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Inge Helland

Oppgave 1.

Vis at Eβ̂1 = β1 for enkel regresjon.

Oppgave 2.

Vis at for å teste modellen, dvs. H0 : β1 = 0, har vi F = t2 for enkel
regresjon.

Oppgave 3.

Vis at generelt for multippel regresjon har vi F = (n−p−1)R2

p(1−R2)
.

Oppgave 4.

Vi ønsker å undersøke hvordan vekten avhenger av høyde og kjønn hos voksne
mennesker med normal kroppsbygning. Blant kvinner er det for hver av
høydene 150cm, 151cm,..., 190cm valgt to tilfeldige kvinner. For menn er det
gjort tilsvarende utvalg, men for høydene 160cm, 161cm,..., 200cm. Totalt
har vi et representativt utvalg best̊aende av 82 kvinner og 82 menn. For hver
person er det registrert høyde, angitt i cm, og vekt, angitt i kg. Blant de 82
mennene varierer vektene fra 56.136 kg til 88.824 kg, og blant de 82 kvinnene
varierer vektene fra 50.092 kg til 79.050 kg.

I punktene a), b), c), og d) nedenfor skal vi bare betrakte dataene for
kvinner. For disse n = 82 kvinnene kaller vi høydene for x1, x2, ..., xn og de
observerte vektene for y1, y2, ..., yn. Følgende størrelser er kjent:∑

xi = 13940,
∑

yi = 5412.156,
∑

x2
i = 2381280,

∑
y2

i = 362628 og
∑

xiyi = 927616.
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Til grunn for analysen ligger den vanlige enkle lineære regresjonsmodellen.

a) Finn alle estimerte parametre i modellen og standardfeilene til β̂0 og
β̂1.

Hint:
∑

(xi − x̄)(yi − ȳ) =
∑

xiyi −nx̄ȳ osv., og SSE = (1− r2)SST , der
r er den vanlige korrelasjonskoeffisienten.

b) Tegn en figur som viser predikert vekt som funksjon av høyde.

c) Beregn to 99% konfidensintervaller, et for β0 og et for β1.

d) Hvor stor del av variasjonen i kvinnenes observerte vekt kan forklares
ved hjelp av modellen over?

Vi g̊ar n̊a over til å betrakte en multippel regresjonsmodell som inkluderer
b̊ade kvinner og menn. Vi innfører en ny variabel Kjønn som tar verdien 0
hvis personen er en mann og 1 hvis personen er en kvinne. Modellen som
skal tilpasses, er

V ekti = β0 + β1 · Høydei + β2 · Kjønni + β3 · Høyde · Kjønni + ei,

der ei (i = 1, ..., n) er uavhengige og N(0, σ2). I statistikkpakken Minitab ga
dette følgende resultater:

predictor Coef
Constant −57.913
Hoyde 0.73098
Kjonn 12.129
Hoy ∗ Kjo −0.07341

∗ Analysis of Variance
Source DF SS
Regression 3 13504.8
Error 160 876.8
Total 163 14381.7

(XT X)−1 =

2.83449477 −0.01567944 −2.83449477 0.01567944
−0.01567944 0.00008711 0.1567944 −0.00008711
−2.83449477 0.01567944 5.36411150 −0.03048780

0.01567944 −0.00008711 −0.03048780 0.00017422

.

Matrisen (XT X)−1 stammer fra modellen over skrevet p̊a matriseform
som y = Xβ + e.
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e) Bruk resultatene over til å tegne en figur som viser estimert forventet
vekt for menn som funksjon av høyden.

f) Beregn to 99% konfidensintervaller, et for β2 og et for β3.

g) Bruk dette til å teste hypotesene β2 = 0 og β3 = 0. Forklar resultatene.

h) Spesifiser og test en hyposese for å undersøke om forventet vekt som
funksjon av høyden er den samme for kvinner og menn.

i) Bruk den tilpassede regresjonsmodellen til å predikere formelt vekten
p̊a en åtte måneder gammel jente som m̊aler 70 cm. Kommenter resultatet.
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