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Minitab-oppgaver.

Oppgave 1. Vi skal nå gå igjennom de skrittene vi gjorde på forelesningene da

vi så på kolesterol-datasettet. Datasettet �nnes i �len �cholesterol.MTW�.

(A) Tilpass en lineær regresjons modell med kolesterolnivå som responsvariabel

og BMI som (eneste) prediktorvariabel. Be Minitab om å få se �four in one�

residualplott. Dette gjøres på

Stat 7→ Regression 7→ Regression ,

og huk av �four in one� inne på �Graphs�.

Kommentér residualplottene. Ser det ut til at modellantagelsene er op-

prettholdt, eller er det grunn til å være skeptisk til modellen?

(B) Finn estimater til alle parameterene (husk σ!), og test hypotesen H0 : β1 = 0

mot HA : β1 6= 0. Hint: estimatoren til σ oppgis som S, og P-verdier for

hypoteser H0 : βi = 0 mot HA : βi 6= 0 gis i kolonnen �P� i tabellen med

parameterestimater.

(C) Tilpass en multippel lineær regresjonsmodell med kolesterolnivå som re-

sponsvariabel og med både BMI og alder som prediktorvariable. Be også nå

Minitab om å få se �four in one� residualplott. Dette gjøres likt som for en

enkel lineær regresjonsmodell, men man klikker inn både BMI og �age� inn

som �predictors�.

Kommentér residualplottene i forhold til (A).

(D) Når man har en regresjonsmodell med bare en prediktorvariabel kan man

anslå den lineære sammenhengen mellom prediktor og responsvariabel ved

å lage et kryssplott. Desverre kan man nesten aldri det når man har �ere

enn én prediktor. Men i vår undersøkelse har vi akkurat to, og kan bruke

et tredimensjonalt kryssplott. Et slikt kryssplott er ofte noe vanskeligere å

få et godt inntrykk av � og man er i hvertfall avhengig av å rotere det for

å få et inntrykk. Be Minitab om å lage et slikt 3d-kryssplott på

Graph 7→ 3d scatterplot ,

og legg inn �Cholesterol� som z-variabel, �Age� som y-variabel og BMI som

x-variabel.

Hvis den multiple regresjonsmodellen er fornuftig skal 3d-kryssplottet se

ut som et plan med en jevn spredning av punkter rundt seg. Syns du dette

virker rimelig?

(E) Finn utskriften Minitab har gitt av modelltilpassingen vi gjorde i punkt

(C). Finn estimater for alle parameterene, og test hypotesen H0 : β1 = 0

mot H0 : β1 6= 0 når X1,i er BMI-verdi for individ i.

Oppgave 2. Man er ofte interessert i å bruke noe som er lett å måle til å

tilnærme noe som er vanskelig å måle. Andel kroppsfett er vanskelig å måle, og vi

skal ta en titt på om vi kan �nne ut om det er andre ting vi kan måle lettere (som
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høyde, vekt osv) som kan gi en god indikasjon på andel kroppsfett. I et eksperiment

målte man andel kroppsfett til 247 menn ved å måle vektreduksjon når man senket

dem ned i vann. Man kan så tilnærme andel kroppsfett ut i fra dette, og det har

vist seg at dette fungerer bra. Det vi håper på er å �nne en enklere metode. Man

registrerte derfor også en del andre kroppslige mål på hver mann og håpet at disse

målingene ville kunne være av relevans for å forutsi andel kroppsfett. Målingene

�nnes i �len �bodyfat.mtw�, mens karakteristikkene som ble målt �nnes i tabell 1.

Percent.body.fat

Age (years)

Weight (lbs)

Height (inches)

Neck circumference (cm)

Chest circumference (cm)

Abdomen circumference (cm)

Hip circumference (cm)

Thigh circumference (cm)

Knee circumference (cm)

Ankle circumference (cm)

Biceps (extended) circumference (cm)

Forearm circumference (cm)

Wrist circumference (cm)
Tabell 1. Mål registrert i �bodyfat.mtw�

(A) Hva må til for at man kan rettferdiggjøre bruk av multippel lineær regresjon

i denne situasjonen? Sett opp modell og parametre. (Husk å ta med σ!!)

(B) Ville man nødvendigvis fått en bedre modell hvis man også målte enda �ere

karakteristika ved de 247 mennene? Hvorfor ikke? Er det noen registrerte

verdier som ser ut som ikke er noe vits å ta med? Er det noen du ville målt

som ikke er med?

(C) Last inn �bodyfat.mtw� i Minitab og ta en titt på datasettet ved hjelp av

et boks-plott. Dvs, gå på

Graph 7→ Box-plot 7→ Multiple Y’s (Simple).

Er det noen observasjoner som skiller seg veldig ut? Ta en titt på et kryssplott

(scatterplott) mellom andel kroppsfett og vekt og et histogram over vekt.

Er det noen uteliggende observasjoner? Beregn dessuten oppsummerende

statistikk for datasettet. Dvs, gå på

Graph 7→ Box-plot 7→ Multiple Y’s (Simple).

og velg alle variablene.

(D) Tilpass en regresjonsmodell med alle variablene. Dette gjøres ved

Stat 7→ Regression 7→ Regression.

Velg �Percent.body.fat� som responsvariabel og velg resten av variablene

som prediksjonsvariable. Dette gjøres lettest ved å trykke på tekstfeltet for

prediksjon, så klikke på �Age (years)� mens du holder inne shift-knappen

og så trykker på den nederste datakolonnen �Wrist circumference (cm)�.
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Vi har også lyst til å plotte residualene. Velg derfor �Four in one� i

�Graphs�. Ser normalantagelsen ut til å stemme? Vil du i utgangspunktet

si at regresjonen er vellykket?

Minitab gir dessuten en oversikt over observasjoner som skiller seg veldig

ut, enten ved å ikke passe inn i regresjonen eller ved å ha høy inn�ytelse på

regresjonskoe�sientene. F.eks har observasjon 39 har en veldig høy vekt, og

er uteliggende i forhold til resten. Minitab mener den både er uteliggende

og har høy inn�ytelse. Høy inn�ytelse vil her si at hvis man hadde fjernet

observasjon 39 ville man fått regresjonskoe�sienter som var ganske forskjel-

lige fra hvis man inkluderer den. Lineær regresjon er lite robust i forhold

til uteliggende observasjoner. Man har metoder som generaliserer lineær re-

gresjon og som er robuste, men vi skal ikke gå inn på dette. Til tross for at

det er noen observasjoner som �ødelegger for� hvor god vår lineære regresjon

er, ser det ut til at en lineær regresjonsmodell er akseptabel å bruke, og vi

fortsetter modelltilpassingen.

(E) Lag et histogram over aldersfordelingen i undersøkelsen. Hvilken alders-

gruppe tror du at modellen din passer godt til? Sett inn medianen for alle

kovariatene unntatt alder (ved hjelp av Minitab, se under), og la alder være

2000. Gir denne andelen kroppsfett mening? Hva gikk galt her?

I Minitab kan man gjøre dette ved å først skrive ned medianene (som ble

beregnet i punkt C) for alle observerte kolonner (bortsett fra alder) med et

mellomrom i mellom. Marker disse tallene ved musen og trykk CTRL+C (dvs,

kopier dem til minnet), gå på

Stat 7→ Regression 7→ Regression.

og la de valgene som er der stå � men gå på �Options� og lim inn medianene

ved hjelp av CTRL+V i feltet �Prediction intervals for new observations�. Legg

så til 2000 helt i begynnelsen av talllisten og skill dette tallet fra de andre

med mellomrom.

(F) Er alle kovariatene (dvs registrerte verdityper) signi�kante? Prøv å ta vekk

de som ser minst viktige ut og se om du �nner en god modell. Merk at

for å lete etter den �beste modellen� er R-Sq ubrukelig: R-Sq gir en grov

indikasjon på hvor god regresjonen er, men øker alltid jo �ere kovariater

man tar med. Altså burde man ikke velge den modellen med høyest R-Sq1.

(G) Hvilke kovariater man skal inkludere i en regresjon er et vanskelig spørsmål.

Til tross for dette, og videre til tross for at regresjonsmodellen har ekstremt

varierende anvendelsesområder, �nnes det generelle statistiske metoder som

hjelper til å �nne svaret. En slik metode er Akaikes informasjonskriteri-

um2, også kjent som AIC. Dette kriteriet er helautomatisk3, og bruker kun

sannsynlighetsmodellen du spesi�serte i punkt (A) i sammenheng med ob-

servert data. Den prøver å �nne frem til den modellen som egner seg best

til prediksjon, og hvor god den er avhenger av hvor mange observasjoner

man har til rådighet og gyldigheten av antagelsene som ligger til grunn for

alle sannsynlighetsmodellene4. Det vil si, jo �ere observasjoner man har til

1Men man kan få noe ut av å se på hvor stor forskjell det er på R-Sq ved å inkludere forskjellige
kovariater � men ikke i en situasjon med så mange variable som her.

2Navngitt til ære for dens oppdager Hirotsugu Akaike fra Japan, som oppdaget dette verktøyet
mens han satt på et pendlertog 16 mars, 1971.

3Dette er både en fordel og en ulempe; noen ganger er subjektive deler av studiet svært viktig
� og vil ikke komme frem ved å blindt bruke dette verktøyet.

4Uavhengighet mellom observasjoner i regresjon er en slik viktig antagelse!
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rådighet, jo nærmere er den modellen som velges av Akaikes informasjon-

skriterium til den beste modellen (med hensyn på prediksjon).

Age (years)

Weight (lbs)

Neck circumference (cm)

Abdomen circumference (cm)

Hip circumference (cm)

Thigh circumference (cm)

Forearm circumference (cm)

Wrist circumference (cm)
Tabell 2. Kovariater valgt av Akaikes informasjonskriterium

Akaikes informasjonskriterium mener at en modell med kovariatene gitt i

tabell 2 er den beste. Tilpass denne modellen i Minitab. Kan den reduseres

ytterligere? Har vi tatt vekk noen kovariater som virker intuitivt sentrale?

Hvordan sammenliknes den med ditt valg av kovariater i forrige punkt? Og

hvordan sammenliknes dette valget med de kovariatene du så på som lite

relevante i punkt (B)?

(H) Selv om det originale målet med modellen var å predikere andel kroppsfett,

kan vi også bruke den tilpassede modellen til å si mer. Se på regresjons-

koe�sientene til modellen du tilpasset i forrige punkt, dvs den som Akaikes

informasjonskriterium tror er best. Hva betyr det at regresjonskoe�sienten

til alder er positiv, mens regresjonskoe�sienten til hoftemålingen er nega-

tiv?

(I) Konkluder med en modell av andel kroppsfett som du mener er best og

tilpass modellen i Minitab. Skriv ned den tilpassede modellen.


