
FØRSTE OBLIGATORISKE OPPGAVE
STK1000 HØSTEN 2009

INNLEVERINGSFRIST: 25. SEPTEMBER KL 14.30

Følgende obligatoriske innleveringsoppgave har 3 oppgaver. Oppgave 1 skal leveres
h̊andskrevet,1 mens oppgave 2 og 3 er Minitab-oppgaver som skal tekstbehandles.2

med relevante Minitab-utskrifter limt inn i besvarelsen p̊a en fornuftig måte.
For å f̊a godkjent m̊a man ha over 60 % riktig p̊a obligen. Men, hvis oppgave-

besvarelsen ikke er tilfredsstillende oversiktlig presentert, eller hvis man for eksempel
har limt inn drøssevis av tall og plott fra Minitab som leseren ikke f̊ar noe ut av,
kan gruppelæreren underkjenne besvarelsen. Man må da levere inn en mer oversiktlig
versjon som kan godkjennes, og dette bruker opp en av de to forsøkene man har p̊a
obligen.

Husk at man bare har to sjanser p̊a å f̊a godkjent, og at man må ha godkjent p̊a
begge obligene for å g̊a opp til eksamen! Hvis man f̊ar underkjent p̊a første forsøk f̊ar
man et nytt forsøk kun hvis gruppelæreren anser den første besvarelsen som et ærlig
forsøk. Det vil si at hvis man for eksempel leverer blankt (eller nesten) f̊ar man alts̊a
ikke mulighet til å levere en ny besvarelse.

Det er dessuten lov å samarbeide til vedlagt regelverk. Bruk dessuten gruppetimene
godt hvis dere st̊ar fast.

Lykke til!
Steffen Grønneberg

Regelverk for obligatoriske oppgaver ved matematisk institutt. For at stu-
denten skal kunne fremstille seg til emnets siste eksamen må alle obligatoriske oppgaver
være best̊att. Utover dette teller obligatoriske oppgaver ikke med i vurderingen.

Det er tillatt å bruke alle hjelpemidler. Det er lov å samarbeide, men studenten skal
selv ha formulert og skrevet den besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile
studentens forst̊aelse av stoffet. Studenten kan bli bedt om å redegjøre muntlig for
innholdet i den obligatoriske oppgaven.

Besvarelsen må leveres instituttets ekspedisjon innen oppgitt tidsfrist. Dette er en
absolutt frist og besvarelsen tas ikke imot etter denne fristen med mindre annet er
avtalt med studieadministrasjonen p̊a forh̊and.

1Med mindre man har gode grunner (som for eksempel ordblindhet).
2Her er Microsoft Word, som finnes p̊a windowsmaskinene ved UiO et opplagt valg, men

den frie office-suiten Open Office er et jevngodt valg som anbefales for hjemmearbeid. Se

http://why.openoffice.org/ For de informatikkinteresserte kan selvsagt LATEX ogs̊a benyttes, s̊a

lenge man kan nok til at man f̊ar besvarelsen like fin som om man hadde skrevet den i Word eller Open

Office Writer.
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Dersom det p̊a grunn av sykdom eller liknende er behov for utsettelse p̊a oppgaven,
m̊a det søkes om dette til studieadministrasjonen. Legeattest eller annen dokumentas-
jon p̊a forholdet må følge søknaden. Det kan gis utsettelse med inntil én uke. Hvis
det p̊a grunn av langvarig sykdom ikke er mulig å levere innen denne dato, kan det i
særskilte tilfeller gis fritak for obligatoriske oppgaver. Undervisningpersonell kan ikke
gi utsettelser eller fritak.

Ved underkjennelse av obligatorisk oppgave, kan kandidaten hvis det er vist et reelt
forsøk p̊a å løse oppgaven, levere en ny besvarelse innen gitt frist.

Det er bare hvis du har f̊att godkjent alle obligatoriske oppgaver i et emne tidli-
gere at du ikke trenger å levere om igjen. Hvis du har levert obliger (og disse har
blitt godkjent), men ikke har tatt eksamen i emnet tidligere, må du vise frem dine
godkjente obliger til studieadministrasjonen ved Matematisk institutt for at dette skal
bli registrert.

Obligatoriske oppgaver fra andre/lignende emner godtas ikke som erstatning for
innlevering av obligatoriske oppgaver.

Oppgave 1. Likningen for en rett linje er som kjent

y = a + bx,

som ogs̊a skrives p̊a funksjonsform ved

f(x) = a + bx.

Gitt observasjoner

(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn)

oppgir bokens seksjon 2.3 at blant alle tall a og b er det akkurat valgene

b = r
sy

sx
, a = ȳ − bx̄ (1)

som gjør
∑

(avstand fra a + bxi til observert punkt yi)2 =
∑

|yi − (a + bxi)|2

=
∑

(yi − a− bxi)
2

minst. Alts̊a, hvis man vil finne en linje som passer best til observasjonene

(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn),

og velger å definere “best” som at den har minst summert kvadrert feil, er denne beste
likningen gitt ved

ŷ = (ȳ − r
sy

sx
x̄) + r

sy

sx
x

som kan skrives i funksjonsform som

f̂(x) = a + bx = (ȳ − r
sy

sx
x̄) + r

sy

sx
x. (2)

(a). En funksjon f(x) sies å g̊a igjennom et punkt (x1, y1) hvis f(x1) = y1. Vis at
f̂(x) g̊ar igjennom (x̄, ȳ).
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(b). For en linje

f(x) = a + bx

har vi lært p̊a videreg̊aende at b er stigningen til linjen, mens a er punktet linjen
skjærer y-aksen.

I STK1000 er vi hovedsaklig interessert i rette linjer via regresjonslinjen

f̂(x) = a + bx.

Tolkningen over for b er fortsatt veldig nyttig, men for mange datasett er ikke tolknin-
gen over av a særlig opplysende. Som et eksempel, ta en titt p̊a Minitab-plottet under,
som er en regresjonslinjetilpassing av høyde mot vekt for 92 amerikanske studenter.

Regresjonslinjen er oppgitt som

f̂(x) = −92.87 + 0.9093x. (3)

Tolkningen av 0.9093 er at hvis man har to personer hvor den ene er 1 cm høyere
enn den andre, vil den høyere personen typisk ogs̊a være rundt 0.9093 tyngre enn den
andre. Dette er en rett frem tolkning av praktisk interesse.

Derimot er det ingen praktisk interesse i at en imaginær person som er null cm
høy ville i følge regresjonsmodellen ville veid −92.87 kg – hovedsaklig siden vi vet at
det ikke er mulig å ha null høyde, og dessuten siden dette er langt utenfor modellens
gyldighetsomr̊ade (som løst vil si det omr̊adet i nærheten av de faktiske observerte
verdiene).

For regresjonslinjen i likning (2), vis at man kan skrive

f̂(x) = ȳ + b(x− x̄). (4)

Forklar tolkningen av denne likningen ved hjelp av punkt (1a) over og b’s tolkning.
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(c). Ut i fra plottet over og følgende oppsummerende statistikk fra Minitab, skriv
regresjonslinjen f̂(x) i likning (3) p̊a formen til likning (4). Skriv en tolkning av denne
likningen i dette konkrete tilfellet, slik som du gjorde i punkt (1b) for det generelle
tilfellet.

Descriptive Statistics: Height (cm); Weight (kg)

Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median

Height (cm) 92 0 174,54 0,969 9,29 154,94 167,64 175,26

Weight (kg) 92 0 65,84 1,12 10,77 43,09 56,70 65,77

Variable Q3 Maximum

Height (cm) 182,88 190,50

Weight (kg) 70,99 97,52

Oppgave 2. I denne oppgaven skal vi se p̊a noen data som er samlet inn under et
innføringskurs i statistikk ved et amerikansk universitet, og som vi ogs̊a kom borti i
oppgave 1. Studentene p̊a kurset gjennomførte et enkelt forsøk. Hver student noterte
sin høyde og vekt og målte pulsen sin (under hvile). S̊a kastet hver av studentene
en mynt. De som fikk krone løp p̊a stedet i ett minutt, mens de som fikk mynt ble
sittende stille i ett minutt. S̊a målte alle pulsen en gang til (for de som satt stille,
er dette en måling til av pulsen under hvile). Dataene for de 92 studentene er lagret
som PULSEDATA.MTW og er å finne p̊a samme side som oppgaveteksten til obligen. I
datafilen er det en linje for hver av de 92 studentene, mens variablene i kolonnene har
følgende betydning:

Variabelnavn Forklaring
Pulse1 1 = Første pulsmåling (antall slag per minutt)
Pulse2 Andre pulsmåling (antall slag per minutt)
Ran 1 = løp p̊a stedet; 2 = satt stille
Sex 1 = mann; 2 = kvinne

Height høyde i cm
Weight vekt i kg

N̊ar du har lastet dataene inn i Minitab, registrerer du dine egne verdier for vari-
ablene Sex, Height og Weight i linje 93 i arbeidsarket. Mål pulsen din under hvile og
registrer den som Puls1. Kast s̊a et kronestykke. Hvis det viser krone, løper du p̊a
stedet i ett minutt. Hvis ikke sitter du stille ett minutt. S̊a måler du pulsen din igjen
og registrer den som Puls2 i linje 93 i arbeidsarket. Skriv ogs̊a inn din verdi for Ran
(1 hvis du løp, 2 hvis du satt stille).

Med dette modifiserte datasettet:

(a). Beregn enkle oppsummerende mål for variablene Pulse1 og Height. Hvordan ligger
dine egne verdier i dette bildet?
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(b). Lag histogram og stilk-og-blad plott for de samme variablene, og merk av dine
egne verdier. Stilk-og-blad-plott lages med

Graph 7→ Stem-and-Leaf.

(c). Lag grafiske framstillinger av hvordan variablene Pulse1 og Pulse2 avhenger av
aktivitet (det vil si av variabelen Ran). Kommenter plottene.

(d). Gjennomfør en regresjonsanalyse med vekt som responsvariabel og høyde som
forklaringsvariabel. Forklar hva resultatene av regresjonsanalysen forteller deg. Lag et
plott av observasjonene og den tilpassede regresjonslinja. Dette gjøres via

Stat 7→ Regression 7→ Regression

og

Stat 7→ Regression 7→ Fitted Line Plot.

(e). Lag et residualplott ved hjelp av

Stat 7→ Regression 7→ Regression.

Klikk s̊a p̊a Graphs og be om å f̊a plottet Residuals versus fits. Kommenter hvordan
plottet ser ut og hvordan dette tolkes. Har datasettet noen veldig innflytelsesrike
observasjoner, og hvordan kan dette i s̊afall sees? Kommenter i denne sammenhengen
hva r2 er, og hva dette vil si.

Oppgave 3. Seksjon 1.3 i boken introduserer kvantilplott som et diagnoseverktøy for
å anse rimeligheten av at observert data er normalfordelt. I denne oppgaven skal vi
simulere observasjoner, b̊ade normalfordelte og ikke, for å se hvordan kvantilplottet
oppfører seg. Dette gir oss muligheten til å f̊a følelse av hva som er et OK kvantilplott,
og eksempler p̊a hvordan kvantilplottet kan se ut n̊ar man ikke har normalfordelte
data.

Simulering av observasjoner vil si at vi lar PCen lage mange tall som ikke har noe
spesielt mønster (og vi skal tenke p̊a disse tallene som “tilfeldige”), bortsett fra at hvis
man lager et histogram av alle tallene vil histogrammet ligge nær en tetthetskurve som
man p̊a forh̊and har spesifisert at PCen skal følge.

Vi skal her g̊a igjennom tre underoppgaver hvor vi skal gjøre følgende skritt ved å
simulere fra forskjellige fordelinger.

(1) F̊a Minitab til å generere 100 simulerte observasjoner fra ønsket fordeling (det
vil si den tetthetskurven histogrammet vil være nær hvis man hadde bedt PCen
om å lage veldig mange observasjoner).

(2) Se p̊a kvantilplottet og bedømme hvordan avviket fra en rett linje er.
(3) Gjenta skrittene over til vi føler vi har nok intuisjon til å g̊a videre.

Etter dette benytter vi anledningen til å se litt nærmere p̊a hva som menes med
outliers, og bruker simulering til å se p̊a hva slags konsekvenser slike outliers kan ha
for deskriptiv statistikk.
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(a). Vi skal først simulere fra normalfordelingen. Her skal alts̊a alt g̊a fint, og poenget
er å se hvordan kvantilplott kan se ut n̊ar observasjonene faktisk er normalfordelt.

Siden vi genererer tilfeldige variable, vil kvantilplottet se forskjellig ut hver gang.
Det vil alts̊a være en del tilfeldig variasjon, og ved å simulere normalfordelte variable
kan vi se hvor store avvik vi kan tolerere p̊a et kvantilplott for å fortsatt tenke p̊a det
som OK.

For å generere 100 simulerte observasjoner som er normalfordelte, start med et tomt
Minitab Worksheet, g̊a p̊a

Calc 7→ Random Data 7→ Normal.

Velg 100 i “Number of rows of data to generate”, og legg datasettet for eksempel i C1
(Det vil si, skriv C1 i “Store in column(s)”.) La mean og standard deviation være 0
og 1, som er verdiene som kommer opp automatisk.

Lag s̊a kvantilplott av simuleringene ved å g̊a p̊a

Graph 7→ Probability Plot,

velg “Single” og C1 i “Graph variables”. Ikke ta med dette plottet i rapporten, men
merk deg hvordan den ser ut.

Vi har s̊a lyst til å generere mange slike kvantilplott for å se hvordan de varierer fra
gang til gang. For å generere (for eksempel) ti stykker og lagre resultatet i C1 til og
med C10, g̊a igjen p̊a

Calc 7→ Random Data 7→ Normal.

og igjen velg 100 i “Number of rows of data to generate”, men skriv n̊a C1-C10 i “Store
in column(s)”. Igjen la mean og standard deviation være 0 og 1, som er verdiene som
kommer opp automatisk.

For å lage kvantilplott for disse ti simuleringene, g̊a igjen p̊a

Graph 7→ Probability Plot,

velg “Single” og skriv C1-C10 i “Graph variables”.
Alle disse kvantilplottene kommer fra normalfordelte variable, s̊a avvik fra en rett

linje som vi ser her er ikke avvik fra normalitet. Gjør s̊a mange simuleringer som du
føler er nødvendige slikat du f̊ar en intuisjon om grensen for at man anser et kvantilplott
for å være OK.

Lim s̊a inn i besvarelsen det kvantilplottet som “ser mest typisk ut”, “ser best ut”,
og det som “ser verst ut” med en oppsummerende kommentar.

(b). La oss s̊a simulere data som ikke er normalfordelt for å se hvordan kvantilplott da
kan se ut. Minitab kan simulere fra flere fordelinger, og en fordeling vi kommer til å
møte mange ganger senere i kurset er den s̊akalte t-fordelingen. Mens Normalfordelin-
gen har to tall som bestemmer den (µ og σ), har t-fordelingen bare ett, nemlig dens
s̊akalte frihetsgrad.
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For å be Minitab om å lage (for eksempel) tjue kolonner med hundre simulerte
observasjoner fra t-fordelingen, g̊a p̊a

Calc 7→ Random Data 7→ t,

og velg 100 i “Number of rows of data to generate”, men skriv n̊a C1-C10 i “Store in
column(s)”. Skriv inn 1 i “Degrees of freedom”.

Lag histogrammer og boksplott av de genererte verdiene. Kan du se at datasettet
ikke er normalfordelt? Hvordan skiller disse seg i s̊a fall fra histogrammet til nor-
malfordelte observasjoner?

Lag s̊a kvantilplott av simuleringene. Lim inn i besvarelsen det kvantilplottet som
“ser best ut”, og det som “ser verst ut”. Ta ogs̊a med histogrammet til disse to. Er
det beste kvantilplottet mye verre enn det verste fra (a)?

(c). Desverre kan vi ikke konkludere med at observasjoner er normalfordelte selv om
kvantilplottet ser OK ut. Vi skal n̊a f̊a Minitab til å generere observasjoner fra en
fordelingen som heter trekantfordelingen. Den har sitt navn fra at hvis man lager
et histogrammet til veldig mange observasjoner fra denne fordelingen ser ut som en
trekant.

For å lage (for eksempel) tjue kolonner med hundre simulerte observasjoner fra
trekantfordelingen, g̊a p̊a

Calc 7→ Random Data 7→ Triangluar

(nest nederst p̊a “random data” menyen) og velg 100 i “Number of rows of data to
generate”. Skriv C1-C20 i “Store in column(s)”, og la “Lower endpoint” være −1,
“Mode” (det vil si det høyeste punktet) være 0 og “Upper endpoint” være 1.

Lag histogrammer av de genererte verdiene. Kan du se at datasettet ikke er nor-
malfordelt?

Lag s̊a kvantilplott av simuleringene. Lim inn i besvarelsen det kvantilplottet som
“ser best ut”, og det som “ser verst ut”. Er det verste mye verre enn det verste fra
(a)? Og er det beste mye verre enn det verste (a)? Kommenter konsekvensene av
dette.

(d). La oss igjen besøke de 100 tilfeldig valgte nyfødte 1985-̊argangsbabyene vi møtte
i ekstraoppgave 9 i kursets første oppgavehefte. Jeg skrev at man nok enn̊a ikke hadde
erfaringsgrunnlaget til å ha en sterk mening om normaliteten til datasettet, noe denne
oppgaven forh̊apentligvis har bidratt med å øke. Last derfor igjen inn “FVEKT.MTW”
i Minitab og lag p̊a ny et kvantilplott av datasettet. P̊a bakgrunn av erfaringen din
fra simuleringene i (a), har du grunn til å tro at datasettet ikke er normalfordelt?

(e). Til slutt skal vi g̊a tilbake til t-fordelingen i punkt (b). Boken nevner ofte at
noen observasjoner er “outliers” (eller “uteliggere” p̊a norsk). Mange datakilder er
ofte tilnærmet normalfordelt, og normalfordelt data har s̊a godt som aldri uteliggere. I
dette tilfellet tyder uteliggere p̊a at noe er galt, som en feilregistrering eller feilkategor-
isering. Men det finnes ogs̊a mange datakilder som slettes ikke er normalfordelte, og
da vil outliers kunne være nettopp det man er mest interessert i. Skjeldne og ekstreme
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fenomener (som finanskrisen) kan klassifiseres som uteliggere, og man er typisk da
veldig interessert i å behandle slike ekstreme observasjoner p̊a en mer ordentlig måte
enn å fjerne dem fra datasettet. Denne oppgaven skal raskt se hvordan de deskript-
ive statistiske metodene v̊are oppfører seg med slike fordelinger. Selv om det finnes
statistiske teknikker som fungerer sammen med datasett som har slike uteliggende
observasjoner, er disse et godt stykke utenfor pensum.

Åpne et nytt worksheet, og la Minitab lage fem kolonner med 20 (alts̊a ikke hundre
som før, men bare tjue) simulerte observasjoner fra t-fordelingen med en frihetsgrad,
analogt som i punkt (b). Lag histogrammer av disse observasjonene. Velg ut den
kolonnen hvor det helt tydelig er én eneste observasjon som er en uteligger. Hvis ingen
av de fem kolonnene passer denne beskrivelsen, lag nye fem kolonner (overskriv eller
slett de gamle).

N̊ar du har funnet en slik simulering, slett alt annet p̊a worksheetet. Flytt den
resterende kolonnen med simulerte observasjoner til den første kolonnen (det vil si C1)
og navngi denne kolonnen “original”.

En første observasjon er at histogrammer av slike observasjoner kan være veldig lite
opplysende. Et eksempel er histogrammet i figur 1 som er generert ved simulering-
srutinen over. Her f̊ar man ingen oversikt over datasettet. Grunnen er at Minitab

Figure 1. Histogram av simulerte data.

har en automatisk rutine som velger hvordan histogramsøylene skal velges som antar
at datasettet ikke har klare “outliers”. De fleste standardrutiner antar at man ikke
jobber med datasett som har slike ekstreme observasjoner. Man kan derimot f̊a mer
oversikt med et s̊akalt dotplott, slik som figur 2. Her ser man at bortsett fra den ene
ekstreme observasjonen p̊a rundt 90 er alt stort sett sentrert rundt null p̊a en måte
som ser ganske normalfordelt ut.
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Figure 2. Dotplott av simulerte data.

Lag n̊a en ny kolonne ved navn “Modifisert”, som er “Original”-kolonnen bare at
outlieren er tatt vekk. Lag et histogram av det modifiserte datasettet. Ser det nor-
malfordelt ut?

Lag ogs̊a kvantilplott av begge datasettene ved siden av hverandre. Dette gjøres
ved å g̊a p̊a

Graph 7→ Probability Plot,

velg “Single” som vanlig. Velg s̊a b̊ade “Original” og “Modifisert” i Graph variables.
G̊a inn p̊a “Multiple graphs”, og velg “In separate panels of the same graph” under
“Show Graph Variables”. Se ogs̊a p̊a tall-oppsummeringene fra

Stat 7→ Basic statistics 7→ Display Descriptive Statistics.

Kommenter forskjellene i kvantilplottene. Beregn s̊a talloppsummeringer av begge
datasettene, kommenter forskjellene og f̊a med ordet “resistens”.


