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Form̊alet med denne oppgaven er å illustrere hvordan man i R kan parame-
terisere modeller som involverer faktorer som forklaringsvariable. Konkret
vil vi her betrakte en standard to-veis variansanalyse, men den diskusjonen
vi vil foreta om hvordan modellene parameteriseres vil ha gyldighet ogs̊a for
andre generaliserte lineære modeller.

Responsene er blodtrykksmålinger for menn i Los Angeles i tre ulike so-
sioøkonomiske grupper (kalt I, II og III med I svarende til den ‘høyeste’) og
i tre aldersintervaller. Dataene er som gitt i tabellen nedenfor.

Sos.øk. gruppe 30–45 år 46 – 59 år 60 –75 år
I 128, 104, 132, 112 120, 136, 174, 166 214, 146, 138, 148
II 136, 124, 112, 118 138, 124, 160, 157 156, 110, 188, 158
III 116, 108, 160, 116 108, 110, 154, 122 182, 148, 138, 136

En modell for to-veis variansanalyse uten samspill er som kjent gitt ved at
blodtrykksmålingene Yij , (nedenfor kalt Y) med i for sosioøkonomisk gruppe
(kalt faktor A nedenfor) og j for aldersintervall (kalt faktor B nedenfor), er
uavhengige og normalfordelte med varians σ2 og med forventningsverdier

µij = µ + αi + βj . (1)

Modellen gitt ved (1) er imidlertid overparameterisert, og for at parame-
terene skal være identifiserbare må det innføres restriksjoner som disse skal
oppfylle. Dette kan gjøres p̊a flere måter, med terminologi fra variansanalyse
ved forskjellige kontraster.

Hvis vi f.eks. før tilpasning gir kommandoen

> options(contrasts=c("contr.treatment","contr.poly"))

vil R tilpasse (1) med den s̊akalte hjørnepunktparamteriseringen eller ”treatment-
kontrasten” slik at

α1 = β1 = 0. (2)

(Merk: I R er dette default-settingen. Det er "contr.treatment" som angir
hjørnepunktparametriseringen,"contr.poly" angir parametrisering for en
annen type kategorisk variabel)

Alternativt hvis en før tilpasning gir kommandoen
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>options(contrasts=c("contr.sum","contr.poly"))

vil R tilpasse (1) slik at

∑

i

αi =
∑

j

βj = 0. (3)

hvilket er den vanlige parametriseringen i variansanalyse, ofte kalt sum-
parametrisering.

a) Benytt R til å beregne estimatene for modellen (1) b̊ade under restrik-
sjonene (2) og (3), og gi en fortolkning av parameterestimatene under
de to settene av restriksjoner. Vis hvordan man kan regne seg fra
estimatene under (2) til estimatene i (3) og omvendt fra (3) til (2).

En modell for to-veis variansanalyse med interaksjon (samspill) har som
kjent forventningsstrukturen

µij = µ + αi + βj + (αβ)ij . (4)

For at parameterene i modellen (4) skal være identifiserbare må det igjen
innføres restriksjoner som disse skal oppfylle. De restriksjonene som van-
ligvis benyttes i variansanalyse er

∑

i

αi =
∑

j

βj =
∑

i

(αβ)ij =
∑

j

(αβ)ij = 0. (5)

som vi vil f̊a hvis ”sum-kontrasten” er spesifisert. Alternativt, hvis hjørnepunkt-
eller ”treatment-kontrasten” er spesifisert vil R estimere parametrene i (5)
slik at

α1 = β1 = (αβ)1j = (αβ)i1 = 0. (6)

b) Benytt R til å beregne estimatene for modellen (4) b̊ade under restrik-
sjonene (5) og (6), og gi en fortolkning av parameterestimatene under
de to settene av restriksjoner.

c) Undersøk om det er signifikant samspill mellom sosioøkonomisk gruppe
og alder.



Oppgaver i STK3100. 3

Oppgave 16

Anta en lineær regresjonsmodell

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + ei , i = 1, . . . , N .

Begge x-variablene antas å være sentrert (dvs.
∑n

i=1 xij = 0). Anta ogs̊a at
de to x-ene er ukorrelerte.

Vis at X-matrisen som inneholder kolonnen med 1-ere (for interceptet) har
den egenskapen at

XT X = diagonal matrise.

Hva betyr dette (tolk)? Vis at i en slik modell kan hver enkelt regresjons-
koeffisient beregnes som om den var alene, dvs. som om vi bare hadde den
tilsvarende variabelen i modellen og ikke den andre.

Oppgave 17

P̊a matriseform skrives lineære regresjonsmodeller som Y = Xβ + e der Y
er den nx1-matrisen av responser Yi, X designmatrisen, dvs. matrisen med
søyler best̊aende av kovariater xi for enhet nr i, i = 1, . . . , n. Anta at X er
en nxp-matrise. Dessuten er β en px1 matrise av regresjonsparametre og e
en nx1 matrise av uavhengige og normalfordelte feilledd med lik varians.

a) Vis at kvadratsummen p̊a matriseform kan skrives

Q = (Y −Xβ)>(Y −Xβ)

b) Utled minste kvadraters estimatoren β̂ = (XT X)−1XT y fra LS kri-
teriet ved å derivere mhp vektoren β og sette de deriverte lik 0. Hint:
Bruk følgende regler for derivering mhp vektorer

δβT a

δβ
= a og

δβT Aβ

δβ
= 2Aβ .

Disse angir de deriverte av to funksjoner med hensyn p̊a alle elementer
i β. Her er a en vektor og A en matrise.

Oppgave 18

Anta at vi har en enkel lineær regresjonsmodell

yi = β0 + β1xi + ei der Var(ei) = σ2xi, i = 1, . . . , N .

Feilvariansen er alts̊a avhengig av x. Utled vektet minste kvadraters esti-
matorene for regresjonskoeffisientene i modellen.
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La X være en design-matrise for et regresjonsproblem med rang(X) = p.
La videre H = X(XT X)−1XT og M = I −H. Da har vi ê = (Y − Ŷ ) =
(I −H)Y = MY .

a) Hva blir rang(XT X)?

b) Vis at HT = H, MT = M og HH = H, MM = M . Vi kaller
dette idempotent.

c) Vis at Ŷ
T
ê = 0. Hva innebærer dette resultatene?

d) La RSS = êT ê = eT Me. Vis at E(RSS) = σ2 tr(M). Vis ogs̊a at
tr(M) = n − p der n er antall observasjoner og p er antall variable.
(Hint: regn ut trasen for hver del av M og bruk at tr(AB) = tr(BA)
n̊ar begge produkter er mulig). Vis at dette gir at σ̂2 = RSS/(n− p)
er et naturlig estimat for residualvariansen.

e) Anta at regresjonsmodellen har et konstantledd, slik at første kolonne
i X best̊ar av ett-tall. Vis at, med 1 lik en n-vektor av ett-tall, blir
1T ê = 0


