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_________ת.ז. _______________חתימה:__________שם משפחה: ___________שם פרטי:

מבוא לאקונומטריקה

4שיעור מועד הגשה: 3תרגיל  

מודל הרגרסיה הליניארית, אמידה, מקדם ההסבר, 
.SPSS-בפלט מחשב , GRETL-פלט מחשב בטרנספורמציות ליניאריות, 

.נקודות2שקל כל סעיףמ

1שאלה 

, נאמד המודל 9.2012-11.2013חודשים, 15של חנות לאורך ₪) , באלפי salesלפי נתונים על המכירות (

15month,...,1,2הבא, כאשר    :

Model 1: OLS, using observations 2012:09-2013:11 (T = 15)
Dependent variable: sales

coefficient std. error t-ratio p-value
const 207.8095 7.768924 26.74882 9.44E-13
month 15.35714 0.854468 17.97276 1.46E-10

Mean dependent var 330.6667 S.D. dependent var 70.0476
Sum squared resid 2657.619 S.E. of regression 14.29798
R-squared 0.961312 Adjusted R-squared 0.958336
F(1, 13) 323.0201 P-value(F) 1.46E-10
Log-likelihood -60.1126 Akaike criterion 124.2252
Schwarz criterion 125.6413 Hannan-Quinn 124.2101
rho 0.76777 Durbin-Watson 0.651093

.GRETL-הפלט הוא ב

מהי משוואת הרגרסיה שנאמדה בשיטת הריבועים הפחותים הרגילים?.א

למה שווה החותך?.ב

מהן יחידות המדידה של החותך?.ג



2

?חותךמשמעות המה .ד

למה שווה השיפוע?.ה

מה משמעות השיפוע?.ו

כיצד נקרא בפלט 'ממוצע המשתנה התלוי'? מה ערכו? מהן יחידות המדידה שלו?.ז

הריבועיות'? מה ערכו? מהן יחידות המדידה שלו?כיצד נקרא בפלט 'סכום הסטיות .ח

כיצד נקרא בפלט 'מקדם ההסבר'? מה ערכו? מהן יחידות המדידה שלו?.ט

?15e. מהי הטעות בניבוי בחודש זה, 470היו המכירות 2013בחודש נובמבר .י

16, 2013מהו האומדן למכירות בחודש דצמבר .יא
ˆsales ?
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2שאלה 

15של חנות לאורך ₪), , באלפי advועל ההוצאה לפרסום (₪) , באלפי salesלפי נתונים על המכירות (

, נאמד המודל הבא:  9.2012-11.2013חודשים, 

Model 2: OLS, using observations 2012:09-2013:11 (T = 15)

Dependent variable: sales

coefficient std. error t-ratio p-value

const 37.65930633 34.83535498 1.081065669 0.299315228

adv 4.673991923 0.543494601 8.599886573 1.00E-06

Mean dependent var 330.6666667 S.D. dependent var 70.04760286

Sum squared resid 10269.47296 S.E. of regression 28.10621743

R-squared 0.850502626 Adjusted R-squared 0.839002828

F(1, 13) 73.95804906 P-value(F) 1.00E-06

Log-likelihood -70.25068386 Akaike criterion 144.5013677

Schwarz criterion 145.9174681 Hannan-Quinn 144.4862833

rho 0.857030976 Durbin-Watson 0.301734592

מהי משוואת הרגרסיה שנאמדה בשיטת הריבועים הפחותים הרגילים?.א

למה שווה החותך?.ב

מהן יחידות המדידה של החותך?.ג

מה משמעות החותך?.ד
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למה שווה השיפוע?.ה

מה משמעות השיפוע?.ו

כיצד נקרא בפלט 'ממוצע המשתנה התלוי'? מה ערכו? מהן יחידות המדידה שלו?.ז

כיצד נקרא בפלט 'סטיית התקן של המשתנה התלוי'? מה ערכו? מהן יחידות המדידה שלו?.ח

יחידות המדידה שלו?כיצד נקרא בפלט 'סכום הסטיות הריבועיות'? מה ערכו? מהן.ט

כיצד נקרא בפלט 'מקדם ההסבר'? מה ערכו? מהן יחידות המדידה שלו?.י

. 470והמכירות 96הייתה ההוצאה על פרסום 2013בחודש נובמבר .יא

?15eמהי הטעות בניבוי בחודש זה, 

16(120, שבו ההוצאה על פרסום תהיה 2013מהו האומדן למכירות בחודש דצמבר .יב
ˆsales?(
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3אלהש
exphlthהמודל הוא income+u  

(באלפי $)ההכנסה–incomeכאשר 
exphlth–(באלפי $)ההוצאה על שירותי בריאות

Model 1: OLS, using observations 1-51
Dependent variable: exphlth

coefficient std. error t-ratio p-value
const 0.325608 0.319742 1.018347 0.313515
income 0.142099 0.001966 72.2698 1.90E-51

.הרגרסיה שנאמדהרשמו את משוואת 

)income=4($ ?4,000של משפחה עם הכנסה של מהו גובה ההוצאה על שירותי בריאות 

$ ? 8,000של משפחה עם הכנסה של מהו גובה ההוצאה על שירותי בריאות 

? 2גדולה פי הכנסתה עבור משפחה ש2שירותי בריאות גדולה פי האם ההוצאה על 

$, בכמה תעלה ההוצאה שלה על שירותי בריאות?1,000-אם הכנסת המשפחה תעלה ב
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4אלהש

של שבעה בתי אב:(S)סכוןי)  והח(C), ההוצאהIלהלן נתונים על ההכנסה  (

בית אב7654321

)Iהכנסה  (₪ 20,00012,00010,00010,0009,0007,0005,000

)(Cהוצאה16,00011,00010,00010,0009,0007,0007,000₪

(S)חסכון₪-4,0001,00000002,000

.את משוואת הרגרסיה המסבירה את ההוצאה כפונקציה של ההכנסהאמדו.1

הוצאה?בין המהו מקדם ההסבר שבין ההכנסה ל.2

.סכון כפונקציה של ההכנסהיאת משוואת הרגרסיה המסבירה את החאמדו.3
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סכון?יחבין המקדם ההסבר שבין ההכנסה למהו .4

.                    500₪- וההוצאה עלתה ב₪ 1,000-הניחו שההכנסה של כל בית אב עלתה ב.5
מהו, כעת, מקדם ההסבר שבין ההכנסה להוצאה? 

. 10%- וההוצאה עלתה ב₪ 1,000-הניחו שההכנסה של כל בית אב עלתה ב.6
מהו, כעת, מקדם ההסבר שבין ההכנסה להוצאה? 

ההוצאהמשוואת הרגרסיה המסבירה את לדולר ורשמו את ₪ 3.5הניחו ששער החליפין הוא.7
.בדולריםכפונקציה של ההכנסהבדולרים 

שקלים?ההכנסה בלבין ההוצאה בדולרים מהו מקדם ההסבר שבין .8

של ההכנסה.צאה כפונקציהושהתקבל מאמידת הרגרסיה של ההSPSS-הלן פלט מחשב בל.9

Model Summary

.991a .981 .978 455.71521
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Ia.

ANOVAb

54961618 1 54961618.26 264.650 .000a

1038382 5 207676.349
56000000 6

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Ia.

Dependent Variable: Cb.
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את האומדנים שהתקבלו לפרמטרים הבאים:לפי פלט המחשב מו רש

_______________החותך 

השיפוע ______________

מקדם המתאם __________

מקדם ההסבר __________

רשמו את הערכים המספריים שהתקבלו לגדלים הבאים:.10
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שהתקבל מאמידת הרגרסיה של החיסכון כפונקציה של ההכנסה.GRETL-להלן פלט מחשב ב.11

Model 1: OLS estimates using the 7 observations 1-7
Dependent variable: S

VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT P-VALUE
const -3411.826 440.0832595 -7.752682368 0.00057093
I 0.368000 0.038833275 9.483033756 0.000220378

Unadjusted R-squared 0.947328462

רשמו את האומדנים שהתקבלו לפרמטרים הבאים:

החותך _______________

השיפוע ______________

מקדם המתאם __________

מקדם ההסבר __________

Coefficientsa

3411.826 440.083 7.753 .001
.632 .039 .991 16.268 .000

(Constant)
I

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ca.
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5שאלה 

מספר בקשות (באלפים לשנה) לרישום פטנט –PATENTSנסמן : 

R_D–ליוני דולרים לשנה) על מחקר ופתוח (מו"פ) יההוצאה (בב

Model 1: OLS, using observations 1960-1993 (T = 34)
Dependent variable: PATENTS

coefficient std. error t-ratio p-value
const 34.57106 6.357873 5.437521 5.56E-06
R_D 0.791935 0.056704 13.96621 3.64E-15

לפי איזה שנים נאמדה משוואת הרגרסיה ומהו מספר התצפיות?

רשמו את משוואת הרגרסיה.

?0.791935מה משמעות השיפוע 

האם סביר להניח שככל שההוצאה על מו"פ גדולה יותר, מספר הבקשות לפטנטים גדול יותר?

. 113,000בליון דולר ומספר הבקשות לרישום פטנט היה 103.64הייתה ההוצאה על מו"פ 1980בשנת 

?113,000-האם הוא קרוב למנבאת לאותה שנה?מהו מספר הבקשות לרישום פטנט שהרגרסיה
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הרגרסיה הבאה מנסה לאמוד את מגמת הזמן במספר הבקשות לרישום פטנט. 

מציין את השנה.YEARהמשתנה 

Model 2: OLS, using observations 1960-1993 (T = 34)
Dependent variable:
PATENTS

coefficient std. error t-ratio p-value
const -5044.82 473.1988 -10.6611 4.63E-12
YEAR 2.612727 0.23941 10.91321 2.56E-12

רשמו את משוואת הרגרסיה.

?2.612727מה משמעות השיפוע 

ישנה מגמה של עלייה במספר הבקשות לרישום פטנט?האם סביר להניח שבמשך השנים

.בקשות לרישום פטנט113,000-ליון דולר ויב103.64הייתה ההוצאה על מו"פ 1980ת בשנכאמור, 

מהו מספר הבקשות לרישום פטנט שהרגרסיה  הזו מנבאת?

נמקו!כון יותר את מספר הבקשות לרישום פטנט?איזו רגרסיה מנבאת נ


