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מבוא לאקונומטריקה 

5תרגיל  

על ורווחי סמךמבחני השערה

1שאלה 

15i,...,1,2המסעדות שלה,    15סיפקה נתונים על MACKYרשת המזון המהיר    .

iY-מספר הלקוחות בחודש של מסעדהi .

iOTHER- מספר מסעדות אחרות הנמצאות באיזור של מסעדהi.

iPIRSUM-של מסעדה - ההוצאה החודשית ב  $i.על פרסום

iPARK-ספר מקומות החנייה באיזור של מסעדה מi.

המודל:

1 2 3Y OTHER PIRSUM PARK u       

:תוצאות האמידה

(484) (0.073) (298)
ˆ 12,192 975 0.455 682i i i iY OTHER PIRSUM PARK      

סטיות תקן.–המספרים בסוגריים 

0.2825מקדם ההסבר הוא 

מסעדות 10ספר הלקוחות של אחת ממסעדות הרשת, שבאיזור שלה ישנן עוד חשבו אומדן למ.1

מקומות חנייה.8אחרות, היא איננה מוציאה כסף על פרסום ובסביבתה יש 

, שבאיזור שלה ישנן עוד שתי של אחת ממסעדות הרשתחשבו אומדן נקודתי למספר הלקוחות .2

$ בחודש על פירסום, ואין לידה אף מקום חנייה.10,000ציאה מסעדות אחרות, היא מו
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מהו האומדן לתרומה השולית של כל מקום חנייה בסביבת המסעדה? .3

-בחנו את ההשערה שכל מקום חנייה הנמצא בסביבת המסעדה מעלה את מספר הלקוחות שלה ב.4

.0.05. ר"מ לחודשאיש1000

מהי מסקנתכם? __________________________________________________________

הוא משתנה רלוונטי, בסביבת המסעדהשמספר מקומות החנייה 0.05ר"מ בבחנו את ההשערה .5

י אם המקדם שלו שווה . (הערה: משתנה מסביר איננו רלוונטספר הלקוחות שלההמשפיע על מ

3- לאפס. כאן יש לבחון את ההשערה ש 0 (.

מהי מסקנתכם? __________________________________________________________
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מהו האומדן לתרומה השולית של כל מסעדה אחרת באיזור? .6

MACKYמסעדה אחרת באיזור מורידה את מספר הלקוחות של מסעדת  בחנו את ההשערה שכל .7

.0.10"מ איש ר1000-ב

מהי מסקנתכם? __________________________________________________________

$ לחודש מקום חנייה נוסף 1,000-ור באחת ממסעדות הרשת עומדת בפני ההחלטה הבאה: או לשכ.8

$ בחודש על פרסום. מהי לדעתכם הבחירה הנכונה? השיבו לפי 1,000ליד המסעדה, או להוציא עוד 

בלבד (ללא בדיקות השערה). שהתקבלו בקו הרגרסיההאומדנים 
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בהכנסה הממוצעת של תושבי האיזור גםמנהלי הרשת טוענים שמספר הלקוחות בכל מסעדה תלוי .9

נסחו את המודל המתאים.שבו נמצאת המסעדה. 

אם הטענה של מנהלי הרשת נכונה, ומספר הלקוחות בכל מסעדה תלוי גם בהכנסה הממוצעת של    .10

תנה תושבי האיזור שבו נמצאת המסעדה, האם האומדנים המספריים שהתקבלו כאן (ללא המש

? BLUEהכנסה) הם 

2שאלה 

להלן נתונים על ארבע דירות שנמכרו לאחרונה בשכונת הפרחים: 

מחיר 

הדירה

שטח 

הדירה

מ"ר180,000$70

220,00080

280,00090

250,000100

רשמו את המודל המניח קשר ליניארי בין שטח הדירה לבין מחירה. .1

ואת הפרמטרים של קו הרגרסיה X- , את המשתנה המסביר בY-את המשתנה המוסבר בסמנו 

.u. סימנה של ההפרעה המקרית הוא -וב- באוכלוסייה ב
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החישובים.הציגו את? OLSמהן תוצאות האמידה של קו הרגרסיה בשיטת .2

מהו האומד לשיפוע ומה משמעותו? .3

מ"ר?80מה הניבוי שלכם למחיר דירה בשכונת הפרחים ששטחה .4

להלן פלט המחשב של תוצאות האמידה של קו הרגרסיה:

LS // Dependent Variable is PRICE
Sample: 1 4
Included observations: 4

VariableCoefficient Std. Error t-value p-value.
AREA 2700 1352.775 1.995897 0.1841
C 3000 115976.3 0.025867 0.9817
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.0.05מובהקת? נסחו ובחנו את ההשערה ברמת מובהקות האם .5

.-רווח סמך ל95%בנו ברמת בטחון של .6

כולל את הערך אפס? -האם רווח הסמך ל.7

כולל את הערך אפס? - שרווח הסמך למה משמעות התוצאה.8

האם ניתן ללמוד מנתוני המדגם הזה שבאוכלוסיה הנחקרת קיים קשר ליניארי בין מחיר הדירה .9

. 0.05לשטחה? ר"מ 

. 0.05האם מדגם זה מלמד ששטח הדירה הוא משתנה רלוונטי להסבר שונות המחיר?  ר"מ .10



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

7

חשבו את מקדם ההסבר לפי הנוסחא .11
2
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לפי הנוסחא מקדם ההסבר חשבו את.12
2

2
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ידוע לנו שמחירה של דירה איננו מותנה רק בשטחה. הוא מותנה גם בגיל המבנה, במספר החדרים, .13

לאור זאת, בקומה, באפשרויות החניה ועוד.

האם ישנה משמעות לאומדן שהתקבל לשיפוע של קו הרגרסיה?         

ישנה משמעות לאומדן שהתקבל לחותך של קו הרגרסיה? האם 

4שאלה 

לבדוק מהם הגורמים העיקריים הקובעים את מחירי הבתים בעיר בוסטון, נלקח מדגם הבמחקר שמטרתו היית

קהילות שונות שם, ולהלן רשימת המשתנים שנצפו במדגם זה.506-מ

iP–המחיר החיצוני של בית בקהילהi.בדולרים של ארה"ב ,

iDIST–המרחק המשוקלל של קהילהiיהלאמחמשת מרכזי התעסוקה העיקריים הקרובים ביותר ,, במיילים.

iROOMS– הממוצע לבית בקהילהמספר החדריםi.

iCRIME– שיעור הפשיעה הממוצע לנפש בקהילהi.

iPROPTAX– בקהילה $1000מס רכוש לכלi.

iSTRATIO–רה בקהילה יחס ממוצע של תלמידים למוi .
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ממוצעי המשתנים הם:

3.611 3.55

2.776 18.463

CRIME DIST

ROOMS STRATIO

 

 

להלן תוצאות ההרצה:
Model 1: OLS estimates using the 506 observations 1-506
Dependent variable:P

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic P-VALUE

CONST 102295.983 4048.020 25.26949 0.0000
CRIME -141.1472 37.32425 -3.781647 0.0002
DIST -207.8304 146.4080 -1.419529 0.1564

ROOMS 17301.402 1400.2016 12.35636 0.0000
STRATIO -87.90818 13.89946 -6.324574 0.0000

Sum of squared residuals = 1.69e+010
Unadjusted R-squared = 0.605200
Adjusted R-squared = 0.601252

רשמו את משוואת הרגרסיה שנאמדה..1

?ROOMSמה משמעות המקדם שהתקבל למשתנה .2

.0.05האם מספר החדרים בדירה הוא משתנה רלוונטי? ר"מ .3
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, האם שיעור הפשיעה באיזור משפיע על מחירי הדירות בו?0.05ברמת מובהקות .4

.חשבו אומדן למחיר דירה שהמאפיינים שלה הם הערכים הממוצעים.5

יה הוא לאהתעסוקה העיקריים הקרובים ביותר המרחק המשוקלל של קהילה מחמשת מרכזי האם .6

.0.01משתנה רלוונטי? ר"מ 
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הגיוני?STRATIOהאם הסימן השלילי שהתקבל למקדם של המשתנה .7

.הציעו משתנה מסביר נוסף המשפיע על מחיר הדירה.8

.(רשמו לפני כן את שם המשתנה הנוסף)נסחו את המודל הכולל את המשתנה הנוסף שהצעתם.9

אם נאמוד את הרגרסיה עם המשתנה הנוסף שהצעתם, האם בהכרח מקדם ההסבר יעלה?.10

אם בהכרח מקדם ההסבר המתוקנן יעלה?אם נאמוד את הרגרסיה עם המשתנה הנוסף שהצעתם, ה.11


