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RuimtetijkeAnalyseen GIS 1 (GEO2-4206)TUSSENTOETS2005
BacheloropleidingAardwetenschappen
VRUDAG Ll MAART 2005 Tiid: 09.00- L2.00.
Nota bene:U moet alle vragen beantwoorden'
Tekeningenen grafieken kunnen uw antwoorden verhelderen.
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Vraag 4. Hieronder volgt de S-Plus uitvoer van een tweetal lineaire modellen'
De afhankelijke variabele coPper is koper concentratie in de bodem; de va,riabele
dist is een numerieke va,riabele met afstand tot de rivier; xkn en ykn zijn de
ruimtelijke coordinaten, met eenheid km. Eerste model:
*** Linear Model *'i*
dist, data = naas, na.action
Ca]1: In(fornula = copper
Reslduals:
'
Max
3q
1Q Mediaa
Min
- 3 3 . 4 3 - 1 3 . 8 - 3 . 5 7 2 t 0 . 7 3 6 9. 7 3

fy

= na'exclude)

Coefficients:
Value Std. Error
2'4529
58.9115
-0.0641
0.0067

(Intercept)
dist

t value Pr(>ltl)
0.0000
24'0L69
-9.6082
0.0000

Residual standard error: 18'76 on 153 degrees of freedon
Multiple R-squared: 0.3763
92.32 on 1 and 163 degrees of freedon, the p-value is 0
F-statistic;
Analysis

of Variance Table

Response: copper
(first
to last)
Terns added sequentially
Df Sr.rnof Sq Mean Sq F Value Pr(F)
0
! 32497.73 32497.73 92.3166
dist
352'02
Residuals 153 53859.78

v

Tweede model:
**,i Lioear

lrrtgdgf '**+

'
dist + yh
CaIl: ln(tormula = coPPer
Residuals:
3Q Ma:r
tQ Median
Min
-34.51 -L2.57 -2.512 10.65 67.51

+ xkxn, data = naas, na.action

Coefficients:
(Intercept)
dist
ykn
xkn

t value Pr(>ltl)
0.0000
1'0.27L2
-6.7115
0.0000
0.0049
2.8527
-1.9004
0'0593

Value Std. Error
4.7207
48.4870
-0.0529
0.0079
3.2843
9.3688
-8.7267
4.5919

Resldual staadard error: 18.26 on 151 degrees of freedoro
Hultlple R-Squared: 0.417
36 on 3 and 151 degrees of freedon, the p-va1ue is 0
F-statistic:
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Vraag 5. Hierondervolgt eentabel met waarnemingenvan regoliet (bodem)
dikte (cm) als functie van heliingklasse(steiI, Iicht hellend,vlak):
steil licht hellend vlak
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e Voer een ANOVA-toets uit op deze gegevens.Vergeet daarbij niet aan
te gevenwat de vooronderstellingenzijn, wat de nui-hypotheseis en wat
de kritische waarde is voor de toetsingsgrootheid. Geef ook de volledige
berekening,of geefaan hoe je e.e.a. berekendhebt.
b De computer-uitvoervan eentoets op dezelfdedata geefteenPr(F) waa.rde
van 0.003;hoe moetenwe dezeinterpreteren?
c weLkevan de gemaaktevooronderstellingenis (waarschijnlijk) problema.
tisch voor de va,riabeleregolietdikte?

