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Лабораторијске вежбе
Тема: Статистички значај процене базиране на корелацији и линеарној регресији у MS Excel-у

Вежба 22 – Статистички значај корелације и линеарне регресије у Excel-у

Дата је табела са вредностима продаје различитих артикала. Табела садржи називе артикала, цену
и број проданих примерака. Одредити модел који представља зависност броја проданих артикала
од јединичне цене применом коралације и регресионе анализе.

Артикл Јединична
цена

Број проданих
артикала

Столица дрвена М77 18 8
Полица за новине 20 6
Зидни чивилук 25 5
Столица тапацирана М87 27 2
Покретни мини бар, дрвени 28 2
Дрвени сто 32 1

За посматрани скуп података у вежби 21 су одређени коефицијент корелације, коефицијент
детерминације и стандардна грешка процене, приказани у следећој табели 1.

Коефицијент корелације -0.95981568
Коефицијент детерминације 0.92124613
Стандардна грешка процене 0.864963447

Регресиона права је приказана на слици 1.

Chart Title y = -0.5074x + 16.684
R2 = 0.9212
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Слика 1. Регресиона права и коефицијент детерминације на дијаграму расипања

Применом t теста проверити да ли се добијени модел може применити на целу популацију из које
је издвојен посматрани узорак. За тестирање хипотеза поставити вредност нивоа значаја од 5%
(0,05).
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Решење

У овом примеру се поставља нулта хипотеза 0:0 H , тј. да је корелација на нивоу целе
популације једнака нули (не постоји). Такође ћемо тестирати и алтернативну хипотезу

0:1 H да постоји јака негативна корелација на целој популацији, с обзиром да постоји јака
негативна корелација на одабраном узорку.

У примеру је број посматраних парова у узорку n=6, што значи да је број степени слободе 4.
Коефицијент корелације r је 0.96 (заокружено на два децимална места). Вредност t статистике је
тада
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Добијена вредност се затим пореди са вредношћу у таблици за t тест у врсти која одговара броју
степени слободе 4, и колони која одговара нивоу значаја од 5%. Вредност у табели је 2.776. Пошто
је апсолутна вредност t статистике 6.86. што је веће од 2.776, нулта хипотеза се може одбацити на
нивоу значајности од 5%. То значи да се корелација може успоставити на целој популацији.

За овај пример ћемо израчунати и Р-вредност, тј. вероватноћу да је испуњена нулта хипотеза. Она
се рачуна помоћу MS Excel-у уграђене функције TTEST, при чему ћемо тест радити за испуњење
постављене алтернативне хипотезе. Употреба функције TTEST је приказана на слици 2.

Слика 2. Израчунавање Р-вредности t статистике за проверу хипотеза о популацији

Израчуната Р-вредност је 0.0006, што је значајно мање од постављеног нивоа значајности од 5%,
па се нулта хипотеза може одбацити. Израчуната Р-вредност даје вероватноћу да не постоји
корелација на популацији, а пошто је та вероватноћа веома мала, можемо закључити да постоји
значајна корелација на целој популацији. Р-вредност је рачуната за једнострану дистрибуцију, с
обзиром да је коефицијент корелације близак вредности -1, што указује на јаку негативну
корелацију.

Пошто смо утврдили да је одбачена нулта хипотеза, треба да утврдимо ниво значајности са којим
можемо прихватити алтернативну хипотезу. За то се користи MS Excel уграђена функција TDIST
за коју је потребно имати апсолутну вредност t статистике, што је у овом случају 6.86, број
степени слободе, што је у овом случају 4, и одлуку да ли тестирање вршимо на једном или оба
краја расподеле (један крај у овом случају). Употреба функције TDIST је приказана на слици 3.
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Слика 3. Израчунавање ниво значајности приликом тестирања хипотеза о популацији

Добијана вредност за ниво значајности је 0.00118, што указује да је ниво значајности за
прихватање алтернативне хипотезе 0.01. Ако анализирамо вредности у таблици за t статистику
можемо видети да то одговара вредности добијене t статистике која је 6.86. Наиме, ова вредност је
већа од вредности у таблици за ниво значајности од 0.01, а мања је од вредности у таблици за ниво
значајности 0.001. То значи да са веома великом вероватноћом можемо прихватити алтернативну
хипотезу.
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Задаци за самостални рад

Задатак 1
У следећој табели су дате вредности за број радних сати потребних за реализацију посла на
градилишту у зависности од спољашње температуре (степени целзијуса).

Tемпература 12 15 17 19 21 25 28 31 35 39
Број радних сати 7 6.4 6.2 6 6.3 6.8 7.2 7.5 8 9

1. Одредити корелацију измећу променљивих спољашња температура и број радних сати.

2. Одредити коефицијент детерминације и стандардну грешку процене, и на основу тога
коментрисаи корелацију.

3. Одредити једначину за процену броја радних сати у зависности од спољашње температуре
методом линеарне регресије.

4. На основу добијене једначине за процену израчунати број радних сати на температурама од 18 и
37 степени целзијуса.

5. Применом t теста проверити да ли се добијени модел може применити на целу популацију из
које је издвојен посматрани узорак. За тестирање хипотеза поставити вредност нивоа значаја од
5% (0,05).

6. Одредити прави ниво значајности за прихватање неке од постављених хипотеза о популацији.

Задатак 2
Приликом производње дрвених столица јавља се отпадни материјал у виду дрвета које се више не
може искористити. У следећој табели су дате вредности количине отпадног материјала у кубним
метрима у зависности од броја произведених столица.

Број произведених столица 5 15 25 30 40 50 75 100 120
Отпадни материјал (м3) 0.2 0.4 0.8 1.1 1.4 1.7 1.5 1.6 1.6

1. Одредити корелацију измећу променљивих отпадни материјал и број произведених столица.

2. Одредити коефицијент детерминације и стандардну грешку процене, и на основу тога
коментрисаи корелацију.

3. Одредити једначину за процену количине отпадног материјала у зависности од броја
произведених столица методом линеарне регресије.

4. На основу добијене једначине за процену израчунати количину отпадног материјала ако се
произведе 85 столица.

5. Написати макро који омогућује рачунање коефицијента корелације, коефицијента
детерминације и стандардне грешке процене за податке из табеле (користити методу снимања
макроа).

6. Применом t теста проверити да ли се добијени модел може применити на целу популацију из
које је издвојен посматрани узорак. За тестирање хипотеза поставити вредност нивоа значаја од
5% (0,05).

7. Одредити прави ниво значајности за прихватање неке од постављених хипотеза о популацији.
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t дистрибуција и статистика

За тестирање нулте хипотезе се најчешће користи Студентов t параметарски тест, за који је
потребно знати следеће параметре статистичког скупа: величину узорка, аритметичку средину и
стандардну девијацију. Такође, вредност t статистике се може одредити ина основу коефицијента
корелације за посматрани узорак, и то према формули:
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где је r вредност коефицијента корелације, а n број степени слободе што је вредност која се добије
када се вредност узорка умањи за 2.

t статистика се користи за тестирање нулте хипотезе (H0). У нултој хипотези се обично тврди
супротно од оног што желимо да проверимо, тј. супротно од истраживачке хипотезе која је
позитивно формулисана. Дистрибуција вредности за t статистику се односи на репове расподеле за
одабрани узорак, где се провера исправност нулте хипотезе.

Провера нулте хипотезе се врши тако што се узима у обзир број степени слободе, као и ново
значаја за који се врши тест (вредност која одсеца део репа расподеле). На основу ове две
вредности се чита вредност у табели за t дистрибуцију. Ако је вредност израчунате вредност t
статистике већа од одговарајуће вредности у табели нулта хипотеза се одбацује. Ако се одбацује
нулта хипотеза, тада треба одредити ниво значаја са којим се прихвата права истраживачка
хипотеза.
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Таблица за t тест


