphics verstaat onder gestandaardiseerde residuen wat in de gangbare Iitteratuur
wordt aangeduid met studentized deleted residual.
StatGraphics kent geen Cook statistics.
De output in scherm 12 laat zien dat er een verdacht punt (observatie 9) wordt gesignaleerd dat
nadere bestudering behoeft.
In de grafiek in scherm 10 is echter te zien dat voor deze observatie geen opvallende rol is
weggelegd.
Bovendien is de keuze van 2 als drempelwaarde nogal krap; bij een normale verdeling zal gemiddeld
4,5% procent van de gestandardiseerde residuen in absolute waarde boven deze waarde uitkomen.
Bij 14 observaties is een afwijkend residu dus geen uitzonderlijke gebeurtenis.

Flagged Observations for mental

Obs. Number Stnd. Residual Leverage MahaLanobis Dist. DFITS
9 2.12452 0.08004 0.12102 0.62667

Number of flagged observations (residual, leverage or DFITS) =1

- scherm 12 -



Met GENERATE REPORTS (scherm 11) kunnen samenvattingen als in scherm 13 worden gemaakt.
Samenvattingen kunnen met SAVE RESULTS naar file worden geschreven zodat verdere analyses, als
bijvoorbeeld een formele toets op de normaliteit van de residuen,mogelijk zjjn.

Regression results for mental

bservation Observed Fitted Standardized
NlBber Values Values Residuals Residuals

1 8.00000 7.55830 0.44170 0.66674
2 8.00000 8.90270 -0.90270 -1.41216
3 9.00000 9.58593 -0.58593 -0.86137
4 10.0000 10.0554 -0.05537 -0.07826
5 11.0000 10.5997 0.40026 0.56976
6 11.0000 11.3954 -0.39537 -0.55756
7 12.0000 12.6208 -0.62077 -0.88479
8 16.0000 14.7652 1.23479 1.96229
9 18.0000 16.6981 1.30193 2.12452

10 19.0000 18.3797 0.62032 0.89400
11 20.0000 20.0371 -0.03705 -0.05265
12 21.0000 21.3726 -0.37264 -0.54953
13 22.0000 22.5033 -0.50327 -0.77107
14 23.0000 23.5259 -0.52590 -0.83207

o residuals beyond 3 sigma.

- scherm 13 -

De modelveronderstellingen
Voor nadere analyse van de residuen zijn deze opgenomen in een dataset met naam RESFILE met
als variabele RES (met de residuen) en FIT (met gefitte waarden).

Normaliteit van de fout.
De normaliteit van de residuen kan formeel getoetst worden na keuze van DISTRIBUTION
FUNCTIONS in scherm 1 en daarna van DISTRIBUTION FITTING. (zie scherm 14)
Hierbij heeft men de keuze uit de Chi-kwadraat-toets en de verdelingsvrije toets van
Kolmogorov-Smirnov. De toets van Shapiro-Wilk ontbreekt in STATGRAPHICS.
Vanwege het te geringe aantal vrijheidsgraden is aileen de toets van Kolmorov-Smirnov
toepasbaar.
Uitvoering levert scherm 15
Uit het Approximate significance level van 0,609232 blijkt dat er geen reden is om de
normaliteit van de residuen in twijfel te trekken.
Ter contrale zijn de opties EXPLORATORY DATA ANALYSES en ESTMATION AND TESTING bruikbaar.
Hiermee kunnen o.a. Normality plots, Box and Whisker plots en Stem and Leaf displays
gemaakt worden. (zie scherm 16 en scherm 17)
Normality plots zijn eenvoudiger te produceren door selectie van PROPABILITY PLOT in scherm
11.

Distribution Fitting

Data vector: RESFILE.RES

Distributions available:
(1) Bernoull i
(2) Binomial
(3) Discrete uniform
(4) Geometric
(5) Negative binomial
(6) Poisson

Distribution nlBber: 14

(7) Beta
(8) Chi-square
(9) Erlang

(10) Exponential
(11) F
(12) Gamma

(13) Lognormal
(14) Normal
(15) Student's t
(16) Triangular
(17) Uniform
(18) Weibull

Mean: -1.26883E-15
Standard deviation: 0.697956

- scherm 14 •



Estimated KOlMOGOROV statistic DPlUS = 0.203298
Estimated KOlMOGOROV statistic DMINUS = 0.115463
Estimated overall statistic DN = 0.203298
Approximate significance level =0.609232

- scherm 15 -
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Onafhankeliikheid van de fout.

Multiple Regression

Analysis of variance
Conditional sums of squares
Plot residuals
Summarize residuals
Plot predicted values
Probability plot
Component effects plot
Influence measures
Correlation matrix
Generate reports
Confidence intervals
Interval plots
Save results

Conf. level: ~~•Vertical bars: NO)
.:.;.:.:.:.:.:

Wei ghts: [@:r::Imm:IIII:rm}II:::II:rrr~II:::IIImmI:[}I1- ...

Constant: II
scherm 18

Een plot van residuen tegen aangepaste waarden (zie scherm 19) is mogelijk door keuze
van PLOT RESIDUALS in het menu MULTIPLE REGRESSION van scherm 18.
Aan de eis van een random verspreide puntenverzameling in een strook rondom de x-as lijkt
njet voldaan; een kwadratische suggestie is aanwezig.
Overigens kunnen met dezelfde menukeuze de residuen oak afgezet worden tegen de index
en tegen variabelen.
Een plot van de variabele MENTAL tegen de variable RADIO, tegelijk met de aangepaste lijn
en met voorspellings- of betrouwbaarheidsintervallen, kan worden verkregen door keuze van
INTERVAL PLOTS.
Worden in dezelfde figuur tevens ClM-curves gewenst dan dient echter gebruikt gemaakt te
worden van SIMPLE REGRESSION in scherm 6.

Constante variantie van de fout.
Gezien het feit dat er geen gestandaardiseerde residuen voorkomen die in absolute waarde
meer dan 2.5 afwijken van 0 is er geen reden am ernstige bedenkingen te hebben tegen een
constante variantie. (zie scherm 13)
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Kwadratisch effect

Naar aanleiding van een kwadratische suggestie in bovenstaande residuen plot wordt nu ter
verificatie een kwadratische term aan het model toegevoegd.
Hiertoe voegt men aan scherm 11 eenvoudigweg de kwadratische term toe (zie scherm 21).
Het resultaat is te zien staat in scherm 22.

Multiple Regression

Dep. var.: i&J~'F:::::ff:III:ff:':::Im::::::f::::fff:::I::::::::mffffffff:IIII::::::::I:::ff:'f

100. va rs.: .~II~I~III:I:::.:I:::::::··:·:::::I:·.'I::ill::I::·:::::::::::·:·:.:II::..:I:I::I··lililllll:l:ll:ill::ll:.::::I:I:.::::::::j·:.::·:::j~:':::lill:::::j:

Constant: jB Vertical bars: ~dJ:.:.;.;.;.;.:. Conf. level: ~

scherm 21

Model fitting results for: mental

looepeooent variable coefficient std. error t-vaLue sig.LeveL

CONSTANT 2.976383 0.874537 3.4034 0.0059
radio 0.003046 0.00042 7.2474 0.0000
radio*radio -8.418473E-84.147536E-8 -2.0298 0.0673

R-SQ. (ADJ.) = 0.9864 SE= 0.645783 MAE= 0.473474 DurbWat= 1.689
PreviousLy: 0.0000 0.000000 0.000000 0.000
14 observations fitted, forecast(s) computed for a missing vaL. of dep. var.

scherm 22

De nieuwe predictor blijkt niet significant te zijn: de drempel van 5% wordt immers niet gehaald.
Deze wordt daarom weer uit het model verwijderd.
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Regressie-analyse met SPSS/PC +

Ad de Jong

Data-invoer

Data voor SPSS/PC worden doorgaans in een aparte datafile opgeslagen. Invoer van de data kan
op verschillende manieren geschieden:
- met een tekstverwerker of editor naar keuze (bv. WP, bewaren met <control> F5), of
- via een spreadsheet-programma: Lotus 123, Symphony of Multiplan, of
- via een database-programma: dBase (aile versies) en Excel of
- via een aparte module van SPSS/PC (Data Entry).
Daarnaast is het mogelijk om de data bij de SPSS-verwerkingscommando's zelf in te voeren. Afhan
kelijk van de gekozen opslag van de data, moet een commando voor het inlezen binnen SPSS/PC
worden gespecificeerd. In dit geval zijn de data met WP ingevoerd en opgeslagen in de DOS-tekstfile
UK.DAT. Ze kunnen nu worden ingelezen met het Data List-commando:

Data List File = 'uk.dat' Free / year mental radio.

De data worden hier in zgn. free formaat ingelezen, waardoor het niet noodzakelijk is dat de gege
vens in vaste kolommen in de datafile staan. Indien er missing values (lege velden) in de dataset
voorkomen, dan moeten deze met een komma voor, en een komma achter het veld worden aange
duid. Een alternatief is om de data, per regel, wei op vaste posities in te voeren (overzichtelijker). In
dat geval zijn komma's bij een missing value-veld overbodig en moet het Data List-commando voor
Fixed-format datasets worden gebruikt, waarbij per variabele de posities van de waarden in de data
file worden aangegeven.

Data List File='uk.dat' Fixed / year 1-4 mental 6-7 radio 9-12.

Met het Format-commando wordt de layout van een variabele in de uitvoer be"invloed: (F2.0), mini
maal2 posities in de uitvoer, met 0 decimalen. Met het List-commando wordt de uitvoer in overzicht
1 verkregen.

Data list File= 'uk.dat ' Free I year mental radio.
Format year mental radio (F2.0).
List.

YEAR MENTAL RADIO

1924 8 1350
1925 8 1960
1926 9 2270
1927 10 2483
1928 11 2730
1929 11 3091
1930 12 3647
1931 16 4620
1932 18 5497
1933 19 6260
1934 20 7012
1935 21 7618
1936 22 8131
1937 23 8593

Number of cases read = 14

Overzicht 1. De ingelezen waarden.

Aan de variabelen kan als voigt een label worden toegekend:

Variable Labels mental 'Number of certified mental defectives per 10,000'
radio 'Number of radio receiver licenses'.
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Commando-invoer in SPSS/PC

SPSSjPC bestaat uit een geTntegreerde editor en verwerkingsomgeving. Bij de commando-invoer
kan binnen de editor gebruik gemaakt worden van een uitgebreid menu-systeem, waarin de
verschillende commando's en erbij mogelijke specificaties worden opgesomd.
Overzicht 2 laat de schermopbouw van de editor zien met het invoer-venster (onderste hertt) en het
menu dat wordt getoond na invoer van het commando REGRESSION, gevolgd door <alt> m.
leder commando dient op een nieuwe regel te beginnen en moet worden afgesloten met een punt.

~~~~!~:i~~~:~~.
/DESCRIPTIVES >
matrix input &output>
other global specs >

-building an equation-
specifications >

-/DEPENDENT >
-/METHOD >

residual analysis >

/VARIABLES specifie~~~~~'!gles for the
analysis. If omitted, it defaults to
/VARIABLES (COLLECT), which specifies all
variables named on the /DEPENDENT and
/METHOD subcommands.

'"- - = required _ L- --'

Data List File='uk.dat' Free / year mental radio.
Format year mental radio (F2.0).
List.
Regression

------------------Ins Ext Menus- 1

Overzicht 2. Commando-invoer via SPSS/PC-editor met help-menu's.

Het menu-venster is opgebouwd uit een Iijst van menu-items (links), en een toelichtend veld (rechts)
met informatie over het gemarkeerde item in de Iijst.
Een > achter een menu-item duidt op de aanwezigheid van een submenu.
Menu-items in hoofdletters zijn SPSS-keywords, die onderdeel kunnen zijn van een commando.
Items met een - zijn verplicht; in dit geval de specificaties voor het regressie-model (jDependent en
jMethod).

Verwerking van de commando's wordt vanuit de editor opgestart met functietoets F10; na afloop
wordt automatisch terug gekeerd in de editor. In een tweede venster is hier dan ook de uitvoer in te
zien. De invoer kan vervolgens worden gewijzigd of aangevuld, waarna met F10 opnieuw de
verwerking kan worden uitgevoerd.
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Regressie-analyse

Alvorens enkelvoudige Iineaire regressie-analyse met het Regression-commando uit te voeren, kan
met het Plot-commando een XV-plot worden gegenereerd (overzicht 3). Deze plot geeft een eerste
visuele indruk van een eventueel niet-Iineair verband tussen X en Y, en toont mogelijk uitzonderlijke
waarden (uitschieters of hefboompunten), die het resultaat van de regressie-analyse sterk kunnen
be·invloeden. Verder kan met dit commando een eenvoudige regressie-analyse worden uitgevoerd.

PLot Format= Regression /PLot= mentaL With radio.

I PL9T OF IMENT~L WITH RA910 I:::':jl:""

:;:;::':'l

1

M
E
N
T
A
L

2G

15

11
10- 1

1
1 1
.::::,,:::::

:::.:.;:; 3000 I 5000 7000
2000 4000 6000 8000

RADIO

14 cases pLotted. Regression statistics of MENTAL on RADIO:
CorreLation .99205
R Squared .98417 S.E. of Est .72619 Sig.•0000
Intercept (S.E.) 4.58222 (.42331)
SLope (S.E.) .00220 (.00008)

Overzicht 3. Standaard XV-pLot, met eenvoudige Lineaire regressie.

De R-tekens op de horizontale begrenzingen van de plot markeren de (denkbeeldige) regressielijn.
De plot laat een rechtlijnig verband zien, zonder extreme waarden. Beschrijving met een Iineair re
gressie-model Iijkt dan ook zonder transformatie of selectie van observaties te kunnen worden
uitgevoerd. De hoge correlatie en R square (fractie door model verklaarde variantie) ondersteunen
dit.
De gevonden regressie-vergelijking luidt: mental = 0.00220 * radio + 4.58222

Een meer uitvoerige regressie-berekening met allerlei mogelijke residu-analyses wordt verkregen met
het Regression-commando.

Regression Dependent= mental jMethod= Enter radio jResiduals.

Hierbij kunnen de verschillende keywords tot de eerste letters worden afgekort. Het gebruikelijke
a1ternatief voor de specificatie 'jMethod= Enter' (volgens het menu van de editor) is 'jEnter=' .

De uitvoer van dit Regression-commando is te vinden in de overzichten 4, 5 en 6.
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Regression Dependent= mentaL IEnter=' radio IRes;duaLs.

* * * * MU L TIP L ERE G RES S ION * * * *
Equation Number 1

MuLtipLe R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error

Dependent VariabLe.. MENTAL
Method: Enter RADIO

.99205

.98417

.98285

.72619

Analys;s of Variance

Regression
Residual

F = 745.96484

OF
1

12

S~ of Squares
393.38606

6.32822

Sign;f F = .0000

Mean Square
393.38606

.52735

Overzicht 4. Goodness-of-fit van het regressie-modeL.

Uit overzicht 4 blijkt een nagenoeg perfecte fit van het regressie-model:

· hoge multiple R Correlatie-coefficient tussen de waargenomen en de met het
model voorspelde waarden van de afhankelijke variabele.
Tevens, bij 2 variabelen: absolute waarde van de correlatie-coeffi
cient van beide variabelen.

· hoge R Square Fractie door de regressie-vergelijking verklaarde variantie (deter
minatiecoefficient).

· hoge Adjusted R Square R Square, gecorrigeerd voor de afhankelijkheid van het aantal
modeltermen; voor vergelijking van regressie-modellen met ver
schillend aantal coefficienten (R Square is 1, in het Iimietgeval dat
het aantal termen gelijk is aan het aantal waarnemingen).

· lage Standard Error (of estimate) Maat voor de afwijkingen van het model; evenredig met de wortel
van de som van de gekwadrateerde residuen.

De bijzonder goede aanpassing van het model blijkt ook uit de resultaten van de variantie-analyse
(overzicht 4) en uit de Hest op de regressie-coefficienten (overzicht 5).

------------------ Variables in the Equation ------------------

VariabLe B SE B Beta T Sig T

RADIO
(Constant)

.002204 8.07025E-05
4.582223 .423314

.992052 27.312 .0000
10.825 .0000

ALL requested variabLes entered.

Overzicht 5. Beschrijving van de regressie-vergeLijking.

Ondanks de k1eine regressie-coefficient B bij de predictor blijkt deze toch zeer significant. De reden
hiervoor is dat de coefficient B afhankelijk is van de meeteenheid van de variabelen en daardoor niet
als maat voor het belang van een predictor kan worden gehanteerd. Hiervoor is de Beta-waarde in
de uitvoer opgenomen; deze wordt berekend met de gestandaardiseerde waarden van de variabelen
(z-scores).
Bij 1 onafhankelijke variabele komt deze waarde overeen met de correlatie-coefficient (en mUltiple R).
Bij meerdere onafhankelijke variabelen kunnen de beta-waarden ('gewichten') ge'interpreteerd worden
als een maat voor het relatieve belang van een predictor ten opzichte van de overige onafhankelijke
variabelen. De T-waarden worden verkregen door de regressie-coefficienten B te delen door SE B.
Bij een onafhankelijke variabele is deze Hest voor de bijdrage van de predictor analoog aan de
F-toets bij de variantie-analyse van het regressie-model: T (kwadraat) = F (met 1 vrijheidsgraad).

In overzicht 6 zijn de resultaten weergegeven van de standaard residu-analyse, verkregen met het
optionele /Resicluals-subcommando.
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Residuals Statistics:
Min Max Mean Std Dev N 1.

*PRED 7.5579 23.5227 14.8571 5.5010 14
*RESID - .9024 1.3014 .0000 .6977 14
*ZPRED -1.3269 1.5753 .0000 1.0000 14
*ZRESID -1.2427 1.7921 .0000 .9608 14

Total Cases = 14

Durbin-Watson Test = 1.19389

Outl iers 
Case #

9
8
2
7

10
3

14
13
1
5

Standardized Residual
*ZRESID
1.79213
1.69995

-1.24266
-.85494
.85328

-.80654
-.71978
-.69454
.60885
.55134

2.

3.

Histogram - Standardized Residual 4.

+----1-----+1----1----**

N Exp N (* = 1 Cases,
o .01 Out
o .02 3.00
o .05 2.67
o .122.33
o .26 2.00
2 .47 1.67 **
o .77 1.33.
1 1.13 1.00:
2 1.49 .67:*
o 1.75 .33 •
2 1.85 .00 *:
o 1.75 -.33 .
5 1.49 -.67 :****
1 1.13 -1.00 :
1 .77 -1.33 :
o .47 -1.67
o .26 -2.00
o .12 -2.33
o .05 -2.67
o .02 -3.00
o .01 Out

Normal Probability (P-P) Plot
Standardized Residual

1.0

• : = Normal Curve)

5.

.
******

***
.75

o
b
s
e .5
r
v
e
d

.25

.*
*********

*
******

*
**

.*
*

. ***
**** I I Expected

.2~ .5 .~ 1.

Overzicht 6. Standaard residu-analyse.

De standaard residu-analyse bestaat uit vijf onderdelen:
1. een overzicht met minimum, maximum, gemiddelde en standaard deviatie van:

voorspelde waarden (PRED), residuen (RESID) en
gestandaardiseerde voorspelde waarden (ZPRED) en gestand. residuen (ZRESID).
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2. Durbin-Watson test statistic voor autocorrelatie in de residuen van de opeenvolgende cases.
3. Overzicht van de 10 grootste gestandaardiseerde residuen (in absolute waarde). Voor de

detectie van invloedrijke waarnemingen is de Cook statistic echter te pretereren (zie
verderop).

4. Histogram-plot met de frequenties van de gestandaardiseerde residuen en met een daarvan
at te leiden normale verdeling.

5. Normal probability plot van de gestandaardiseerde residuen; grafische weergave voor het
opsporen van afwijkingen op normaliteit. In de plot is de relatie weergegeven tussen de
verdeling van de waargenomen residuen en de daarvan atgeleide normale verdeling
('expected'). Bij volledige normaliteit levert dit een rechte lijn op. Afwijkingen daarop kunnen
makkelijk visueel worden vastgesteld (bij een groter aantal waarnemingen).

Toetsen op normaliteit van de residuen, alsmede andere plots, komen verderop aan bod.

De Durbin-Watson statistic wijst op het voorkomen van positieve autocorrelatie bij een waarde < 1.5.
Het lineaire model (gebaseerd op de kleinste kwadraten methode) geeft in dat geval te hoge
waardes voor de verklaarde en niet-verklaarde varianties omdat de residuen gecorreleerd zijn. Het
regressie-model wordt daarvoor gecorrigeerd bij autoregressie-analyse.
SPSS/PC kent hiervoor het AREG-commando uit de Trends-module.

Areg mental With radio.

Estimate of Autocorrelation Coefficient
Rho .38455
Standard Error of Rho .27833

Prais-Winsten Estimates

Multiple R
R-Squared
Adjusted R-Squared
Standard Error
Durbin-Watson

.98567

.97154

.96637

.69995
1.63926

Regression
Residuals

Analysis of Variance

OF Sum of Squares
1 183.97231

11 5.38929

Mean Square
183.97231

.48994

Variables in the Equation

RADIO
CONSTANT

B
.002179

4.695407

SE B
.00011246
.60222096

BETA T
.985667 19.378

7.797

SIG T
.0000
.0000

Overzicht 7. Autoregressie-analyse.

Meest opvallende verschil tussen overzicht 7 enerzijds en 4 en 5 anderzijds is de halvering van de
Regression Sum ot Squares in het overzicht van de variantie-analyse. Aangezien ook de Residual
Sum ot Squares enigszins is atgenomen, is de overige variantie geelimineerd door de autoregressie
procedure. Uit overzicht 7 blijkt verder dat de Standard Errors of B groter zijn (resulterend in een
breder 95%-betrouwbaarheidsinterval); bij gewone regressie-analyse worden deze SE B's onderge
waardeerd indien sprake is van autocorrelatie. Omdat de autoregressie-analyse nauwelijks invloed
blijkt te hebben op de regressie-coefficienten zeit, wordt verder gebruik gemaakt van de gewone
regressie-analyse.
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De uitvoer van het Regressie-commando kan worden uitgebreid met een aantal kellgetallen per case
(observatie), via het subcommando: jCasewise= All (zie ook overzicht 8).
Zonder nadere specificatie levert dit:

plot van gestandaardiseerde residuen (Zresid),
de waarde van de afhankelijke variabele (Dependent),
de voorspelde waarde (Pred),
het niet-gestandaardiseerde residu (Resid =waarde - voorspelde waarde).

Verder kunnen (onder meer) opgevraagd worden:
standard error of predicted value (Sepred),
studentized residuals (Sresid),
Cook's Distance, als maat voor invloedrijke punten.

Aan het overzicht kan nag een extra identificatie (bv. jaartal) worden toegevoegd na:
jResiduals= ID(year) jCasewise= All .

Regression Dep= mental IEnter= radio IRes= ID(year) IWidth= 120
ICase= All Dependent Pred Resid Sresid Cook Sepred.

------------------------------------------------------------------
Casewise Plot of Standardized Residual

-3.0 0.0 3.0
Case # YEAR 0: ••••.••• : •..••••• :0 MENTAL *PRED *RESID *SRESID *COOK D *SEPRED

1 1924 * 8 7.5579 .4421 .6837 .0610 .3303
2 1925 * 8 8.9024 -.9024 -1.3571 .1775 .2919
3 1926 * . 9 9.5857 -.5857 - .8708 .0628 .2737
4 1927 * 10 10.0552 - .0552 - .0815 .0005 .2619
5 1928 * 11 10.5996 .4004 .5869 .0229 .2489
6 1929 * 11 11.3953 -.3953 - .5744 .0187 .2318
7 1930 * 12 12.6208 -.6208 - .8934 .0367 .2106
8 1931 * 16 14.7655 1.2345 1.7641 .1197 .1941
9 1932 * 18 16.6986 1.3014 1.8685 .1519 .2055

10 1933 . * 19 18.3804 .6196 .9009 .0466 .2330
11 1934 * 20 20.0379 - .0379 - .0563 .0003 .2714
12 1935 * 21 21.3736 - .3736 -.5680 .0353 .3076
13 1936 * 22 22.5044 -.5044 -.7865 .0873 .3407
14 1937 * 23 23.5227 -.5227 - .8380 .1249 .3719

Case # YEAR 0: ••..•••• : .••••••. :0 MENTAL *PRED *RESID *SRESID *COOK D *SEPRED
-3.0 0.0 3.0

Overzicht 8. Casewise-analyse.

De plot toont een zeker regelmatig patroon van de gestandaardiseerde residuen rond de a-lijn
hetgeen (overeenkomstig het resultaat van de Durbin-Watson statistic) op autocorrelatie wijst.
Verder geven de kengetallen geen reden om een bepaalde case als verdacht te beschouwen (bv. bij
een studentized residu groter dan 2.5 of een Cook D-waarde groter dan 1).
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Normaliteit

Binnen SPSSjPC wordt de toets op normaliteit uitgevoerd met het commando Examine.
Om de residuen aan deze procedure te kunnen aanbieden. moeten ze door het Regression-com
mando aan de dataset worden toegevoegd met het jSave-subcommando (zie overzicht 9).

Via Examine ... jPlot= Npplot worden 2 plots verkregen:
Normal Probability Plot, zoals ook bij standaard Regression residual,
Detrended Normal Plot-uitvoer, met langs de y-as de afwijkingen van de rechte lijn uit de
Normal Probability Plot.

Verder worden twee toetsen op normaliteit uitgevoerd:
Shapiro en Wilk (bij n < = 50).
Kolmogorov-Smirnov Goodness-ot-Fit (met Lillietors-aanpassing).

Regression Dep= mental /Enter= radio /Save= ResidCresidu).
Examine Var= residu /Plot= Npplot.

RESIDU Residual

Valid cases: 14.0 Missing cases: .0 Percent missing: .0

Mean .0000 Std Err .1865 Min - .9024 Skewness .7699
Median -.2144 Variance .4868 Max 1.3014 S ESkew .5974
5% Trim -.0222 Std Dev .6977 Range 2.2038 Kurtosis - .4762

lOR 1.0250 S E Kurt 1.1541

1.80 .75
* *

1.20 .50
*

.60 * * .25 *
* * * *

.00 * .00 * * *
*

-.60 * -.25 * *
** ** *

-1.20 * -.50 *
-1.80 * -.75

I I I I I I

-.8 .0 .8 1.6 -.8 .0 .S 1.6
Normal Plot Detrended Normal Plot

Statistic df Significance

Shapiro-Wilks .9036 14 .1658
K-S CLilliefors) .2039 14 .1189

Overzicht 9. Toets op normaliteit voor residuen.

Beide toetsen leveren geen signiticante overschrijdingskans; de nulhypothese dat de residuen
normaal verdeeld zijn, kan dan ook gehandhaatd blijven.
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Grafisch onderzoek.

Binnen Regression kunnen een aantal grafische overzichten worden opgevraagd. Als onderdeel van
de standaard residuals-analyse werden hiervoor reeds genoemd:

histogram-plot van de gestandaardiseerde residuen.
normal probability plot van de gestandaardiseerde residuen.

Verder zijn mogelijk: bv.
gestand. x-y plot van afh. en onafh. var. jScatterplot= (mental. radio) .
gestand. x-y plot van residuen en
voorspelde waarden jScatterplot= (*Resid. *Pred).

Suiten Regression zijn standaard plots te verkrijgen met het Plot-commando. De binnen Regression
berekende waarden dienen daartoe expliciet aan de dataset te worden toegevoegd (voor zover al
niet eerder gedaan. bv. voor toets op normaliteit van residuen).

Regression Dep= mental /Enter= radio
/Save= Resid (residu) Pred (fit).

Plot Hsize=45 /Horizontal= Min(7) Max(25)
/Vertical= Reference(O) /Plot= residu With fit.

* * * * * * * * * * * * * P LOT * * * * * * * * * * * *

PLOT O~ RESIDU WITH FIT

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1

16 14
I

18 22
8 12 16 20 24

Predicted Value

0+----

.8-

- .8-

R
e
s
i
d
u
a
l

Overzicht 10. Standaard-plot van residuen tegen voorspelde waarden.

In de plot Iijkt een zeker patroon tussen residuen en voorspelde waarden waarneembaar; toevoeging
van een kwadratische term Iijkt dan ook zinvol. Dit zal verderop worden nagegaan.
Voor een plot met een hoge resolutie dient het Graph-commando gebruikt te worden. dat onder
meer voorziet in een interface naar Harvard Graphics 3.0. Hiermee kan bv. een plot worden gegene
reerd van de afhankelijke waarde tegen de predictor. met de regressie-Iijn en het 95%-betrouwbaar
heidsinterval daarvan (overzicht 11).

Gset Package= hg3.
Regression Dependent= mental /Enter= radio jSave= Pred(fit) Mcin.
Graph Scatterplot= mental fit Umci_1 Lmci_1 By radio.

De variabelen Umci 1 en Lmci 1 worden bij Regression gegenereerd na jSave= Mcin en bevatten
de boven- resp. ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval (confidence interval).
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Plot of observed and fitted values
with 95% Confidence Interva.l

Mental defectives (per 10000)
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Overzicht 12. Hoge-resotutie plot van regressie-Iijn met 95%-betrouwbaarheidsinterval.

Binnen Harvard Graphics kan het plaatje op vele manieren worden verfraaid. Tenslotte kan de plot in
Postscript- of HPGL-formaat naar een file worden weggeschreven en by. via WP worden ingelezen in
een document (via <alt> F9). De verfraaiingen kunnen in een zgn. sjabloon-file worden opgeslagen,
zodat ze later bij een regressie-analyse van een andere dataset weer gebruikt kunnen worden.



Equation Number 1

Kwadratisch effect

Voor onderzoek naar een eventueel kwadratisch effect wordt de dataset met een nieuwe variabele
voor de kwadratische term uitgebreid. Vervolgens wordt opnieuw een regressie-analyse uitgevoerd.

Compute r2 = radio * radio.
Regression Dep= mental IEnter= radio r2 IRes= ID(year) IWidth= 120

ICase= All Dep Pred Resid Sresid Cook Sepred
ISave= Cook (Cookd).

* * * * MU L T P L ERE G RES S ION * * * *

Dependent Variable.. MENTAL
Method: Enter RADIO R2

Variable(s) Entered on Step Number 1.. R2
2.. RADIO

Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error

.99425

.98853

.98644

.64560

Analysis of Variance

Regression
Residual

DF
2

11

Sun of Squares
395.12942

4.58486

Mean Square
197.56471

.41681

F = 473.99707 Signif F = .0000

------------------ Variables in the Equation ------------------

Variable B SE B Beta T Sig T

R2
RADIO
(Constant)

-8.46240E-084.13777E-08
.0030494.19466E-04

2.970447 .873340

- .386111
1.372473

-2.045 .0655
7.270 .0000
3.401 .0059

All requested variables entered.

Overzicht 12. Regressie-analyse met 2 predictoren.

De nieuwe onafhankelijke variabele blijkt net geen significante overschrijdingskans (0.065) te geven
en zou dus achterwege kunnen blijven. Analyse van de casewise-residuen (overzicht 13) toont even
wei de eerste case als een invloedrijk punt (Cook-statistic > 1.0).

Casewise Plot of Standardized Residual

-3.0 0.0 3.0
Case # YEAR 0: .••••... : ••••.... :0 MENTAL *PRED *RESID *SRESID *COOK D *SEPRED

1 1924 · * · 8 6.9329 1.0671 2.1909 1.2115 .4238
2 1925 · * · · 8 8.6222 - .6222 -1.0820 .1016 .2935
3 1926 · * · 9 9.4565 -.4565 -.7678 .0351 .2514
4 1927 · * · 10 10.0204 -.0204 -.0339 .0001 .2334
5 1928 * 11 10.6646 .3354 .5537 .0139 .2236· ·6 1929 · * · · 11 11.5876 -.5876 - .9720 .0442 .2265
7 1930 * · · 12 12.9661 - .9661 -1.6255 .1585 .2521
8 1931 · · * · 16 15.2525 .7475 1.3006 .1476 .2941
9 1932 · · * · 18 17.1760 .8240 1.4368 .1838 .2964

10 1933 · * · 19 18.7435 .2565 .4383 .0139 .2729
11 1934 · * · 20 20.1921 -.1921 - .3233 .0063 .2528
12 1935 · * · 21 21.2898 -.2898 -.4967 .0185 .2765
13 1936 · *· 22 22.1704 - .1704 - .3120 .0129 .3441
14 1937 * · 23 22.9254 .0746 .1583 .0073 .4412

Case # YEAR 0: •••••... : •••...•• :0 MENTAL *PRED *RESID *SRESID *COOK D *SEPRED
-3.0 0.0 3.0

Overzicht 13. Casewise-overzicht bij regressie-analyse met 2 predictoren.

Door de waarden van de Cook Statistic aan de dataset toe te voegen, via jSave= Cook (cookd)
(zie overzicht 12), kan daarop bij een tweede regressie-analyse worden geselecteerd. De uitvoer
daarvan is weergegeven in de overzichten 14, 15 en 16.
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Regression Select= cookd le 1.0
IDep= mental IEnter= radio r2 IRes= Default ID(year)
IYidth= 120 ICase= All Dep Pred Resid Sresid Cook Sepred
ISave= Resid (residu2) Pred (fit2).

* * * * MU L TIP L ERE G RES S ION * * * *

Selecting only Cases for which COOKD LE 1.00000

Equation Number 1 Dependent Variable.. MENTAL
Method: Enter RADIO R2

Variable(s) Entered on Step Number 1.. R2
2.. RADIO

Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error

.99629

.99260

.99112

.50834

Analysis of Variance

Regression
Residual

DF
2

10

Sl.Jll of Squares
346.49283

2.58409

Mean Square
173.24641

.25841

F = 670.43402 Signif F = .0000

------------------ Variables in the Equation ------------------

Variable B SE B Beta T Sig T

R2
RADIO
(Constant)

-1.41502E-073.84617E-08
.003694 4.03462E-04

1.395732 .890583

- .660702
1.644326

-3.679 .0043
9.156 .0000
1.567 .1481

All requested variables entered.

Overzicht 14. Regressie-analyse met 2 predictoren, zonder extreme Cook-waarde.

Nu blijkt de kwadratische term wei een significante bijdrage te leveren. terwijl bij de residu-analyse
(overzicht 15) en de casewise-uitvoer (overzicht 16) geen onregelmatigheden meer voorkomen
(inclusief afwezigheid van auto-correlatie). Een en ander leidt dan tot de volgende (cryptische)
regressie-vergel ijking:
mental = 0.0037 * radio - 1.415*10**-7 * radio**2 + 1.396

Durbin-Yatson Test for selected cases = 1.77234

OutLiers - Standardized Residual
- Selected Cases

Case # YEAR *ZRESID

7 1930 -1.94042
5 1928 1.12861
9 1932 1.12730
8 1931 1.09645
6 1929 -.90989

11 1934 -.67283
12 1935 -.64167
14 1937 .60691
4 1927 .59800
2 1925 -.18247

Overzicht 15. Gedeelte van standaard residu-analyse;
2 predictoren, zonder extreme Cook-waarde.
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Casewise Plot of Standardized Residual

*: Selected M: Missing X: Unselected

-3.0 0.0 3.0
Case # YEAR 0: ••••••.. : .••••••• :0 MENTAL *PRED *RESID *SRESID *COOK D *SEPRED

1 1924 · X 8 6.1250 1.8750 2.7826 1.2115 .4423
2 1925 · *· · 8 8.0928 -.0928 -.2258 .0090 .2993
3 1926 · * · 9 9.0524 -.0524 -.1177 .0014 .2455
4 1927 · · * 10 9.6960 .3040 .6617 .0328 .2177·5 1928 · · * · 11 10.4263 .5737 1.2230 .0868 .1958
6 1929 · * · 11 11.4625 - .4625 -.9760 .0478 .1839·7 1930 · * · · 12 12.9864 -.9864 -2.1081 .2670 .1987
8 1931 · · * · 16 15.4426 .5574 1.2459 .1507 .2414
9 1932 · * · 18 17.4269 .5731 1.2950 .1787 .2502

10 1933 · * · 19 18.9763 .0237 .0524 .0002 .2306
11 1934 · * · 20 20.3420 - .3420 -.7361 .0356 .2062
12 1935 * · · 21 21.3262 - .3262 -.7104 .0379 .2181
13 1936 * 22 22.0781 - .0781 -.1821 .0045 .2730
14 1937 · * 23 22.6915 .3085 .8535 .2373 .3574

Case # YEAR 0: ...•.••• : •.....•• :0 MENTAL *PRED *RESID *SRESID *COOK D *SEPRED
-3.0 0.0 3.0

Overzicht 16. Casewise-uitvoeri 2 predictoren, zonder extreme Cook-waarde.

Ook nu kan voor de nieuwe residuen weer op normaliteit getoetst worden (overzicht 17, te
vergelijken met overzicht 9) en kan de verdeling van residuen tegen voorspelde waarden worden
gecontroleerd (overzicht 18, vergelijkbaar met 10).

Process if (cookd le 1.0).

Examine residu2 /Plot= Npplot.

RESIDU2 Residual

Valid cases: 13.0 Missing cases: .0 Percent missing: .0

Mean .0000 Std Err .1287 Min -.9864 Skewness -.5196
Median -.0524 Variance .2153 Max .5737 S ESkew .6163
5% Trim .0229 Std Dev .4640 Range 1.5601 Kurtosis .0804

IQR .7670 S E Kurt 1.1909

RESIDU2 Residual

1.50 .75
*

1.00 * .50
* *

.50 * .25 *
* * *

.00 * * .00 * * * *
* *

-.50 * - .25 * * *
*

-1.00 * -.50
*

-1.50 * -.75 *
I I I I I

-La -.50 .00 .50 -1.0 -.50 .00 .50
Normal Plot Detrended Normal Plot

Statistic df Significance

Shapi ro-llil ks .9368 13 .4413
K-S (Lilliefors) .1082 13 > .2000

Overzicht 17. Toets op normaliteit van residuen van regressie-model
met 2 predictoren, zonder extreme Cook-waarde.

NB. Met Process if wordt een tijdelijke selectie (aileen voor het opvolgende commando) gespecifi
ceerd.
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Process if (cookd le 1.0).

Plot Hsize= 45 /Horizontal= Min(7) Max(25)
/Vertical= Reference(O)
/Plot= residu2 With fit2.

* * * * * * * * * * * * * * P LOT * * * * * * * * * * * *

PLOT OF RESIDU2 WITH FIT2

.6- 1 1 1

R 1 1
e
s
i ft 1 1
d 1 1
u
a 1 1
l 1

- .6-

1

I
10 14 18 22

8 12 16 20 24
Predicted Value

Overzicht 18. Residu-plot tegen voorspelde waarden;
regressie-model met 2 predictoren, zonder extreme Cook-waarde.

Conform de voorwaarde van onafhankelijke residuen, blijkt uit overzicht 18 geen verband meer
tussen residuen en voorspelde waarden, zoals dat wei uit overzicht 10 was af te leiden.

Samenvatting

De statistische analyses hebben twee regressie-vergelijkingen opgeleverd:
1. mental= 0.0022 * radio + 4.5822 (met R square= 0.984; overzicht 4 en 5).
2. mental= 0.0037 * radio - 1.4150*10**-7 * radio**2 + 1.3957 (R square= 0.993; overzicht 14).

Hierbij kan nog opgemerkt worden:
bij de eerste vergelijking vertonen de residuen nog auto-correlatie.
de tweede vergelijking is gebaseerd op 13 waarnemingen; de eerste observatie is uitgeslo
ten, in verband met een te hoge Cook-waarde.

Beide modellen zijn echter als (niet-statistische) uitkomst zonder betekenis; de variabelen mental en
radio hebben namelijk onderling geen enkele causale relatie. Ze zijn beide wei sterk gecorreleerd
met het jaartal (overzicht 19).
In de loop der jaren is het radio-bezit aanzienlijk toegenomen en zijn de medisch-diagnostische
mogelijkheden sterk ontwikkeld, waardoor het aantal registraties van psychiatrische stoornissen ook
is toegenomen.

Correlation mental radio year.

Correlations: MENTAL RADIO YEAR

MENTAL 1.0000 .9921** .9816**
RADIO .9921** 1.0000 .9863**
YEAR .9816** .9863** 1.0000

N of cases: 14 2-tailed Signif: * - .01 ** •.001

Overzicht 19. Correlatie tussen mental, radio en year.

Het voorbeeld laat zien dat (ook fraaie) statistische resultaten altijd nog plausibel ge"interpreteerd
moeten kunnen worden teneinde tot zinvolle uitspraken te komen.
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Aigeheel SPSSjPC commando-overzicht.

Set
Data List
Var labels

Format
List.
Plot
Regression
Areg

Listing='radio.lis'.
File='uk.dat' Free / year mental radio.
mental 'Number of certified mental defectives per 10,000'
radio 'Number of radio receiver licenses'.
year mental radio (F2.0).

Format= Regression /Plot= mental With radio.
Dependent= mental /Enter= radio /Residuals.
mental With radio.

Regr Dep= mental /Enter= radio /Res= ID(year) /Width= 120
/Casewise= All Dependent Pred Resid Sresid Cook Sepred.

Regr
Examine
Plot

Gset
Graph

Dep= mental /Enter= radio /Save= Pred(fit) Resid(residu) Mcin.
Var= residu /Plot= Npplot.
Hsize=45 /Horizontal= Min(7) Max(25) /Vertical= Reference(O)

/Plot= residu With fit.
Package= Hg3.
Scatterplot= mental fit Umci 1 Lmci 1 By radio.

Regression

r2 = radio * radio.
Dep= mental /Enter= radio r2 /Res= ID(year) /Width= 120

/Case= All Dep Pred Resid Sresid Cook sepred
/Save= Cook (Cookd).
Select= Cookd Ie 1.0

/Dep= mental /Enter= radio r2 /Res= Default ID(year) /Width= 120
/Case= All Dep Pred Resid Sresid Cook Sepred
/Save= Resid (residu2) Pred (fit2).

if (cookd Ie 1.0).
residu2 /Plot= Npplot.

if (cookd Ie 1.0).
Hsize= 45 /Horizontal= Min(7) Max(25) /Vertical= Reference(O)

/Plot= residu2 With fit2.

Process
Examine
Process
Plot

Compute
Regression

Correlation mental radio year.



Verwerking met PP4

Jacques Backus

Algemeen

PP4 is een procedurebibliotheek voor statistische toepassingen. Deze is ontwikkeld

op het Rekencentrum van de TUB in Pascal en Fortran op VAX-VMS en MS-DOS. De

collectie omvat ruim 300 routines die beschreven zijn in 21 verschillende RC

Informaties. Hier zijn gebruikt: RC-Informatie PP-4.2 (Enkelvoudige Regressie), PP-4.3

(Meervoudige Regressie), PP-4.7 (Toetsen voor Aanpassing) en PP-4.20 (Robuuste

Methoden). Er is gekozen voor de versie in Turbo Pascal.

CLIREG

Deze routine past een enkelvoudige regressie aan. De voorspeller is het aantal verstrekte luistervergun

ningen en de response-variabele geeft het aantal mensen met een mentale deficientie weer. Met een param

eter kan het betrouwbaarheidsniveau van een betroubaarheidsinterval voor de helling worden gekozen.

Deze parameter heeft bier de waarde 0.95 gekregen. Ret intervalloopt dan van 0.00201 tot 0.00240 en is

dus ver verwijderd van O. Oit is consistent met de resultaten van de andere programma's waar tot zeer hoge

significantie werd besloten. Als extra geeft CLIREG de residuen en de correlatiecoefficient. De residuen

worden gestandaardiseerd en afgedrukt. Van uitschieters lijkt geen sprake te zijn. De correlatiecooffcient is

0.99205 en dat is zeer hoog.

SHAWIL

De normaliteit van de residuen wordt onderzocht met de toets van Shapiro en Wilko De tootsingsgrootheid

is 0.90190 en een standaardnormaal benaderde extra parameter heeft de waarde -1.14388 en dat is niet

verontrustend. De normaliteit zou in PP4 ook onderzocht kunnen worden met de toots van d'Agostino, de

toets van Kolmogorov en Smirnov of de klassieke Chi-kwadraat toets. De laatste twee zijn alleen aantrek

kelijk voor grotere steekproeven en de toets van d'Agostino is vrijwel alleen gevoolig voor scheefheid en

dat is hier een te beperkt altematief. Grafische normaliteitstoetsen zijn in PP4 ook bescbikbaar, maar die

zullen hier niet besproken worden omdat hun resultaat niet afWiJKt van het reeds gevondene.

MEDREI

PP4 geeft geen Cook statistics of DFFITS en ook geen andere maten voor hefboom-punten. Die zijn hier

ook niet nodig, want er is weI een uitgebreide collectie routines voor robuuste regressie. Hier is gekozen

voor Least Median of Squares van Rousseeuw. Deze methode is niet aIleen in staat om geisoleerde

uitschieters of hetboom-punten te herkennen, maar ook clusters hiervan. De gestandaardiseerde residuen

bij observatie nummer 8 en 9 zijn iets groter dan de gebruikelijke drempel van 2.5 (voor de absolute

waarde van het residu). Bij inspectie van het plaatje (zie verder) ontstaat toch niet het idee om deze punten

te verwijderen. De aangepaste lijn valt bij deze methode iets afwijkend uit ten opzichte van de klassieke
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aanpassing; de helling is hier 0.00227 en deze waarde valt nog steeds veilig binnen het hierboven

beschreven betrouwbaarheidsinterval.

DATAPL en DATLPL

De eerste routine maakt een scattergram en de tweede plot data en een lijnstuk. DATAPL wordt gebruikt

voor de residuen van de klassieke aanpassing tegen de aangepaste waarden. Ret reeds eerder gesignaleerde

lichte kwadratische effect is ook hier zichtbaar. DATLPL wordt gebruikt voor de oorspronkelijke observa

ties en de klassieke lineaire aanpassing. De ondersteuning voor HPGL plotters is momenteel nog niet

optimaal, zodat in dit geval de uitvoer werd gegenereerd door middel van PARADOX van Borland (zie

bijlagen).

CMULRE

Deze routine is ontwikkeld voor multiple regressie met betrouwbaarheidsintervallen voor de coefficienten.

De predictoren zijn hier het aantal verstrekte luistervergunningen en het kwadraat hiervan. Ret

betrouwbaarheidsinterval voor de coefficient bij de laatstgenoemde predictor wordt afgedrukt. Met een

betrouwbaarheid van 95 procent omvat dit interval de waarde 0 zodat hier dezelfde conclusie wordt bereikt

a1s bij de vorige drie programma's.

Det jaartal als predictor

Nu wordt nog twee keer gebruik gemaakt van CLIREG waarbij in beide gevallen het jaartal de predictor is.

Response-variabelen zijn respectievelijk het aantal personen met een mentale deficientie en het aantal ver

strekte luistervergunningen. In beide gevallen ontstaan 95 procent betrouwbaarheidsintervallen voor de

helling die veilig van 0 verwijderd zijn, zodat ook hier dezelfde ontmaskering van het gesignaleerde

pseudo-verband herkenbaar wordt.
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program colloquium;

uses

type
Array1Dr
Array2Dr

= array[O •• 19] of real;
= array[O •• 19,O •• 20] of real;

var
x,y,z array[O •• 19] of real;
z_array2 Array2Dr;
yhat Array1Dr;
m,n,rwx integer;
a,b real;
a_array Array1Dr;
res Array1Dr;
corr,
stu,
del real;
delta_array Array1Dr;
sumsqre real;
variance real;
wilk,
stn real;
failed boolean;
rob, con real;
num integer;
sigma real;
r longint;
vars integer;
det real;
sing boolean;
stud,
fisher real;
infile,
out text;
graph1,
graph2 file;
p integer;

begin
m:=l;n:=O;
assign(infile,'data.in');
reset ( infile) ;
{******************************* Dataset ************************************
* *
* x: jaar;
* y: geestelijke deficientie per 10.000 in het U.K.;
* z: aantal luistervergunningen voor radio * 1000

*

*
*
*
*

****************************************************************************}
while not eof(infile) do

begin
n:=n+1;
readln(infile, x(n], y[n], z[n]);

end;
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{********************* Confidence Linear Regression *************************

* *
* procedure clireg *
* PP-4.102 *

* *

----------' ) ;

******');

, ) ;

, ,yhat[p] :8:S);

corr:8:S);
sumsqre:8:S);
sqrt(variance):8:S);

(a-del):8:S,'

=
=

=

gestandaard. aangepaste');
residuen waarden');

residuen

, ,z[p) :3:0,' , ,y[p] :3:0,'
',res[p]/sqrt(variance):8:S,'

geestelijke
deficientie
per 10.000');

aantal
luisterv.
*1000

p: 2, ,
res[p]:8:S,'

****************************************************************************}
stu:=0.9S; {9S\ betrouwbaarheid}
clireg(n,z[l],y[l],a,b,res[l],corr, stu, del);
sumsqre:=O;
for p:=m to n do

sumsqre:=sumsqre+res[p]*res[p);
variance:=sumsqre/(n-2);
for p:=m to n do

yhat[p]:=a*z[p]+b;
assign(out,'data.out');
rewrite(out);
writeln(out,'****** Confidence linear regression
writeln(out,'geestelijke deficientie als functie van het aantal

luistervergunningen');
writeln(out);
writeln(out,'obser
writeln(out,'vatie
writeln(out,'
writeln(out,' _
for p:=m to n do

begin
write(out,

writeln(out,
end;

writeln(out);
writeln(out, 'vergelijking: yhat = ',a:8:S,' x + ',b:8:S);
writeln(out);
writeln(out, 'betrouwbaarheidinterval voor de helling = '
(a+del):8:S);
writeln(out, 'correlatiecoefficient
writeln(out, 'sum van de gekwadrateerde residuen
writeln(out, 'schatting voor de experimentele fout
writeln(out) ;

{********************* Shapiro and Wilk test ********************************

* *
* procedure shawil *
* PP-4.107 *

* *

******');
******');

, ,wilk:8:S);
= " stn:8:S);

Normaliteitstoets op de residuen
(Shapiro en Wi1k)

****************************************************************************}
shawil(n, res[l],wilk,stn,failed);
writeln(out);
writeln(out, ,******
writeln(out, ,******
writeln(out);
writeln(out, 'w van Shapiro en Wilk =
writeln(out, 'STN
writeln(out);



{************************* Median regression 1

*
* procedure medrel
* PP-4.l20

*

******************************
*
*
*
*

3

****************************************************************************}

rob:=O.99;
con:=O.5;
num:=9l; {l4 boven 22}
r:=20145;
medrel(n,z[l],y[l],rob,con,num,a,b,res[l],sigma,r);
writeln(out);
writeln(out, ,****** Median regression ******');
writeln(out, 'Geestelijke deficientie als functie van het aantal
luistervergunningen');
writeln(out);
writeln(out, 'vergelijking: yhat = ',a:8:5,' x + ',b:8:5);
writeln(out);
writeln(out,'gestandaardiseerde');
writeln(out,'residuen');
writeln(out,' ');
for p:=m to n do

writeln(out, (res[p]/sigma):8:5);
writeln(out);
writeln(out, 'schatting voor de experimentele fout = sqrt(sigma):8:5);
writeln(out);

{**************************** Data Plotting *********************************
* *
* procedure datapl
* PP-4.l02

*

*
*
*

****************************************************************************}

{datapl(n, res[l], yhat[l], '$HP7475', 'plotl');}

{************************** Data and Line Plotting **************************
* *
* procedure datlpl
* PP-4.l02

*

*
*
*

****************************************************************************}

{datlpl(n, z[l], y[l], a, b, '$HP7475', 'plot2');}
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{******************* Confidence multiple regression *************************

* *
* procedure cmulre *
* PP-4.103 *
* *

******');
******');

Confidence multiple regression
met kwadratische term

a_array[p]:lO:7);

',b:8:5);
= ',fisher:8:5); {Fisher <> 0 -> OK!}

------');

coefficient');
a' ) ;

l]:=z[p];
2] :=z[p] *z[p]

betrouwbaarheidinterval');
voor coefficient bij kwad. term');

****************************************************************************}
rwx:=21;
vars:=2;
stud:=O.95; {betrouwbaarheidsniveau}
for p:=m to n do

begin
z_array2[p,
z_array2[p,

end;
cmulre(n,vars,rwx,z_array2[1,1],y[l],a_array[1],b,res[l],det,sing,stud,fisher,delt
a_array[l]);
writeln(out);
writeln(out, ,******
writeln(out, ,******
writeln(out);
writeln(out,'index
writeln(out, ,
writeln(out,' _
for p:=m to vars do

writeln(out, p,'
writeln(out);
writeln(out, 'constante =
writeln(out, 'Fisher
writeln(out);
writeln(out, ,
writeln(out, ,
writeln(out,' ');
p:=2;{ voor coefficent 2 }
write(out, p:2,' ',(a_array[p]-delta_array[p]»;
writeln(out,' - " (a_array[p]+delta_array[p]»;
writeln(out);
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{********************* Confidence Linear Regression

*
* procedure clireg
* PP-4.l02
*

*************************
*
*
*
*

******');

, ) ;

corr:8:S);
sumsqre:8:S);
sqrt(variance):8:S);

(a-del):8:S,'

------');

=
=

=

gestandaard.');
residuen');

residuen

',x[p):3:0,' ',y[p):3:0,'
',res[p)fsqrt(variance):8:S);

geestelijke
deficientie
per 10.000');

Confidence linear regression
geestelijke deficientie als functie van jaar');

p:2,'
res[p):8:S,'

****************************************************************************}
clireg(n,x[l),y[l),a,b,res[l),corr, stu, del);
for p:=m to n do

sumsqre:=sumsqre+res[p)*res[p);
variance:=sumsqref(n-2);
writeln(out);
writeln(out,'******
writeln(out, ,
writeln(out);
writeln(out,'obser- jaar
writeln(out,'vatie
writeln(out, ,
writeln(out,' _
for p:=m to n do

begin
write (out,

writeln(out,
end;

writeln(out) ;
writeln(out, 'vergelijking: yhat = ',a:8:S,' x + ',b:8:S);
writeln(out);
writeln(out, 'betrouwbaarheidinterval voor de helling = '
(a+del):8:S);
writeln(out, 'correlatiecoefficient
writeln(out, 'sum van de gekw. residuen
writeln(out, 'schatting voor de experimentele fout
writeln(out);

{********************* Confidence Linear Regression *************************
* *
* procedure clireg
* PP-4.l02

*

*
*
*

Confidence linear regression *******');
aantal luistervergunningen als functie van jaar');

, ) ;---------

gestandaard.');
residuen');

residuenaantal
luisterv.
* 1000');

****************************************************************************}
stu, del);clireg(n,x[l),y[l),a,b,res[l),corr,

for p:=m to n do
sumsqre:=sumsqre+res[p)*res[p);

variance:=sumsqref(n-2);
writeln(out) ;
writeln(out,'******
writeln(out, ,
writeln(out);
writeln(out,'obser- jaar
writeln(out,'vatie
writeln(out,'
writeln(out,' __
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',x[p):3:0,' ',y[p):3:0,'
',res[pJ/sqrt(variance):8:5);

=
=-

, ) ;

corr:8:5);
sumsqre:8:5);
sqrt(variance):8:5);

(a-del):8:5,' -

for p:=m to n do
begin

write(out, p:2,'
writeln(out, res[p):8:5,'

end;
writeln(out);
writeln(out, 'vergelijking: yhat = ',a:8:5,' x + ',b:8:5);
writeln(out);
writeln(out, 'betrouwbaarheidinterval voor de helling =
(a+del):8:5);
writeln(out, 'correlatiecoefficient
writeln(out, 'sum van de gekw. residuen
writeln(out, 'schatting voor de experimentele fout
close(out);
end.

****** Confidence linear regression ******
geestelijke deficientie als functie van het aantal luistervergunningen

obser- aantal geestelijke residuen gestandaard. aangepaste
vatie luisterv. deficientie residuen waarden

*1000 per 10.000

1 1350 8 0.44214 0.60885 7.55786
2 1960 8 -0.90241 -1.24266 8.90241
3 2270 9 -0.58570 -0.80654 9.58570
4 2483 10 -0.05519 -0.07600 10.05519
5 2730 11 0.40038 0.55134 10.59962
6 3091 11 -0.39533 -0.54439 11.39533
7 3647 12 -0.62085 -0.85494 12.62085
8 4620 16 1.23449 1.69995 14.76551
9 5497 18 1.30143 1. 79213 16.69857

10 6260 19 0.61964 0.85328 18.38036
11 7012 20 -0.03790 -0.05219 20.03790
12 7618 21 -0.37363 -0.51451 21.37363
13 8131 22 -0.50437 -0.69454 22.50437
14 8593 23 -0.52270 -0.71978 23.52270

vergelijking: yhat = 0.00220 x + 4.58222

betrouwbaarheidinterval voor de helling =
correlatiecoefficient =

. sum van de gekwadrateerde residuen =
schatting voor de experimentele fout =

0.00203 
0.99205
6.32822
0.72619

0.00238

******
******

Normaliteitstoets op de residuen
(Shapiro en Wilk)

******
******

0.90190
= -1.14388

W van Shapiro en Wilk =
STN



****** Median regression ******
Geestelijke deficientie als functie van het aantal 1uistervergunningen

vergelijking: yhat = 0.00227 x + 3.81617

gestandaardiseerde
residuen

1. 79975
-0.41365

0.06249
0.89060
1. 59535
0.28544

-0.13103
2.74237
2.76212
1.59454
0.46687

-0.13103
-0.39148
-0.46687

schatting voor de experimentele fout = 0.79032
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******
******

index

1
2

Confidence multiple regression
met kwadratische term

coefficient
a

0.0030494
-0.0000001

******
******

constante =
Fisher =

2.97045
1.00000

betrouwbaarheidinterval
voor coefficient bij kwad. term

2 -1.7569551011E-07 - 6.4475799438E-09



****** Confidence linear regression
geestelijke deficientie als functie van jaar

******

8

obser
vatie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

jaar

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

geestelijke
deficientie
per 10.000

8
8
9

10
11
11
12
16
18
19
20
21
22
23

residuen

1.60000
0.29890

-0.00220
-0.30330
-0.60440
-1.90549
-2.20659

0.49231
1.19121
0.89011
0.58901
0.28791

-0.01319
-0.31429

gestandaard.
residuen

1.21188
0.22639

-0.00166
-0.22972
-0.45778
-1.44327
-1.67132

0.37289
0.90225
0.67419
0.44613
0.21807

-0.00999
-0.23805

vergelijking: yhat = 1.30110 x + -2496.91429

betrouwbaarheidinterval voor de helling = 1.14182 - 1.46038
correlatiecoefficient = 0.98158
sum van de gekw. residuen = 20.91724
schatting voor de experimentele fout = 1.32027

****** Confidence linear regression
aantal luistervergunningen als functie van jaar

*******

obser
vatie

jaar aantal
luisterv.
* 1000

residuen gestandaard.
residuen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

8
8
9

10
11
11
12
16
18
19
20
21
22
23

1.60000
0.29890

-0.00220
-0.30330
-0.60440
-1.90549
-2.20659

0.49231
1.19121
0.89011
0.58901
0.28791

-0.01319
-0.31429

0.93016
0.17377

-0.00128
-0.17632
-0.35137
-1.10776
-1.28280

0.28620
0.69251
0.51747
0.34242
0.16738

-0.00767
-0.18271



vergelijking: yhat = 1.30110 x + -2496.91429

betreuwbaarheidinterval veer de helling = 1.14182 - 1.46038
cerrelatieceefficient = 0.98158
sum van de gekw. residuen = 35.50625
schatting veer de experimentele feut = 1.72013
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residu vs pred icted
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