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Voorwoord

De programma's DATAH en REGAP zijn ontworpen in het kader van het on-
derwijsvernieuwingsproject "Demonstratie van Statistische technieken met de
computer tijdens colleges" bij de vakgroep Wiskunde en Informatica van de Sub-
faculteit Econometrie van de Katholieke Hogeschool te Tilburg. De programma's
zijn ontwikkeld door B.B. van der Genugten, K. van der Sloot en H.A.J. van
Terheijden. De auteurs houden zich van harte aanbevolen voor opmerkingen, ver-
beteringen, aanvullingen enz.
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1. Inleiding

DATAH dient voor het aanmaken van uw datafile's, welke o.a. nodig zijn
bij het gebruik van de programma's REGAP, SPREID, TIJDR en VERD. REGAP ís een
interactief programma voor het uitvoeren van multivariate lineaire regressie
en het grafisch weergeven van relevante resultaten. Zie voor bijzonderheden
over de programma's SPREID, TIJDR en VERD de RC Handleiding 57: Statistische
plotprogramma's voor APPLE~~(e).

DATAH en REGAP kunnen zowel op een APPLE ][ als op een APPLE~~e micro-

computer worden gebruikt, vrijwel alle tekst op het beeldscherm is gebaseerd

op 40 kolommen. Daar waar er gewerkt wordt met een scherm van 80 kolommen, zal

dit in de handleidingen worden aangegeven. Werkt u slechts met een beeldscherm

van 40 kolommen, dan ziet u normaliter slechts de 40 kolommen op het linkerge-

deelte van het scherm. Wilt u het rechtergedeelte te zien krijgen, dan dient u
PvPn ria ff'f1NTR(1TJ- Pn Aa ~A~-tnets teveliik in te drukken. n~ dezelfde manier

kunt u weer terugkeren naar het linkergedeelte van het 80 kolommen-scherm.

Er is getracht de aanwijzingen in de programma's zelf zo duidelijk te
maken, dat de gebruiker zelfs zonder het lezen van deze handleiding de pro-
gramma's zou kunnen gebruiken. Wilt u echter een volledíg beeld krijgen van de
mogelijkheden van DATAH en REGAP, dan verdient het aanbeveling eerst deze
handleiding door te lezen.

2. Diskette

De programmatuur wordt geleverd op een diskette met de naam REG:.
Hierop staan de codefile van het programma DATA (DATAH.CODE), de codefile van
het programma REGAP (REGAP.CODE) en de infofile van het programma REGAP
(REGAP.INFO). De infofile REGAP.INFO bevat de tekst van de aanwijzingen in het
programma REGAP.

De diskette dient te worden geplaatst in DRIVE 2(~5), terwijl in
DRIVE 4(~4) een APPLE 1:-diskette aanwezig moet zijn, of een eigen diskette
met de systeemfile's:
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SYSTEM.PASCAL , SYSTEM.APPLE , SYSTEM.MISCINFO ,
SYSTEM.CHARSET , SYSTEM.FILER , SYSTEM.LIBRARY .

Het gaat hierbij om de normale SYSTEM.LIBRARY van 34 blokken.

Op de diskette in DRIVE 2 kunt u uw datafile's zetten en verder zet
het programma REGAP er nog enkele tijdelijke file's op weg, zorg dat er hier

nog voldoende ruimte voor beschikbaar is (5 tot 10 blokken). Bij een 'normaal'
einde van REGAP zullen deze tijdelijke file's worden verwijderd.

Het APPLE~~e Pascal systeem beperkt de lengte van een diskettenaam tot
8 karakters, inclusief de verplichte ':', en de lengte van een filenaam tot 15
karakters. Voor een filenaam zijn derhalve 23 karakters gereserveerd, te lange
namen worden afgekapt. De gebruiker dient er zoveel mogelijk zelf voor te zor-
gen dat er aan de eisen met betrekking tot de diskette- en filenaam wordt vol-
daan, de programma's DATAH en REGAP kunnen dit slechts in beperkte mate con-
troleren.

3. Uitvoeren programma's

We gaan er van uit dat u in staat bent het systeem op te starten, in-
dien dit niet het geval is, raadpleeg dan de Handleíding AFPLE~~e Pascal Sys-
teem (deze is ook wel te gebruiken voor een APPLE ][). Het uitvoeren van een
programma kan nu gebeuren door op commando-niveau een X(van eXecute - uitvoe-
ren) in te typen. Als antwoord op de vraag van het systeem welke file u wilt
uitvoeren typt u vervolgens ~S:DATAH of ~S:REGAP, al naar gelang het gewenste
programma. Er wordt dan een begin gemaakt met de vereiste handelingen voor

DATAH en REGAP. U heeft steeds voldoende tijd voor het lezen van begeleidende
teksten, omdat u of een gegeven moet verstrekken aan het programma, of op
~RETURN~ moet drukken vooraleer het programma zijn weg vervolgt.

Op 'echte' vragen, deze herkent u aan het vraagteken '?', dient u al-
leen te antwoorden met een der aangegeven mogelijkheden, zonder de ~RETURN~-
toets i n te drukken. Indien u dit toch doet, kan dit zeer snelle acties van
het programma tot gevolg hebben. Niet is echter onherstelbaar, hoewel herstel
u wel enige tijd en moeite zou kunnen kosten. Er is een uitzondering op deze
regel, namelijk als er al een antwoord is 'voorgetypt' door het programma (een
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zogenaamde 'verstek'- of 'default'-waarde). Dit gebeurt met een zwart karakter
in het lichtblokje ( de 'cursor'). Komt dit antwoord overeen met uw eigen keu-
ze, dan kunt u volstaan met een druk op ~RETURIv~. Heeft u zelf een andere keu-
ze in gedachten, dan is het intypen van het bi jbehorende karakter reeds vol-
doende ( dus hierna GEEN druk op ~RETURN~ !).

4. Communicatie-overzicht

In hoofdstuk 6 en 7 zullen we trachten een zo volledig mogelijk beeld
te schetsen van de communicatie tussen de gebruiker en het programma DATAH
respectievelijk REGAP. Hierbij komen automatisch de mogelijkheden en beperkin-
gen van de programma's aan bod. Hoofdstuk 5 geeft enkele bijzonderheden met
betrekking tot het gebruik van een afdrukeenheid (ofwel printer). De diverse,
in hoofdletters geschreven, namen komen overeen met in de programma's gebruik-
te namen van variabelen (N.B. per programma kunnen deze verschillend zijn).

S. uitvoer op een printer

Beide programma's hebben een mogelijkheid om bepaalde gegevens te la-
ten afdrukken op papier. In het programma DATAH gaat het om het afdrukken van
gegevens in een datafile en in REGAP om het numeriek weergeven van resultaten.

Beide mogelijkheden begir.nen met een overzicht van de verstekwaarden van de
uitvoerparameters. De uitvoerparameters zijn:

WAAR , deze bepaalt waar de uitvoer wordt gegeven, op het scherm (S)
of op de printer (P);

DEC , deze geeft het aantal decimalen aan, bij het afdrukken van reë-
le getallen (0 ~ DEC ~ 6);

TOT , deze geeft het aantal karakters aan, bij het afdrukken van reë-
le getallen (DECt4 ~ TOT ~ DECf16).

Bij het begin van de programma's DATAH en REGAP worden deze op respectievelijk
S, 5 en 10 gezet. Een verandering van een of ineer uitvoerparameters door de
gebruiker wordt of tot een nieuwe verandering of tot een beëindiging van het
programma beschouwd als nieuwe verstekwaarde.
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Kiest u WAAR-P, dan dient u zelf te controleren of de printer is aan-

gesloten. Is deze niet aangesloten, dan wordt de uitvoer toch verstuurd en

verdwijnt dus in het luchtledige. Bij het gebruik van een printer wordt er ge-

werkt met een breedte van 128 kolommen. Soms kan er worden afgeweken van de

waarde van DEC, als hier gezien de rekennauwkeurigheid aanleiding toe is.

6. Handleiding DATAH

6.1. Hoofdmenu

Onder een datafile verstaan we een FILE OF REAL, met de interpretatie

van een matrix. In de file staan allereerst 2 getallen, het aantal rijen (- N)

en kolommen (- P) van de matrix A. De hierbij maximaal toegestane waarden zijn

150 (- MAXN) en 15 (- MAXP), uiteraard dienen beide waarden minimaal 1 te

zijn. Hierna volgen de elementen A[i,j], per rij i(i ~ 1,...,N) over alle j

(j - 1,...,P).

Na het starten van het programma DATAH kunt u een keuze maken uit een
hoofdmenu met de volgende 8 mogelijkheden:

A-- Afdrukken van een datafile;
B-- Bijeenvoegen van 2 datafile's;
C-- Corrigeren van elementen in een datafile;
I -- Invoeren van data;
R-- Rij- en kolomselectie uit datafile;
T-- Transformatie van elementen in en datafile;

V-- Verwijderen van een datafile;

S -- Stoppen met programma.

In paragraaf 6.2 tot en met 6.8 worden de eerste 7 mogelijkheden besproken. Na

het voltooien van de bij een van deze mogelijkheden behorende werkzaamheden

keert u weer terug naar dit hoofdmenu. Mogelijkheid S beëindigt de uitvoering

van het programma DATAH en voert de gebruiker terug naar het commando-niveau.

Bij elke van de eerste 7 mogelijkheden dienen een of ineerdere filena-

men te worden ingetypt. Is een filenaam onjuist, dan wordt u uitgenodigd om
een nieuw filenaam te geven. Drukt u alleen op ~RETURN~, dan wordt in het al-



gemeen de verdere uitvoering van de bij een mogelijkheid behorende acties ge-
staakt en keert u terug naar het hoofdmenu.

6.2. Afdrukken

De eerste aangegeven mogelijkheid i s A, het afdrukken van een matrix A
op het scherm of de printer. Na het i ntypen van de naam van de af te drukken
file, wordt er een overzicht gegeven van de verstekwaarden van de uitvoerpara-
meters, zie hiervoor hoofdstuk 5. Tijdens en na het afdrukken van een matrix
op het scherm heeft u de gelegenheid om deze rustig te bekijken. Een druk op
~RETURN~ is voldoende om DATAH zijn weg te laten vervolgen.

6.3. Bijeenvoegen

Mogelijkheid B stelt u i n staat 2 datafile's bijeen te voegen, na het
opgeven van de namen van de beide bestaande datafile's en het geven van een

~ de~ b{ 'oe.~nc~~noniiejuiste ~nog niet besiaáciué~ iláaut àan de uitvoerfil2, wáar ~ ~d~ ..6.. ~b..
data i n zullen worden weggeschreven. Laten we het aantal rijen in de beide
bestaande datafile's aanduiden met N1 en N2, en het aantal kolommen met P1 en
P2. U heeft nu de keuze uit de volgende 3 mogelijkheden, mits er wordt voldaan
aan de bijbehorende eisen:

R)ijen bijeenvoegen,
voorwaarde: P1 - P2 en N1-~N2 ~ NMAXfl.

Er worden N1~-N2 rijen weggeschreven van P1 kolommen, eerst N1 rijen
met de kolommen van de eerste file, daarna N2 rijen met de kolommen
van de tweede file.

K)olommen bijeenvoegen,
voorwaarde: N1 - N2 en P1-~P2 ~ PMAXfl.
Er worden N1 rijen weggeschreven van P1fP2 kolommen, per rij eerst
de P1 kolommen van de eerste file, daarna de P2 kolommen van de
tweede f ile.

E)lementen bijeenvoegen:
voorwaarde: N1 - N2, P1 - P2.
Het element A[i,j] van de tweede file kan worden opgeteld bij (f),
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of afgetrokken van (-), element A[i,j] van de eerste file (i -
1,...,N1, j - 1,...,P1).

Het programma controleert steeds zelf welke mogelijkheden zijn toegestaan.
Indien dit slechts een mogelijkheid i s, dan wordt deze automatisch uitgevoerd.
Zijn er meerdere mogelijkheden, dan kunt u zelf een keuze maken. Als er geen
mogelijkheid tot bijeenvoegen bestaat wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

6.4. Corrigeren

Indien u op een of andere wijze constateert dat er in een datafile een
of ineerdere onjuiste getallen staan, dan biedt mogelijkheid C u de kans deze
getallen te corrigeren. Mits u de juiste filenaam intypt kunt u, indien ge-
wenst, steeds rij- en kolom-index (i en j) van het te corrigeren getal opge-
ven. De huidige waarde van A[i,j] wordt dan getoond en u kunt de nieuwe waarde
intypen.

6.5. Invoeren

Na het geven van het aantal ín te voeren rijen (- N) en kolommen (- P)
wil DATAH weten of de ínvoer gebeurt via een textfile of via het toetsenbord.
Bij het invoeren via het toetsenbord dienen per rij i (i - 1,...,N) de P waar-
den A[i,j] ( j - 1,...,P) te worden i ngetypt. Na het voltooien van een rij be-
staat er steeds de mogelijkheid om de zojuist ingevoerde gegevens te corrige-
ren. Dit kan door het achtereenvolgens opgeven van de index en de nieuwe waar-
de van de te corrigeren kolom.

Wilt u de gegevens invoeren via een textfile dan dient u eerst de naam
van deze file te geven (inclusief .TEXT). DATAH leest vervolgens rijsgewijs de
data in. Er vindt een beperkte controle van de ingelezen getallen plaats, on-
der andere of er wel tenminste N maal P getallen in de textfile staan. Bevat
de textfile meer getallen dan worden deze niet gelezen. Het verdíent aanbeve-
ling de textfile eerst na te kijken op typefouten. Als alle getallen zíjn in-
getypt of ingelezen, dan worden deze weggeschreven in de datafile, op de in
paragraaf 6.1 beschreven wijze.
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6.6. Rij- en kolomselectie

De gebruiker begint hierbij met het maken van de rijselectie (- RSET).
Dit kan gebeuren door middel van het toevoegen (~-) var. de te selecteren rijen
of het schrappen (-) van de rijen die u niet wenst te selecteren, al naar ge-
lang het relatieve aantal te selecteren rijen. Wilt u bijvoorbeeld slechts 2
van de 10 rijen selecteren, dan gaat dit het snelste door het toevoegen van de
2 gewenste rijen. Wilt u echter 8 van de 10 rijen selecteren, dan gaat dit het
snelste door het schrappen van de beide niet te selecteren rijen.

Laten R en K het (door DATAH zelf bepaalde) aantal geselecteerde rijen
en kolommen aangeven. Slechts indien er inderdaad rijen zijn geselecteerd
(R ~ 0) kunt u een kolomselectie (- KSET) maken. Dit kan weer op bovenvermelde
wijze door middel van toevoegen of schrappen. U leest dan gewoon 'kolommen' in
plaats van 'rijen'. Indien er nu ook kolommen geselecteerd zijn (K ~ 0), dan
wordt elk element A[i,j], met i in RSET en j in KSET, weggezet.

6.7. Transformatie

De gebruiker heeft bij het transformeren van data de volgende moge-
lijkheden:

C-- Combinatie, lineaire combinaties van kolommen;
P-- Permutatie, eventueel met differentie en~of vertraging;
G-- Goniometrie, SZN en~of COS;
K -- Kwadraat;
W -- Wortel;
E -- EXP;
L -- LN.

Na uw keuze moet u eerst nog het gewenste aantal kolommen (- M,0 ~ M~ MAXPfl)
in de uitvoerfile opgeven, waarna u bij elke mogelijkheid per kolom k(k -
1,...,M) de door DATAH verlangde gegevens dient te verstrekken.

Voor mogelijkheid C zijn dit de coëfficiënten D[i,j] van de kolommen j
(j - 1,...,P) uit de invoerfile, terwijl u bij de andere 6 mogelijkheden aan-
geeft welke kolom j uit de invoerfile u in deze kolom k van de uitvoerfile
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wilt hebben (N.B. de getransformeerde elementen). Deze 6 mogelijkheden stellen
u dus tegelíjk in staat een permutatie van de kolommen te maken. Mogelijkheid
P biedt u vervolgens de keuze uit:

D)ifferentie, A[i, j]-A[i-1, j] ;

V)ertraging, A[i-l,j];

G)een van beiden, A[i,j], dus een 'gewone'permutatie.

Kiest u bij minstens een kolom k voor p of V, dan worden er van elke kolom
slechts N-1 rijen in de uitvoerfile weggeschreven, zodat D en V slechts moge-
lijk zijn indien N ~ 1. Bij mogelijkheid G krijgt u de keuze uit:

S)inus;
C)osinus.

Hierbij leest DATAH de elementen in als zijnde in radíalen. Houdt er bij de
mogelijkheden W en L rekening mee dat deze eerst de absolute waarde nemen van
een element. Indien er een element gelijk is aan 0(nul), dan wordt hiervoor
bij mogelijkheíd L ook een 0(nul) weggezet.

6.8. Verwijderen

Na het intypen van de juiste naam van de te verwijderen datafile wordt
er gevraagd of deze file echt weg moet. Pas als u hierop bevestigend ant-
woordt, wordt de file inderdaad verwijderd.

7. Handleiding REGAP

7.1. Introductie en datafile

De eerste actie, die het programma onderneemt, is controleren of de
naam van de diskette, waarop REGAP staat, inderdaad REG: is. Als dit niet het
geval is, dan wordt de gebruiker verzocht de juiste diskettenaam in te typen
(variabele-naam - DISK). Het alleen op ~RETURN~ drukken heeft tot gevolg dat
de uitvoering van het programma REGAP wordt beëindigd. Is alles in orde, dan
worden er 2 tijdelijke file's aangemaakt onder de naam TIJDELIJK.MATRI en TIJ-
DELIJK.MATRA (op de diskette REG: of de aangegeven diskette DISK).
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Hierna presenteert REGAP de gebruiker zijn 'titelblad', druk op
~RETURN~ als u hiervan heeft kennis genomen. Indien op enigerlei wijze de in-
fofile (zie hoofdstuk 2) is verloren gegaan, dan zal REGAP u hiervan op de
hoogte stellen. Dit heeft tot gevolg dat er slechts in beperkte mate uitleg
valt te verwachten tijdens de uitvoering van het programma, in dit geval biedt
deze handleiding wellicht uitkomst.

De eerst informatie, die REGAP nodig heeft, is de naam van de datafile
(- D NAAM). Heeft u geen datafile of bent u de juiste naam vergeten, dan kunt
u door alleen op ~RETURN~ te drukken het programma REGAP verlaten. De datafi-
le's mogen ten hoogste 150 (- MAXN) waarnemingen van 9(- MAXP) variabelen
bevatten. Als REGAP constateert dat er niet wordt voldaan aan deze eisen, dan
zal het programma u van dit feit op de hoogte stellen en wordt de uitvoering
van REGAP beëindigd.

7.2. ModelformulerinQ

Het volgende onderdeel in de communicatie is de modelformulering. A1-
lereerst geeft REGAP aan met welke datafile er op dat moment wordt gewerkt en
het aantal waarnemingen (- NFILE) en het aantal variabelen (- PFILE) hierin.
Het werkelijke aantal waarnemingen (- N) is nu nog gelijk aan NFILE. Vervol-
gens wordt u in de gelegenheid gesteld de constante term in uw model op te
nemen. Deze hoeft dan ook niet te worden opgenomen in de door de gebruiker te
maken datafile. A1 naar gelang de constante term wel of niet in het model zit,
geldt LB - 0 of LB - 1. Daarna worden het aantal onafhankelijke (L K) en af-
hankelijke (- M) variabelen door de gebruiker gegeven. Het aantal te schatten
vergelijkingen is dus gelijk aan M. Bij het bepalen van K dient de eventuele
constante term niet te worden meegeteld. De parameter K moet voldoen aan de
eis LB-1 ~ K~ PFILEfl, terwijl P:- K~-M moet voldoen aan de eis
LB ~ P ~ MAXPfl. Het model is nu als volgt weer te geven:

Y(t,i) - X(t,LB) ~ B(LB,i) f... f X(t,K) ~ B(K,i) f E(t,i) ,

met t- 1,...,N, i- 1,...,M en X(t,0) - 1, indien van toepassing. We definië-
ren ook nog:
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Z(t,i) s Y(t,i) - E(t,i).

De volgende actie, die de gebruiker moet ondernemen, is het aangeven
welke kolommen uit de datafile overeenkomen met de diverse onafhankelijke en
afhankelijke variabelen. Deze zogenaamde permutatie (- PERM) van de kolommen
van de datafile wordt steeds in beeld gebracht, indien dit voor het gebruik
van REGAP van belang kan zijn. Bij de onafhankelijke variabelen kunt u, indien
u de constante term 'herkenbaar' in uw model heeft opgenomen (LB - 0), verder
aangeven of het programma moet toetsen op het (simultaan) nul zijn van een (of
meer) bijbehorende coëfficiënt(en). Na de modelformulering worden er diverse
berekeningen uitgevoerd.

7.3. Hoofdmenu

Aansluitend op de modelformulering geeft REGAP de gebruiker zijn
HOOFDMENU. Hierin heeft u de volgende mogelijkheden:

G-- Grafisch weergeven van resultaten;
N-- Numeriek weergeven van resultaten;
M -- Model veranderen;
W-- Waarnemingen weglaten of toevoegen;
S-- Stoppen met programma of andere datafile.

Na de mogelijkheden G en N keert u weer terug naar het HOOFDMENU, de andere
mogelijkheden voeren u naar een ander punt in het programma.

7.4. Grafisch weergeven van resultaten

Laten we beginnen met het communicatie-overzicht van de mogelijkheid
G, het grafisch weergeven van resultaten. Eerst kiest u een afhankelijke vari-
abele (of vergelijking), zeg i(i - 1,...,M), denk hierbij aan (de in beeld
gebrachte) PERM. Komt bíjvoorbeeld vergelijking 2 overeen met variabele 5 uit
uw datafile, dan vult u een 2 in! Bij de gekozen i heeft u vervolgens de keuze
uit een aantal grafieken:
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1-- een grafiek met daarin de punten Y(t,i) als functie van de waar-
nemingen t, en een lijn die de verbinding vormt van de beste li-
neaire benaderingen Z(t,i);

2-- een grafiek met daarin de residuen E(t,í) als functie van de
waarnemingen t;

3-- een grafiek met daarin de residuen E(t,i) als functíe van de bes-
te lineaire benaderingen Z(t,i).

Indien men werkt met een SUBSET van de waarnemingen (N ~ NFILE), dan
worden de waarnemingen, die niet in de SUBSET zitten, aangegeven met een vier-
kantje. Deze worden niet gebruikt bij het bepalen van de onder 1 genoemde
lijn. Zijn bovendien voor deze vergelijking i de resultaten van de berekenin-
gen voor de volledige set voorlopig bewaard, dan is ook nog mogelijk:

4-- de grafiek van mogelijkheid 1 met daarin ook nog een líjn, die de
verbinding vormt van de beste lineaire benaderingen Z(t,í) van de
voiiedige seL.

Geef S als antwoord, indien u geen van deze grafieken wilt zien, of
als u voldoende heeft gezien. Werkt u met een volledige set van waarnemingen,
dan krijgt u nu de gelegenheid Z(t,i) voorlopig te bewaren (indien dit ten-
minste nog niet is gebeurd). Dit gebeurt in een tijdelijke file (op REG: of
DISK) onder de naam TIJDELIJK.VECZi, de toevoeging van de index i van de ver-
gelijking is om verwarring te voorkomen. Een verandering van het model, een
keuze voor een andere datafile of een beëindiging van het programma zijn een
reden voor het programma om zo'n tijdelijke file te verwijderen, houdt hier
rekening mee als u gebruik wilt maken van mogelijkheid 4.

Hierna kunt u bij deze afhankelijke variabele uit vergelijking i een
onafhankelijke variabele j(j - LB,...,K) kiezen, met daarbij de keuze uit een
tweetal grafieken:

1-- een grafiek met daarin de bijdrage van deze regressor j,
X(t,j) ~ B(j,i), als functie van de waarnemingen t;

2-- een spreidingsdiagram van de bijdrage van deze regressor j plus
(eventueel) de constante term plus het bijbehorende residu als
functie van de regressorwaarde X(t,j), waarbij ook nog de bijbe-

horende regressielijn wordt getrokken.
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Kiest u j a 0, dan wordt in 2 vanzelfsprekend de constante term niet

meegenomen. Nadat u op deze manier voor alle gewenste onafhankelijke variabe-

len de grafieken heeft gezien, kunt u ook voor andere gewenste vergelijkingen

de diverse mogelijkheden afgasn.

7.5. Numeriek weergeven van resultaten

De tweede aangegeven mogelijkheid in het HOOFDMENU is N, het numeriek
weergeven van resultaten. Deze begint met een overzicht van de verstekwaarden
van de uitvoerparameters, zie hiervoor hoofdstuk 5. De gebruiker kan de vol-
gende resultaten laten afdrukken:

B-- de coëfficiëntenmatrix B en de matrix met standaardafwijkingen
van B;

X-- de Moore-Penrose g-inverse van de inproduktmatrix X'X van de re-

gressoren;
C-- de covariantiematrix van de residuen, met op het gedeelte links

onder de hoofddiagonaal de correlatiecoëfficiënten;

D-- de Durbin-Watson-statistic, de multipele correlatiecoëfficiënten
F en R en de F-statistic voor de toets op het nul zijn van een of

meer coëfficiënten.

Na het afdrukken van een matrix op het scherm geeft het programma u de

gelegenheid om deze rustig te bekijken. Een druk op ~RETURAT~ is voldoende om

REGAP zijn weg te laten vervolgen. Bij mogelijkheid B wordt ook het aantal
vrijheidsgraden afgedrukt en indien de inproduktmatrix van de regressoren col-

lineair is (RANG ~ K-LBfl), dan wordt ook dit aangegeven. Werkt u met de vol-
ledige set van waarnemingen, dan kan er bij mogelíjkheid D voor het afdrukken

van de diverse grootheden nog worden aangegeven of de residuen moeten worden
bewaard. Zo ja, dan gebeurt dit in een file met een door u te geven naam,

waarin NFILE waarnemingen komen te staan van M residuen. Denk bij het geven

van een naam aan de in hoofdstuk 2 genoemde eisen. Het alleen op ~RETURN~
drukken heeft tot gevolg dat de residuen niet worden bewaard. De Durbin-

Watson-statistic kan vanzelfsprekend slechts worden berekend indien men werkt

met de volledige set van waarnemíngen, terwijl de waarden van R en de F-sta-
tistic alleen worden afgedrukt als dit zínvol is.
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Als extra voorziening is er ook nog mogelijkheid:

P -- Predictie.

Op basis van de geschatte parameters van het model kan de gebruiker voorspel-
len welke waarden de afhankelijke variabelen hebben, gegeven de waarden van de
onafhankelijke variabelen. Ook worden de standaardafwijkingen van de schatter
en voorspelfout afgedrukt. Na het intypen van elke waarde van de onafhankelij-
ke variabelen door de gebruiker, wordt in floating point notatie het getal
weergegeven zoals het programma REGAP dit getal heeft gelezen. Is deze waarde
onjuist, typ dan de juiste waarde in. Deze mogelijkheid spreekt verder voor
zich.

7.6. Model veranderen

Mogelijkheid M van het HOOFDMENU kunt u gebruiken om bij dezelfde da-

tafile een ander modeï te formuïere~i. Le í:om,~ur,icatie var. dc .~odelforWulerinnb

is reeds besproken in paragraaf 7.2, zodat we hier verder niet bij stil hoeven
te staan.

7.7. Waarnemingen weglaten of toevoegen

Mogelijkheid W van het HOOFDMENU stelt u in staat de invloed te onder-
zoeken van het weglaten van waarnemingen. Slechts waarnemingen, die eerder
zijn weggelaten, kunnen weer worden toegevoegd. Dit alles heeft geen invloed
op de inhoud van de datafile. Wel wordt natuurlijk steeds N, het werkelijke
aantal waarnemingen in het model, aangepast.

Allereerst wordt aangegeven of u al met een SUBSET van de waarnemingen
werkt. Zo ja, dan wordt aangegeven welke waarneming(en) NIET in de SUBSET
zit(ten). Geeft u vervolgens te kennen dat u de (sub-)set wilt veranderen, dan
kunt u dit als volgt doen: typ de tijdsíndices in, voorzien van een f als u
deze waarneming wilt toevoegen, of voorzien van een - als u deze wilt wegla-
ten. Typ na elke index een spatie en sluit de verandering van de (sub-)set af
met een 0(nul). Vervolgens geeft REGAP weer aan hoe de (sub-)set er uitziet
en kríjgt u de mogelijkheid om eventuele gemaakte fouten te herstellen.
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Na de uítvoering van diverse berekeningen komt u weer in het HOOFDMENU

terecht, waaruit u weer uw keuze kunt doen.

7.8. Stoppen met programma of andere datafile

Wilt u met een andere datafile werken of stoppen met het programma
REGAP, dan dient u in het HOOFDMENU te kiezen voor mogelijkheid S. Er wordt u
dan eerst gevraagd of u een andere datafile wilt. Zo ja, dan wordt de gebrui-
ker teruggevoerd naar het begin van het programma na de introductie, zie hier-
voor paragraaf 7.1. Indien u niet met een andere datafile wenst te gaan wer-
ken, wordt er gevraagd of u wilt doorgaan met het programma. Zo ja, dan komt u
terug in het HOOFDMENU. Dit gebeurt op dezelfde wijze als na de mogelijkheden
G en N, dus zonder dat dit gevolgen heeft voor de resultaten. Zodoende kunt u

een eventueel foutief gebruik van de mogelijkheid S herstellen. Wilt u inder-

daad het programma verlaten, dan worden de tijdelijke file's verwijderd. Mocht
u het programma niet op de 'normale' manier verlaten, dan dient u zelf de tij-
delijke file's te verwijderen van REG: of DISK. Dit kunt u doen met het F(iler
commande R(emove, zie hiervoor hoofdstuk 3 van de 'Apple Pascal Operating
System Reference Manual'.
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